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DÔLEŽITÉ KONTAKTY:
Miestny úrad Bratislava – Devín
Kremeľská 39
841 10 Bratislava
tel: 02/602 02 511
fax: 02/657 30 309
starostka@devin.sk
stránkové hodiny:
pondelok 8.00 – 12.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
streda

7.30 – 12.00 hod.
13.00 – 15.30 hod.

piatok

7.30 – 12.00 hod.

· Ročník 5

Za pôstny obed
sa zozbieralo
na charitatívne
účely
15 450,- Sk

KNIŽNICA
otváracie hodiny
utorok 13.00 – 16.00 hod.
štvrtok 15.00 – 18.00 hod.
zodpovedná Pavlína Rumanovská

Keď ma ráno zašimral lúč
slnka v posteli priamo pod nosom, uvedomila som si, že sa
definitívne vrátila. Jar. Napriek
tomu, že zima ani len nezačala. Nie, že by mi to nejako
extra prekážalo. Veď na horách a ľadovcoch jej bolo dosť
a kto veľmi chcel, tak si ju iste
našiel. Len som si uvedomila,
ako sa mlyn času znovu pootočil o štvrtinku. Zbožňujem jar.
A keď zočím snežienky, krokusy, narcisy či tulipány v devínskych záhradách predierať
sa z chladnej zeme, keď vidím
nežné púčky zdobiac konáre
stromov a kvitnúcu kučeravú
liesku, keď moju dušu potešia biele a ružovkasté kvietky
marhúľ, čerešní a broskýň,
zmocní sa ma neskrotný pocit
šťastia. Moje endorfíny sú až
tak premnožené, že obyčajné
každodenné domáce práce sa
mi zdajú neskutočne príťažlivé
a vidiac slnkom zaliaty hrad
priamo z kuchyne mi ani trošku neprekážajú. Vychutnávam
si na plné dúšky tento príjemný čas. Podobné pocity prajem všetkým Vám. Dovoľte mi
jarný úvodník ukončiť ústami
E. Hemingwaya: „Obráť tvár
k slnku a všetky tiene padnú
za teba.“
Pekné veľkonočné sviatky.
(fr)

Čo sme si, to sme si, zameťme si ...
Prepáčte mi milí Devínčania trochu nepríjemnú otázku, ale – kedy ste si naposledy
upratali pred domom? Vidím teraz urazené
tváre mnohých z vás, ktorí sa spravodlivo
rozčúlite, nakoľko si prostredie pred domom – hoci nie vaše - pravidelne udržiavate. Mnohí však mávnete rukou s tým, že čo
vás po tom, ako vyzerá ulica – o tú nech sa
stará miestny úrad. Verte, neotváram túto
tému samoúčelne. Pri stretnutiach s vami
je odpad a poriadok v Devíne vždy najviac
diskutovaným problémom. Navyše ide obdobie, ktoré pre záhradkárov (a tými sme
v Devíne prakticky všetci) znamená množstvo haluzí z orezaných stromov, vyhrabaného lístia a rôzneho „bordelu“ z jarného
upratovania. Páliť sa zo zákona nesmie
– a kam s tým? Nuž, každý si to rieši po
svojom. Podaktorí riskujú ohník v nádeji, že
ich susedia nenahlásia na polícii, podaktorí také šťastie na susedov nemajú a platia
pokuty, iní bez výčitiek svedomia naložia
fúrik a vyklopia ho kde príde...Viem o tomto
probléme a hľadám riešenie. Obec má napríklad nárok minimálne 2× ročne na bezplatné kontajnery na objemný odpad, len ich
na túto jar ktosi zabudol včas objednať, takže v tomto roku budú pristavené až na letné
upratovanie. Dovtedy však chceme zriadiť
akýsi kontrolovaný zberný dvor kde umiestnime kontajnery na biologicky rozložiteľný
odpad zo zelene. Tieto kontajnery OLO
pristavuje takisto zdarma a podľa potreby,

jedinou podmienkou
je, že v nich nebude
nič iné ako bioodpad.
Inak sa platí „natvrdo“ komerčná cena.
Ďalej
zvažujeme
kúpu drvičky na drevo, ktorú budú môcť
využívať aj občania.
O všetkých podrobnostiach vás budeme včas informovať a bude na vás, či využívaním týchto možností zodpovednej likvidácie odpadu prispejete ku väčšej čistote
prostredia, v ktorom žijeme. Bez vás to totiž
nejde! Darmo sa naši dvaja kolegovia snažia upratať ulice a nahromadené skládky,
keď ich neznámi „dobráci“ znovu a znovu
navážajú. O tom, že takto míňame peniažky, ktoré by sme vedeli využiť užitočnejšie
škoda hovoriť. Pokiaľ si všetci neuvedomíme vlastnú zodpovednosť za poriadok okolo seba, pokiaľ každý z nás nechytí aspoň
raz do týždňa metlu do ruky a nepozametá
pred vlastným prahom, pokiaľ budeme nevšímaví ku svojmu okoliu a ku tým, ktorí tu
robia neporiadok, budeme žiť na „smetisku“. A uznajte – náš krásny Devín si to nezaslúži. Teším sa preto na stretnutie s vami
na metlopárty pred domami, napríklad vždy
v sobotu doobeda...Vaša
starostka@devin.sk
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Uznesenia z obecného zastupiteľstva
4. riadne zasadnutie, 13. marec 2007
Uznesenie č.39/2007
MZ berie na vedomie kontrolu plnení uznesení bez pripomienok.
Uznesenie č.40/2007
MZ berie na vedomie informáciu o rozpočte na rok 2007
bez pripomienok.
Uznesenie č.41/2007
MZ žiada starostku prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a právne doriešiť nezdokladovanie ﬁnančných súm, ktoré uviedla kontrolórka:
pod VPD č.102/2006 z 10. 03. 2006 na sumu 8 304,-Sk
a bankového výpisu zo dňa 14. 11. 2006 faktúra VS:
9112006 na sumu 9 000,-Sk. Termín: do najbližšieho
riadneho zastupiteľstva.
Uznesenie č.42/2007
MZ súhlasí bez pripomienok s predloženou žiadosťou
hlavnej kontrolórky.

Uznesenie č.43/2007
MZ ruší platnosť uznesenia č.188/2004 zo dňa 24. 11.
2004 a schvaľuje Zásady hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti a majetkom hlavného mesta SR
Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Devín.

