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V čísle nájdete: 
Blížia sa Vianoce, krásny čas pokoja, lásky a 
hojnosti, na ktorý sa tešíme,  ktorému pred-
chádza obdobie všeobecného stresu, spôsobe-
ného dokončovaním úloh v práci, prípravou 
Vianoc doma, nenakúpenými darčekmi a 
snahou všetko to stihnúť včas.
Vianoce vnímam ako obdobie, v ktorom sa 
pokúsim na niekoľko dní vypnúť ja a určite aj 
Vy od každodennej operatívy, od pracovných 
mailov, telefonátov a doťahovania rozpraco-
vaných projektov. Čas akoby sa pre mňa na 
chvíľu zastaví. Naplno sa ho pokúsim, tak ako 
Vy, venovať svojej vzácnej blízkej rodine.
Prežil som dvanásť intenzívnych mesiacov v 
pracovnom aj súkromnom živote. Bol to ná-
ročný rok, taký maratón úloh a povinností a 
stihol som popri ňom zabehnúť aj  svoj sku-
točný  štvrtý košický maratón aj s ďalšími Vaj-
norákmi - prvobežcami a myslím v dobrom 
čase.
Vraj bolesť sa zdieľaním delí a radosť násobí. 
Tak mi dovoľte násobenie. Najväčším úspe-
chom tohto roka je pre mňa ako otca úspech 
mojich detí. Jesenná svadba syna, rozrastenie 
rodiny, pokračovanie štúdia dcéry teraz na 
Erasme v Taliansku a každodenná radosť z 
našej najmladšej dcérky folkloristky a špor-
tovkyne. Ako rodičia tieto pocity poznáte aj 
Vy. Každodenný strach a zároveň vedomie, 
že jedného dňa Vaše deti ponesú váhu zodpo-
vednosti za svoje životy a vy ich chcete na to 
čo najlepšie pripraviť.
Ako starosta mestskej časti nemôžem nehod-
notiť aj pozitívny posun Vajnor. Vo všeobec-
nosti sa na veci pozerám pozitívne, realisticky 
a nie skepticky. Tak aj v súkromí aj v práci 
nepoznám nemožné veci a snažím sa aj pre 
iných  vopred stratené veci zachraňovať a pre-
sadzovať a obhajovať záujmy samosprávy a jej 
obyvateľov, kde to len ide napr. kolektory na 
diaľnici pri križovatke Triblavina a nevzdá-
vam sa aj keď ministerstvo si stále tvrdohlavo 
presadzuje svoje. Lamentovaním a ľutovaním 
sa si nepomôžeme, tak hlavu hore a s optimiz-
mom poďme do nového roku. Čaká nás rok a 
nové výzvy, nielen tie z EU na škôlku, či cyk-
lotrasy či vajnorský ľudový dom.
No za tento rok ďakujem poslancom, obeta-
vým a pracovitým kolegom z miestneho úra-
du a všetkým, ktorí pomohli Vajnory posunúť 
tak, aby sa nám tu zas lepšie žilo.
Milí Vajnoráci, želám Vám šťastné, veselé, po-
kojné, lásky plné a najmä požehnané Vianoce.

