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Zelená opona sa na Devíne odstraňuje

TORTA
ITALIANO
premiéra

o 19.00
Dom kultúry Devín
Kto neochutná, neuverí,

Upravil a pripravil
Ivan Letko
Servíruje
LETKISS

VINOBRANIE
15.
septembra
2007
viac sa dozviete
koncom leta
na výveske
MÚ na DK
kultúrna
komisia

1. ročník
tenisového
turnaja
DEVÍN OPEN
Milí športovci,
jednotlivé vyraďovacie
turnaje prebehnú
v mesiacoch august – september.
Ak by ste si radi navzájom zmerali sily,
stačí sa prihlásiť u predsedu ŠK Devín
Vojtecha Baculáka (0905 237 994),
u ktorého sa dozviete bližšie informácie.

8. septembra 2007

ako dobre varí ...

· Ročník 5

In vino veritas
alebo

Vo víne je pravda
Napriek nezvyčajne horúcemu dňu zišlo sa
na MÚ 26. mája najprv niekoľko degustátorov,
potom aj milovníkov dobrého vínka, pretože mali
možnosť ochutnať rôzne odrody devínskych
vinárov na 4. ročníku Devínskeho strapca.
Biele, červené či ríbezľové... Jedno lepšie ako
druhé. Degustátori v zložení Michal Němec,
Achim Fridrik, Martin Chovan, Benedikt Halás,
Daniela Dudeková a Ivo Schubert ochutnali
a rozhodli.
V kategórii bielych vín získal zlatú medailu
Prof. Pavol Plesník s vínom Muškát moravský

s počtom 18,30 bodov.
Striebornú
medailu
si odniesla Daniela
Dudeková za víno Zmes
biela so 17,03 bodmi
a bronzovú medailu
dostal Ing. Emil Vitek
so svojim Veltlínskym
zeleným, za ktoré získal
16,87 bodov.
Medzi červenými vínami kraľovala Frankovka modrá. Zlatú
medailu a 18,00 bodov vybojoval Lichardus
Drobniak, strieborná medaila so 17,00 bodmi patrí
Ľudmile Šulovskej a bronzovú so 16,37 bodmi si
odniesol Jozef Mjartan.
Ríbezľové vína už tradične konkurovali bielym
a červeným. Zlatú medailu s 18,07 bodmi utŕžil
Michal Šulovský, striebornú a 17,07 bodov Pavol
Kukel a bronzová so 16,73 bodmi putovala do rúk
Dušana Leskovského.
Cena sympatie, o ktorej rozhodli ochutnávači
z „ulice“, bola udelená Prof. Pavlovi Plesníkovi.
Pánovi profesorovi iste patrí aj cena sympatie za
osobnosť. Sám napriek vysokému veku každodenne
kráča do svojich viníc, kde láskou a optimizmom
napĺňa každučkú bobuľku hrozna. Možno preto jeho
víno tak chutí. Vstáva do všedného aj sviatočného
rána s úsmevom a dobrou náladou. Optimizmus
považuje za elixír života.
Okrem deviatich ocenených vín bola možnosť
ochutnať dvadsaťtri ďalších. Devínsky vinári ponúkli
Burgundské biele, Rizling rýnsky, Svätovavrinecké,
Svätovavrinecké barique, Alibernet a André. Chutili
všetky výborne! Žeby sme mohli konkurovať
Francúzom?
Víťazi si odniesli keramický pohár z dielne Daniela
Rumanovského.
Vďaka patrí všetkým zúčastneným vinárom,
kultúrnej komisii, sponzorom, ktorí vyrobili ceny
a dámam z klubu dôchodcov Bohumila za fantastické chlebíčky.
text, foto: fr
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Uznesenia z obecného zastupiteľstva
3. mimoriadne zasadnutie, 23. máj 2007
Uznesenie č. 62/2007
MZ schvaľuje dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku MÚ mestskej časti Bratislava – Devín.

7. riadne zasadnutie, 5. jún 2007
Uznesenie č. 63/2007
MZ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti bez
pripomienok.
Uznesenie č. 64/2007
MZ žiada starostku prijať opatrenia na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou.
Termín: do najbližšieho riadneho zastupiteľstva
Uznesenie č. 65/2007
MZ I. schvaľuje prenájom pozemkov v katastrálnom
území Devín:

Milí Devínčania
Pri listovaní v tomto poslednom „predletnom“ čísle Devínčana vidíte, ako náš Devín
s príchodom leta ožíva. Devínsky strapec, súťaž
hasičov, nové divadelné predstavenie, skrášľovacia brigáda, oslava sviatku sv. Cyrila a Metoda...Za všetkými týmito podujatiami treba vidieť ľudí, ktorí obetujú svoj voľný čas a často
i vlastné ﬁnancie preto, aby sa nám tu veselšie
a krajšie žilo. Určite ste si všimli aj to, ako nám
skrásnela radnica. Malý trávnik oživili nové kríky a stromček, na oknách pribudli muškáty. Dovoľte mi poďakovať sa dámam, ktoré túto zelenú
úpravu nielen vymysleli, ale aj nakúpili, vysadili a pravidelne sa o ňu starajú. Za nás všetkých
ďakujem Zuzane Bachoríkovej, Hane Čibovej,
sestrám Márii a Anne Hanzelovým, Daši Hoďovej, Žoﬁi Muráňovej a poslankyniam Oľge Mikulášovej, Šarlote Mrázikovej a tiež pánovi Michalovi Bezdekovi, ktorý namontoval držiaky na
okná. Verím, že po lete bude podobných dobrých
nápadov v Devíne viac, roboty je tu stále dosť.
Načerpajte preto na dovolenke sily, oddýchnite
si, cestujte, relaxujte – no hlavne sa vráťte zdraví
domov do Devína. Krásne leto vám praje vaša
starostka@devin.sk

Rokovalo sa o výstavbe
protipovodňovej ochrany

1. parcela č. 1205/1, zastavaná plocha o výmere 20
m2, zapísaná na LV č.1 vedenom na Katastrálnom
úrade v Bratislave, Správa katastra pre hl. mesto
SR Bratislava, Mgr. Zvonimírovi Bartovičovi a
manž. JUDr. Janke Bartovičovej, rod. Jamborovej,
bytom Bratislava, Kremeľská 4, na dobu nájmu od
1. septembra 2007 do 31. augusta 2017, cena nájmu vo výške 80,-Sk/m2 ročne
2. parcela č. 1204/19, zastavaná plocha o výmere
18 m2, PhDr. Petrovi Prusákovi, bytom Bratislava,
Kremeľská 4, na dobu nájmu od 1. septembra
2007 do 31. augusta 2017, cena nájmu vo výške
80,-Sk/m2 ročne
3. parcela č. 1205/2, zastavaná plocha o výmere 19
m2, Júliusovi Slávikovi a manž. Eve Slávikovej,
rod. Kleinovej, bytom Bratislava, Kremeľská 4, na
dobu nájmu od 1. septembra 2007 do 31. augusta
2017, cena nájmu vo výške 80,-Sk/m2 ročne