Verejné
zhromaždenie
občanov

Uznesenie č.44/2007
MZ schvaľuje zmenu článku č. IX ,,Smernice o kontrole
a obehu účtových dokladov.
Z 01.02.2006“ nasledovne: nové znenie posledného odstavca čl. IX sa upravuje: Finančnú hotovosť prevyšujúcu sumu 30 000,-Sk odvedie zamestnanec najneskôr
do troch pracovných dní na príslušný účet MÚ Devín.

sa uskutoční

Uznesenie č.45/2007
MZ schvaľuje prekleňovaciu pôžičku z položky ,,Finančná náhrada za výrub“ pre priebežné použitie v roku
2007 vo výške 500 000,-Sk. Termín trvania pôžičky: do
06/2007.

Centrum právnej pomoci
Vám poskytne právnu pomoc, ak ju potrebujete
a nemáte prostriedky na jej zabezpečenie.
Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005
Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.
Pracuje od 1. januára 2006. Zmyslom práce centra je poskytovať
kvalitnú a komplexnú právnu pomoc vo vymedzených oblastiach
ľudom, ktorí nemôžu využívať právne služby v dôsledku svojej nepriaznivej sociálnej situácie. Kancelária sa nachádza na:
ul. Fraňa Kráľa 35, P.O.BOX 125, 81 00 Bratislava 1.
tel.: 444 630 40, 444 530 80
fax: 444 534 31, e-mail: info@legalaid.sk
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 8.00 – 16.30
Streda: 8.00 – 16.30
Podateľňa:
Pondelok – piatok: 8.00 – 16.00

Podmienky pre možnosť inzerovania
či súkromného, alebo podnikateľského:
Obyvatelia Devína majú možnosť
uverejňovať súkromné riadkové inzeráty
do 180 znakov zadarmo.
Podmienky pre podnikateľské
plošné farebné inzeráty:
♦ celá strana
5 000,- Sk
♦ ½ strany
3 000,- Sk
♦ ¼ strany
1 750,- Sk
♦ ⅛ strany
900,- Sk
Za každé ďalšie opakované inzerovanie
poskytujeme 10 % zľavu z pôvodnej ceny.
Redakcia si vyhradzuje právo
určiť umiestnenie inzerátu.

17. apríla 2007
o 18.00 hod.
vo veľkej sále DK

Kedy má klient nárok na
poskytnutie právnej pomoci?
Ak spĺňa tieto tri podmienky:
1. nachádza sa v stave materiálnej núdze
2. nejde o zrejmú bezútešnosť sporu
3. hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy
ustanovenej zákonom
Právna pomoc vo vnútroštátnych sporoch je poskytovaná vo veciach:
● občianskoprávnych (napr. v sporoch týkajúcich sa
nájmu bytu, vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa)
● rodinnoprávnych (napr. platenia výživného, zverenia
dieťaťa do výchovy) pracovnoprávnych (v sporoch
týkajúcich sa neplatnosti výpovede, pracovných
podmienok, diskriminácie na pracovisku a pod.)
V cezhraničných sporoch sa okrem občianskoprávnych,
rodinnoprávnych a pracovnoprávnych vecí poskytuje
právna pomoc aj vo veciach obchodnoprávnych.

Vážení Devínčania,
vaše príspevky,
námety, pripomienky a otázky
môžete odovzdávať
do schránky
Devínčana
na KD Devín,
na sekretariáte starostky
alebo na adrese:
dana.fridrikova@chello.sk

Darujem elegantnú búdu
pre stredne veľkého
psíka. 0905 614 690

Z mesta
Pán primátor menoval poslankyňu Gabrielu Luptákovú do Grantovej komisie Hlavného mesta SR
Bratislavy – grantového programu
na podporu projektov zameraných
na primárnu protidrogovú prevenciu
a zmysluplné využívanie voľného
času mládeže.
Ďalej bola naša zástupkyňa nominovaná do Správnej rady Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, ktorá ma 9 členov.
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Devínčanov informuje

pplk. Anton Tesár,
(OR hasičského
a záchranného zboru)

      

POZOR NA POŽIARE
Blíži sa jar a s tým aj obdobie, kedy každoročne vznikajú vplyvom teplého , slnečného
a suchého počasia priaznivé podmienky pre
vznik a šírenie požiarov v prírodnom prostredí. Dokonale preschnuté zvyšky minuloročnej vegetácie – lístia, tráv a pod., to sú priam
ideálne podmienky pre vznik a šírenie požiarov. Na zapálenie stačí veľmi málo – cigaretový nedopalok, iskra z výfuku automobilu
alebo z ohniska. Tieto požiare spôsobujú
nielen materiálne škody, ale v mnohých prípadoch boli zranení alebo aj usmrtení ľudia
a vznikli nevyčísliteľné škody na životnom
prostredí.
V predchádzajúcom roku 2006 vzniklo
v Slovenskej republike 224 lesných požiarov, pri ktorých vznikla škoda 3 500 000 Sk.
V Bratislavskom kraji vzniklo 7 požiarov

Forel International
School
sa tiež zabávala
Rada rodičov Forel International
School zorganizovala už po druhýkrát
Medzinárodný priateľský Forel bál. Zabaviť sa, spoznať sa navzájom a privítať pozvaných milých hostí nebolo
jediným cieľom tohoto podujatia. Jeho
hlavným cieľom bola veľmi ušľachtilá
myšlienka, zozbierať ﬁnančné prostriedky na pomoc tým, ktorí to bezprostredne potrebujú. V tomto prípade to
boli pacienti z oddelenia transplantácie
kostnej drene Detskej kliniky na Kramároch. Aj preto sme sa všetci, ktorí
sme sa nadchli touto myšlienkou, stretli
v hoteli Hradná brána, aby sme ziskom
z bálu prispeli svojou troškou do mlyna
na podporu liečenia týchto detí.
O týždeň v Dome kultúry usporiadali svoj charitatívny ples i pedagógovia a študenti školy s rovnakým
zámerom. Vďaka všetkým, ktorí prišli,
vďaka sponzorom a tiež vďaka našim
učiteľom a deťom, sa nám podarilo na
tento účel vyzbierať 100 000 Sk. Peniaze sme zaslali na detskú kliniku.
Dúfame, že týmto podnetom oslovíme
i iných, ktorí môžu pomôcť a prispieť
na podobný humánny cieľ.

