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Aplauz nad klamstvom
alebo Devínske hoaxy

Pre neznalých – hoax (anglické slovo hoax označuje 
podvod, žart) je predovšetkým prostredníctvom inter-
netu elektronicky šírená správa, ktorá napriek svojej 
nezmyselnosti vyzýva na to, aby bola preposielaná ďal-
ším. Takto šírené fámy sa stávajú čoraz vážnejším prob-
lémom dneška. Ľudia si totiž neoverujú pravdivosť rôz-
nych chýrov, stačí, že zapadnú do všeobecných predstáv 
o riešenej veci, sú kdesi napísané, zverejnené – ergo sú 
pravdivé! Osvojujeme si ich, spravidla v nadšení, že ide o 
dobrú vec, šíria sa ďalej a pomaly sa opakovaná lož stáva 
pravdou…Čarovnú reklamnú moc v podstate bezplat-
ných hoaxov si dnes plne uvedomujú rôzni „podnika-
telia“ vo všetkých možných oblastiach života a húfne 
ich využívajú vo svojej agende na dosiahnutie rôznych 
cieľov. Ľudia im skrátka naletia, potom sa čudujú, neskôr 
ľutujú…často trpko. Prečo o tom vôbec píšem? Nuž, 
naposledy sme mali možnosť vidieť prezentáciu hoaxu 
naživo na verejnom zhromaždení občanov Devína. Istá 
prítomná dáma predniesla v rámci diskusie jedným dy-
chom hneď dve prinajmenšom zvláštne tvrdenia. Prvým 
deklarovala, že pozemok bývalých Stavebnín na Devín-
skej ceste je vyňatý z inundačného územia a druhým 
všetkých vystrašila informáciou, že sa na ňom ide stavať 
množstvo nových bytov. Keďže celé toto vystúpenie vy-
znelo ako odhaľovanie akýchsi kšeftov súčasného vede-
nia Devína, zožala za tieto buditeľsky prednesené výroky 
aj náležitý aplauz prítomných... Mojím cieľom však teraz 
nie je presviedčať vás o tom, či je to tak, alebo onak. 
Snažím sa vás priviesť k tomu, aby ste najprv rozmýšľali 
než niekomu uveríte a potom sa aj zamyslite, prečo sa 
vás niekto pokúša manipulovať. Dôveryhodným zdro-
jom informácií k tejto veci je hádam Vyhláška Okres-
ného úradu Bratislava zo dňa 23. júna 2014, ktorou sa 
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určuje rozsah inundačného územia v lokalite „Ostrov Sihoť a Devínska cesta 
pri vodnom toku Dunaj v rkm 1872,300 – 1876,700“, ktorá vyšla vo Vestníku 
vlády v čiastke 7/2014. Každý si tam môže prečítať platný rozsah inundačného 
územia na Devínskej ceste. Ďalšie zákony, rovnako verejne prístupné, hovoria 
o tom, čo sa v inundačnom území smie a čo nesmie stavať. O možnosť vý-
stavby totiž v konečnom dôsledku vždy ide. V krásnom prostredí Devína sú 
stavby jednoducho lukratívnym biznisom a akékoľvek snahy o reguláciu sú 
neželané. Už naši predkovia pri pátraní po podstate veci zisťovali v prvom 
rade „cui bono“? – čiže „komu to prospieva“? A práve Devínčania, všetci bez 
rozdielu dodnes v nútenej správe, znášajúc tak dôsledky v minulosti nesprávne 
adresovanej dôvery by mali dupľovane rozmýšľať, kto sa ich dnes kam, prečo 
a ako snaží znovu vmanipulovať. Nie nadarmo sa vraví  „dôveruj ale preveruj“. 
Preverujte priatelia, a než znovu komusi naletieť, tlieskajte radšej susedom, 
ktorí si aplauz zaslúžia. Zopár príkladov vám prinášame aj v tomto čísle. Nap-
ríklad máme v Devíne deti, ktoré získali najvyššie ceny v celoslovenských či 
medzinárodných súťažiach. Že viete o ďalších úspešných Devínčanoch? Máte 
nové „Top“ správy z Devína? Dajte nám vedieť, radi o nich, ako aj o ďalších 
témach, ktorými Devín “žije” napíšeme.

Ľubica Kolková
starostka

https://sk.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Internet
https://sk.wikipedia.org/wiki/Internet
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MANDĽOVÉ ŠTVORČEKY

Cesto: 3 bielka, 125 g kryštálového cukru, 125 
g nastrúhaných mandlí

Navrch: 150 g kryštálového cukru, 250 g masla,
100 g medu, 300 g mandľových lupienkov

Bielka vyšľahať na tuhý sneh, pridať cukor, 
nakoniec primiešať mandle. Rozotrieť na vy-
mastený (alebo papierom na pečenie vystlaný) 
plech, veľkosť cca. 30x40cm. Piecť pri 180°C 
asi 10 min. Nechať vychladnúť. 

Do hrnca dať cukor, maslo a med. Na miernom 
ohni priviesť do varu a ešte chvíľu povariť, aby 
to malo kompaktnú konzistenciu. Odstaviť. 
Jemne primiešať mandľové lupienky a masu 
rovnomerne navrstviť na vychladnuté cesto. 
Následne piecť pri 180°C ešte cca. 10 minút 
(pokiaľ to začne zvrchu trochu hnednúť). Ne-
chať vychladnúť a nakrájať na štvorčeky. 

Som rada, že Devínčanom koláčik chutil 
Veronika Štochmaľová

KNIŽNICA INFORMUJE 
o nových knihách

Michael HJORT a Hans ROSENFELDT: 
  TEMNÉ TAJOMSTVÁ
Toto strhujúce severské krimi isto zaujme čitateľa. 
Obaja autori sa radia medzi obľúbených škandi-
návskych spisovateľov, ktorých knihy sa stali nielen 
bestsellermi, ale i predlohou pre televízne a filmové 
spracovanie.

Dolores REDONDOVÁ: 
 NEVIDITEĽNÝ STRÁŽCA
Krimi príbeh, ktorý sa dočkal úspechu nielen tým, 
že bol preložený do desiatich jazykov, ale i tým, že 
autorka predala práva na sfilmovanie známemu pro-
ducentovi, ktorý sa preslávil filmovým spracovaním 
trilógie Milenium.

