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Rozdávanie  
Radosti  

Presne tieto slová mi zídu na um, keď niekto spo-
menie Vianoce. Mnohí z nás si povzdychnú že je to 
len kopa starostí, výdavkov, nákupných stresov, upra-
tovania a zhonu, ale určite si vzápätí predstavíte roz-
žiarené oči prekvapených detí, stretnutia s rodinou, 
slávnostnú atmosféru a lahôdky na štedrovečernom 
stole, rozprávky v televízii, vôňu vianočných oplátok, 
polnočnú omšu, či sviatočný oddych. Skrátka radosť 
Vianoc a hlavne sviatok rodiny. Prepáčte mi môj sen-
timent, ale ja ako veľkú rodinu vnímam aj náš Devín. 
Spolu prežívame „slasti i strasti“, o slasti sa vieme po-
deliť a v strastiach si pomôcť. Vďaka tejto súdržnosti 
a ochote mnohých z vás nezištne pomáhať, je Devín 
tým, čím je. Nielen miestom s nádhernou prírodou 
a scenériou, ale aj miestom, kde sa dobre žije. Aj na-
priek problémom a nedostatkom ktoré Devín trápia. 
Z pozície nútenej správy v ktorej sme, je nie ľahké 
ich riešiť, no niečo sa predsa len podarilo. Vďaka 
rozumnému hospodáreniu sme našetrili na opravu dl-
hodobo neudržiavaného majetku zvereného do našej 
správy ktorý je v havarijnom stave. Po dohode s nú-
teným správcom sme opravili zatekajúcu strechu na 
Dome kultúry a vymenili sme starý kotol v materskej 
škôlke. Opravujeme zvyšok Kozičovej ulice, Murán-
sku a chodník pri kostole, dali sme vypracovať projekt 
opravy Rímskej a Avarskej ulice, riešime opadávajúcu 
omietku a rímsy na škôlke, na budove bývalých jaslí a 
na miestnom úrade tak, aby tieto objekty neschátrali 
trvalým zatekaním do neopraviteľného stavu. Situáciu 
nám neuľahčuje fakt, že budova materskej škôlky je 
kultúrnou pamiatkou ktorú je potrebné aj opravovať 
v súlade so zásadami pamiatkovej starostlivosti, je 
potrebné postupovať čo najviac podľa pôvodných 
technológií tak, aby sa čo najviac dosiahol pôvodný 
stav. Takisto nám „dožíva“ plynový kotol v Dome kul-
túry, o tankodróme na Lomnickej a na ďalších našich 
komunikáciách ktoré chceme opraviť hovoriť nemu-
sím, a kto bol v poslednej dobe na dvore škôlky si 
iste všimol, ako nám cez rozpadávajúcu sa strechu 
na nevyužívanom krídle budovy presvitá svetlo...No 
nie o problémoch som chcela – veď idú Vianoce – ale 
o rozdávaní radosti. Verím že jej bude medzi Devín-
čanmi hojne, keď sa nám tieto opravy vydaria. Bu-
deme chodiť a jazdiť po upravených komunikáciách, 
námestie s opravenou fasádou škôlky a s upraveným 
okolím kostola bude určite lahodiť očiam (tu sme na 
našom pozemku v prednej časti areálu kostola pou-
žili účelovo viazané finančné prostriedky určené na 
výsadbu a ošetrovanie drevín) a aj časť ďalších ko-
munitných problémov bude zažehnaná. Dôvodov pre 
radosť viac než dosť. Zaželajme si preto ku Viano-
ciam úspešné dokončenie týchto prác tak, aby sme 
mali o dôvod viac cítiť sa v Devíne dobre. Záverom 
mi dovoľte zaželať vám všetkým krásne prežitie blí-
žiacich sa sviatkov, veľa šťastia, zdravia, úspechov, 
spokojnosti a lásky.