Ján Mrva, starosta

Slovo na úvod
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AKTUALIT Y

Olivobranie - sviatok olív v Alviane

Náš podiel na organizácii sláv-
nosti spočíval v uvarení 2 kotlov 
gulášu, a to jedného v sobotu a 
druhého v nedeľu. Napriek ko-
lízii s významnými podujatiami, 
uskutočňovanými v tomto ter-
míne vo Vajnoroch,  akými ne-
pochybne boli Vajnorský širáček 
a uvedenie knihy VAJNORÁCI, 
TÍ HRAJÚ,  sa malá delegácia 
v zložení Mário Schwab, Soňa 
Molnárová a Ľubomír Krišto-
fič podujala na túto úlohu. Po 
úspešnom príchode do Alviana 
sme sa porozhliadli po námes-
tí, ktoré už žilo prípravami na 
slávnosť, čoho dôkazom bolo 
stanové mestečko, pripravené 
vystaviť a ponúknuť záujemcom 
rôzne produkty a najmä tie, sú-
visiace priamo s olivami. Nad 
prípravami aj samotnou akciou 
sa však niesol tieň nedávneho 
zemetrasenia, ktorého epicen-
trum nebolo ďaleko od Alviana. 
Aj keď v menšom rozsahu, zem 
sa triasla aj tam, čo si odniesli 
najmä vstupná brána do hradu, 
ktorú museli fixovať oceľovými 
obručami a zatvorený starý kos-
tol a hrad, kde sa v múroch ob-
javili trhliny. Napriek týmto sku-
točnostiam sa slávnosť dostávala 
do správnych koľají. Večer sme 
sa pomerne skoro pobrali do ho-
tela, lebo skoro ráno sme museli 

nastúpiť na naše stanovište, ktoré 
sme mali na námestí pred hra-
dom a malo č. 2. Po zabezpečení 
prenosu kotla, riadov a všetkých 
potravín sme sa s chuťou pustili 
do práce. Náš stánok sa zme-
nil na provizórnu kuchyňu, v 
ktorej sa čistila cibuľa, zemiaky 
a pripravovalo sa mäso, ktoré 
zabezpečovali S. Molnárová a 
Ľ. Krištofič. Zároveň sa nám,  aj 
keď s malými ťažkosťami, po-
darilo rozkúriť pod kotlom, a to 
aj vďaka M. Schwabovi a jeho 
zručnosti, ktoré čerpá od svo-
jich synov, vajnorských skautov. 
Pre zaujímavosť, na jeden kotol 
sme použili 10 kg cibule, 10 kg 
zemiakov a 17 kg mäsa. Ostat-
né prísady si necháme ako svo-
je výrobné tajomstvo. Ešte sme 
sa poriadne ani nedostali do 
prevádzkovej teploty a už začali 
prejavovať záujem prví hladoši. 
Z dôvodu počiatočných logis-
tických ťažkostí, ako bolo, nap-
ríklad, zháňanie rúry na kotol, 
prenosu všetkých potrebných 
hrncov a náradia, sa vydávanie 
prvých porcií posunulo z obe-
da na popoludnie. Z počiatku 
sa ľudia k nášmu stánku až tak 
nehrnuli, takže sme mohli len 
ticho závidieť vedľajšiemu stán-
ku, v ktorom ponúkali brusketu 
s dusenou fazuľou, hrachom a 

červeným vínom. Tento stav 
však netrval dlho, len dovtedy, 
kým  prvých pár „odvážlivcov“ 
neochutnalo, čo sme pripravili. 
Dobrá zvesť sa rozšírila pomerne 
rýchlo, čoho dôsledkom boli pri-
búdajúci ľudia pred naším stán-
kom, resp. pri výdaji. Nápor sme 
síce zvládli, ale o 19.30 sme už 
nemali čo dávať, lebo kotol bol 
prázdny. Ďalších záujemcov sme 
nasmerovali na nedeľu na obed. 
Spokojní, že prvý deň sa vydaril, 
sme si išli prezrieť ostatné stán-
ky a trhovisko. Trochu unavení, 
ale spokojní sme zavŕšili úspešný 
daň pohárikom proseka v miest-
nom bare u Sepiho. S vedomím, 
že na druhý deň ráno sa bude 
proces varenia opakovať, pobrali 
sme sa do hotela. Na druhý deň 
ráno sme už, znalí prostredia, 
zrýchlili proces varenia tak, ako 
sme sľúbili večer pred tým neus-
pokojeným záujemcom a guláš 
bol uvarený už na obed. Tento 
raz sa však situácia z predchá-
dzajúceho dňa neopakovala a 
hneď po vyhlásení, že je hotovo, 
sme sa nestačili obracať.  Keďže 