Dominik DÁN:
 JEDNOU NOHOU V HROBE, 
 KRV NIE JE VODA
Priaznivcom detektívok autora netreba predstavo-
vať. Objasňovanie vraždy drží v napätí čitateľa od 
samého začiatku až do vyriešenia prípadu. Zárukou 
úspechu u čitateľov je viac ako dvadsaťročná skúse-
nosť autora pri  vyšetrovaní autentických detektív-
nych príbehov.

Michael CONNELLY:
 SMRŤ V MESTE ANJELOV, 
 KRVNÁ POMSTA
Michael Connelly je svetoznámym autorom krimi-
nálnych románov a tvorcom detektíva Boscha. Všet-
ky romány tohto úspešného autora zaujali najväčšie 
filmové spoločnosti a autorské práva na jeho príbe-
hy sa predali za miliónové sumy. Autor žije v Los An-
geles, kde sa odohráva i väčšina jeho príbehov, ktoré 
isto záujmu aj nášho čitateľa.

Príjemné chvíle pri čítaní Vám praje
Vaša knižnica

NA PRECHÁDZKE DEVÍNOM
DEVÍN – jedna z najkrajších častí Bratislavy je obklopená krásnou scenériou prírody a bo-

hatou históriou. Na prechádzkach našej pozornosti môžu uniknúť také malé skvosty z histórie, 
ktoré nám zanechali naši predkovia, akými sú napr. Božie muky nachádzajúce sa v našom Devíne.

BOŽIE MUKY stavali zbožní obyvatelia najmä v 18. – 19. storočí ako upomienku na miestach 
šťastných alebo tragických udalostí. Nachádzame ich však aj na konci dediny, na rázcestiach pre 
zastavenie sa k modlitbe pred cestou. 

Devín má dve Božie muky evidované v zozname Mestského úradu pre ochranu pamiatok. 
Tá väčšia sa nachádza na vyvýšenine za školskou záhradou na Devínskej ceste pred vstupom 
do Devína. Táto Božia muka patrí medzi zaujímavé stavby pre jej trojboký tvar a dvojpodlažné 
riešenie ník lemovaných šambránami s rastlinným motívom s orientáciou do ulice. Z ústneho 
podania je táto Božia muka známa ako Evanjelický stĺp. Pre toto pomenovanie však nie je žiadna 

relevantná dokumentácia, tak ako sa nenašiel ani žiadny zá-
znam o jej sakrálnej výzdobe, prípadne dôvode jej vzniku. 
Svojím vzhľadom zaujala aj maliara Karola Frecha pôvo-
dom z Rakúska, ktorý žil v rokoch 1883 – 1945 a ktorému 
vďačíme za zachovanie mnohých pôvodných pohľadov na 
zaniknuté miesta Bratislavy. Aj v Devíne namaľoval ešte 
jednu Božiu muku so štvorcovým pôdorysom podobnú tej  
trojbokej, ale, žiaľ, o jej existencii sa nezachovala žiadna 
zmienka. Druhá malá Božia muka sa nachádza pri ceste do 
oblasti Svätoplukovo. Obe tieto muky boli zrekonštruova-
né pred cca 20-25 rokmi a dnes si už vyžadujú opätovnú 
rekonštrukciu.

Devín mal ešte jednu malú sakrálnu stavbu v miestach, kde dnes stojí znak Devína – bola to 
malá kaplnka sv. Jána Nepomuckého, ktorú zbúrali pohraničiari z dôvodu zabezpečenia lepšej 
viditeľnosti hraničného pásma.

Bolo by ideálne, ak by sa našli dobrovoľníci na opravu a financovanie existujúcich Božích muk, 
prípadne aj na znovu postavenie kaplnky sv. Jána Nepomuckého (pôvodný nákres sa nachádza 
v Devíne). Rada uvítam akékoľvek informácie o malých sakrálnych stavbách v Devíne v DK – 
knižnici. 

Pavlina Rumanovská

VÝSLEDKY 
DEVÍNSKEHO PECŇA 2017 
v troch kategóriách hodnotených 
odbornou porotou:

Sladké
1.  Mandľové štvorčeky  

– Veronika Štochmaľová
2.  Tvarohový koláč so slivkovým lekvárom  

– Monika Chudejová
3.  Makovo-slivkový koláč  

– Jakub a Miško Ťapušovci

Slané
1.  Slané slimáky oškvarkové  

– Jaroslava Ševčíková
2.  Bryndzové pagáčiky  

– Marianna Handzová
3.  Slaný šampiňónový koláč  

– Ľudmila Šulovská

Chlieb
1.  Ciabatta with dried fruits, walnut, cinna-

mon – Jacques Vossen
2.  Celozrnný chlieb so sézamom  

– Ondrej Klčo
3.  Ciabatta with dried tomatoes + herbs  

– Jacques Vossen

VOX POPULI – Hlas ľudu – vyhodnotenie:
1.  čokoládovo-orechový koláč  bez múky  

– Marína Murínová a Barborka Satinová
2.  Chlebík s pšeničnými klíčkami a semienka-

mi – Katarína Šulovská
3.  Mandľové štvorčeky  

– Veronika Štochmaľová
4.  Ciabatta with dried tomatoes + herbs  

– Jacques Vossen
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ZA PÁNOM SLÁVIKOM
Neúprosný kolobeh života spomedzi nás 
odviedol ďalšieho človeka, suseda, ktorý 
zostane zapísaný v srdciach mnohých De-
vínčanov. 
Mladého pedagóga Júliusa Slávika preložili 
spolu s manželkou Evou po svadbe v roku 
1952 na základnú školu Ľudovíta Štúra 
v Devíne. Ako zástupca riaditeľa školy nie-
len vyučoval dejepis a zemepis, no venoval 
sa aj mnohým ďalším záujmovým aktivitám. 