lesných porastov, pri ktorých vznikla škoda
90 500 Sk.
Medzi najčastejšie príčiny požiarov lesných
porastov patrí nepatrnosť a nedbalosť ľudí,
resp. porušovanie protipožiarnych predpisov, medzi ktoré patrí zákaz vypaľovania
porastov bylín, kríkov a stromov, zákaz zakladania ohňov všade tam, kde by mohlo
dôjsť k jeho rozšíreniu.
Mnoho návštevníkov si pri návšteve lesa,
vychádzke alebo turistike rozloží oheň, pritom si nie vždy uvedomia, že všade naokolo
je suché lístie, tráva alebo konáre stromov,
ktoré sa môžu od ich ohňa závanom vetra zapáliť a vznikne požiar, ktorý môže zachvátiť
veľké lesné plochy a spôsobiť nevyčísliteľné
škody. Tak isto neuhasenú alebo nedostatočne uhasenú pahrebu môže vietor rozfúkať
a oheň rozšíriť na okolité trávnaté a lesné
porasty.
Oheň v prírode nie je možné zakladať kdekoľvek a kedykoľvek. V lesoparkových
oblastiach sú vybudované ohniská, ktoré sú
upravené tak, aby nedochádzalo k voľnému
šíreniu ohňa a následnému vzniku požiaru.
Zakladať oheň za silného vetra resp. sucha
a horúčav nie je povolené ani v upravených
ohniskách.
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VAŠE PROBLÉMY
NA NAŠE HLAVY
OTÁZKA: Zaujímalo by ma, aké sú momentálne na trhu materiály vhodné na zateplenie
sedlových striech, ich cena a kvalita, prípadne ich porovnanie.
ODPOVEDÁ: Ing. Kamil Frimmel, konateľ
stavebnej spoločnosti:

Veríme, že pri dodržiavaní uvedených zásad
sa podarí počet požiarov v prírode znižovať.

Otázkou rozumiem, že chcete vytvoriť
obytné podkrovie. Pri tejto činnosti si treba
položiť niekoľko otázok:
– ako chcem podkrovie využívať
– či podlaha podkrovia dostatočne nosná
na predpokladané využitie
– či je krov a krytina v dobrom stave, aby
sa investícia oplatila
– či budete mať dostatočnú podchodnú
výšku
– akú technológiu chcete zvoliť (sádrokartón, drevo, omietané konštrukcie, atď.)

Oznam pre
devínskych školákov

Po zodpovedaní na tieto otázky môžete
zvoliť hrúbku a druh tepelnej izolácie.

Forel centrum záujmovej činnosti
(FLAC) organizuje pravidelne každý
štvrtok v čase 14.45 – 15.45
počítačový krúžok
pre žiakov základnej školy.

Na našom trhu je momentálne veľmi široký sortiment tepelných izolácií:
– minerálne vlny (pre podkrovie sú najvhodnejšie objemové hmotnosti od
20kg/m2 až 50 kg/m2). Najpredávanejšie
minerálne izolácie sú NOBASIL, ROCKWOOL a IZOVER ich vlastnosti a cena
sú veľmi príbuzné
– polystyrény rôznej kvality a od rôznych
výrobcov
– polyuretanové panely
– tepelné izolácie vyrobené z odpadových
a druhotných surovín

Krúžok vedie Daniel – učiteľ
z Austrálie – v anglickom jazyku.
Je to perfektná šanca pre deti, ktoré
sa potrebujú zdokonaliť nielen v práci
s počítačom, ale tiež v angličtine.
Škola ponúka devínskym školákom
možnosť prihlásiť sa do
uvedeného krúžku.
V prípade záujmu prosíme
kontaktovať p. Lachkovičovú –
tel.: 0903 459 849
e-mail: Learning.center@forel.sk

Forel International School
oznamuje, že zápis do školy
prebieha v mesiacoch
marec – apríl 2007.
Občanom Devína škola
udeľuje špeciálnu zľavu.
V prípade záujmu prosíme
kontaktovať p. Lachkovičovú
tel.: 0903 459 849
e-mail: Learning.center@forel.sk

Najpoužívateľnejšou tepelnou izoláciou
podkrovia je minerálna vlna. Ceny sa veľmi
líšia podľa objemovej hmotnosti, podľa jednotlivých predajcov a v neposlednom rade
závisia aj od množstva kúpenej izolácie.
Príklad: Pri použití tepelnej izolácie
NOBASIL MPN hr. 21 cm (16 + 5) je cena doporučená výrobcom 287,- Sk/m2. Pri väčšom
množstve môžete získať až 20 % zľavu.
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Akademický sochár Oto Bachorík,
v Devíne býva od roku 1981.

DEVÍNČANIA
V ALPÁCH 2
Je skoré devínske ráno, sobota a aj keď je len 24.
február, príroda intenzívne vonia jarou. Naša lyžiarska výstroj, ktorú nakladáme v miernych rozpakoch
do auta, pôsobí trochu nemiestne. Napriek tomu sme
tentoraz odhodlaní uskutočniť myšlienku, ktorá vznikla
ešte minulý rok, počas prvého alpského výletu Devínčanov zo športového klubu.
Vtedy, 17. júna, pri krátkom odpočinku počas jarnej búrky na chate Fischerhutte pod 2076 m vysokým
vrcholom Klosterwappen, sme nakúkali do strmých žľabov a rozmýšľali, ako to tu môže vyzerať, keď je všade sneh. Boli sme v eufórii po úspešnom výstupe na
najvýchodnejšiu 2000-ovku a zároveň najvyšší vrchol
spolkovej republiky Dolné Rakúsko, horu Schneeberg,
vzdialenú asi 100 km vzdušnou čiarou od Bratislavy.
Tentoraz chceme otestovať, či si aj pri takejto zime-nezime „Snehový vrch“ svoje meno obháji.
Napätie stúpa už počas cesty k východiskovému
bodu našej lyžiarskej túry, osade Losenheim. Schneeberg je stále v oblakoch a po snehu ani chýru. Naše
pochybnosti sú rozptýlené až po zaparkovaní v neďalekom lyžiarskom stredisku. Upokojuje nás pohľad na
prvé náznaky snehu a ostatných odhodlaných lyžiarskych nadšencov pripravujúcich sa na výstup. Po krátkej príprave pred deviatou hodinou vyrážame.
Plánovaná trasa výstupu vedie od chaty Edelweisshutte (1250 m) neďaleko vrcholovej stanice sedačkovej lanovky po okružnej Fadenweg popod strmé
severné skalné steny Fadenwände až k východnému
úpätiu centrálneho Hochschneebergu. Samotný výstup
je v tomto úseku príjemný, striedajú sa tu mierne zjazdy
s nie náročným stúpaním. Počasie sa zatiaľ tiež drží, je
bezvetrie a oblačnosť je vysoko, až na úrovni vrcholového hrebeňa. Ďalší postup nás teraz už v stúpajúcom teréne privádza do blízkosti horskej chaty Heinrich-Krempelhutte (1561 m), ktorá slúži tiež ako záchranárska
stanica. V týchto miestach máme na výber z niekoľkých
možností ďalšieho postupu. My si volíme vzhľadom na