Vaša starostka
Ľubica Kolková

SRDCe PLNÉ VIANOC
Všetci nosíme v sebe dieťa a pre-
to všetci nosíme v sebe kus Vianoc. 
Nielen ako závan tepla, rodinného 
pokoja a úprimného šťastia z možno 
už dávnych čias. Dieťa práve tým, že 
častejšie a bezprostrednejšie naráža na 
vlastné hranice, oveľa živšie tuší svet 
za nimi. Ako patrí k podstate žalúdka 
spracovávať potravu, k podstate pľúc 
dýchať, tak k podstate ľudskej duše – a 
tá nie je len „nadstavbou“ tých, čo sa 
nazývajú veriaci – patrí túžba po nad-
prirodzene. „Človek je nekonečne viac 
než iba človek“, hovorí Pascal. Tran-
scendentno je súčasť každého z nás. 
Nie ako niečo, čo už vlastníme, ale to, 
do čoho dorastáme. A nielen nejaké 
abstraktné transcendentno. Práve vo 
chvíľach najväčšieho šťastia či obdivu 
krásy človek cíti závan absolútneho 
šťastia. Tanscendentno ako absolútna 
milujúca osoba, upresní personalis-
tická filozofia. „V Bohu má absolútno 
svoje meno a v Ježišovi nám ukázalo 
svoju tvár“, povedal nedávno pápež 

v blízkom Česku. Len Barón Prášil 
a len v rozprávke bol tak silný, že sám 
seba chytil za vlasy vyzdvihol do výšky. 
Hore, a najmä nekonečne vysoko, sa 
človek nevymrští vlastnými silami. 
Len ten, čo je hore, sa môže skloniť, 
vziať ho do rúk a vyzdvihnúť. To je 
podstata kresťanských Vianoc. Boh 
sa stal človekom aby urobil ľudí bo-
hmi, presnejšie povedané účastnými na 
svojej božskej prirodzenosti. Naplnenie 
najhlbšej túžby človeka, ktorá harmo-
nizuje aj ostatné jeho túžby a snaženia. 
Bez cieľa je každá, i tá najkrajšia cesta 
blúdením. V detstve sme toto všetko ve-
deli veľmi presne. Len sme to nevedeli 
pomenovať. „Závan Vianoc“ nie je len 
emotívne oživenie pekných spomie-
nok. Je to echo tých najhlbších intuícií. 
„Miesto, kde sa nebo stretá so zemou, je 
srdce človeka“, hovorí dávna mníšska 
tradícia.
A tak slovami Milana Rúfusa prajem 
všetkým Devínčanom a ich rodinám 
„srdce plné Vianoc“!
     

Marián Gavenda, farár pre všetkých

WWW.DEVINCAN.SK

DEVÍNČAN

Betlehem, Bazilika narodenia, ikona, archív autora
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D e ň  o t v o r e n ý c h  p i v n í c  2 0 0 9
M a l o k a r p a t s k á  v í n n a  c e s t a

X .  r o č n í k

V dňoch 20. a 21. novembra 2009 sa konal X. ročník Malokarpatskej vínnej 
cesty – Deň otvorených pivníc. Sme hrdí, že aj Devín je začlenený do tohto 
úspešného podujatia, v rámci ktorého navštívili naše otvorené pivnice mnohí 
Devínčania i hostia zo Slovenska i zahraničia. 

V Devíne boli otvorené štyri pivnice s vynikajúcimi vínami: 
1. Viecha sv. Urbana
2. Pivnica pod hradom
3. Pivnica na fare
4. Pivnica u Štefina

Ochutnávanie, priateľské rozhovory, milé stretnutia, to všetko sa konalo 
počas týchto dvoch dní, ktoré skrášlili novembrovú atmosféru.

Tešíme sa na ďalšie takéto podujatia v Devíne.                                         red.
P.S. redakcia – postupne vás bližšie zoznámime s našimi vinármi i vinohrad

níkmi, ktorí sa snažia o rozvoj tohto krásneho remesla v Devíne. 

o z n a m y  m i e s t n e h o  ú R a d u  
Mestske j  čas t i  B ra t i s lava  DEVÍN

25.  zasadnut ie  r iadneho rokovania  
MZ MČ Bra t i s lava  Dev ín  sa  usku točn í  

dňa 15.  12 .  2009 o  18 .00  hod.  
v  radn ic i  MČ Bra t i s lava  Dev ín

V dňoch  28 .  12 .  2009 –  1 .1 .  2010  
bude Mies tny  ú rad  MČ Bra t i s lava  Dev ín

pre verejnosť uzavretý, z dôvodu čerpania dovolenky.