sa guláš aj ostatné miestne špe-
ciality, ktoré podávali v ostatných 
šiestich stánkoch, rozmiestne-
ných po celej historickej zóne, 
podávali ako ochutnávka, vyšlo 
nám z jedného kotla 150 porcií. 
Znakom, že všetkým chutilo, 
bola skutočnosť, že ak by sme sa 
ešte niekedy na týchto oslavách 
„olivobrania“ zúčastnili, naši Al-
viančania rátajú s tým, že sa kaž-
dý deň uvaria dva kotle. No aby 
naše rozprávanie nebolo iba o 
jedle, počas slávnosti sa uskutoč-
ňovali aj kultúrne a spoločenské 
sprievodné akcie, ako napr. zbo-
rový koncert, bežecké preteky, 
koncert pre návštevníkov, kde 
kapela putovala medzi jednotli-
vými stánkami s občerstvením. 
Asi vyvrcholením slávnosti bolo 
posvätenie olivového oleja z no-
vej úrody.  Aj keď unavení, ale 
šťastní, že sme mohli aj my pris-
pieť k pestrému priebehu osláv, 
sme sa v pondelok skoro ráno 
vrátili do Vajnor a vzápätí k svo-
jim pracovným povinnostiam. 
 

Ľubomír Krištofič

Nie vo všetkých krajinách dozrievajú rovnaké 
plody, a nie všade sú rovnaké zvyky. Vo väčšine 
prípadov je však zvykom  završovať skončenie 
zberu slávnosťou. Nie inak je to aj v našej dru-
žobnej dedine v Alviane. Všetko sa začalo pozva-
ním starostu Alviana Giovaniho Ciardu,  nie na 
návštevu a prehliadku, ale ako spoluorganizá-
torov skončenia zberu a lisovania olív, ktorý sa 
konal v dňoch 11. – 13. 11. 2016. 
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? Pán starosta, čistota 
prostredia, v ktorom 

žijem, je pre mňa zásadná. 
Preto som aktívny pri od-
haľovaní čiernych skládok. 
Jednu som odhalil už pred 
dvoma mesiacmi pri naváž-
ke hliny na Púchovskej ces-
te. Môžete mi povedať, ako 
pokračujete s jej likvidáci-
ou?

Martin

Čierne skládky sú celoslo-
venským problémom. Podľa 
zistenia istej neziskovej or-
ganizácie je ich odhadom na 
Slovensku vyše 7-tisíc. Stre-
távame sa s nimi aj v našom 
katastri. Pri ich odstraňovaní 
však môže nastať niekoľko 
možností. Od nich sa odví-
ja rýchlosť ich odstránenia. 
Prvým prípadom je skládka 
na pozemku, ktorý spravuje 
miestny úrad. V tom prípa-
de je likvidácia jednoduchá, 
naši zamestnanci ju odvezú. 
Horšie to je, keď sa nájdená 
skládka nachádza na cudzom 
pozemku. V takom prípade 
my musíme najprv zistiť, kto 
je majiteľom pozemku. Po-
tom ho osloviť a vyzvať na 
odstránenie. Výzva je zároveň 
zaslaná na vedomie Okresné-
mu úradu Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné pro-
stredie. V prípade neodstrá-
nenia tejto skládky odpadu v 
stanovenej lehote vlastníkom 
pozemku, vec sa postúpi na 
správne konanie o určení 
zodpovednej osoby Okresné-
mu úradu Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné pro-
stredie. Pri dobrej konštelácii 
hviezd sa to dá zrealizovať za 
nakoľko dní až týždňov. Môže 