Motto života:
Najväčší umením je žiť život.
Školy: VŠVU Bratislava.
Zamestnanie: Sochár.
Deti: Jakub 23, Barbora 19.
Huslista svetový: A. Manze.
Skladateľ: S. Rachmaninov, A. Dvořák,
F. Chopin, G.F. Händel, R. Wagner,
G. Verdi, L. Delibes, V. Bellini.
Maliar slovenský: M. Pašteka, Kraicová,
Sigetová.
Maliar svetový: Ruskí peredvižnici.
Krajina: Sibír
Navštívené krajiny: Európa, Rusko,
Sev. Amerika, Nepál, India, Mongolsko,
Laponsko, Japonsko, Fínsko, Nórsko,
Korzika.
Najďalej od Devína: Japonsko.
Počet jazykov: 2
Jedlo slovenské: Oškvarky, halušky,
bryndza, divina, ryby.
Nápoj: Víno.
nie moc ideálne počasie kratšiu, ale
za to strmšiu výstupovú trasu žľabom
Wurzengraben. V tomto náročnejšom úseku si všímame hlavne terén
a snehové podmienky pretože tadiaľto povedie aj náš zjazd z vrcholu.
Pohoda z výstupu sa začína vytrácať
narastajúcou výškou. Dostávame sa
do oblačnosti a pribúda aj nárazový
vietor. Všetko sme si skomplikovali
ešte školáckou chybou, pretože naše
stúpacie mačky na lyže zostali v aute
na parkovisku. Vo výške okolo 2000
m je orientácia možná už len podľa
tyčí, ktoré našťastie v pomerne pravidelných intervaloch naznačujú ďalší
smer postupu. Nakoniec sa predsa
z hmly vynárajú nejasné obrysy dlho
očakávanej chaty Fischerhutte (2049
m). Aj keď je v tomto ročnom období
mimo prevádzky, tak ako je to v Alpách zvykom, núdzová zimná miestnosť winterraum je otvorená. S úľavou využívame možnosť prezliecť
sa do suchého oblečenia v relatívne
útulnom priestore chaty. Aj keď vrchol
to ešte nie je, pre väčšinu miestnych
lyžiarov – turistov vzhľadom na počasie výstup končí. My sa po krátkom
oddychu predsa len rozhodneme
pre pokus o jeho dosiahnutie. Predsavzatie z minulého roku nám pomáha prekonať nepríjemné pocity z nepreniknuteľnej bielej tmy a snehovej víchrice. Naslepo
stúpame stále vyššie. Sme na trase hlavného hrebeňa
01, NLW (Dolnorakúska turistická diaľková trasa č. 01).
Je 13,25 a z hmly sa vynára námrazou bizarne ozdobený kríž na najvyššom bode pohoria. Po siedmich
mesiacoch sme opäť na vrchole Klosterwappen (2076
m). Cez zamrznuté lyžiarske okuliare si vymieňame
radostné pohľady. Dlhé reči sa v tom vetre viesť nedajú, takže sa radšej vydávame na spiatočnú cestu. Od
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Jedlo medzinárodné: Morské potvory,
ázijská kuchyňa.
Šport: Vysokohorská turistika,
lyžovanie.
Koníčky: Rybolov.
Knihy: O. Pavel, H. Hesse, S. Zweig.
Film: Ejzenštejn, Fellini.
Televízia: Keby som mohol,
tak ju vyhodím.
Najkrajšia spomienka: Veľká väčšina
sú zážitky spojené s cestovaním.
Nesplnený sen: Zatiaľ sa mi splnili
všetky. Nič mi nechýba, patrím
medzi šťastných ľudí.
Čo by ste si vzali na neobývaný ostrov:
Udicu, tabak, víno.
Devín jednou vetou: Úžasná poloha.
Perspektíva Devína: Mám obavu,
aby nestratil svoje čaro.
Priania od „zlatej rybky“: Zdravie.
Za rozhovor ďakuje Štefan Sojka.

Fischerhutte je to konečne tá čerešňa na torte takéhoto
podujatia. Nádherný zjazd vo voľnom teréne až na parkovisko s prevýšením 1200 m.
Záverečné zhodnotenie. Určite sa sem vrátime.
Schneeberg poskytuje veľa možností od veľmi náročných horolezeckých ciest v severnej stene, až po klasické lyžiarske a turistické trasy, takže kto ste tam ešte
neboli neváhajte, Schneeberg za to stojí.
(Martin Juriš)
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Ostrov Sihoť?
V minulom čísle Devínčana bola
zverejnená otázka (postreh) pani
poslankyne Hanzlovičovej ohľadne
ostrova Sihoť.
Je naozaj až zarážajúce, že sa
poslanec bez zistení si základných
informácií a faktov, ku ktorým má
prístup, pustí na stránkach nášho
časopisu do polemizovania a spochybňovania práce ostatných, pričom vychádza z úplne mylných poznatkov. Preto si dovolím ako bývalý
predseda stavebnej komisie zareagovať.
„...tento otáznik visí nad projektom ostrov Sihoť...“ zmeny územného plánu sa netýkajú ostrova Sihoť,
ale len časti susedného územia Pri
Sihoti.
„...iste všetci tento krásny kus
zeme poznáte...“ ostrov Sihoť je
naozaj očarujúca časť devínskej
prírody, ktorá zostane naďalej nedotknutá, ale riešenie územia Pri Sihoti
vyzerá momentálne takto:

„...spracovaná urbanistická štúdia.
Ktorej snaha bola osídliť tento ostrov...“ urbanistická štúdia nikdy nerieši „osídlenie“ územia, ale môže
byť použitá ako územno-plánovací
podklad pre usmerňovanie investičných zámerov v danom území.
Jednoducho povedané, schválili
sme pravidlá, podľa ktorých by sa
mal staviteľ správať v danej lokalite.
Nám išlo okrem stanovenia regulatívov hlavne o dve podmieňujúce
investície. Aby bola vybudovaná kanalizácia (blízko zdroja pitnej vody)

a riešená doprava s jedným výjazdom na Devínsku cestu (nebezpečná a neprehľadná zákruta za týmto
územím). To, že sa dá na tejto časti
stavať bolo rozhodnuté ešte v roku
1993 aktualizáciou UPN hl.m. SR
Bratislava, kedy bola pôda preklasiﬁkovaná z poľnohospodárskej na
individuálnu bytovú výstavbu.
„...stretla sa s nesúhlasom bývalého starostu...“ pán bývalý starosta
musel dobre vedieť, že územie je už
dávno prehodnotené na výstavbu,
predpokladám, že mu vadilo rozumné zadeﬁnovanie požiadaviek a pravidiel v prospech Devína.
„...ako tomu majú ľudia rozumieť,
že sa nebojuje rovnako za každý kus
nášho krásneho Devína...“ bojuje sa
úplne rovnakým metrom. Na území
Pri Sihoti sme zadeﬁnovali výstavbu
rodinných domov, ktoré sú vlastné
architektúre Devína, a budeme bojovať, aby sa táto urbanistická štúdia
aj zrealizovala. Na území „Skansky“
taktiež bola vypracovaná urbanistická štúdia, kde sa počíta s výstavbou
38 rodinných domov. A my rovnako
bojujeme za to, aby sa táto štúdia
zrealizovala. Nie megalománia s
obrovským ziskom pre investora na
úkor nerešpektovania jedinečnosti
daného územia.
Prajme si teda, aby na území Pri
Sihoti, kde je momentálne nehostinné a nepekné prostredie s kopou be-