D E V Í N S K A  TA N C OVAČ K A
 4. ročník folklórneho plesu

bude 30. januára 2010 v Dome kultúry

Program nacvičujú devínske rodiny. Do tanca príde hrať folklórna  
hudba zo Zuberca. Bude škola tanca, tombola a tradičné jedlá.  

Vhodné oblečenie bude kroj, alebo vlastná krojová fantázia.  
Všetci, ktorí sa chcú aktívne zúčastniť na programe, sú vítaní.

Lístky je možné rezervovať v Dome kultúry u p. Ivety Sapákovej
-zb-

Poďakovanie
Už sa stáva tradíciou, že koncom roka sa koná súťaž „Devínsky peceň“, na ktorú 

sa všetci tešíme. Súčasne vždy prebieha výstava šikovných rúk nás Devínčanov. Jej 
súčasťou bola tento rok výstava hrnčekov.

Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o pekné nedeľné podujatie: 
pánovi Vladimírovi Majerskému, pani Olinke Mikulášovej, pánovi Petrovi Mikulášovi 
a hlavne pani Erike Majerskej, ktorá má najväčší podiel na organizácií celej výstavy. 
Dúfam, že na budúci rok sa opäť stretneme pri takejto peknej udalosti

Jana Šimoničová

KNIŽNICA  
INFORMUJE

svojich čitateľov o nových tituloch,  
ktoré sú pripravené pre

DETI malé i väčšie:
–  Maľujeme na tričko
–  Barborkine koláčiky
–  Moja prvá encyklopédia
– Veľká detská encyklopédia  

(Z obrázkov a viet poznáš celý svet)
–  Psík (Príručka pre malých chovateľov 

psov)
–  Detské maškarné kostýmy

Z edície TRAJA PÁTRAČI:
–  Záhada spievajúceho hada, Záhada  

dopingového bežca, Záhada bláznivé-
ho maliara, Záhada miznúceho pokla-
du.

Slávna päťka:
–  Päťka sa má super, Päťka nezaháľa, 

Päťka na Mĺkvej vode, Päťka na Dia-
bolských skalách.

J. Foglar: Prístav volá
W. Disney: Zorro, Zorro sa vracia
S. Spielberg: Jurský park 

a pre DÁMY, 
R. Pilcherová: Divý tymian, Koniec leta
N. Priceová: Noci s nepriateľom (tento ro-
mán bol sfilmovaný v hlavnej úlohe s Ju-
liou Roberts) 
C. Cooksonová: Spravodlivosť je žena
B.T. Bredfordová: Nezabudni 
A. Lovellová: Slnečnice
D. Steelová: Úplne neznáma,  
Príď láska k nám 
Knihy sme dostali darom od knižnice  
z DNV – Ďakujeme!

a pre PÁNOV i milovníkov napätia. 
P. Cornewelová: Kruté a nezvyčajné 
R. Cook: Zelenáč v bielom, Nákaza 
L. Goldberg: Smrtiaca prax, Mozgové im-
pulzy 
N. Fisherová: Hra so smrťou 
P. Margolin: Posledný nevinný 
H. Waugh: Nezvestný, Skladačka, Smrť 
a okolnosti

O nových knihách vás budeme informovať 
aj v januári 2010, i keď si možno nájde-
te tú svoju zaujímavú knihu pod stromče-
kom. 
Knižnica želá svojím čitateľom mnoho 
pekných chvíľ s knihami nielen počas Via-
nočných sviatkov, ale i po celý rok 2010 

Vaša knižnica
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Mestská časť Bratislava – Devín sa rozhodla 
zlepšiť vzhľad okolia dominanty centra Devína a 
objednala si výsadbu stromov, kríkov a parkovej 
úpravy plôch v predpolí kostola.

Tých, ktorí nečítali oznam na web stránke Devína 
pravdepodobne prekvapil ruch na zelenej ploche 
okolo devínskeho kostola. Keďže jej predná časť 
je ako jedna z mála plôch verejnej zelene v majetku 
hlavného mesta Bratislavy v správe mestskej časti 
Bratislava – Devín, je mestská časť povinná starať 
sa o jej priaznivý stav a zabezpečiť jej optimálne 
užívanie obyvateľmi.