„BABINEC“
7. septembra 2007
o 19.00 hod.
v kulturáku
MÚ Bratislava – Devín informuje občanov
o zmene bankového kódu
v dôsledku spojenia
HVB Banky a UniBanky
a vzniku UniCredit Bank
číslo účtu: 1311 609 002 / 1111

Postreh čitateľa
Milí spoluobčania,
leto prišlo o čosi skôr a pitný režim treba dodržiavať viac ako inokedy. Je jasné, že v týchto horúcich dňoch je aj viac PET odpadu a
zberné miesta sa preto rýchlejšie plnia. Preto
prosíme všetkých, ktorí využívajú kontajnery
na plastové fľaše, aby tieto najprv pokrčili
a až v takejto forme ich vhadzovali do nádob
na to určených. Odpadu sa potom do jednej
zbernej nádoby zmestí viac. Ďakujeme Vám,
že sa ste tolerantnejší k iným a tiež k prírode.

Prítomným bola predložená projektová dokumentácia aktivity A4 a A5 – situácia, pozdĺžny proﬁl, charakteristické priečne rezy a vysvetlený technický návrh situatívneho riešenia a architektonického stvárnenia. Predkladaná projektové dokumentácia je spracovávaná v stupni dokumentácie na stavebné povolenie a v súlade
s platným rozhodnutím o umiestnení stavby.
Situatívne riešenie bolo predrokované a miestne obhliadnuté so správcami sietí a pracovníkmi štátnej ochrany prírody a krajiny – 16.04 s UPC, 19.04 s T com a BVS, 15.03 s ŠOP SR, SCHKO Záhorie, 11.06 s ŠOP SR,
RS Bratislava. Dňa 26.04 bolo rokovanie s pracovníkom Skanska. Dňa 15.03 bolo rokovanie ohľadne cyklistickej trasy na STaRZ a následne 22.03 na Magistráte. Prvé rokovanie s pracovníkmi Miestneho úradu MČ Devín
sa uskutočnilo dňa 08.02, kde bola vznesená požiadavka úpravy trasy na území pod miestnou komunikáciou
pozdĺž cintorína. Dňa 02.03.2007 bol predložený návrh trasy na aktivite A5, kde boli vznesené požiadavky na
zabezpečenie obojstranného prístupu na korunu hrádze, odsúhlasené objednávateľom 13.3.2007. Zástupcovia
MÚ informovali, že v rámci územného plánu Bratislavy mestská časť nemá aktuálny platný plán zóny.
Projektant projektovú dokumentáciu po doplnení rozošle dotknutým účastníkom na pripomienkové konanie.
Stanoviská a vyjadrenia budú súčasťou dokladov k žiadosti o stavebné povolenie.

II. žiada
1. starostku mestskej časti o zabezpečenie vypracovania a uzatvorenia nájomných zmlúv v zmysle
podstatných náležitostí – podmienok schválených
v bode I.
2. o zaradenie žiadostí pána Mgr. Zvonimíra Bartoviča a pána PhDr. Petra Prusáka o odkúpenie dotknutých pozemkov podaných na MÚ Devín 16. a 17.
10. 2003 do zoznamu nehnuteľností v správe MČ
určených na predaj , predkladaných starostkou MČ
na schválenie miestnym zastupiteľstvom.
Uznesenie č. 66/2007
MZ poveruje poslankyňu – predsedníčku legislatívnej komisie JUDr. Soňu Böhmová vypracovaním
návrhu vedenia kroniky v zmysle zákona. Termín: do
30. 6. 2007

Podujatie s názvom Podeľme sa,
ktorého sme sa zúčastnili aj my – občania Devína, zorganizovalo Katolícke
hnutie žien Slovenska v čase od 21. 2.
2007 do 8. 4. 2007. Jednotlivé aktivity
sa organizovali po celom Slovensku.
Ich celkový počet bol 115, z toho 47
spoločných akcií v rámci obcí a organizácií, jednotlivci a rodiny sa zapojili do 68 aktivít. Čistý výnos verejnej
zbierky bol 307 410,50 Sk.
Výnos bol poukázaný v súlade
s účelom zbierky na účet neziskovej
organizácie Áno pre život so sídlom
v Rajeckých Tepliciach pre Domov
Gianny B. Molla, ktorý poskytuje pomoc ženám, matkám s deťmi v krajnej
životnej núdzi.
Anna Kolková
Poslanci
Gabriel Drobniak
a Zuzana Hanzlovičová
želajú všetkým občanom príjemné leto
a dňa 30. augusta o 19.00 hod.
srdečne pozývajú
na pravidelné stretnutie s občanmi
do kultúrneho domu.

Opatrím deti podľa Vašich potrieb.
Kontakt: 0908 356 910
Kúpim RD v Devíne alebo v DNV
pri Devínskom jazere.
Kontakt: 0911864440
Lacno predám stavebné rezivo.
Kontakt: 02/65730252
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Transfúznym staniciam
chýbajú krvné skupiny A a 0
Národná transfúzna služba Bratislava nemá dostatok zásob krvi,
v súčasnosti jej chýbajú predovšetkým obidva Rh faktory krvnej
skupiny A. V posledných dňoch začína byť nedostatková aj krvná
skupina 0 s negatívnym Rh faktorom. Ak sa rozhodnete darovať krv,
musíte byť zdravý, prípadne minimálne 4-6 týždňov po antibiotikách, min. 1 rok po operácii min. 1 rok po akupunktúre (platí iba pri
použití ihiel, ktoré nie sú jednorázové), min. 1 rok po tetovaní alebo treba byť v období mimo alergie (to znamená, že alergiu môžete
mať, ale nie teraz napr. na jeseň alebo jar).
V deň darovania krvi ráno môžete jesť pečivo aj džem. Nesmiete
jesť mliečne výrobky.
KDE DAROVAŤ KRV?
Limbová 3, tel. 02/59103026
Ružinovská 6, tel. 02/4333 6758
www.darujkrv.sk
Nezabudnite, že je potrebné predložiť
aj preukaz poistenca a občiansky preukaz.
L I S T Á R E Ň