tónu, vyrástlo pár rodinných domov,
s pekne upravenými predzáhradkami, a aby v tomto časopise nepadali
otázky, v ktorých sa nepýtame, ale
nepravdivo zavádzame.
(MVDr. Vojtech Baculák)
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Dobrý človek ešte žije
V nedeľu, 18. marca, sa stretli obyvatelia Devína za krásneho
slnečného počasia na námestí pri spoločnom obede. Nebol
to však bežný obed, ale tzv. pôstny obed. Rodina Kunstová
sponzorovala výbornú zemiakovú cesnačku, k tomu bol chlieb
a na dojedenie mastný chlieb a cibuľou, na zapitie teplý čaj.
Za tento obed každý „zaplatil“ akoby zjedol kompletný nedeľný
obed ba i oveľa viac. Za sedemdesiat vydaných porcií polievok
sa zozbieralo 15 450,- Sk.
Po oznámení výťažku zbierky ešte hneď na námestí, jeden
z účastníkov obeda poznamenal: „ Vidieť, že tu žijú bohatí ľudia.“
Dovolím sa však tvrdiť niečo iné: „Vidieť, že v Devíne žijú dobrí
ľudia.“
Toľko správa. Ale o čo tu v skutočnosti išlo? Naša obec sa
zapojila do celoslovenského podujatia s názvom PODEĽME
SA!, ktoré organizuje tohto roku po prvýkrát Katolícke hnutie žien
na Slovensku. Je to netypická forma ﬁnančnej zbierky, ktorej
výťažok je určený pre pomoc ženám a ich deťom v krajných
ťažkých životných situáciách. Aby bola činnosť adresná
a kontrolovateľná, hnutie vyhlásilo, že výťažok celoslovenskej
zbierky pôjde na pomoc sociálnemu zariadeniu – už existujúcemu
domu zriadeného v roku 1988 neziskovou organizáciou Áno pre
život v Rajeckých Tepliciach. Zbierka je riadne zaregistrovaná
na Ministerstve ﬁnancií SR. A ako dopadne podujatie na celom
Slovensku, budeme informovať v budúcom čísle.
Organizátorky majú ambíciu vybudovať z podujatia PODEĽME
SA! tradíciu, opakovať ju každoročne v jarnom období.
V susednom Rakúsku, odkiaľ sa akcia „odkukala“, už prebieha
tento rok päťdesiaty raz. Podobné podujatie je Dobrá novina,
ktorá prebieha vo vianočnom období.
V mene organizátoriek všetkým za účasť veľmi srdečne ďakujem
a verím, že sa na budúci rok stretneme opäť a ešte v hojnejšom
počte. Veď odmenou nám všetkým je, okrem vedomia, že náš
príspevok pomôže ženám, matkám v núdzi i to, že v Devíne
vieme vytvoriť spoločenstvo ľudí, v ktorom sa cítime dobre
a radostne. To nám dáva veľmi vzácny a vôbec nie samozrejmý
pocit, že Devín je našim domovom.
(Anna Kolková)

Plesové radovánky sú za nami, dobré pocity zostávajú
Ti, ktorí ste sa zúčastnili viete, že to bola opäť úžasná akcia, na ktorej
sme sa zasmiali, zatancovali, dobre si zajedli, ale hlavne sme si vzájomné
„pokecali“ a super sa zabavili.
Mňa osobne veľmi potešila, hojná účasť našich „Dolnokorunčanov“,
ale samozrejme aj všetkých ostatných. Podľa ohlasov viem, že veľký úspech
zožal Peter Lipa s Traditional Clubom Bratislava, tanečný pár, ktorý nám
ukázal ako sa to „robí“, ale aj „Maﬁáni“ s našou milou „nemenovanou“
spoluobčiankou, ktorá sa im bezkonkurenčne vyrovnala!
Takže milí moji, tešíme sa už teraz na III. Devínsky bál!
Z.H.
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Problémy a radosti
deviatakov

60. ročník národného behu

Deviataci majú radosti aj starosti. Ale hlavne
starosti ako a kam ďalej. Čaká ich najprv monitor
a potom snáď pohovory na strednú školu.
Už vo februári sme tú prvú skúšku mohli zdolať. Ale pre chrípkovú epidémiu sa monitor odložil
na 13.marca. Kto toto vymyslel! Na druhý deň po
prázdninách, keď sme ešte všetci vygumovaní! Celé
prázdniny som teda musela makať. Takže my, deviataci, sme teraz ako chodiace encyklopédie! Dozvedela som sa, že budúci rok budú písať aj piataci.
Dosť ma to potešilo, lebo mňa sa to už netýka.
Nielen starosti, ale aj radosti zažívam už 9 rokov
so super kolektívom. So spolužiakmi je vždy sranda.
Sme ako jedna veľká rodina. Keď príde ten čas a my
sa na konci roka rozlúčime, budem určite roniť krokodílie slzy. Všetci mi budú veľmi chýbať!!! Verím však,
že na strednej škole nájdem tiež veselé kôpky. Už sa
teším na nových kamarátov. Ale teraz si budem ešte
vychutnávať každučký deň v našej deviatke.
(Baška Fridriková)

sa uskutoční 15. apríla 2007

Devín – Bratislava
Štart pod hradom Devín
o 9,00 – 10,00 hod.
Dĺžka trate: dospelí: 11 625 m, deti: 2 600 m
Cieľ pred SND na Hviezdoslavovom námestí
Prvý ročník Devín – Bratislava sa konal
v nedeľu 24. apríla 1921. Na námestí pred
budovou SND sa sústredilo 15 000 divákov.
Organizátor si tento deň vybral nie náhodou.
24. apríla 1836 sa vydala skupina študentov
sústredených okolo Ľudovíta Štúra
na výlet na hrad Devín. Sám Štúr označil
tento deň za „narodní svátek“.
Milí Devínčania, ak ste športovo zdatní
a radi by ste si vyskúšali, či vám stačia sily na
takmer 12 km, stačí si kliknúť na
www.starz.sk a vyštartovať!