Projekt sa v zásade realizuje podľa návrhu Ing. 
Evy Čevelovej, ktorý si nechalo vypracovať ob-
čianske združenie Za krajší Devín začiatkom mi-
nulého roka. Úpravy nastali len na základe pripo-
mienok bratislavského Krajského pamiatkového 
úradu, ktorý požadoval nezakrývať priečelie kosto-
la stromami, zároveň mal výhrady voči niektorým 
navrhovaným druhom kríkov.

Návrh počíta s výsadbu 5 kusov javorov poľných 
popri Štítovej ulici a viac ako 100 kusov kríkov 

rôznych druhov. Tie budú dopĺňať menšie ihličnaté 
dreviny a okrasná višňa. Sediaca socha Rastislava 
bude premiestnená a jej podstavec zbúraný. V ďal-
šej etape sa bude rekonštruovať prístupový chodník 
od schodov a vybuduje sa bezbariérový prístup.

Mestská časť Bratislava – Devín realizuje výsad-
bu z vlastných zdrojov – z prostriedkov získaných 
za uskutočnené výruby a nezrealizovanú náhradnú 
výsadbu. Na túto aktivitu budú nadväzovať revi-
talizácie aj iných plôch verejnej zelene v Devíne 
podľa návrhu novovytvorenej poslaneckej komisie 
pre zeleň.

Sadové úpravy okolo kostola realizuje domáca 
firma.

Na základe predložených cenových ponúk na 
rea lizáciu výsadby a úpravy zelených plôch okolo 
kostola sv. Kríža v Devíne bola vybraná Ing. Soňa 
Kolenčíkova – S-Consulting z Devína. 

Oslovené boli aj ZREUS, s.r.o. a Ing. Alžbeta On-
drušová, ich cenové ponuky boli však vyššie. Cel-
kové náklady na revitalizáciu vrátane zavlažova-
cieho systému sú vyčíslené na takmer 8.500,- €.

Devín revitalizuje zeleň okolo kostola

C&K Partners, s.r.o. a Bar u kniežaťa Rastislava 
Vás srdečne pozývajú na 

 
 

SILVESTROVSKÚ ZÁBAVU
 

31. 12. 2009  o 19.00 hod. v DOME KULTÚRY DEVÍN 
Vstupné: 25,- € / 753,15 Sk 

  
 
Program: vstupné zahŕňa: 
 
Hudobná skupina aperitív: 
„FANTÓM“ šampanské, víno, minerálka 
 
TOMBOLA večera: teplý a studený bufet 

 
Predpredaj lístkov DK DEVÍN, kontakt 0903 233 161 

DEVÍNČAN – Občasník pre občanov MČ Bratislava – Devín. Vydáva MÚ MČ Bratislava – Devín, Kremeľská 39. 
Zodp. redaktor: Magda Rollerová, predsedkyňa redakčnej rady: Zdenka Janotová, redakčná rada: PhDr. Veronika Plachá,

RNDr. Viera Feráková, Ing. Ignác Kolek, Mgr. Katarína Čambalová, Marta Potančoková. Grafická úprava: Peter Blaho. Reg. č. OÚ BA IV - 1/2003.  
Tlač: LÚČ Bratislava, Distribúcia: MÚ MČ Bratislava – Devín. Kontakt: 02/60202511. Redakcia si vyhradzuje právo upravovať príspevky. 
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Výstava ručných prác a hrnčekov
Krása pramení z ľudského umu a šikovných rúk. Ak sa toto sústredí na jednom mieste, 

vyvolajú pocit radosti a nostalgie. Myslím, že sa to podarilo 29.11. 09 Výstavou ručných 
prác a hrnčekov.

Očarili výšivky p. Vlčkovej, p. Böhmovej, p. Gajdošovej p.Drahoňovej, a p. Kuncovej, 
maľované obrazy p. Šimoničovej a šatky – maľba na hodváb p. Ševčíkovej. Tiež vkusné 
pletené vesty a pulóvre p. Zigmundovej a p. Kuncovej. Vystavené pulóvre majsterky 
Slovenska v šerme, Michalky Cellerovej, ktoré uplietla jej mamina, patria k výbave oblečenia, 
v ktorom reprezentuje Slovensko na európskych a svetových súťažiach.