—

L I S T Á R E Ň

Vážená redakcia časopisu Devínčan !
Neviem, kto je autorom článku „Máme čo sme chceli“, ale
po dlhom čase niekto pomenoval v Devíne veci pravým
menom a trafil klinec po hlavičke.
Autorovi článku aj redakcii chcem vyjadriť úprimné poďakovanie za úplne presnú a pravdivú informáciu.
Žiaľ, aj ja som jedným z občanov Devína, ktorého problém
parkovania na Kremeľskej ulici sa bytostne dotýka, lebo zaparkovať motorové vodidlo pred vlastný dom je z hľadiska
veľkosti parcely nemožné, a tak parkujem na chodníku, ktorý je dostatočne široký, aby popri motorovom vozidle mohli
prejsť chodci aj mamičky s detským kočíkom. No zákon je
zákon. Ak je na chodníku medzera menšia ako1,5 m, občan, máš smolu. A my ti ukážeme, kde je „oltár“.
Ale zákon, nie dogma a má vychádzať z potrieb občanov
a zákonodarný zbor je od toho, aby skúmal potreby a požiadavky svojich občanov. Nie som si istý, či je to tak vždy.
Naša Mestská polícia si sústavne sťažuje na nedostatok príslušníkov a málo kompetencií. Nuž, ale medzi kompetencie nepatrí len kontrola parkovania a vyberanie pokút, ale
množstvo ďalších, ako je napríklad kontrola znečisťovania
životného prostredia, poriadku a čistoty, nedovolených skládok. A čo výchova v školských a predškolských zariadeniach
a množstvo ďalších osožnejších činnosti, za ktoré by im bol
každý občan povďačný?
Riešenie neutešeného stavu s parkovaním na Kremeľskej ulici je možné len v úzkej spolupráci miestneho zastupiteľstva
s magistrátom, mestskou a štátnou políciou a odborníkov
cestného inžinierstva. Tam, kde sú chodníky dostatočne široké, vyznačiť stojiská, ako je to aj na iných miestach v rámci Bratislavy.
Za skoré vyriešenie uvedeného problému sa prihováram
a v tejto neľahkej úlohe želám pani starostke a Komisii dopravy veľa úspechov.
Váš pravidelný čitateľ
Akademik
Juraj P a c a n
Pozn. redakcie:
Ďakujeme za reakciu na článok pani starostky.
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VAŠE PROBLÉMY NA NAŠE HLAVY
Je spotreba v našej domácnosti racionálna?
V minulom článku sme sa mohli zamyslieť nad potrebou sledovať pravidelne
účty za spotrebovanú energiu – elektrickú, plyn, vodu, aby sme zaplatili iba za
skutočne spotrebované množstvo.
Čím však môžeme toto spotrebované množstvo ovplyvniť, ako môžeme dosiahnuť čo najmenší účet za spotrebu elektriny, plynu, vody?
Na toto sa zameriava racionalizácia spotreby energií u výrobcov a dodávateľov energií.
Racionalizovanie totiž neznamená iba priamy dopad na naše peňaženky, ale
je to aj dopad na ochranu životného prostredia, keď nebude potrebné vyrobiť
alebo dodať zbytočne veľké množstvo energie.
Ako môžeme ušetriť náklady v domácnosti, čo má alebo nemá zmysel urobiť
pre zníženie spotreby a našich účtov.
Spotreba elektrickej energie v domácnosti a možnosti jej ovplyvnenia
Možno viete, že ak vymeníte vašu desaťročnú chladničku či mrazničku za
novú, ročne usporíte 30 % energie.
Ak vymeníte práčku získate 14 % energie a až 87 % vody.
Ak máte ešte staršie spotrebiče z konca 70. rokov, pri kúpe nových ušetríte
až 83 % energie.
Takéto doporučenia sa čoraz častejšie objavujú v tlači, ale je to skutočne
tak?
Všimli ste si v obchodoch, že elektrospotrebiče, ktoré sa dnes predávajú majú
značku, ktorá hovorí o tom, že spotrebič je zaradený podľa výšky spotreby energie do 7 tried od A po G.
Najúspornejšie sú spotrebiče triedy A, resp. B. Stredné hodnoty predstavujú
triedy C a D a najväčšími žrútmi energie sú spotrebiče triedy E, F, G (tieto sú na
trhu zriedkavé).
Od roku 1992 sa však spotreba medzi najúspornejšími spotrebičmi natoľko
znížila, že výrobcovia dosahujú parametre na úrovni A+, A++, prípadne A+++.
U chladničiek napríklad model v triede A+ má spotrebu o 25 % menšiu ako jej
ekvivalent v triede A a o 45 % menšiu ako chladnička patriaca do triedy B.
Veľmi ľahko si môžete vypočítať, koľko energie vás domáci spotrebič spotrebuje ročne.
Na energetickom štítku nájdeme údaj o dennej alebo ročnej spotrebe energie.
Spotrebu energie vynásobíme aktuálnou cenou energie v kWh a zistíme, koľko
nás bude spotrebič ročne stáť.
Pri kúpe môžeme navzájom porovnať niekoľko typov spotrebičov a rozhodnúť
sa pre tú najúspornejšiu.
V závislosti od vybavenia domácnosti elektrospotrebičmi je priemerná spotreba elektrickej energie rozdelená asi takto:
– na osvetlenie pranie a sušenie pripadne
9 % z celkovej spotreby
– na varenie
11 %
– na umývanie riadu a teplú vodu
19 %
– žehlička, robot, mixér spotrebujú
26 %
– rádio a televízia
9%
– počítač
17 %
Výška spotreby samozrejme závisí aj od kvality jednotlivých výrobkov, najmä
z hľadiska spotreby energie, preto sa už pri nákupe prístrojov do domácnosti
neposudzujte iba cena za spotrebič, ale aj spotreba energie.
Jednoduchý výpočet, pri ktorom k obstarávacej cene pridáte náklady na viacročnú spotrebu energie ukáže skutočnú cenu danej služby.
Výrobcovia spotrebičov do domácnosti pochopili nevyhnutnosť hospodárenia s energiou, a tak špičkové výrobky majú podstatne nižšiu spotrebu energie
– napr. chladničky a mrazničky až o 45 % menej, ako pred desiatimi rokmi (v súčasnosti chladnička s objemom 220 litrov má dennú spotrebu 1,1 kWh), automatické práčky o 20 % menej vody a 22 % menej elektriny a pod.
Mária Hanzelová
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Gruppo Ortles Cevedale
Predĺžený víkend 28. apríla až 1. mája 2007 sa niesol
v znamení lyžovania. 18. ročník medzinárodného stretnutia skialpinistov v Talianskej
alpskej oblasti Gruppo Ortles
- Cevedale tentoraz privítal aj
malú skupinu zo Športového
klubu Devín. Tohoto nádherného podujatia sme sa mali
možnosť zúčastniť vďaka pozvaniu CAI Valfurva (Club
Alpino Italiano), sprostredkovaného našim dlhoročným
priateľom, horským vodcom
a inštruktorom JAMESu Stanom Melekom, za čo mu patrí vďaka.
Základňou a východiskom všetkých podujatí sa stala chata Forni
(Albergo Ghiacciaio dei Forni) vo výške 2200 m n.m. v závere doliny
Valle dei Forni. Dolina Forni začína osadou a lyžiarskym strediskom
S. Caterina a predstavuje jednu z dolín údolia Valfurva, ktoré sa tiahne asi 25 km juhovýchodne od mesta Bormio.
Program stretnutia bol naozaj pestrý. Okrem náročných lyžiarskych
túr bol pre účastníkov podujatia pripravený aj bohatý sprievodný
program s prednáškami, multimediálnou prezentáciou aktivít členov
hosťujúceho klubu a stretnutím s osobnosťami sveta hôr. V oﬁciálnej
slávnostnej časti programu bolo pre nás nezabudnuteľné osobné privítanie našej skupiny zo “slovenského Devína“ olympijskou víťazkou,
hviezdou svetového bežeckého lyžovania a v súčasnosti členkou talianskeho parlamentu Manuelou di Centa. Manuela sa spolu so svojím manželom Fabiom Meraldim aktívne zúčastnila aj športovej časti
akcie. Fabio je pre zmenu veľkou hviezdou výkonnostného skialpinizmu. Deväť víťazstiev v svetovom pohári hovorí za všetko. Na tomto
podujatí pôsobil ako člen týmu horských vodcov zabezpečujúcich jednotlivé výstupy.
Športová časť sa niesla v znamení hesla „tri dni – tri vrcholy“.