Bol zakladajúcim členom devínskeho ochot-
níckeho divadla, ktoré pod jeho vedením 
uviedlo viacero divadelných hier – napríklad 
Divá Bára, Revízor, Čaj u pána senátora, Na 
letnom byte, Ženský zákon, Bacúchovie dvor, 
Kamenný chodníček... vo väčšine z nich hral 
aj on sám. Opereta G. Dusíka Zlatá Rybka 
(súbor na fotografii nižšie) získala v jeho na-
študovaní v roku 1956 1. miesto v krajskej 
súťaži amatérskych divadiel. 
Jeho ďalším pôsobiskom bola TJ Tatran De-
vín. Ideálne tu skĺbil úlohu pedagóga a nad-

SENIORI DEVÍNA, PRIDAJTE SA K NÁM!

Klub a Jednota dôchodcov má otvorené dvere pre všetkých 
seniorov Devína. Príďte s nami prežiť nezabudnuteľné chvíle.

Rok 2016 bol plný rôznych kultúrnych aj športových aktivít.
 Posedenie k fašiangom, k MDŽ, k mesiacu úcty k starším, ako 

aj vianočné posedenie nám spríjemnili kultúrnym programom deti 
z MŠ a spev ľudových piesní za doprovodu harmonikára P. Rajtáka. 
Pochutnali sme si na občerstvení pripravenom našimi seniorka-
mi. Pekný výlet loďou nám pripravil MÚ. Plavili sme sa po Dunaji 
z Devína až do Čuňova a späť. Počas plavby sme si pochutili na 
dobrom obede, zaspievali pri harmonike, zavtipkovali a s údivom 
sledovali rýchlo sa meniace brehy Dunaja. Jubilantov si p. starostka 
uctila milým darčekom.

Všetky posedenia prebehli vo veselom a radostnom duchu, 
prispeli k medzisusedským vzťahom, spomienkam z mladších čias, 
vzájomnému spoznávaniu sa nových členov. Veľká vďaka patrí ši-
kovným gazdinkám, vedeniu MŠ a milým deťom, sponzorom, har-
monikárovi a MÚ.

Krúžok „umelecké drôtovanie“ už 2.rok pod ved. drotárky 
Eriky Majerskej sa teší obľube šikovných a tvorivých rúk našich 
seniorov.

Z kultúry sme navštívili divadelné predstavenia všetkých žán-
rov v SND či filmové predstavenia v kine Nová scéna, Mladosť 
a Nostalia, ktoré potešili našu myseľ.

Športovými aktivitami sme utužovali zdravie v Thermalparku 
Dunajská Streda a Veľký Meder, v plavárni Gaudeamus (Mokroháj-
ska), cvičeniami PILATES pravidelne každý týždeň, vychádzkami na 
Devínsku Kobylu, či výletmi na bicykloch v skupinkách do blízkeho 
okolia. 

V Novom roku pokračujeme naďalej v pravidelných aktivitách 
z kultúry i športu.

Cvičenie PILATES pre seniorov – každú stredu v čase 
medzi 18:00 a 19:00.

Cvičenie Pilates seniorom pomáha zpevniť svalstvo vnútorné 
i vonkajšie, zbaviť sa napätia, napraviť držanie tela a uvoľniť celý 
organizmus pri správnom dýchaní a sústredení. Cvičenie je šetrné 
vďaka kľudným, kontrolovaným pohybom a individuálnemu tem-
pu. Vstupné je 1 euro (na športové pomôcky) + vlastná karimatka 
na cvičenie.

Krúžok „umelecké drôtovanie“ – prebieha utorky v čase 
medzi 14:00-16:00 a je zdarma. 

Vo februári nás čaká 22.2. o 16:00 fašiangové posedenie pri 
harmonike.

7. marca sa bude konať výročná klubová schôdza.
Tešíme sa na nových členov Jednoty dôchodcov a Denného 

centra seniorov. Klubové dni sú každý utorok, štvrtok a nedeľu 
15:00 – 18:00 v DK.

Batovičová Gizela – za Radu seniorov Devína 
Šubínová Hilda – predseda Jednoty dôchodcov

Šimoničová Jana – predseda Denného centra seniorov

šenca športu. Ako tréner mladých futbalistov 
prihliadal okrem športových výkonov aj na 
školské povinnosti svojich zverencov, ako pe-
dagóg vytváral priestor pre rozvoj ich športo-
vého talentu. Neskôr pracoval na Obvodnom 
pedagogickom stredisku Bratislava IV a na 
Pedagogickom ústave mesta Bratislavy, no na 
dôchodku sa vrátil opäť ku „svojim“ žiakom 
do školy v Devíne, kde učil ešte 10 rokov. 
Pre svojich najbližších bol milujúcim manže-
lom, otcom, dedkom a pradedkom. Bol člove-
kom s veľkým srdcom, pracovitý, spravodlivý, 
priamy... Taký zostáva v našich spomienkach. 
Opustil nás 29.9.2016. Česť jeho pamiatke.

Za Devínčanov 
Lýdia Klepochová a Ľubica Kolková



Devínčan 1/2017strana 4

B E N E F I Č N Ý  KO N C E RT  &  V I A N O Č N Ý  B A Z Á R  a l e b o
„ZAČALI SME S REKONŠTRUKCIOU A REVITALIZÁCIOU ŠPORTOVISKA“

V DEVÍNE VZNIKLO 

NOVÉ OBČIANSKE ZDRUŽENIE NÁŠ DEVÍN 

– CIEĽOM JE PODPORIŤ 
STRETÁVANIE SA DEVÍNČANOV

V súčasnosti prioritne pracujeme na dvoch projektoch. Snažíme sa vybu-
dovať detskú herňu v Dome Kultúry a zveľadiť exteriérové priestranstvo 
“Devínsky sad” na Ulici k Zlatému rohu. Plánujeme sa zapojiť do súťaží na 
získanie dotácii z Bratislavského samosprávneho kraja a iných subjektov, 
aby sme mohli v činnosti efektívne pokračovať. Dovoľte, aby sme vám 
predstavili detailnejšie naše projekty:

Detská herňa v DK Devín
Miestny úrad poskytol devínskym mamičkám do používania miestnosť v 
Dome Kultúry. Architektka Janka Medľová nám pripravila inšpiratívny ná-
vrh, ktorý ochotní oteckovia a mamičky postupne svojpomocne realizujú. 
Môžete sa tešiť na magnetickú stenu, detské divadielko, či atypický detský 
obchod. Herňa bude sprístupnená pre všetky detičky už vo februári.