Vysoko oceňujem ochotu našich spoluobčanov, ktorí poskytli vlastné práce:
p. Culinka, p. Distlerová, p. Böhmová, krásne adventné vence p. Čierna a p. Kolenčíková, 

ale i poklady zo svojich zbierok : plechové hrnčeky p. Žanonyová, porcelánové p. Lörincová, 
p. Mikulášová, p. Šubinová, p.Cellerová, p. Feráková, p. Kuncová, p. Duchoňová, p  Ma
jerská a p. Čierna. Spolu bolo 82 hrnčekov. Výstavu dotvárali staré drotárske výrobky 
a výšivky z mojej zbierky. 

Všetkým patrí veľká vďaka. 

Milí spoluobčania,
ak budete k Vianociam „upratovať“ skrine alebo komory a nájdete tam, čo i len malé 

kúsky zo slovenských krojov, prosím o zapožičanie. Ďakujem
Erika Majerská 

aDvenTnÉ PoPoLUDnie v DevÍne
Na prvú adventnú nedeľu sa konalo v Devíne 

milé podujatie, ktoré prilákalo do Domu kultúry 
na námestí nie iba Devínčanov, ale aj hostí z iných 
mestských častí Bratislavy.

Dobrú náladu podčiarkla ľudová hudba ALEX, 
ktorá je pravidelným hosťom našich podujatí.

Do 15.00 hodiny boli prinesené do hlavnej sály 
súťažné exponáty na 3.ročník súťaže DEVÍNSKY 
PECEŇ.

Počas hodnotenia poroty, ktorej predsedala 
akad.mal. Zuzana Bachoríková, sa konalo sláv-
nostné otvorenie výstavy. 

O 16.00 hodine boli vyhlásené výsledky súťaže 
a po odovzdaní cien sme mohli všetci ochutnať, po-
rovnať a vybrať si svoj najchutnejší exponát. Bol to 
skutočný hodokvas- výborné chlebíky, porota mala 
ťažkú úlohu vybrať ten ozaj najlepší, pri slaných 
koláčikoch aj oči jedli a pri tom veľkom množstve 
sladkých dobrôt to bolo najťažšie nájsť len ten je-
den, keď boli všetky výborné. 

foto: Juraj Kotian a Peter Mikuláš

foto: Viera Feráková

Príjemný podvečer pokračoval na námestí, kde bol rozsvietený 
vianočný stromček a zaspievali sa koledy, stretli sa priatelia, suse-
dia, porozprávali sa, naladili sa na sviatočnú atmosféru blížiacich 
sa Vianoc.

Magdaléna Rollerová

foto: Peter Mikuláš



D E V Í N Č A N

5

spomienkové stretnutie na devíne  
pri príležitosti 20. výročia nežnej revolúcie  

v bývalom Československu
Milí Devínčania, v týchto dňoch si celá naša spoločnosť pripomínala 

20.výročie nežnej revolúcie v bývalom Československu, ktorá nám priniesla 
slobodu a demokraciu v našej spoločnosti. Toto významné výročie sme si 
pripomenuli aj my, občania Devína, na spomienkovom podujatí za účasti 
syna najznámejšej osobnosti Alexandra Dubčeka, novozvoleného poslanca 
do VÚC, Ing. Petra Dubčeka. Na spomienkové podujatie okrem iných prijal 
pozvanie aj napriek pracovným povinnostiam bulharský veľvyslanec, jeho 
exelencia  p. Ognian Garkov s manželkou Annou.

Stretnutia sa zúčastnil aj vicestarosta našej mestskej časti Mgr. Rasti
slav Kunst. 

Spoločne sme si všetci zaspomínali na obdobie novembrových udalostí 
roku 1989 a kam sme sa posunuli po dvadsiatich rokoch. Pripomenuli sme 
si aj udalosti, ktoré boli organizované u nás v Devíne.