Naši talianski priatelia z CAI Valfurva pripravili na každý deň zaujímavé ľadovcové skialpinistické túry. Program bol dopredu pripravený a každým dňom gradoval podľa nasledujúceho scenára: 29. apríl
2007 – Monte Sobretta, 3254 m n. m., 30. apríl 2007 – Cime di Peio,
3549 m n. m., 1. máj 2007 – Pizzo Tresero, 3594 m n. m.
Perfektne zabezpečené klasické trasy na jednotlivé vrcholy boli našimi hostiteľmi „vylepšené“ alpinistickými úsekmi, kde si na svoje prišla aj horolezecká výstroj. Aktívny pohyb v týchto výškach nás riadne
preveril. Vzhľadom na teplé počasie charakteristické pre tohoročnú
zimu a tým zvýšené riziko lavín začínal každý deň už o 4,30 hodine.
Naša zimná príprava v Tatranských sedlách na Roháčoch v okolí
Žiarskej chaty, ale aj na Devínu blízkom Schneebergu, nám pomohla
čestne obstáť v konkurencii účastníkov z alpských krajín. Pocit voľnosti
pri nekonečných zjazdoch v scenérii ľadu a snehu bol každodennou odmenou za hodiny námahy. Už teraz sa tešíme na budúcu sezónu a radi
privítame každého záujemcu o tento druh „slobodného“ športu.
Text, foto: Martin Juriš
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DEVÍNSKE VINICE
KRAJINOTVORNÉ A OCHRANÁRSKY JEDINEČNÉ
Devínske vinohradníctvo má dlhoročnú tradíciu. Archeologické nálezy nádob
na víno pochádzajú ešte z čias Keltov (2. storočie pred Kristom). Najviac dôkazov je z obdobia slovanského osídlenia v 9. a 10. storočí, kedy mal Devín
malebný názov DOWINA. Intenzívnejšie vinohradníctvo na tomto území nastalo
v 13. storočí, ďalší rozvoj podporilo kráľovské privilégium Ľudovíta I. Veľkého
z roku 1632, ktorým sa určili dávky a poplatky z viníc. V roku 1635 panstvo získal rod Pálffyovcov až do zániku feudalizmu. V roku 1720 tu bolo už vyše 100
hektárov viníc. V 18. storočí bol založený cech devínskych vinohradníkov, štatút
ktorého v roku 1749 podpísal gróf Mikuláš Pálffy. V roku 1831 postavil cech vo
viniciach kaplnku sv. Urbana – patróna vinohradov, dnes je žiaľ v dezolátnom
stave. V roku 1872 cech zanikol, ale činnosť pokračovala Združením kopáčov
a od roku 1931 ako Vinohradnícky spolok.
Koncom 19. a začiatkom 20. storočia zdecimovala malokarpatské vinice zhubná fyloxéra (voška, vyciciavajúca šťavu z koreňa viniča). Podľa niektorých názorov vinice v Devíne nezasiahla, nakoľko tu prevládajú ľahké piesočnaté pôdy.
Šarapatila zrejme aj tu. Lebo
aj v Devíne zostali vinice na
veľkých plochách opustené,
vo vyšších polohách ich vystriedal les, čoho dôkazom
sú aj v súčasnosti ľahko
identiﬁkovateľné kamenné
„rúny“, ako pozostatok po
niekdajšej usilovnej činnosti
vtedajších hospodárov, ktorí
ich v rámci kultivácie pozemkov hromadili do plošne
rozsiahlych akýchsi kamenných valov. Trocha nižšie
na výhrevných svahoch
opustených viníc vznikli
zatrávnené „pustáky“, vysádzané rôznymi ovocnými
drevinami. Citlivou ľudskou
rukou vznikla vyvážená pôvabná krajina, ktorá si svoj
ráz zachovala až do konca
2. svetovej vojny.
Toľko stručnej faktograﬁe tej staršej éry devínskeho vinohradníctva. V 50.
rokoch minulého storočia,
po založení JRD, sú ešte
dnešní (starší) Devínčania svedkami rozsiahlych
zmien. Nezmyselným rozo- Chránený strom – oskoruša
rávaním aj nerentabilných nad Devínom
suchých lúčin s absenciou
humusu, zatrávnených sadov, spojených s veľkoplošnou chemizáciou, spáchali budovatelia „lepšieho zajtrajška“ nenapraviteľné škody. Aj z našich daní
sa ku príkladu na Greftoch, alebo pod Úzkym lesom či na Šibeničníku neďaleko Lomnickej ulice sterasovali „neproduktívne“ svahy, vybudovali sa oporné
betónové múry pre budúce vinice (za obrovské peniaze). Lenže ako sa hovorí
„skutek – utek“. Rozsiahle nákladne zrekultivované plochy na úpätí Úzkeho
lesa ostali potom nedotknuté. Prečo? Zrejme až dodatočne sa prišlo na to, že
na týchto strminách by sa aj tak nič poriadne neurodilo. Je nepochopiteľné, prečo niekomu prekážali vzrastlé dreviny vo viniciach, napríklad známe oskoruše.
Svojim blahodárnym tieňom pod košatou korunou aspoň trochu spríjemňovali
ťažkú ľudskú prácu v letných páľavách. A tak v dnešnom chotári Devína ostali
už len dva posledné exempláre, tá reprezentatívnejšia bola nedávno vyhlásená
za Chránený strom.
A poďme rovno do súčasnosti. Po novembri 1989 štát prestal tak štedro
dotovať poľnohospodárstvo a dôsledky sú tu. Ani Poľnohospodárske družstvo
Devín nemá dostatok ﬁnancií na pestovanie viníc. Najmä na úpätí sú katastrofálne zaburinené. V ostatných rokoch tie nakrajinotvornejšie pod Barančičovým
lesom našťastie obrábajú usilovní súkromní hospodári.
Dlhodobejšia absencia chemizácie má svoje ekologické čaro. Na opustených viničných terasách Greftov sa miestami masovo šíri jeden z raritných
chránených druhov – ľan srstnatý. Nielen ten. Niekdajšie ošetrené, ale príro-
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dovedne „mŕtve“ vinohrady sú dnes znovudomovom vzácnej chrobače, motýľov, potešiteľne sa
rozširujú druhy, ktoré veľkoplošná chemizácia
kedysi ničila.
Sme však v 21. storočí. Krajinárska nádhera
Devína pochopiteľne priťahuje investorov. Aktuálnym problémom je plánovaná výstavba pre
devínsky kolorit neprijateľných architektúr viladomov „Záhradky“. V tomto príspevku sa chcem
očami ochranára pozastaviť na navrhovanej (zatiaľ našťastie neschválenej) výstavbe zóny DEVÍN
– VÝCHOD. Posledné súvislejšie a krajinársky
najcennejšie ukážky z veľkej časti ešte plodiacich
viníc v širšom priestore Barančičovho lesa treba
jednoznačne uchrániť! Projekt Devín – Východ aj
v týchto priestoroch uvažoval o výstavbe, čím by
aj posledné ukážky vinohradníckej krajiny Devína
natrvalo zanikli. A to ani kvôli budúcim generáciám nemožno dopustiť. Neďaleká Viedeň si bedlivo chráni svojich približne 700 ha viníc, v ktorých
vylučuje akúkoľvek výstavbu, štát sa podieľa na
zachovaní ich krajinotvorby. Po schválení nového Územného plánu Bratislavy možno konštatovať presný opak. V severozápadnej zóne mesta
(Vinohrady) sa na poľnohospodárskych plochách
plánuje výstavba nových luxusných štvrtí na bývanie. A nielen tam. Nik rozumný sa nebráni proti
princípu ďalšej výstavby. Ale nie za každú cenu
a na úkor kvality životného prostredia! Máme aj
zákon o vinohradníctve a vinárstve. Jeho príloha
uvádza celoslovenský zoznam vinohradníckych
honov, ktoré sa môžu využívať len ako vinice.
V Devíne sa jedná o 44,46 ha pôdy. Projekt výstavby Devín – Východ však počítal so záberom
54,93 ha poľnohospodárskej pôdy. Je tu aj zákon
o ochrane prírody a krajiny. Predmetnú oblasť
netvoria len vinice, ale aj jedinečné ukážky prírody s priam fascinujúcim výberom chránených
rastlín a živočíchov. A tento zákon chráni nielen
jedince, ale aj ich životný priestor – biotop. Akákoľvek zástavba predmetného priestoru by bola
nechutným výsmechom platnej legislatívy. Sme
si toho plne vedomí. Mestská časť pre danú zónu
podrobnejšie vyčlení plochy, na ktorých sa z dôvodov ochrany prírody nebude môcť stavať.
Ohrozené prírodné hodnoty zóny Devín – Východ, ktoré vidíte na záberoch, hovoria sami za
seba.
text a foto: I. Ondrášek
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Devínske vinice v jesennom šate