Čaj čistiaci ľadvinový

Čaj šťastia

Zloženie: petržlen, žihľava dvojdomá, praslička roľná, rumanček pravý.
Použitie: čistiaci čaj pôsobiaci ako čistič
tela, odstraňuje soľ z tela a kĺbov. Tým napomáha pri liečení dny, osteoporózy, poruchách chrbtice a pohybových orgánov.
Taktiež má močopudný účinok a napomáha
pri ochoreniach mechúra a obličiek, lieči reumu, poruchy srdcového rytmu, je vhodný
pri vodnatieľke a na liečenie kataru.

Zloženie: mäta pieporná, šalvia lekárska,
žihľava dvojdomá, pamajorán obyčajný.
Použitie: používa sa na posilnenie nervov,
proti stresu a boleniu hlavy. Urýchľuje trávenie a taktiež pôsobí podporne pri žalúdočnej nervozite a vredoch, ženských ochoreniach, reumatizme, črevných parazitoch,
bolestiach zubov a bolestiach krku, proti
hemoroidom, pľúcnym ochoreniam, astme,
čaj vhodný aj pre deti.

Zelený odpad – čo s ním?
Občas mi naši občania položia otázku: „Čo so zeleným odpadom, keď je zakázané jeho spaľovanie?“ Devín to
nemá jednoduché - vzhľadom na ﬁnančnú situáciu si zatiaľ nemôžeme dovoliť špeciálne kontajnery na biologický odpad a ľudí predsa nebudeme preháňať až kdesi na Ivánsku cestu do Zberného dvora, kde od nich tento druh komunálneho odpadu zdarma prevezmú. Núka sa OLO, v rámci ktorej by tento dodávateľ zdarma zabezpečil pravidelný odvoz
naplneného veľkokapacitného kontajnera pristaveného na dohodnutom mieste, spolu so zhodnotením biologického
odpadu. Háčik je len v tom, že „grátis“ to bude len v prípade, že kontajner nebude obsahovať žiadne prímesi iného
typu odpadu, že v ňom bude len biologicky čistý odpad. To znamená: tráva, konáre a lístie. Inak nám za odvoz vyúčtujú
„mastnú“ sumu podľa platného cenníka. Vyriešilo by to dosť zásadný problém životného prostredia a verme, že ľudia
budú disciplinovaní! V opačnom prípade mestská časť bude nútená zmluvu vypovedať.
Ďalšiu možnosť ponúka ekologicky progresívny systém mulčovania – čiže drvenia orezaných konárov drevín.
Mimoriadne jednoduchým systémom možno získať kvalitný materiál na kyprenie pôdy. V prípade záujmu širšej verejnosti Devína, vlastniacej záhradku, či chatových a záhradkárskych osád môžeme vytypovať vhodnú lokalitu na túto
činnosť, kde v presne vymedzenom časovom priestore a pod dohľadom môžeme mulčovanie realizovať. Možno bude
blčať menej nepovolených ohníčkov v našich záhradách, než doposiaľ... Priemyselné drvičky sú cenovo prístupné .
Orez konárov má legislatívnu novinku: Ministerstvo životného prostredia vydalo (s účinnosťou od 1.9.2006) vyhlášku
a jeden z jej odsekov hovorí: „Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1.apríla do 30.septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov.
V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípade rezov produkčných ovocných drevín
alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku. Možno
si poviete: „... pomaly sa stromu už nesmieme ani dotknúť...“ Myšlienka však nie je zlá a prosím, rešpektujte ju.
Na záver jedna prosbička: V ostatných rokoch pribudlo nových obyvateľov našej mestskej časti.
Azda netreba pripomínať, že pri trvalom pobyte je každého zákonnou povinnosťou prihlásiť sa na OLO – Odvoz
a likvidácia odpadu, a.s. Bratislava, Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava ohľadne likvidácie domáceho komunálneho
odpadu. Tento problém je vypuklý najmä v niektorých záhradkárskych osadách, pokiaľ tak zatiaľ nepraktizujete, je čas
k náprave.
dr. Ivan Ondrášek
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Babinec
16. marca sa uskutočnila už tretíkrát akcia zvaná
Babinec. So starostkou sa stretlo asi 30 dám žijúcich
v Devíne. Má význam ich organizovať? Určite áno.
Starostka sa dozvie, čo ľudí trápi. Dostane mnohé
podnety, ktoré sa snaží riešiť v prospech Devínčana.
Na stretnutí rezonovali tri témy. Devínčanov
trápi odpad všetkého druhu. Starostka upozornila
na to, že sa snaží hľadať riešenie. Zbaviť sa biologického odpadu z našich záhrad sa nám v blízkej
budúcnosti podarí, ak budú občania disciplinovaní a
do kontajneru na biologický odpad budú odovzdávať
len odpad na to určený.
Ďalším problémom, ktorý sa objavil v Devíne sú
drogy. Pod hradom boli ponúknuté priamo deťom.
Bolo by preto dobré skontrolovať naše deti, zaujímať
sa kde a s kým trávia popoludnie. S týmto problémom súvisí aj ďalší návrh zo strany devínskych
dám. Dať možnosť deťom a mládeži využívať voľný
čas produktívne, rôznymi aktivitami. Kultúrny dom
sa kedysi využíval aj na organizovanie krúžkov pre
deti a mládež. Prečo tomu nemôže byť tak aj dnes?
Stačí niekoľko nadšencov a všetko sa dá. Objavil sa
záujem o folklórny súbor, spolok rytierov či oddiel
skautov. Zazneli otázky možnosti športovania na
novom športovisku za škôlkou. Tejto téme sa Devínčan venuje v článku Ako športovať, kde sa všetko
dočítate. (fr.)