Devínsky sad na Ulici k Zlatému rohu
Zámerom projektu je vytvorenie voľnočasového priestranstva pre stre-
távanie sa devínskych rodín. Mestská časť Devín poskytla Devínčanom 
priestor – sad s ovocnými stromami na Ulici k Zlatému rohu, o ktorom 
sa už písalo aj v Devínčanovi. Na tomto priestranstve sa snažíme svoj-
pomocne vytvoriť voľnočasový areál pre stretávanie sa Devínčanov. Je 
to priestor v prírode, kde si Devínčania môžu organizovať opekačky,  
oslavy, deň detí, športové hry alebo len si len tak oddýchnuť, zatiaľ čo sa 
deti môžu hrať.

Otvorenie Devínske-
ho sadu plánujeme na 
jar 2017. S pomocou 
záhradníctva Zreuz, 
MÚ Devín a s pomo-
cou aktívnych Devín-
čanov sme zrealizovali 
terénne a záhradníc-
ke úpravy. Priestor je 
oplotený, MÚ pre nás 
tiež zabezpečil koše na 
triedený odpad. V roku 
2017 plánujeme ešte 
zakúpiť preliezky pre 
deti, lavičky a vyrobiť 
pieskovisko.
Veríme, že sa nám náš 
malý devínsky sen po-
darí zrealizovať a že sa 
budeme často spoločne 
stretávať. 

Ak by ste nás chceli 
podporiť, s radosťou 
uvítame pomoc finan-
čnú (nech sa páči náš IBAN SK5483300000002501107067) ako aj akú-
koľvek inú podporu. 

 Ďakujeme!

Daniela Keseliová, Katarína Podhorská,  Alexandra Riháková

2 % PRE DETI DEVÍNA 

Sumu 3660,50 € za rok 2014 sme využili na výmenu preliezky – her-
ného prvku na ihrisku Materskej školy na Kremeľskej ulici 34 v hodnote 
2365,50 €, 700 € na nákup stavebného materiálu na terénne úpravy 
Ihriska K Zlatému rohu. 442 € sme použili na ozvučenie detského di-
vadelného predstavenia a 153 € pomohlo k prezentácii výtvarných diel 
detí na výstave v Dome kultúry.
Aj na tento rok už máme veľa plánov ako využiť vašu podporu a pou-
kázané 2% z daní za rok 2015. Veríme, že sa nám podarí dokončiť revi-
talizáciu ŠPORTOVISKA, dobudovať Ihrisko K Zlatému rohu a naďalej 
podporovať kreativitu našich detí.

ĎAKUJEME VÁM, ktorí ste nám 2 % poukázali a ĎAKUJEME VÁM, 
ktorí nám poukážete 2% aj v tomto roku.
Viac informácií o projektoch, ktoré vaše tohtoročné dve percentá 
podporia (Ateliér Devín, ŠPORTOVISKO v areáli ZŠ Devín ...) a všetky 
údaje o združení vám radi pošleme mailom, alebo osobne odovzdáme 
v materskej škole, prípadne v Ateliéri Devín počas výtvarnej. 
(atelierdevin.mira@gmail.com, materska.skola@devin.sk) 

Ďakujeme za dôveru, 
„Deti Devína – Naša Materská škola“ – občianske združenie

Miriana Materáková, predseda OZ

Po dvoch rokoch od myšlienky zre-
konštruovať športové ihrisko v areáli 
základnej školy na Kremeľskej ulici, je-
diné v Devíne, máme za sebou prvú eta-
pu prác! Ciel‘om je premenit‘ zdevastovanú 
asfaltovú plochu, pôvodné športové ihrisko, 
na moderné viacúčelové „Športovisko“ špič-
kovej kvality, s liatym tartanovým povrchom. 
Na zrevitalizovanom športovisku si zahráme 
streetball, minifutbal, volejbal, hokejbal, florbal. 
Deti, teenageri aj rodičia. Športovisko bude 
počas vyučovania k dispozícii žiakom školy. Po 
vyučovaní, počas víkendov a školských práz-
dnin pre verejnosť.

Rozpočet na revitalizáciu je na 29 200,37 
€. OZ „Deti Devína – Naša materská škola“ 
zbiera financie na športovisko od roku 2014 
na zvláštnom účte. Som rád, že moje nadšenie 
pre „Športovisko“ našlo podporu u mnohých 
Devínčanov, mojej rodiny aj priateľov a spo-

lu sa nám podarilo vyzbierať do konca roka 
2016 viac ako 6 000,- €.

Začiatok prác odštartovala podpora od 
Nadácie Slovenskej sporiteľne vo výške 5 
000,- €.

3. decembra sme zorganizovali brigádu 
– deti, mládež aj rodičia vyčistili ihrisko od 
nánosov hliny a buriny. Miestny úrad zabezpe-
čil odvoz odpadu. Pripravili sme tak terén na 
prvú etapu obnovy. Firma Funny Sport, s.r.o. 
následne položila základnú vrstvu slúžiacu na 
vyrovnanie a vyspádovanie terénu, v hodnote 
6 000,- €.

11. decembra sme sa v Dome kul-
túry stretli na Benefičnom koncerte & 
Vianočnom bazáre. Szidi Tobias so svojou 
komornou zostavou bravúrne zvládla, na pos-
lednú chvíľu, zástup za chorého Petra Lipu. 
Na bazáre s vôňou kávičky, horúcej čokolády, 
koláčikov, oplátok, lipového čaju a kapustnice 

sme kúpou darovaných kníh, obrazov, CD-
čiek, bižutérie, vianočných ozdôb aj vína pris-
peli spolu so vstupným na ďalšie práce sumou 
1 880,- €.

Ďakujeme za všetky príspevky a podporu 
nášho projektu!