Na opustených viničných terasách Greftov
sa rozširuje chránený a zraniteľný ľan srstnatý

Exoticky pôsobiaca orchidea – jazýčkovec jadranský

Dekoratívna ľalia cibuľkonosná
by navrhovaným projektom zóny
Devín – Východ mohla zaniknúť.

Hasičský útok
V nedeľu, 24. júna,
parkovisko pod hradom
Devín zaplnilo niekoľko
červeno-bielych hasičských áut. Na 9. ročníku
súťaže o pohár Mestskej
časti Bratislava – Devín
si zmeralo sily niekoľko
družstiev v disciplíne Ha- JUDr. Vojtech Krajčovič
hlavný rozhodca
sičský útok. A ako súťaž
skončila?
Zvíťazil DHZ Staré mesto – ženy, 2. miesto
získal DHZ Prievoz, 3. miesto si odniesol DHZ
Devín a 4. miesto obsadil DHZ Dúbravka.
(fr)
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Napätie na Devíne

D

(povesť)

o Wichingovej komnaty vošli jeho
spoločníci. „Dostal som zlú správu,”
privítal ich. „Prišli tí dvaja. Knieža
Rastislav ich s veľkou slávou privítal na Devíne.
Jeden z nich sa volá Konštantín, druhý Metod.”
„Iba dvaja? Čože je to proti nám mnohým!” zvolal
jeden z prítomných. Wiching sa zlostne usmial:
„Dvaja, ale majú mocného pomocníka. Priniesli sväté knihy, ktoré preložili do reči tohto ľudu.
Nám ľudia nerozumejú, im budú. Viete, aká je to
sila? Už teraz je na Devíne hlava na hlave - plno
veľmožov!” Dlho trvala zlovestná porada. Až nakoniec sa dvaja zo sprisahancov pobrali nocou
ku kniežaťu Žitomírovi. Tam povzbudení vínom,
spriadli strašný plán: „Navždy zostanú pri Devíne! Priamo nad riekou sa vypína strmá skala.
Pod ňou je úzky priechod, ktorým sa Konštantín
a Metod musia uberať, aby sa dostali na moravskú stranu. Nad tento priechod naznášame balvany. Upevníme ich dreveným zátarasom, a keď
tadiaľ pôjde sprievod, stačí už iba...”
Posledné slová plánu prehlušil silný rehot.
Panne Želmíre, ktorá ticho sedela so svojou
priateľkou Danicou vo vedľajšej komôrke, prešli zimomriavky po chrbte. Odhodlane povedala svojej družke: „Musím ich varovať! Môj otec Miroslav je už na Devíne. Musím rýchlo za ním!”
Napriek Daniciným protestom vyskočila na koňa a nocou rýchlo cválala smerom k Devínu. Ešte pred
svitaním sedela Želmíra v kúte otcovej komnaty a všetko mu vyrozprávala.
Na Devíne sa hneď začali diať nebývalé veci: stráže sa zdvojnásobili a všetci sa pripravovali na
nasledujúcu noc. Devínčania vyčkali, kým zradcovia naznášali nad tiesňavu balvany. Pri čine ich prepadli
a zajali. Všetci zradcovia im takto padli do rúk. Za trest museli vlastnými rukami poprenášať balvany na
hrad Devín, aby tam nimi spevnili valy.
Celý Devín bol hore nohami – okrem dvoch ľudí – Konštantína a Metoda. Ani netušili, čo sa na nich
chystalo.
Na druhý deň spokojne opustili Devín a pobrali sa na moravské Valy. Len jednému sa čudovali. Rastislav im pridelil veľký ozbrojený sprievod, akoby neboli obyčajnými sluhami Božími, lež prinajmenšom
kniežatami. A keď prosili Rastislava, aby toľkých neposielal, knieža o tom nechcel ani počuť.
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POZVÁNKA
na CELONÁRODNÉ OSLAVY
sv. Cyrila a sv. Metoda,
ktoré sa uskutočnia 5. júla 2007
Kostol povýšenia sv.Kríža, Devín
13,00
Slávnostná sv. omša,
celebruje Mons. Ján Formánek,
bratislavský dekan
Dom kultúry, Devín
14,00
Vernisáž výstavy
„DEVÍN A VEĽKÁ MORAVA“
14,30
Najnovšie objavy najstarších
slovenských dejín
15,30
Slávnostný sprievod
od domu kultúry na hrad Devín
16,00 – 17,00
Príchod sprievodu a hostí na hrad
Devín sprevádzaný hudbou
Centrálne nádvorie hradu
Moderátorkou programu je Soňa Müllerová
17,00
Príchod oﬁciálnych hostí
– Slovenská hymna v podaní Speváckeho zboru
mesta Bratislavy pod vedením prof. Holáska.
– 1. časť Proglasu v slovenčine, recituje Štefan
Bučka.
– Spev „Slavimo slavno Sloveni“ od F. Listza
– Vystúpenie prezidenta SR p. Ivana Gašparoviča
– E. Suchoň „Aká si mi krásna“
– Príhovor predsedu NR SR p. Pavla Pašku
– M. Sch. Trnavský „Hoj, vlasť moja“
– Príhovor predsedu vlády SR p. Roberta Fica
– J. V. Dolinský „Slovenčina moja“
– Príhovor J. kardinála Ch. Korca
– Spev – Staroslovenský otčenáš
– 2. časť Proglasu, recituje Š. Bučko
– Spev „Kto za pravdu horí“
Pavlína Rumanovská, SPSD, predsedníčka

Zelená opona na Devíne sa odstraňuje