Ing.Juraj Šterbatý 

Svätý Mikuláš v Devíne
Šiesty december je pre nás od detstva čarovným obdobím. Deti aj do-

spelí sa tešia na tento deň. Do Devína v nedeľu 6.12. zavítal svätý Miku-
láš do Domu kultúry, kde ho už čakali rozžiarené tváričky detí a usmiate 
tváre ich rodičov. Všetkých čakalo milé prekvapenie: nádherný perníkový 
domček pani Márie Hanzelovej, ktorá Mikulášsky podvečer moderovala. 
Deti mali za úlohu povedať kúsok rozprávky o Medovníkovom domčeku 
a potom dostali malý zvonček, ale najmä kúsok z domčeka na zjedenie. 
Nakoniec bol domček zjedený, rozprávka dopovedaná a nastala očakáva-
ná chvíľa. Deti zvonili na svojich zvončekoch a privolali svätého Miku-
láša aj s jeho velikánskym batohom. Ale mikulášsky balíček si bolo treba 
zaslúžiť. Ako? 

Najskôr Mikuláš porozprával milý príbeh ako sa v detstve na-
učil podeliť sa – jeho mamička mu kázala podeliť sa s chudobný-
mi dievčatkami vetou: podeľ sa, svet bude krajší a tebe neubudne. 
Túto čarovnú vetu mali deti povedať Mikulášovi a potom dostali 
balíček. Všetky deti to výborne zvládli a možno si tú vetu odnesú 
do života a naozaj potom svet bude krajší.

red.

MIkulášSky StolNoteNISový turNAj
Športový klub Devín usporiadal dňa 5. decembra 2009 v priestoroch Domu kultúry 

v Devíne 3. ročník Mikulášskeho stolnotenisového turnaja.
V priateľskej a zároveň súťaživým duchom naplnenej atmosfére hrali o víťazné poháre 

a odmeny početní športovci. Medzi mladšími chlapcami získal prvé miesto Matúš Kolenčík 
a druhé miesto Benjamín Mikluščák.

V kategórií starších chlapcov zvíťazil Matej Novotný, za ním sa umiestnil Jaroslav Tasáry 
a tretie miesto obsadil Jakub Novotný. Súťaž žien vyhrala Mária Vargová.

U neregistrovaných 
mužov skončil na prvom 
mieste Richard Vanek. Me-
dzi registrovanými mužmi 
nenašiel premožiteľa Juraj 
Čiba.

Spokojnosť zúčastne-
ných hráčov motivuje k po-
kračovaniu začatej tradície 
na budúci rok.

Pavel Mikluščák 

foto:  
Milan Novotný

foto: Juraj Kotian

foto: autor
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3. ročník súťaže DeVínskY PeCeŇ
VýSLEDKY SúťAžE: 
Sladké koláčiky:
1. cena – súťažné číslo 14
 Betka Záčiková: Famózny medový
2. cena - súťažné číslo 3
 pani Distlerová: Tajomstvo
3. cena - súťažné číslo 11
 Mária Gajdošová: Rezy Míša

Slané pečivo:
1. cena - súťažné číslo 2
 Oľga Mikulášová: Špenátová roláda
2. cena - súťažné číslo 7
 Iveta Sapáková: Diabolské rožky
3. cena - súťažné číslo 3
 Mária žanónyová: Syrovo-cesnaková slnečnica

Chlebík:
1. cena - súťažné číslo 6
 Andrejka Sapáková: Sedliacky  
 pšenično-ražný chlieb
2. cena - súťažné číslo 7
 Zolo Badin: Chlieb domáci  
 sezamový zemiakový
3. cena - súťažné číslo 2
 Pani Kúkelová: Chlieb celozrnný s orechami
 
Cena diváka:
Mária Balogová: 
Najčokoládovejšie sušienky 
(súťažné číslo 1 – kategória: Sladké koláčiky)

Špenátová roláda
150 g  vareného a posekaného špenátu (môžeme po-

užiť aj mrazený špenát – treba vytlačiť prebytočnú vodu)
4 vajcia
20g masla alebo polievková lyžica oleja
2 poliev. lyžice hladkej múky 
trochu postrúhaného muškátového orieška
1 kávová lyžička posekaného rozmarínu
čierne korenie  
soľ, trochu prášku do pečiva

Postup:
Žĺtky rozšľaháme so špenátom a maslom, pridáme 

múku, koreniny, prášok do pečiva a nakoniec  sneh z biel-
kov. Plech vyložíme papierom na pečenie a cesto rozotrie-
me. Pečieme 12 – 15 minút v predhriatej rúre na 190°C. 