Verím, že sa nám podarí športovisko do 
leta 2017 dokončiť. Stále nám chýba 18 000,- 
€. Nie je to málo. Na jar pripravujeme ďalší 
benefičný koncert spojený s bazárom kníh, 
umeleckých diel a dielok. Požiadali sme o 
grant. Využijeme 2% z daní, ktoré OZ „Deti 
Devína – Naša materská škola“ získa. Číslo 
účtu pre ŠPORTOVISKO, IBAN: SK16 1100 
0000 0029 2091 4074 

Máte otázky, možnosť pomôcť? Napíšte 
mail na maruscak@gmail.com

ĎAKUJEM-e,
Pavol Maruščák, Devínčan

mailto:atelierdevin.mira@gmail.com, materska.skola@devin.sk)
mailto:maruscak@gmail.com
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CHCEME, ABY DEVÍNSKE DETI VYRASTALI V KRÁSNOM PROSTREDÍ 

ÚSPECHY NAŠICH DEVÍNČANOV

Na jar 2016 Mestská časť Bratislava – Devín úspešne sko-
laudovala zrekonštruované priestory časti ľavého krídla Žigrayho 
kúrie, kde sa v prvom kroku jeho opravy vytvorili priestory pre 
rozšírenie našej Materskej škôlky o triedu pre 15 detí. Od sep-
tembra 2016 sa denne v týchto novotou voňajúcich priestoroch 
už naše deti učia sociálnym návykom a spoločenským zručnos-
tiam.

Najmenším Devínčanom tu pribudla nová multifunkčná trieda 
so sociálnym zázemím, miestnosť pre dve nové kvalifikované pani 
učiteľky, vstupná miestnosť so zázemím pre pani upratovačku, šat-
ňa a zádverie v celkovej výmere 101 m2. Vo výberovom konaní na 
realizátora zvíťazila cenová ponuka na opravu MŠ s rozpočtom 
79.358,04 EUR s DPH. 

V oprave havarijného stavu tejto budovy chceme pokračovať 
aj v tomto a budúcom roku. Najbližšie je naplánované sprevádz-

kovanie poslednej miestnosti na prízemí, ktorá bude deťom slúžiť 
ako herňa. Sanáciu si vyžaduje aj fasáda na dvore.

V minulom roku sme, žiaľ, ešte stále z kapacitných dôvodov 
nemohli prijať do škôlky 10 detí. Keďže je našou snahou vyhovieť 
všetkým žiadateľom z Devína, prebieha momentálne aj obstaráva-
nie projektu na opravu podkrovia, kde by vznikli ďalšie dve spálne 
a sociálne zariadenia. Po zriadení evakuačného východu tak bude 
umožnené otvorenie ďalšej plnohodnotnej triedy s kapacitou cca 
22 detí. Realizáciu predpokladáme už v r. 2018.

Pre naše deti v budúcnosti plánujeme parkovú úpravu nádvo-
ria s hracími plochami a preliezkami pre pobyt v letných mesia-
coch. A v opravenej budove vidím priestor aj pre napĺňanie vízií, 
napríklad v spolupráci s aktívnymi občianskymi združeniami. Čo 
tak zvyšovať imunitu detí v soľnej jaskyni priamo v škôlke? 

Ľubica Kolková, starostka

So skvelým úspechom sa z ME v Showdance, ktoré sa konali 
v októbri v Petrohrade pod záštitou IDO (International Dance Or-
ganization), vrátili domov Tereza a Paulína Cvečkové z Devína, 
reprezentujúce súbor Juventa Bratislava. Početná výprava Juventy 
si priviezla spolu jednu zlatú, jednu striebornú a dve bronzové me-
daily. Terezka si zlato priviezla za súťaž v kráľovskej disciplíne, vo 
formácii, kde v kategórii juniorov dominovali dievčatá z tanečného 
súboru Juventa Bratislava. Juniorky vo veku 12-15 rokov si skvelým 
výkonom vybojovali najcennejšiu medailu za choreografiu „Zname-
nia zverokruhu“ z autorskej dielne trénerky a choreografky Juven-
ty Eriky Šimonovej. Paulínka si priviezla striebro za súťaž skupín 
v detskej vekovej kategórii v choreografii „Roll Over Beethoven“ 
a bronz za formáciu „Čertovsky dobrý elixír“.

Z výtvarného ateliéru v Devíne
Šikovnosť našich detí môžete obdivovať  

PO CELÝ ROK 2017.  
OZ „Deti Devína – Naša materská škola“  

opäť vydala stolový, týždenný kalendár s dielami našich 
malých výtvarníkov. Kúpou kalendáru podporíte ďalšie 

tvorivé aktivity pre deti v Devíne. Kalendár  
nájdete v MŠ na Kremeľskej ulici 36  

alebo priamo v Ateliéri Devín. Ďakujeme.  
Informácie na mailovej adrese:  
atelierdevin.mira@gmail.com

Mira Materáková Ďalším úspechom sa môže pochváliť aj naša malá Devínčan-
ka Nelka Žyanonyová. V 8. ročníku celoslovenskej výtvarnej 
súťaže s medzinárodnou účasťou na tému „Slovensko, krajina v 
srdci Európy“ vyhrala 1. miesto. 

Týmto však úspechy našich Devínčanov nekončia. Dňa 
12.12.2016 sa uskutočnilo v Primaciálnom paláci odovzdávanie 
cien „Srdce na dlani“. Je to ocenenie, ktoré smeruje k zvýšeniu 
statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Ceny boli odovzdané 
v siedmych kategóriách a jedným z ocenených dobrovoľníkov 
v kategórií dobrovoľníctvo v zdravotníctve bol aj Devínčan,  
záhradkár a aktívny senior František Kyselica.

Srdečné blahoželáme!
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•	 8. október 2016 – Devínska Šarkaniáda – Poďakovanie 
patrí za každoročnú skvelú organizáciu Palovi Murínovi, Miria-
ne Materákovej s jej tvorivými dielničkami, členom odbornej 
komisii, pani starostke Ľubici Kolkovej, zamestnancom MÚ a 
všetkým, ktorí sa spolupodieľali na organizovaní tejto akcie. 
Ide o obľúbenú akciu nielen pre rodiny s deťmi, ale aj pre 
všetkých nadšencov púšťania šarkanov. 