sa však stať, ako v tomto prí-
pade, že majiteľ pozemku za-
reaguje tým, že to nie je jeho 
skládka a neodstráni ju. V 
zmysle správneho poriadku je 
správny orgán – okresný úrad 
povinný rozhodnúť vo veci do 
30 dní od začatia konania a 
v zložitých prípadoch to roz-
hodne najneskôr do 60 dní. 
Do dnešného dňa nám ne-
bolo i doručené oznámenie o 
začatí konania vo veci určenia 
zodpovednej osoby budeme 
okresný úrad urgovať nech sa 
skládka nerozrastie. Mestská 
časť Bratislava-Vajnory nemá 
takú právomoc, aby mohla 
vstupovať na pozemky, kto-
ré nie sú v jej vlastníctve či v 
správe, a tým aj odstraňovať 
odpad z daného miesta bez 
príslušného konania alebo sú-
hlasu vlastníka pozemku. Na 
druhej strane sme zato, že o 
pozemok sa má starať, udržia-
vať a chrániť ho v prvom rade 
jeho vlastník. Mestská časť 
Bratislava-Vajnory každoroč-
ne vynakladá z rozpočtu ne-
malé finančné prostriedky na 
odstraňovanie odpadu z čier-
nych skládok a dočisťovanie 
zberných hniezd, určených na 
separovaný odpad. Naprík-
lad, tento rok MÚ odstránil 
odpad na ul. Pri Mlyne v blíz-
kosti ČS JURKI, na uliciach 
Príjazdnej, Na Doline, Vaj-
norské jazerá pri železničnej 
trati. Finančné prostriedky z 
rozpočtu z hľadiska životného 
prostredia sú určené aj na iné 
účely, napr. výsadba, údržba 
zelene, nákup parkových la-
vičiek, nákup a oprava košov 
parkových a košov na psie 
exkrementy, nákup drevín v 
zmysle náhradnej výsadby za 
výrub drevín, postupná obno-
va mobiliáru, výmena piesku 
v pieskoviskách na detských 
ihriskách a predškolských za-
riadeniach, revitalizácia zele-
ných plôch a iné.

? Prečo ste nepodporili 
VZN o celomestskej par-

kovacej politike?
Redakcia

Jednoduchá odpoveď – nielen 

VZN ale aj systém prevádzko-
vania nie je dobre priprave-
ný a to čo som sa dozvedel z 
primátorom podľa mňa pro-
tiprávne utajovaného auditu 
jednej spoločnosti, ktorá ho 
vypracovala pre mesto z pe-
ňazí mesta a verejnosť o ňom 
nesmie vedieť ma v tom len 
utvrdzuje. Je pre mňa nepo-
chopiteľné aj to, že o tom čo 
som sa dozvedel nemôžem 
ani hovoriť a ani písať a tak v 
tejto veci žiadam písomne vy-
svetlenie z akých zákonných 
dôvodov je audit utajený.

? Čo s križovatkou Tribla-
vina? Budú súbežné 

kolektory, ktoré nielen Vaj-
norom pomôžu odľahčiť 
tranzitnú dopravu?

Redakcia

Myslím, že Vajnoráci vnímajú 
moje aktivity v médiách ohľa-
dom ochraňovania záujmov 
Vajnorákov, ale aj obyvateľov 
nášho regiónu. Obrátili sme 
sa už na všetky možné orgány, 
ale ministerstvo a NDS si aj 
bez dopravných prieskumov 
stále hudie svoje a nechce už 
naprojektované a povolené a 
aj stavané kolektory pod ktoré 
už aj vykúpili pozemky posta-
viť. My sa domnievame , že je 
za tým jednoznačný záujem 
veľkého developera čo tam 
má z oboch strán spolu 300 
ha pozemkov a križovatka 
bez kolektorov mu vyhovuje, 
ale stavať za verejné peniaze 
niečo čo slúži súkromným 
záujmom a nepomôže tak 
ako to bolo naprojektované 
na základe dopr. prieskumov 
odľahčeniu regionálnej do-
pravy je si myslím neetické 
a nespravodlivé a tak preto v 
petícií za kolektory na ktoré 
sa budú môcť autá z čiernej 
vody od Kamily, či z mosta 
medzi Bernolákovom a Chor-
vátskym Grobom napojiť po-
kračujeme a prosím našich 
spoluobčanov nech podpíšu 
petíciu a podporia naše ak-
tivity. My ako mestská časť a 
aj ako osoba sa odvolávam vo 
všetkých konaniach čo tam sú 
a budeme sa aj súdiť ak bude 

treba. Boli sme aj v NRSR po-
žiadať poslancov o poslanec-
ký Prieskum aj na BSK infor-
movať poslancov nášho kraja 
a požiadať ich o vehementnú 
ochranu obyvateľov nášho re-
giónu a trvaní na dodržiavaní 
územného plánu kraja kde 
kolektory sú.