Protipovodňová
ochrana mesta
V aktívnej zóne inundačného územia je zakázané:
• umiestňovať a prevádzkovať stavby, ktoré môžu
zhoršiť prevedenie povodňových prietokov a odchod ľadov,
• ťažiť riečny materiál, okrem oprávnenie ťažiť riečny materiál správcom vodných tokov,
• ťažiť nerasty a zeminu spôsobom zhoršujúcim odtok povrchových vôd a vykonávať teréne úpravy
zhoršujúce odtok povrchových vôd,
• skladovať materiál, látky a predmety,
• zriaďovať oplotenie, živé ploty a iné obdobné prekážky,
• obhospodarovať lesné pozemky a poľnohospodárske pozemky spôsobom, pri ktorom dochádza
k škodlivým zmenám odtokových pomerov, ktoré
zhoršujú prevedenie povodňových prietokov a odchod ľadov,
• zriaďovať tábory, kempy a iné dočasné ubytovacie
zariadenia.
V aktívnej zóne inundačného územia možno
povoliť len:
• stavby, ktorými sa upravujú vodné toky,
• výkon opatrení na ochranu pred povodňami, ktorými sa zlepšujú odtokové pomery,
• stavby na odvádzanie vnútorných vôd,
• stavby na odvádzanie odpadových vôd,
• stavby zabezpečujúce dopravnú infraštruktúru,
ktoré nezhoršujú odtok povodňových prietokov,
• hydroenergetické stavby,
• stavby umožňujúce vzdutie hladiny vodného toku,
ktoré nezhoršujú odtok povodňových prietokov,
• výkon opatrení na ochranu prírody starostlivosť o
biotopy a druhy rastlín a živočíchov, ktoré nezhoršujú prevedenie povodňových prietokov a odchod
ľadov.
(Civilná ochrana 5/2006)
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Ako športovať v sezóne 2007

Knižné novinky

Už v minulom roku vyrástlo z iniciatívy niektorých športových nadšencov novučký športový areál s tenisovým
kurtom. Za akých podmienok sa dá na tomto prekrásnom ihrisku športovať, predseda ŠK Devín MVDr. Vojtech
Baculák informoval minulý rok. Ale keďže už jar zaklopala na dvere, pripomeňme si ich ešte raz.

Repovská Jarmila – Nové dejstvo

Možnosti využívania tenisového ihriska:
● členovia ŠK Devín – na základe svojho členstva:
ročné predplatné pre prvého člena rodiny
1 000,- Sk
ročné predplatné pre každého ďalšieho člena rodiny
500,- Sk
Členom športového klubu sa môže stať každý Devínčan. V súčasnosti je ich 30.
● nečlenovia – na základe hodinového poplatku, t.j. 150,- Sk/hod.
● detské kolektívy s trénerom budú môcť po dohode trénovať bezplatne
Možnosti využívania petangového ihriska: bezplatne
Možnosti využívania detského ihriska: bezplatne
Ak ešte nie ste členom klubu a radi by ste ním boli, ........
Ak nemáte záujem byť členom ŠK Devín, ale radi by ste si zahrali, ..........
Ak trénujete detský kolektív, ............
....zavolajte predsedovi MVDr. Vojtechovi Baculákovi na 0905 237 994
....zavolajte tajomníkovi Štefanovi Kolekovi 0903 160 278.
(fr.)

„BABINEC“
20. apríla 2007
o 18.00 hod.
v zasadačke MÚ

Milí učitelia a vychovávatelia, aj Devínčan sa pripája
k blahoželaniu pri príležitosti Vášho sviatku.
Ďakujeme za Vašu trpezlivosť, ktorou musíte disponovať
každodenne pri vzdelávaní a výchove našich detí.
Aj my, už nie školopovinní, nezabúdame,
že aj Vám môžeme ďakovať za to,
čo sme v živote dokázali.
(redakcia)

Kultúra nielen v Devíne
13. – 15. 4. ● Zachytenie rýchlosti, uchopenie momentu (Rally Matador Tatry)
Martin Trenkler ● Dostanete sa na miesta, kam sa ostatní nedostanú,
budete môcť nafotiť pretekárov pred rally, uvidíte, čo sa deje v depe, zachytíte radosť
aj sklamanie ● Miesto: Stredoeurópsky dom fotograﬁe
Waldemar Matuška, Olga Blechová a skupina K.T.O ♪
26.4.2007 o 19:00 hod. ♪ Istropolis ♪
Richard Strauss ♫ ARIADNA NA NAXE ♫ Premiéra ♪
Opera v jednom dejstve s prológom ♪
27. 4. 2007 ♪ Historická budova SND ♪
Hudobné naštudovanie: Walter Kobéra ♪
Réžia: Dieter Kaegi ♪ Scéna a kostýmy: Stefanie Pasterkamp
ALEXANDROVCI ♫ 1.5.2007 20.00 hod. ♫ ŠH Pasienky ♪ Nikdy nepoužívajú
playback, vždy svoje vystúpenie prežívajú tak, akoby bolo posledné.
Hovorí sa, že kto nepočul Alexandrovcov, nepochopí ruskú rozorvanú dušu.
Výstava v Starej radnici ● apríl 2007 ●
Životný štýl v 20. až 30. rokoch 20.storočia v Bratislave
BRATISLAVA PRE VŠETKÝCH ▪ 20. – 22.4.2007 ▪
Deň otvorených dverí na radnici
David Hockney  marec – jún 2007  Slovenská národná galéria
Flóra Bratislava ☼ 27.04 -1.05.2007 ☼ 28. ročník medzinárodného veľtrhu
kvetín a záhradnej techniky pre milovníkov kvetín a profesionálov.

„V živote každého človeka nastávajú čas
od času chvíle, kedy...by potreboval záplatu na to, čo bolí, čo má ostať skryté,
jak chromá ruka pod rukávom kabátu
(Miroslav Válek), alebo by bol vďačný za
akúkoľvek radu, ktorá mu pomôže dostať
sa z ťažkostí. Ideálne by bolo, keby sme v
takých chvíľach dostali poštou akýsi manuál, ktorý by sa volal Ako sa vymotať z
problémov krátko a rýchlo. Myslím si, že
takýmto manuálom vie byť dobrá kniha,
citlivá pieseň, alebo vydarený ﬁlm. Snažila som sa nájsť, resp. pomôcť nájsť,
riešenie manželského problému, keď sa
rodina v dôsledku manželovej nevery rozpadáva. Kedy manželka nevie, ako sa má
v danej situácii správať, pretože ju ešte
nikdy nezažila. Je to jedna zo situácií v
živote, keď človek neverí vlastným ušiam
a očiam a len žasne nad tým, čo sa okolo
neho deje a čo sa deje s ľuďmi, o ktorých
si myslel, že ich pozná a veril im.“

Fulmeková Denisa – Dve čiarky nádeje
Príbeh o intímnych bolestiach žien i tom,
ako sa človek celkom náhodou môže
stať aktérom pokryteckej hry. Pozitívny
tehotenský test s dvomi čiarkami a radosť z nadchádzajúceho materstva nie
sú ešte zárukou, že sa všetko skončí na
pôrodnej sále. Hlavná hrdinka tejto knižky, Eva Materasová, je bolestne zasiahnutá stratou svojho nenarodeného dieťaťa. Smutná životná skúsenosť ju núti
prehodnotiť svoj doterajší postoj k materstvu. Zároveň rieši zložitú situáciu, kedy
sa ocitla v roli dôverníčky svojich dvoch
priateliek, ktoré majú vzťah s tým istým
mužom. Jedna je Evinou kolegyňou
z redakcie, dokonalou kráskou, ktorá
bezradne podlieha šarmu ženatých mužov a druhá je manželkou jedného z tých
šarmantných a záletných. Obe však prežívajú zložitú životnú krízu a obe sa so
svojimi problémami obracajú na Evu. Tá
si kladie otázku, do akej miery môže byť
k svojim priateľkám úprimná, aby nestratila ani jednu z nich.