Milí Devínčania,
dovoľte nám oboznámiť Vás s činnosťou dobrovoľného požiarneho zboru v
Devíne.
Dobrovoľný požiarny zbor v našej obci
má 130 ročnú tradíciu a výraznou mierou pomáha v prípade povodní či už pri
vysťahovaní ohrozených nehnuteľností,
plnení vriec pieskom, ich rozvoze, ako
aj odstraňovaní následkov povodní (vyťahovanie vody z pivníc, umývanie ciest
a iné potrebné činnosti na odstraňovaní
škôd). Túto našu činnosť dobre poznajú
obyvatelia povodňou ohrozených lokalít.
Na požiadanie pani starostky zabezpečujeme rôzne činnosti ako je napr.
postavenie mája. Pri sviatkoch Cyrila a
Metoda zabezpečujeme požiarny dozor.
Zúčastňujeme sa previerok a súťaží,
pokiaľ nám to stav techniky a ﬁnancií
dovolí.
Týmto by sme Vás chceli osloviť tých,
ktorí majú možnosť a ochotu nám pomôcť či už formou ﬁnančného príspevku,
alebo priamo zabezpečením súčiastok
do hasičskej techniky. Bližšie informácie vám radi poskytneme na tel. 0908

423 430 (Ľuboš Kúkel) a 0905 120 927
(Ladislav Miklóš ml.) Zároveň chceme
poďakovať doterajším sponzorom, bez
ktorých by sme našu činnosť nemohli
vykonávať.
S prenájmom hasičskej zbrojnice (resp.
jej odpredajom) a využitím na iné účely,
ktoré naši obyvatelia majú v blízkom
okolí dostupné zásadne nesúhlasíme.
Budova hasičskej zbrojnice zabezpečuje
civilnú ochranu obce, umožňuje pokrytie
územia signálom mobilného operátora
Orange a dobrovoľní hasiči zabezpečujú pomoc pri povodniach, čo by miestny
úrad v prípade povodní musel zabezpečiť na základe objednávky, samozrejme
za úhradu, ak by boli na pomoc vôbec
voľné kapacity dostupné.
Je na poslancoch Devína a pani starostke, aby zvážili, aké výhody pre obec
prinesie pri prenájme – odpredaji podnikanie jednotlivca a na druhej strane,
akým spôsobom zabezpečia civilnú
ochranu obce, asistenčné služby pri
spoločenských podujatiach, pomoc pri
povodňiach a odstranovaní ich následkov.
Miklós Ladislav

Každého návštevníka Národnej kultúrnej pamiatky fascinuje impozantný pohľad na hradné bralo a tiež na európsky
veľtok Dunaj a na sútok našej rieky Morava a Dunaj.
Pri prechádzke po promenáde na brehu rieky Dunaj
v oblasti hradu narážajú naše oči na zelenú bariéru divoko
rastúceho krovia, ktorá bráni nádhernej vyhliadke na rieku
a plavidlá na rieke. Tento neutešený stav by sa mal stať minulosťou situáciu by sa mala vylepšiť najmä v súčasnosti,
keď sa pripravujú cyrilometodejské slávnosti na Devíne z príležitosti pamätných dní pod záštitou vlády SR.
K zlepšeniu výhľadu na Dunaj a jeho sútok Morava prispeli
1. júna záhradkári z devínskych záhradkových osád. Vyčistili
časť brehu Dunaja od krovísk a biologický odpad odstránili
v súlade s planými predpismi o nakladaní s bioodpadom. Urobili to na vlastné náklady a výsledkom ich iniciatívy je znovu
otvorený výhľad na naše rieky a nádhernú scenériu ich sútoku. Dobrovoľnej brigády sa zúčastnili starší členovia ZO SZZ
Devín – Svätopluk a ďalších organizácií ZO SZZ v Devíne. Ich
príklad by mohli nasledovať aj občania Devína a členovia spoločenských organizácií pod záštitou MÚ Bratislava – Devín
za aktívnej materiálnej a ﬁnančnej pomoci správcu príslušného územia – Slov. vodohospodársky podnik, o. z. Bratislava
a jeho závodu DUNAJ. Určite sa touto iniciatívou zavďačíme
našim a najmä zahraničným návštevníkom Devína.
Na odvoz bioodpadu veľkokapacitných kontajnerov sponzorky prispel p. Kocian so svojimi deťmi.
J. Kocian
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Pre šikovné gazdinky
Jahodové pokušenie
od Majky Baculákovej
Potrebujeme: 500 g tvarohu, 250 g masla, 4 – 6
lyžíc práškového cukru, 1 balíček mletej želatíny,
ktorú namočíme do šálky studenej vody, 1 šálku
horúceho mlieka, rum, jahody, piškóty a do hornej
masy 1 lyžicu kakaa.
Ako na to: Napučanú želatínu zalejeme horúcim
mliekom až sa rozpustí a všetko, okrem kakaa, rozmixujeme. Masu rozdelíme na dve polovice a do
druhej vmiešame kakao. Do tortovej formy poukladáme piškóty, zalejem svetlou masou, postrkáme
jahody a zalejeme tmavou masou. Znovu postrkáme jahody podľa nálady. Dáme do chladničky
stuhnúť. Najlepšie je pripraviť si jahodové pokušenie o jeden deň vopred.

KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI
Najväčšie kultúrne podujatie na Slovensku bude
prebiehať v dňoch 31.8 - 2.9. Približuje zážitkovou formou historický obrad korunovácie uhorských kráľov. V Dóme sv. Martina podľa historických dokumentov je zinscenovaný samotný
obrad korunovácie, pri ktorom kráľ je pomazaný a dostáva korunovačné insígnie: Svätoštefánsku korunu, meč, plášť, žezlo a jablko. Potom
v uliciach mesta nasledujú ďalšie časti obradu:
pasovanie rytierov rádu zlatej ostrohy, prísaha
vlasti a vycválanie kráľa na korunovačný pahorok a švihnutie mečom na všetky svetové strany.
V rámci korunovačných slávností panovníka
prichádzajú pozdraviť zástupcovia kráľovských
miest, remeselníci prezentujú dobové remeslá,
z fontány tečie víno, konajú sa rytierske turnaje
a ľudová veselica, kde nechýba pečený vôl a
pivo z kráľovského pivovaru. Podujatie sa koná
každý rok v prvý septembrový víkend a chronologicky predstavuje jednotlivých kráľov a kráľovné, ktorí boli v Bratislave korunovaní. Tento
rok si Bratislava pripomenie korunováciu kráľovnej Anny Tirolskej – manželky Mateja II.

Bratislava in-line
Každý piatok počas letných prázdnin sa
v Bratislave koná veľká korčuliarska akcia.
Stovky nadšencov korčuľovania prechádzajú mestom za policajného sprievodu. Akcia
vyvrcholí kultúrnym podujatím. Dve alternatívne trasy – Staromestská a Petržalská sa
pravidelne striedajú. Staromestská trasa vedie od Auparku cez Starý most, ulicami Dostojevského rad, Karadžičova a Legionárska na Račianske mýto a odtiaľ na Hodžovo námestie
a po Staromestskej, Rázusovom a Vajanského nábreží späť na Starý most. Petržalská trasa
vedie od Auparku cez Sad Janka Kráľa, okolo Incheby, Rusovskou cestou okolo dostihovej
dráhy k Technopolu a späť. Zraz je vždy v piatok počas letných prázdnin o 20.00 v skateparku pri Auparku. Štart korčuľovania je o 21.00 a končí o 22.30 tiež pri Auparku. Vtedy je čas
na rozdávanie darčekov a rôzne sprievodné programy ako koncerty či karneval.

Letný strašiak: salmonelóza
Salmonelóza patrí medzi najčastejšie prenosné nákazy
na Slovensku, a to najmä v letnom období. Postihuje
domáce i divo žijúce zvieratá a na ľudí sa najčastejšie
prenáša nedostatočne tepelne spracovanými pokrmami,
prípadne kontamináciou hotových jedál rukami a kuchynským náradím. K ochoreniu dochádza obvykle
6 až 48 hodín po konzumácii nakazeného jedla.
Účinná prevencia
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
odporúča dodržiavať určité zásady pri príprave jedál
z mäsa a vajec:
– mäso a vajcia kupujte len z kontrolovaných chovov,
– surové vajcia a mäso skladujte v chladničke, zabránite tak rozmnožovaniu salmonel,
– pri tepelnom spracovaní mäsa a pokrmov z vajec je
potrebné, aby teplota dosiahla v celom objeme 70 °C
na 20 minút alebo 100 °C na 10 minút,
– hotové jedlá skladujte pri teplote do 8 °C a pred podávaním zohrejte aspoň na 90 °C alebo jedlo krátko
povarte,
– stravu pripravujte z čerstvých surovín a krátko pred
jedením,
– v letných mesiacoch sa vyhýbajte konzumácii krémových zákuskov. Krémy zväčša obsahujú vajcia, preto často dochádza k ich nedostatočnému tepelnému
spracovaniu, a tak sa salmonely ľahko rozmnožujú.

– vyčleňte si rozdielne dosky na krájanie a rôzne kuchynské náradie na suroviny živočíšneho pôvodu
a iné na hotové jedlá,
– zabráňte styku surových a uvarených potravín, aby
nedošlo k prenosu baktérií.
Ako je to na Slovensku
Slovensko spolu s Českou republikou patrí k štátom
Európkej únie s najvyššou chorobnosťou na salmonelózu. Aj napriek zostupnému trendu sa u nás ročne vyskytne približne 14 000 ochorení a eviduje sa okolo 80
epidémií salmonelózy. Vajce, ktoré sa vždy považovalo
za veľmi bezpečnú zložku potravy, sa stalo najčastejším faktorom prenosu tejto infekcie u ľudí. Epidémie
často vznikajú v domácnostiach po rôznych rodinných
oslavách (narodeniny, krst, svadba a pod.). Na prípravu
jedál sa požívajú vajíčka z domácich chovov, ktoré sa
nesprávne skladujú.
Najčastejšími faktormi prenosu sú tiež majonézové šaláty a krémové zákusky, na prípravu ktorých sa používajú domáce vajcia. Nedostatok pracovných plôch býva
príčinou prenosu salmonel zo surovín na pokrmy. Ďalším kritickým bodom v domácnostiach je nedostatočná
kapacita chladničiek na uskladnenie hotových pokrmov, príprava jedál jeden až dva dni pred konzumáciou
a ich uskladnenie napr. v pivničných priestoroch. Preto
dodržujte všetky zásady správneho uskladnenia.
Zdroj: Nový Čas pre ženy
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Kultúrne leto 2007
Program Istra Centra, DNV, 64 77 00 33
2.– 6. 7. 2007 a 9. – 13. 7. 2007
LETNÝ DETSKÝ TÁBOR
Nádvorie knižnice a malá spoločenská
miestnosť, Istrijská 6, 8.00 – 16.30 h.
5. 7. 2007
POCTA SOLÚNSKYM BRATOM
Komorný koncert, účinkuje duo Cordeﬁato
Kostol Sv. Ducha, DNV, 17.00 h.
8. 7. 2007
ROZPRÁVKOVÉ ŠŤASTÍČKO
Detská divadelná scéna, účinkuje divadlo
Dunajka, Scéna v oblúkoch, 17.00 h.
22. 7. 2007
„NA VLNÁCH MELÓDIE“
Promenádny koncert zostavený
z muzikálových a džezových skladieb
a piesní venovaných 100. výročiu narodenia
G. Dusíka. V koncertnom programe sa
predstaví hudobná skupina Viktoria Band
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na
Slovensku, Istrijská 68, 17.30 h.
22. 7. 2007
GAŠPARKO A DRAK
Detská divadelná scéna, účinkuje Stražanovo
bábkové divadlo, Scéna v oblúkoch, 17.00 h.
28. 7. 2007
STRETNEME SA NA ANNU
Tradičný podvečer pri dychovej hudbe,
účinkuje Trenčianska dvanástka.
nádvorie knižnice, Istrijská 6, 18.00 – 22.00 h.
5. 8. 2007
ŽABÍ PRINC
Detská divadelná scéna
Scéna v oblúkoch, 17.00 h.
12. 8. 2007
HUDOBNÝ PODVEČER
Komorný koncert vážnej hudby,
účinkuje komorné zoskupenie Dovina.
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov
na Slovensku, Istrijská 68, 17.30 h.
19. 8. 2007
UFÚĽANÁ ROZPRÁVKA
Detská divadelná scéna
Scéna v oblúkoch, 17.00 h.
26. 8. 2007
FOLKLÓRNY SÚBOR TECHNIK
ZÁVER KULTÚRNEHO LETA
Umelecký program popredného folkórneho
súboru Technik z Bratislavy.
nádvorie knižnice, Istrijská 6, 17.30 h.