? Chcela by som navrhnúť 
- nemohli by ste zabez-

pečiť častejšiu kontrolu čis-
toty pri zberných nádobách 
na separovaný zber v celých 
Vajnoroch? Kým sa občania 
naučia čistote, bude to zjav-
ne nevyhnutné.

Lucia

Nádoby v zberných hniez-
dach vyprázdňujú dvakrát do 
týždňa v zmysle nastaveného 
systému zberu triedeného od-
padu v hlavnom meste. Od-
voz separovaného odpadu je 
zabezpečovaný spoločnosťou 
OLO, a.s., na základe doho-
dy a dohodnutej ceny. Ak sa 
vyskytne v období medzi jed-
notlivými termínmi odvozu 
separovaného odpadu nepo-
riadok v priestore zberného 
dvora, oddelenie hospodár-
skej správy našej mestskej čas-
ti zabezpečuje priebežný zber 
odpadov uložených mimo 
zberných nádob na separo-
vaný zber a dočisťuje zberné 
hniezda svojimi pracovníkmi 
na základe podnetov obča-
nov alebo z vlastnej iniciatívy. 
Pre informáciu obyvateľov 
sme umiestnili na kontaj-
nery separovaného odpadu 
na Brúderovej a Uhliskách 
mapu všetkých miest zberu 
separovaného odpadu pre 
prípad, že sú kontajnery plné. 
Záleží už len na občanoch, či 
v takom prípade odvezú svoj 
odpad do najbližšieho zber-
ného hniezda. Našou snahou 
je, aby sme udržiavali zberné 
hniezda v poriadku . Naším 
cieľom je udržiavať čistotu v 
okolí zberných kontajnerov 
či už zabezpečením odvozu 
odpadov alebo dočisťovaním 
našimi pracovníkmi. Záleží 
však aj na ochote občanov po-
riadok udržiavať.

STAROSTA ODPOVEDÁ

Spýtali sme sa starostu



11 – 12/2016 5

DÁVAME DO POZORNOSTI

Vajnory začali portál využívať 
v roku 2010 a vďaka nemu sa 
podarilo identifikovať a rie-
šiť celkovo 189 podnetov, z 
ktorých 144 je vyriešených.  
Podľa slov starostu Jana Mrvu  
je portál prospešný obom 
stranám, tak občanom , ktorí 

môžu upozorniť na to, čo ich 
trápi, ako aj samospráve, pre 
ktorú sa portál stáva monito-
ringom a spätnou väzbou jej 
činnosti. „Vo volebnom roku 
bolo štyrikrát viac podnetov. 
Odkaz pre starostu je skve-
lá vec ako pomôcť starostovi 

alebo samospráve, ako mes-
to opraviť. Vždy som chválil 
toho, kto mi napísal aj anono-
nyma: starosta, choď to opra-
viť! Ak to je v našej kompe-
tencií a dá sa to napraviť tak 
to napravíme ako najrých-
lejšie vieme, nemôžeme mať 
oči všade a odkaz pre starostu 
berieme ako ďalšie oči samo-
správy.“ povedal starosta ví-
ťazných Vajnor Ján Mrva.
Prostredníctvom portálu bolo 
za rok 2015 občanmi nahláse-
ných vyše  8 tisíc podnetov, čo 
je až o tretinu viac ako v pred-
chádzajúcom roku. Najčas-
tejšie obyvateľov slovenských 
miest a obcí trápili výtlky na 
chodníkoch a cestách, ktoré 
predstavovali takmer treti-
nu zo všetkých podnetov na 
portáli. Často nahlasovanými 
boli aj problémy s neorezaný-
mi stromami či nepokosenou 
trávou, čiernymi skládkami, 
upchatými kanalizáciami, ne-
funkčným verejným osvetle-
ním, chýbajúcim či nespráv-
nym dopravným značením, 
preplnenými odpadkovými 
košmi či nepojazdnými vrak-
mi áut, zaberajúcimi parkova-
cie miesta. 
„Chceme oceňovať samosprá-
vy, ktoré príkladne využívajú 
náš portál, a to nielen v zmysle 