Plnka:

125-150g šunky alebo údeného lososa
200 g smotanového syru
100g masla
3 polievkové lyžice jogurtu 
100g  uvarených a prepasírovaných zemiakov 
1 lyžička horčice
3 strúčiky rozotretého cesnaku
trochu korenia  
podľa chuti soli
1 lyžica pikantného kečupu

Postup:
Roládu veľmi jemne natrieme kečupom, poukladáme 

na ňu plátky šunky alebo lososa a natrieme plnkou, ktorú 
sme vymiešali z ostatných surovín. Roládu zvinieme, zaba-
líme do fólie a necháme cez noc v chlade.

Krájame na tenké plátky 

Dodatok: 
S upečeným plátom cesta narábame ako s bežným 

piškótovým cestom na roládu. Cesto po upečení zvinieme 
s papierom, prípadne aj s čistou utierkou, po chvíli roz-
vinieme, oddelíme  papier a znovu zvinieme s utierkou. 
Na súťaži bola roláda plnená cesnakovou plnkou – bežná, 
akú asi robí väčšina z nás, podľa vlastného receptu. Druhá 
bola syrovo – bryndzová, farebne dotvorená na drobno 
nakrájanou šunkou, kápiou a pažítkou. Myslím, že plnku 
si pripraví každý podľa vlastnej chuti / v recepte uvádzam 
originálnu verziu /, prípadne podľa zásob v špajzi. Fantá-
zii sa medze nekladú. 

Želám veľa úspechov, radosť pri pečení a dobrú 
chuť!!!

Oľga Mikulášová

aLTIUs 
športový klub  

www.skaltius.sk

PersPekTíVa 
občianske združenie  
www.perspektiva.sk

gaUDeamUs 
  

www.mokrohajska.sk
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FAMÓZNY MEDOVÝ
POTREBNÉ  PRÍSADY
Na cesto: - 500 g hladkej múky - 200 g práškového cukru - 2 vajcia - 200 g 

masla - 2 lyžice medu - 2 lyžičky sódy bikarbóny rozmiešať v 2 lyžičkách mlieka 
- Na orechovú zmes: -300 až 350 g vlašských orechov nasekaných na štvrtinky - 
80 g práškového cukru - 120 g masla - 3 lyžice medu - Na krém: - 3 dcl mlieka, 1 
a 1/2 lyžice hladkej múky - 1 a 1/2 lyžice Solamylu - 100 g cukru - 250 g masla 
- 1 vanilkový cukor - 1 dcl rumu

POSTUP PRÍPRAVY
1. Zo surovín na cesto si na doske vypracujeme cesto a rozdelíme ho na dve 

polovice. Obe rozvaľkáme na veľké obdĺžniky a upečieme na papieri na pečenie 
na opačnej strane veľkého plechu. 2. Jednu placku upečieme prázdnu a druhú 

aj s orechovou zmesou. Obe pečieme na 170 °C dozlatova asi 15 minút, treba 
sledovať. 3. Spravíme si orechovú zmes: Nasekané orechy s maslom, cukrom a 
medom dáme na panvicu, necháme všetko rozpustiť a osmažíme dozlatova. Ešte 
HORÚCU zmes kladieme na surový druhý plát a taktiež ho upečieme na 170 °C, 
15 minút. 4. Príprava krému - maslo zmiešame s vanilkovým cukrom. 5. Ďalej 
spolu uvaríme na hustú kašu mlieko, hladkú múku, solamyl a cukor. Miešame 
až kým to nezhustne. 6. Keď kaša vychladne, primiešame ju k maslu zmiešané-
mu s vanilkovým cukrom. 8. Prázdny plát najprv pokvapkáme 1 dcl rumu a ne-
cháme vsiaknuť. Potom natrieme krémom. 9. A prikryjeme plátom s orechovou 
zmesou. 10. Koláčik treba nechať na chladnom mieste uležať aspoň jeden deň. 
Buď v chladničke alebo na balkóne, ale zase v príliš veľkom mraze by byť nemal. 
Na druhý deň sa bude dať krájať dobre! Koláčik sa vám po dokončení bude zdať 
tvrdý, ale nebojte, on krásne zmäkne a vrchná vrstva bude pekne chrumkavá! 
Dobrú chuť želáme!