Najväčšou udalosťou roka
2007 bude slávnostné
otvorenie
Národného divadla dňa 14.4.
V réžii Petra Mikulíka sa chystá
hra Kto sa bojí Beatles
od Viliama Klimáčeka,
ktorý ju napísal špeciálne
na objednávku
Národného divadla.
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Dospelým vstup zakázaný...
Veľkonočné riekanky
pre chlapcov:
Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča, od korbáča,
ja chcem iba máličko,
maľované vajíčko.
Šibi-ryby, Anička,
daj mi pestré vajíčka!
Ak už nemáš maľované,
daj mi aspoň biele!
Sliepočka ti dá!
dievčatá:
Toto vajce maľované,
to je z lásky darované,
od koho, od toho,
čože koho do toho!
To vajíčko dám,
koho rada mám.
To vajíčko maľované,
hviezdičkami cifrované,
tomu ho ja darujem,
koho verne milujem.

Hádanky

Veľká noc sa blíži

Šibi, ribi
Šibi, ribi, mastné ryby,
kus koláča od korbáča
a vajíčka do košíčka.
Tetička, tetička,
dajte maľované vajíčka!
Šibi, ribi, mastné ryby,
dávaj vajcia, vykrúcaj sa!
Ak mi nedáš dve vajíčka,
daj mi aspoň
makovníčka.
Ešte k tomu groš,
aby bolo dosť.
Šibi, šibi, šibáky,
išli ujec na raky.
Raky štípu, pichá jež,
naše prúty musia tiež!

Veľká noc sa blíži,
k večeru sa níži.
Vajíčka si pripravíme
farbičkami zmaľujeme.
Prídu chlapci
s korbáčikmi
ponúknem ich koláčikmi.
Do ručičky vajíčko
a dievčatám zdravíčko.
Vody veľa dostaneme
a šaty si prezlečieme.

Stojí domček maľovaný,
vnútri zlatom vykladaný.
Prilož ucho z každej strany,
rozoznejú sa organy. (ľú)
Za kučeravú hlavičku
vytiahni z diery líštičku.
Pohladkaj ju, veď je hladká,
a zahryzni, či je sladká. (avkrm)
Stojí vedľa teba,
a predsa ho nechytíš. (ňeit)
Kvety hore, plody dole,
nenachádza sa v stodole.
Pozri sa však do komory,
nech ťa neznalosť nemorí.
A keď ich máš na tanieri,
viacej nezješ, iba štyri. (ykaimez)

Najväčší cicavec je veľryba.
Najväčší vták je pštros, skoro 3 m vysoký, 2 m dlhý, robí
NAJ NAJ NAJ a zaujímavosti
až 8 m skoky.
Husi sú najodolnejšie vtáky proti zime. Znesú až –100 °C.
Najviac ľudí žije v Číne.
Najväčší ostrov je Grónsko: 2 176 000 km2. Šťuky sa dožijú skoro až 100 rokov. Papagáje aj viac.
Najväčšia púšť je SAHARA: 7 770 000 km2. Korytnačky sa dožijú aj 200 rokov a vydržia nejesť skoro
Najväčší oceán je Tichý oceán.
jeden rok.

Pre šikovné gazdinky

Vaječný likér

Zapečené bylinkové vajíčka
(8 porcií)

1/2 l mlieka
1/4 l sladkej smotany
1 balíček vanilkového cukru
30 dkg múčkového cukru
8 žĺtkov
1/4 l karpatského brandy
1/8 l čistého potravinárskeho liehu
Mlieko, smotanu a vanilkový i múčkový cukor prevaríme. Horúce mlieko potom veľmi
pomaly a za stáleho šľahania metličkou
postupne prilievame k žĺtkom. Šľaháme až
kým mlieko napoly nevychladne. Vmiešame brandy a lieh. Nápoj zlejeme do ﬂiaš,
zazátkujeme ich a necháme stáť na tmavom a chladnom mieste asi 10 dní. Pred
konzumáciou riadne potriasť!

8 na tvrdo uvarených vajec, 1 stredne veľká biela
cibuľa, po 2 polievkové lyžice petržlenovej vňate,
estragónu a čerstvej bazalky posekané na drobno, 1–2 polievkové lyžice horčice, 80 g smotany,
soľ, mleté korenie, 8 polievkových lyžíc masla, 1–2
čajové lyžičky citrónovej šťavy, nepokrájané bylinky
na zdobenie.

Rumové guľky
15 dkg lieskovcov, 15 dkg práškového cukru
1 bielok, rum, koktailové višne (v alkohole),
čokoládová poleva, strúhaný kokos
Oriešky najemno pomelieme a zmiesime ich s
cukrom, bielkom a s takým množstvom rumu, aby
vznikla vláčna hmota. Hmotu vyvaľkáme na doske
posypanej cukrom, pokrájame na malé štvorčeky a
na každý z nich položíme višňu. Zabalíme a vyformujeme malé guľky. Zapichneme do nich špáradlá
a namáčame do čokoládovej polevy. Sušíme ich
tak, že špáradlá pozapichujeme do dierok strúhadla. Kým poleva stuhne, vyváľame guľky v strúhanom kokose a suché ich uložíme do papierových
košíčkov.

Rozpáľte rúru na 200 °C. Vajíčka ošúpte a po dĺžke
prekrojte na polovicu. Lyžičkou opatrne vyberte žĺtky,
aby sa bielky neporušili. Žĺtky dajte do misky, pridajte
ošúpanú a na drobno pokrájanú cibuľu, polovicu pokrájaných byliniek, horčicu, syr, soľ, korenie a všetko
spolu dobre premiešajte. Touto zmesou naplňte bielky. Poukladajte ich do zapekacej misy. Maslo v menšej nádobe pomaly rozpustite na slabom plameni
a vmiešajte doň druhú polovicu pokrájaných byliniek
a citrónovú šťavu. Na každú polovicu vajíčka dajte
za lyžičku tejto zmesi. Zapekajte pri 200 °C približne
10 minút. Zapečené vajíčka servírujte teplé a ozdobené čerstvými bylinkami. Môžete k nim podávať čerstvo opečené hrianky alebo celozrný tmavý chlieb.

Peter Pišťanek
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