kvalitného a rýchleho riešenia 
podnetov, ktoré na Odkaz pre 
starostu prichádzajú, ale aj v 
komunikácii so svojimi oby-
vateľmi. Riešenie niektorých 
problémov je totiž časovo či 
finančne náročné. V takých 
prípadoch je veľmi dôležité, 
aby samospráva postup pri 
riešení podnetu s občanmi 
kvalitne odkomunikovala.“ 
vysvetlil koordinátor projektu 
Martin Kollárik.  „Rozdielne 
podmienky pri riešení podne-
tov majú samosprávy nielen 
vzhľadom na svoju veľkosť 
a kapacity, kvôli čomu sme 
pristúpili k vytvoreniu dvoch 
kategórií, ale aj vzhľadom na 
množstvo prijatých podnetov, 
ktoré sme taktiež museli pri 
vyhodnotení zohľadniť. Oce-
nené samosprávy však určite 
nie sú jedinými, ktoré s por-
tálom kvalitne pracujú“, ozrej-
mil Kollárik.
Za 6 rokov svojej existencie 
bolo prostredníctvom portálu 
Odkaz pre starostu nahláse-
ných už vyše 27-tisíc podne-
tov, z ktorých bola viac ako 
polovica úspešne vyriešená. 
Okrem rastúceho množstva 
podnetov vzrastá aj počet ak-
tívnych užívateľov, ktorých je 
už vyše 10-tisíc. 

IFK

Zlaté vedro opäť vo Vajnoroch 
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť ocenil naj-
lepšie samosprávy zapojené do portálu Odkaz pre 
starostu za rok 2015. Medzi ocenenými sa už dru-
hý raz umiestnila samospráva najmenšej bratislav-
skej mestskej časti Vajnory.  Službu na nahlasovanie  
problémov v samosprávach Odkaz pre starostu vyu-
žíva už vyše 100 samospráv na Slovensku. 
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1. Dom kultúry a kul-
túrne podujatia a za-
chovanie vajnorských 
tradícií

Prvé dva roky volebného ob-
dobia 2014 – 2018 boli pre 
„dedinu v meste„ úspešné. 
Podarilo sa naplniť niekoľko 
z bodov volebného programu, 
s ktorým išiel do volieb sta-
rosta Ján Mrva a časť poslan-
cov miestneho zastupiteľstva.  
Najdôležitejším úspechom 
bolo dokončenie kultúrne-
ho domu. Ten sa odovzdá-
val v lete minulého roku. Od 
toho času sa v ňom konalo 
nespočetné množstvo akcií, 
kultúrnych a spoločenských 
udalostí, na ktorých sa zúčast-
nili prakticky všetci obyvatelia 
mestskej časti. Pokračuje sa 
v dokončovacích prácach na 
ďalších objektoch Vajnorské-
ho ľudového domu. V sprí-
stupnených priestoroch sa ko-
najú prehliadky vajnorských 
tradícií pre záujemcov.
Počas uplynulých rokov sme 
podporovali voľnočasové akti-
vity mládeže i starších obyva-
teľov  skautov, športové kluby, 
školy, ZUŠ, kultúrne a naše 
záujmové spolky.

 V spolupráci s nimi sme zor-
ganizovali spoločné akcie. 
Zrenovovali sme park Pod li-
pami, postavili sme tam malý 
amfiteáter s pódiom, kde sa 
preniesol letný spoločenský 
život. Premietame tam let-
né kino, konajú sa tam rôzne 
oslavy. Je to kultúrny priestor 
na všetky akcie pod holým ne-
bom. 

