
Môj Devín 
(spomienky rodenej Devín!anky) 

 

Pred poldruha rokom som sa do!ítala o Devínskom spolku vinárov a 

vinohradníkov a o jeho zámeroch obnovi" vinárske tradície v Devíne, !o ma ve#mi 

pote!ilo. Som rodená devín!anka, kde síce od svojho detstva ne$ijem, ale o dianie 

v Devíne sa ve#mi zaujímam. K Devínu ako môjmu rodisku ma to v$dy "ahalo. Sú 

tam pochovaní moji starí rodi!ia a v$dy sa rada do Devína vraciam.  

B"vam od mladosti v Púchove a 

som vnu!kou pána Aloisa 

Sonntaga, ktor" bol známym 

ve#kov"robcom devínskeho 

ríbez#ového vína za prvej 

!eskoslovenskej republiky. Je mi 

#úto, ako vlastne moji starí rodi!ia 

dopadli. Star" otec zomrel ako 60 

ro!n" v roku 1936. U$ som ho 

nepoznala, ale z po!utia viem, $e 

bol ve#mi pracovit", skromn" a 

dobr" !lovek. Po jeho smrti sa o podnik %alej starala moja stará matka, a$ do t"ch 

stra!n"ch rokov, ke% pri!li o v!etko, aj o strechu nad hlavou. &o sa t"ka 

potomkov, mali syna a dcéru (moju matku). Syn Alois odi!iel do Rakúska, u$ 
ne$ije. 'ije e!te jeho man$elka, moja teta. Mali jedného syna, ktor" $ije v 

Rakúsku, Korneuburgu. Teta tie$ ve#mi rada nav!tevuje Devín, naposledy tu bola 

pred rokom aj so svojim vnukom.  

Moja mama zostala na Slovensku, som jej jediná dcéra a teda jedin" potomok 

Aloisa Sonntaga na Slovensku (popri mojich de"och, samozrejme). Mala som 

!tyri roky, ke% nás v roku 1951, u$ nov" majite#  vys"ahoval z ná!ho domu, do 

domu po stavite#ovi Olárekovi na Kreme#skej ulici 13, kde zhodou okolností dnes 

b"va pán Augustín Mrázik, zakladate# obnoveného vinárskeho spolku. Ná! dom, 

pivnice a vinohrady zabrali do !tátnej správy pre vinárske závody. V roku 1952 

nás celú rodinu aj so starou mamou, z Devína, pohrani!ného pásma, vysídlili. 

Odi!li sme do Púchova, kde som potom pre$ila vä!!iu !as" môjho $ivota. Dodnes 

si v!ak $ivo pamätám na tieto chvíle, ale aj na!u 

záhradu vy!!ie na Kreme#skej, v"lety na Kobylu 

a iné spomienky na Devín a na moje detstvo.  

Okrem tak"chto spomienok na detstvo viem o 

Devíne len z rozprávania mojej mamy, ktorá 

tam vyrastala a do svojich 28 rokov aj robila vo 

firme svojich rodi!ov. Ja som sa o to a$ tak 

nezaujímala, bola to minulos", o ktorej bolo aj 

lep!ie nehovori". Mama u$ ne$ije, zomrela v 

roku 1992. Cel" zvy!ok $ivota tú$ila vráti" sa do 

Devína, ale to sa jej $ia# nepodarilo. 



O histórii na!ej rodiny a o Devíne som sa ve#a 

dozvedela z rodinn"ch dokumentov,  a z fotografií, o 

ktor"ch mi mama ve#a rozprávala. Ve#a som sa tie$ 
do!ítala v "obecnej kronike Devína" - Ortschronik von 

Theben a. der Donau, ktorú v Salzburgu v roku 1968 

vydali devín!ania $ijúci v Rakúsku (teda vys"ahovaní do 

Rakúska). Tam je trochu venované aj ríbezliam - asi 

desiate, dvadsiate roky. V Devíne b"vala bohatá úroda 

ríbezlí a spolu s marhu#ami ich denne vozili lo%ou do Viedne. Denne 400- 500 

"bitteln", a$ do uzavretia hraníc v roku 1918. Potom ríbezle vykupoval jeden &ech, 

volal sa Odersk", ale málo platil a tak devín!ania ríbezle rad!ej nechávali na 

kríkoch. A$ kone!ne v roku 1922 za!al môj star" otec Alois Sonntag s v"robou 

ríbez#ového vína vo ve#kom a vykupoval 

akéko#vek mno$stvo. Star" otec nakupoval aj 

v &echách a mal aj ve#ké mno$stvo vlastn"ch 

viníc. Po!as zberu a spracovania mali ve#a 

brigádníkov. Po zbere a spracovaní 

oslavovali a b"valo v$dy veselo. Sved!ia o 

tom aj fotografie, niektoré prikladám k t"mto 

spomienkam. Mo$no to boli také malé 

slávnosti vinobrania.  

Ve#mi sa mi pá!i my!lienka obnovi" tradíciu ríbez#ového vína na Devíne. Starí 

pamätníci povestného devínského od Sonntaga u$ pomaly vymierajú a preto by 

bola naozaj !koda nepokra!ova", ke% tam máte tak"ch !ikovn"ch vinárov. 

Verte, je mi za t"m v!etk"m ve#mi #úto. Devín pre m(a, cel" môj $ivot znamenal 

ve#mi ve#a, rada sa tam vraciam a #utujem, $e sa nám nepodarilo sa tam vráti" aj 

b"va". Mo$no by v!eli!o vyzeralo inak a mo$no by sme dnes aj my mohli vyrába" 
ríbezlak a obnovova" tradíciu po starom otcovi.  

 

Rudolfína Solíková, Púchov 

 