•	 12. október 2016 – Posedenie seniorov – Poďakovanie patrí 
za organizáciu členkám Klubu a Jednoty dôchodcov. Posedenie 
bolo pripravené na jedničku, nič nechýbalo. Pani Gizka Batovi-
čová, Hilda Šubinová a Janka Šimoničová ochotne organizovali 
a pomáhali. 

•	 26. október 2016 – Výlet loďou pre seniorov – Poďako-
vanie patrí za organizáciu pani starostke Ľubici Kolkovej a za-
mestnancom MÚ. Na túto peknú, veselú, priateľskú plavbu sa 
teší každoročne veľa devínskych seniorov, ktorí majú možnosť 
podebatovať so svojimi priateľmi a známymi. Pani starostka na 
lodi zablahoželala našim jubilantom.

•	 30. október 2016 – Tekvicové dielne – Poďakovanie patrí za 
organizáciu pani prednostke MÚ Lenke Satinovej a zamestnan-
com MÚ. Je to veľmi milá akcia, na ktorej sa zídu deti a priatelia 
so svojimi kreatívnymi nápadmi. 

•	 1. november 2016 – Pietna spomienka na obete Dunaja 
– Poďakovanie patrí pani Oľge Mikulášovej za zabezpečenie 
pamätného venčeka pre obete Dunaja, ktorí sa vyvesil ku Krí-
žu pri Dunaji.

•	 27. november 2016 – Devínsky peceň a foto-vernisáž – Po-
ďakovanie patrí za organizáciu pani starostke Ľubici Kolkovej, 
pani prednostke MÚ Lenke Satinovej a pani Paule Sanderson, 
našim skvelým moderátorom Andrejke Mrázovej a Borisovi 
Ďurišovi, členkám odbornej poroty pani Anne Kunstovej, Eri-
ke Majerskej, Jaroslave Ševčíkovej, Márii Hanzelovej a všetkým, 
ktorí sa spolupodieľali na organizovaní. Krásne doplnenie De-
vínskeho pecňa býva foto-vernisáž, ktorú organizuje Spolok de-
vínskych fotografov s profesionálnou odvahou. Za organizáciu 
ďakujeme manželom Plesníkovým a ostatným členom spolku.

•	 10. december 2016 – Mikuláš – Poďakovanie patrí za orga-
nizáciu MÚ a najmä detskej a mládežníckej organizácii TAHA-
MATAM a pani Františke Rohaľovej, ktorí tento rok zabezpečili 
mikulášske divadelné predstavenie. TAHAMATAM organizuje 
v podkrovných priestoroch Domu kultúry v Devíne aj v škol-
skom roku 2015/2016 voľno-časové krúžky pre deti I. a II. st. 
ZŠ. Príjemné spestrenie mikulášskeho programu boli dielničky, 
ktoré už tradične pripravuje OZ „Deti Devína – Naša mater-
ská škola“ a výtvarníčky z Ateliéru Devín – Miriana Materáko-
vá, Daniela Kytková a Ivetka Haasová.

•	 20. december 2016 – Predvianočné posedenie seniorov 
– Poďakovanie patrí za organizáciu pani starostke Ľubici Kol-
kovej, pani prednostke MÚ Lenke Satinovej a pani Paule San-

derson. Stretnutie bolo veľmi príjemné a seniorov potešilo 
vystúpenie škôlkarov z našej materskej školy, ktorú vedie pani 
riaditeľka Mgr. Natália Takáčová, ktorej týmto veľmi pekne ďa-
kujeme za spoluprácu na rôznych kultúrnych podujatiach or-
ganizovaných v mestskej časti Devín. Škôlkari pripravili aj milé 
darčeky pre našich seniorov. 

V roku 2017 nás čakajú približne také isté kultúrne akcie ako 
v roku 2016, takže sa tešíme na Vašu účasť. V ďalšom čísle novín 
Vás budeme presnejšie informovať o pláne kultúrnych podujatí na 
rok 2017, ktorý bude zverejnený na www.devin.sk v ikone „Kalen-
dár podujatí“ umiestnený v pravej hornej časti web stránky. Vaše 
návrhy, postrehy a pripomienky ohľadom kultúrnych akcií, ktoré 
sa udiali alebo sa ešte len pripravujú, môžete zaslať e-mailom na 
sulovska@devin.sk. Komisia kultúry, školstva a športu uvíta každú 
možnú pomoc pri príprave kultúrnych podujatí, ktoré nás oboha-
cujú o nové zážitky a zbližujú navzájom v našom Devíne.

Katarína Šulovská
 poslankyňa a predsedkyňa Komisie kultúry, školstva a športu

KOMISIA KULTÚRY, ŠKOLSTVA A ŠPORTU SPOMÍNA NA AKCIE, KTORÉ SA ORGANIZOVALI V ROKU 2016:

Na čo sa môžeme tešiť počas týždňa  
v Kultúrnom Dome v Devíne
Pondelok: Kalanetika s Katkou 09:30 – 10:30
Prihlasovanie prebieha cez Facebook cez skupinu “Kalanetika nielen pre 
mamičky v Devíne” (prípadne na tel. čísle 0948 044 114). Maximálna cena 
je 5 eur (podľa počtu cvičiacich). Min. počet sú 4 osoby.
Utorok: Joga s Ďurim 18:15 – 19:45 
Cena je 4 eurá.
Streda: Večerné stretnutie mamičiek s deťmi 16:30 – 18:30
Vstup je zadarmo.
Streda: Pilates pre seniorov 18:00 – 19:00
Cena je 1 euro.
Štvrtok: Herňa – Stretnutie mamičiek s deťmi 10:00 – 11:00
Poďte sa pohrať s Vašimi najmenšími deťmi. Hračky sú k dispozícii pre 
všetkých. Bližšie informácie pravidelne cez Facebook stránku ”Devínske 
mamičky” alebo na mailovej adrese sulovska@devin.sk. Tento stanovený 
deň a čas je možné zmeniť v prípade väčšieho záujmu a po vzájomnej 
dohode. Vstup je zadarmo. Vstup je zadarmo. 
Piatok: Kalanetika s Katkou 09:30 – 10:30

Na čo sa môžeme tešiť počas týždňa  
v telocvični pri základnej škole v Devíne
Utorok: Futbalový tréning pre deti 17:15 – 18:15
(Chlapci od 4 do 7 rokov. Maximálna cena je 5 eur - podľa počtu detí. 
Bližšie informácie na čísle 0905 385 308.)
Streda: Kruhový tréning pre ženy 19:00 – 20:00
(Maximálna cena je 5 eur – podľa počtu cvičiacich. Bližšie informácie 
na tel. čísle trénera p. Bartoviča 0905 385 308.)