Čas adventu a blížiacich sa Vianoc,  je čas, keď 
každému dobre padne sa pozastaviť, stretnúť sa, 
porozprávať sa, pocítiť, že niekomu na nás záleží. Aj 
preto je dobrou tradíciou, že v tomto čase pani sta-
rostka a poslanci našej Mestskej časti Devín pozývajú 
našich starších spoluobčanov na spoločné posedenie.
Prvého decembra podvečer sa sála Domu kultúry za-
plnila. Pani starostka Ľubica Kolková všetkých srdečne 

privítala a popriala príjemnú zábavu. Devínske deti 
svojimi koledami podčiarkli predvianočnú náladu a 
potom neúnavne spríjemňovala atmosféru posedenia 
naša známa skupina Old Scouts. Svojimi pesničkami, 
ktoré sú nám také blízke prispeli k dobrej nálade a po-
hode. Ako by aj nie, keď náš najstarší občan pán Miťko 
si ešte aj zatancoval valčík s pani starostkou. 

red.
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Artgallery Devín pre Vás pripravila predvianočnú výstavu  Pro 
gaudio – Pre radosť. Na výstave sú zastúpení výtvarníci, ktorí dot-
eraz v Artgallery Devín vystavovali: Elvíra Antalová, Eduard Antal, 
Jozef Jankovič, Tamara Klimová, Eduard Ovčáček, Štěpán Pala, Zora 
Palová, Ever Púček, Peter Roller, Rudolf Sikora.

Tento výber bol doplnený o výtvarníkov mladšej generácie: Mar-
tin Derner, Patrik Kovačovský,  Radko Mačuha, Peter Machata, Svä-
topluk Mikyta, Štefan Papčo, Dorota Sadovská.

Zámerom výstavy je ponúknuť dobré umenie za dobré ceny.
Sabína Jankovičová 

PRO gAuDIO – PRe RADOSťUmelecké kováčstvo u Sv. Floriána

Tento rodinný podnik by mohol slúžiť ako vzor pre obnovenie 
tradícií starého Devína.. Rodina Čiernych sa v ich Galérii snaží 
prezentovať umelecké kováčstvo a sochárstvo. Osobitne treba 
vyzdvihnúť Janku Čiernu, ktorá Galériu nie len prevádzuje, ale 
aj tvorí umelecké ručne robené predmety, s využitím zaujma-
vých materialov. Hlavným prínosom je zachovávanie tradičných 
postupov výroby, ktoré sú v dnešnej dobe naneštiastie už na 
ústupe. Medzi skvosty patria aj grafiky od popredných sloven-

ských a českých auto-
rov, nevinímajúc také 
významné mená ako 
Anderle, Brunovský či 
Pavle. Bolo by príjem-
né vidiet viac obyva-
telov Devína,ktorí by 
sa nechali inšpirovať 
týmto žiarivým príkla-
dom a vynaložili toľ-
ké úsilie na prezento-
vanie remeselníckych 
a umeleckých tradícií 
ktoré sú neodlúčitelne 
spätých s hitóriu toho-
to podhradia. 

Peter Lazar  
foto: Adam Čierny

Vianočné 
stromčeky 

p r e 
k o s t o l

Touto cestou sa chcem 
poďakovať občanom 
Devína – Rastislavovi 
Kunstovi, Michalovi Po-
lákovi a Jurajovi Šter-
batému, že darovali 
kostolu dva prekrásne 
ihličnany pre vianočnú 
výzdobu nášho kostola.

Emil Zervan

Radosť, pokoj a lásku  
Vianoc a šťastý nový rok 

20 10
všetkým obyvateľom  

Devína praje  
redakčná rada 