ViVa MuSiCa
je oslavou hudby. Hlavné námestie, nádvorie Starej radnice ožije 26.7. – 4.8. Hlavnou dramaturgickou líniou ostáva, rovnako ako počas
prvých dvoch ročníkov, klasická hudba. Viva
Musica však otvára svoje brány aj ďalším hudobným štýlom, akými su jazz alebo world music.
Viva Musica 2007 predstaví divákom 10 koncertov, na ktorých sa predstaví vyše 100 umelcov
z celého sveta. Pódium budú zdielať hviezdy
klasickej hudby a jazzu, akými sú Adriana Kučerová, Juraj Valčuha, Ariel Zuckermann, Ladislav
Fanzowitz, Marina Chiche, Sandra Rumolino,
Kyle Eastwood alebo Jamie Cullum. Prioritou
festivalu ostáva aj naďalej vytváranie umeleckého priestoru pre mladých umelcov a predstavovanie kvalitnej hudby mladému publiku.

DEVÍNČAN
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Jún patril deťom
Deň detí mnohé naše ratolesti oslávili na detskom ihrisku, kde mali na niekoľkých stanovištiach priprav+ené úlohy. Za každú splnenú získali dobrotu.
S radosťou poskladali puzzle, traﬁli loptičkami do debničky, skočili do diaľky,
kopali do brány, pingpongovú loptičku držiac na lyžičke preniesli po brvne...
Veľa smiechu, radosti a nedeľa sa schýlila ku koncu. Do videnia o rok. (fr)

Letné počasie láka neustále do prírody. Aj v jednej devínskej záhrade bolo fantasticky, keď ju na pozvanie Romči Sagulovej zaplnili deti
zo škôlky. Jej povestné buchty už rozvoniavali na celú ulicu, keď ... ale
veď čítajte ďalej, všetko prezradia nasledujúce verše z pera hostiteľky.

Narodili sa nám štyri mačičky a mne skrsol v hlave nápad maličký.
Že by som do záhrady škôlku milú zvolala, snáď by som kŕdeľ detí zdolala.
A tak v jeden deň jasný, urobili si detičky výlet krásny.
Už z diaľky vidieť ich neónové vesty a každý sa na záhradu zmestí.
Hostí víta aj mama Pegy s kocúrom Garﬁeldom a hneď veselý je celý dom.
České buchty všetkým chutili a dobre sme sa bavili.
Keby chcel niekto recept snáď, skúsim Vám ho napísať:
Najprv musíme zájsť k Zuzke Strakovej,
Tá má krabíc ČESKÝCH BUCHIET habadej.
A v recepte urobíme pár zmien.
Akých? To Vám hneď poviem:

Na námestí sa hodovalo
Nielen deti ale aj zábavy chtiví Devínčania si v júni užili. Námestie
pred kultúrnym domom sa zaplnilo
napriek hrozivým mračnám. Nakoniec sa predsa len búrke podarilo
posunúť začiatok devínskych hodov. Keď oblaky zavreli svoje kohútiky a vzduch voňal vlhkom, združenie Rodiny Devína pod vedením
dvoch Zuziek v rytme folklóru rozihralo žilky. Svoje spevácke umenie
predviedla i pani Jana Šimoničová. Kultúrna komisia zabezpečila
zasa spokojnosť pre naše žalúdky.
Rozvoniavali lángoše i cigánska.
A kto nemal možnosť ochutnať vínka devínskych vinárov, ponúkla sa
mu teraz druhá šanca. Hudba vyhrávala vďaka sponzorskému daru
Devínskeho cechu podnikateľov.
Poďakovanie patrí organizátorom aj
sponzorom.
(fr)

Jednu kocku čerstvého droždia (miesto sušeného) rozmiešame v 1 dcl
teplého mlieka s lyžicou kryštálového cukru a urobíme kvások. Pridáme
do cesta 11 lyžíc rozpusteného masla 1 vajce a asi 5 minút hnietime.
Do hlbšieho plechu dáme ¾ veľkého masla, rozpustíme, pridáme trochu
oleja a pekne vedľa seba ukladáme buchty naplnené tvarohovou plnkou
(do tvarohu pridať citrónovú kôru, žĺtok a hrozienka) alebo lekvárom. Potrieme žĺtkom zmiešaným s olejom a dáme piecť na 170 °C. Potom už len
sledujeme, kedy budú hotové.
Najdôležitejšie zo všetkého je spievať si po celú dobu, najlepšie po španielsky. Kto náhodou nevie, stačí na konci zakričať:
OLÉ a buchty sú HOTOVÉ!
Pozn. redakcie: Romčine buchty sú naozaj povestné a chutia báječne. Sme radi,
že nám prezradila svoj recept. Tešíme sa
na ďalšie od Vás, šikovných devínskych
gazdiniek.

Milí Devínčania, pred nami sú
dva prázdninové mesiace.
Užite si leto v zdraví.
Budeme sa tešiť,
keď o sebe dáte vedieť.
Je tu pre Vás
SCHRÁNKA na DK a
redakcia@devincan.sk
Do videnia v septembri.
redakcia
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