Akékoľvek ďaľšie otázky a informácie  
zodpovieme na mailovej adrese rihakova.alexandra@gmail.com  

alebo na telef. č. 0948 044 114 (alebo sulovska@devin.sk)



strana 7Devínčan 1/2017

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ 
ODPAD ZO ZÁHRAD PRI 
RODINNÝCH DOMOCH

Od 1.1.2017 je povinná každá domácnosť 
v rodinnom dome separovať biologicky rozlo-
žiteľný odpad zo záhrad a požiadať hlavné mesto 
o dodanie buď:
•	 kompostovacieho zásobníka rôzneho 

objemu podľa veľkosti záhrady, kompost 
z ktorého bude môcť využiť pre svoju potrebu

•	  alebo zbernej nádoby (hnedej) s minimálnym 
objemom 120 l, ktorá bude vyvážaná, podobne 
ako zmesový komunálny odpad, minimálne 
jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až 
november. 

Služba je bezplatná a domácnosti v rodinných 
domoch, ktoré sa prihlásili do 31. januára 2017 budú 
do systému zaradené už od marca 2017. Prihlásiť sa 
je možné a potrebné aj po uvedenom termíne 
s tým, že neskôr prihlásené domácnosti budú zapájané 
do systému priebežne. 

Žiadosť o zapojenie do systému je možné si vy-
zdvihnúť na Miestnom úrade MČ Bratislava-Devín 
alebo stiahnuť a vytlačiť z webovej stránky MČ Bra-
tislava-Devín a po vyplnení a podpísaní doručiť na 
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií magis-
trátu, Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55 
alebo na Miestny úrad MČ Bratislava-Devín, ktorý ju 
následne doručí na magistrát.

Zberné miesto na biologicky rozložiteľný odpad 
na Kozičovej ul. bude prevádzkované iba v ob-
medzenom režime, prioritne pre tých, ktorí sa do 
zavádzaného systému separovania biologicky rozloži-
teľného odpadu nemôžu zapojiť (napr. záhrady bez 
rodinných domov). Za týmto účelom bude na zber-
nom mieste zavedená jednoduchá evidencia pôvod-
cov odpadu s predpokladom, že jeho objem sa oproti 
minulým rokom zníži, čím by mali klesnúť aj výdavky 
mestskej časti na prevádzku zberného miesta. 

Do hnedej zbernej nádoby 
a kompostovacieho zásobníka vhadzujte:
•	 kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, 

zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, 
burinu

a nevhadzujte:
•	 odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä 

mliečne a mäsové výrobky.
Bližšie informácie k vyššie uvedenej problematike 

je možné získať na Magistráte hl. m. SR Bratislavy, 
Odd. životného prostredia a mestskej zelene:

Ing. Magdaléna Krajčiová
e-mail: magdalena.krajciova@bratislava.sk 
     tel: 5935 6269
alebo tiež na MÚ MČ Bratislava-Devín

RNDr. Peter Krempaský
e-mail: krempasky@devin.sk  tel: 6020 2514

UZNESENIA MZ MESTSKEJ 
ČASTI BRATISLAVA – DEVÍN

Návrh rozpočtu MČ Bratislava – Devín na rok 
2017 a strategických rozpočtov na 2018, 2019 

Uznesenie č. 96/2016
MZ MČ Bratislava – Devín 
Schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2017 a strate-
gických rozpočtov na roky 2018  a 2019 

Kontrola príjmov a výdavkov za I. polrok 2016.
Uznesenie č. 97/2016
MZ MČ Bratislava – Devín žiada starostku  
- opatrenia z kontroly príjmov a výdavkov za I. polrok 
2016 plniť

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 
3/2016 na krátkodobý prenájom voľných záhrad 
na dobu 5 rokov Uznesenie č. 98/2016
MZ Mestskej časti Bratislava – Devín
a) schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

krátkodobý prenájom nižšie uvedených záhrad na 
dobu 5 rokov.

b) žiada starostku, aby vyhlásila  v termíne  do 10 dní 
odo dňa schválenia tohto uznesenia, s termínom 
uzávierky do 23.12.2016 obchodnú  verejnú sú-
ťaž podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

c) menuje komisiu pre vyhodnotenie súťažných návr-
hov v zložení:

1. člen: Rastislav Kunst
2. člen: Igor Prieložný
3. člen: Peter Distler
4. člen: Katarína Šulovská

d)  žiada starostku Mestskej časti Bratislava – Devín 
zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti, po 
vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže uzatvoriť 
zmluvu o nájme s víťazom súťaže.

Návrh na predĺženie doby platnosti  
nájomných zmlúv na prenájom záhrad,  

nájomníci: Mgr. art. Miriam Materáková, Jana Černáková 
a PhDr. Alena Vičíková, ako prípad hodný  

osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 99/2016
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín 
schvaľuje predĺženie doby prenájmu záhrad a ukladá 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť 
uzavretie písomných dodatkov k  nájomným zmluvám. 

Uznesenie č. 100/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 
schvaľuje predaj pozemku reg. „C“ parc.č. 495/2 
o výmere 9,0 m2 a priľahlého pozemku  p. č. 495/3 
o výmere 9,0 m2 , ktoré sú zapísané v katastri nehnu-
teľností vedenom na Okresnom úrade Bratislava IV, kata-
strálny odbor, na liste vlastníctva č. 1 za   cenu  5.400,- 
€,  t.j.  300,- €/m²

Výročná správa MČ  
Bratislava-Devín za rok 2015

Uznesenie č. 101/2016
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devín 
po prerokovaní materiálu
berie na vedomie Výročnú správa Mestskej časti Bra-
tislava-Devín za rok 2015

Uznesenie č. 102/2016
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín 
odporúča po zaradení cesty (MOK 7,5/30 v lokalite 
Záhrady Devín) do siete komunikácii ako cesta 3. triedy 
jej prevzatie do správy.

Uznesenie č. 103/2016
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devín 
po prerokovaní materiálu nesúhlasí 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 78, 
80 a 91 Štatútu v dôsledku zámeru prijať VZN o dočas-
nom parkovaní mot. vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území hl. mesta SR Bratislavy, 
výške úhrady za dočasné parkovanie mot. vozidiel, spô-
sobe úhrady a preukázania jej zaplatenia.

Uznesenie č. 104/2016
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devín 
schvaľuje Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Petre Distler, 
Bc. Igor Prieložný, Ing. Katarína Šulovská

MZ MČ Bratislava-Devín
A) volí
Ing. Ignáca Koleka dňom 15.01.2017 za hlavného kontro-
lóra mestskej časti Bratislava-Devín, na pracovný úväzok 
v rozsahu 20 hodín/týždeň
B) určuje
plat hlavného kontrolóra v súlade s ust. § 18 c ods. 1 a 2 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov

Uznesenie č. 105/2016
MZ MČ Bratislava – Devín žiada starostku   
 A) o  zvolanie verejného zhromaždenia s občanmi na ter-
mín 26.1. o 17:00 
B) poverujeme MU na zabezpečenie informovanosti oby-
vateľov o verejnom zhromaždení.
na tému územný plán zóny Devin I a veci s ním súvisiace

Kontrola plnenia prijatých uznesení – rok 2015
Uznesenie č. 106/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 
berie na vedomie Správu z kontroly prijatých uznesení 
za rok 2015 bez pripomienok

Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí  
MZ MČ Bratislava-Devín na rok 2017

Uznesenie č. 107/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
schvaľuje termíny riadnych zasadnutí miestneho zastupi-
teľstva mestskej časti Bratislava-Devín, Kremeľská 39, kto-
ré sa budú konať v zasadačke miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Devín na rok 2017 nasledovne:
30. január 2017 o 18:00 hod.
13. marec 2017 o 18:00 hod.
24. apríl 2017 o 18:00 hod.
26. jún 2017 o 18:00 hod
18. september 2017 o 18:00 hod.
30. októbra 2017  o 18:00 hod. 
27. november 2017 o 18:00 hod.
11. december 2017 o 18:00 hod. 

Uznesenie č. 108/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 
schvaľuje uzavretie dohody o spoločnom školskom ob-
vode s Mestskou časťou Bratislava Devínska Nová Ves 
v predloženom znení  ukladá starostke Mestskej časti 
Bratislava –Devín uzavrieť  dohodu o spoločnom škol-
skom obvode s Mestskou časťou Bratislava- Devínska 
Nová Ves najneskôr do konca februára 2017.

Uznesenie č. 109/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín
A. berie na vedomie
zriadenie hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského 
zboru obce mestskej časti Bratislava-Devín podľa § 15 
odst. 1 písmeno b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov 

B. schvaľuje
Zriaďovaciu listinu hasičskej jednotky Dobrovoľného Ha-
sičského zboru obce mestskej časti Bratislava-Devín 

Štatút Dobrovoľného hasičského zboru  
obce mestskej časti Bratislava-Devín

C. berie na vedomie
•	 odvolanie členov Obecného hasičského zboru v  De-

víne v zmysle § 33 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi

•	 vymenovanie členov do Dobrovoľného hasičského 
zboru obce Mestskej časti Bratislava-Devín v zmysle 
zákona č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochra-
ne a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 
129/2015 Z.z.

 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 

Uznesenie č. 110/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti  za rok 
2016. bez pripomienok

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
Uznesenie č. 111/2017
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schva-
ľuje Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ 
Bratislava – Devín na I. polrok 2017.

Uznesenie č. 112/2017
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí 
s podnikateľskou činnosťou, vykonávaním inej zárobkovej 
činnosti a s možnosťou členstva v riadiacich, kontrolných 
alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vyko-
návajú podnikateľskú činnosť. 

mailto:%0A%0A%0A%0Amagdalena.krajciova@bratislava.sk%0A%0A%0A%0A
mailto:krempasky@devin.sk
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Na vlaňajšom stretnutí pri Pôstnej polievke ste darovali 690,- eur 
za čo ešte raz srdečne ďakujeme. Peniaze boli zaslané na účet Ka-
tolíckeho hnutia žien Slovenska (KHŽS). Celkový výnos zbierky bol 
30 110 eur a bol v súlade s jej účelom poukázaný Spoločnosti detí 
z detských domovov Úsmev ako dar Bratislava na zriadenie Zari-
adenia pre obnovu rodín v Bratislavskom regióne, ktoré poskytuje 
komplexnú odbornú pomoc a prístrešie tehotným ženám, matkám 
a rodinám v krajnej životnej núdzi. Aj vďaka nášho príspevku sa 
narodila malá Nelka, ktorej mama na KHŽS napísala: „S radosťou 
Vám oznamujem, že v prvých januárových dňoch 2017 prišla medzi 
nás Nelka. Narodila sa veľmi drobunká, 
ale priberá a rýchlo rastie. Je nádherná 
a všetci sa z nej veľmi tešíme. S dojatím 
si opakujem, že je tu len vďaka dobrým 
ľuďom a darcom, ktorým veľmi, veľmi 
ďakujem.“ Tohoročný cieľ zbierky je vy-
budovanie zariadenia pre ženy v núdzi v 
Banskej Bystrici pod záštitou organizácie 
Áno pre život. Zbierka sa koná s povolením 
Ministerstva vnútra SR.

Tešíme sa na Vašu hojnú účasť – DOVIDENIA!  
v nedeľu 2. apríla.

Za organizátorky Anna Kolková

PÔSTNA POLIEVKA 2016
Všetkých srdečne pozývame už jedenásty raz na spoločnú  

PÔSTNU POLIEVKU
v Kultúrnom dome v Devíne, ktorá sa uskutoční v nedeľu  

2. apríla 2017 od 11.00 do 13.00 hodiny.
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