2. Podpora športu,  
detské ihriská a cyklo-
trasy

Rozvoju športu venujeme v 
našej dedine veľa priestoru. 
Máme úspešný a agilný futba-
lový klub,  radosť nám robia 
hádzanári, aktívne sú aj os-
tatné športové kluby a spolky. 
Vo volebnom programe  sme 
mali podporu športu a voľno-
časových aktivít. To sa deje.  
Podporujeme šport, organi-
zujeme športové súťaže, či už 
je to Minimaratón, hokejový 
turnaj, stolnotenisový turnaj  
alebo rôzne futbalové turnaje.  
V uplynulých dňoch sme vy-
hodnotili verejnú anonymnú 
súťaž na návrh športovej haly, 
ktorú chceme vo Vajnoroch 
postaviť. Naši občania si ju 

zaslúžia. Svoje návrhy poslalo 
12 ateliérov, z nich odborná 
komisia vybrala troch víťazov. 
Všetkých 12 návrhov bolo vy-
stavených v kultúrnom dome. 
V procese prípravy budeme 
pokračovať v ďalších krokoch, 
či už je to rozhodnutie o stav-
be,  príprava projektovej do-
kumentácie alebo zabezpeče-
nie finančných zdrojov.
Otvorili sme cyklotrasu JuRa-
Va. Je to projekt. ktorý spája 
susediace obce Svätý Jur, Raču 
a Vajnory. V budúcnosti chce-
me prepojiť touto cyklotrasou 
ďalšie obce regiónu smerom 
na Ivanku pri Dunaji a Vraku-
ňu. Zmodernizovali sme cen-
trálne detské ihrisko a buduje-
me cykloareál  Alviano. 

3. Škola, škôlka, sociál-
ne vecí a zdravotníctvo

Táto oblasť je u obyvateľov asi 
najviac sledovaná, týka sa nás 
všetkých, našich detí, starých 
rodičov, ale aj ľudí v produk-

tívnom veku. Pre našich dô-
chodcov sme zabezpečili v 
priestoroch kultúrneho domu 
možnosť stretávania sa. Senior 
klub tam má svoje domovské 
právo. Chystáme sa na rozší-
renie školy a škôlky. Chceme 
na to použiť peniaze z európ-
skych fondov. V tejto oblasti 
nás čaká ešte veľa práce. 
 
4. Doprava, systematic-
ká oprava chodníkov a 
ciest

Počas uplynulého obdobia sa 
obyvatelia Vajnor mohli stret-
núť s rozsiahlou stavebnou 
aktivitou na cestách a komu-
nikáciách v katastri obce. Po-
darilo sa nám v spolupráci  s 
Magistrátom mesta Bratislava 
aj BSK opraviť niektoré cesty, 
rekonštruovať prechody pre 
chodcov a opraviť niekoľko 
chodníkov. V tejto činnosti 
naďalej  pokračujeme podľa 
možností a finančných zdro-
jov.

Ideme podľa plánu,
predvolebné sľuby plníme 
Je polovica volebného obdobia a  dobrým zvykom je hodnotiť  prácu volených funkcionárov mestských zastu-
piteľstiev. Mestský úrad Vajnory v rámci otvorenosti voči občanom a voličom zverejňuje pravidelne úspechy, 
ktoré pri zveľaďovaní a rozvoji dosiahol.
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5. Regulovaný územný 
rozvoj, životné pro-
stredie a starostlivosť o 
čistotu a zeleň

Vo volebnom programe sme 
sa zaviazali regulovať  územný 
rozvoj Vajnor v prospech spo-
luobčanov. V tomto úsilí po-
kračujeme.  Monitorujeme a 
zabezpečujeme čistotu hniezd 
separovaného odpadu. Cez 
aplikáciu „Odkaz pre starostu“ 
spolupracujeme s občanmi  na 
odhaľovaní čiernych skládok 
alebo ničenia zelene. Táto spo-
lupráca sa nám osvedčila na-
toľko, že sme boli už tretí raz 
ocenení za dobré a rýchle rieše-
nie podnetov.

6. Bezpečnosť   

Vďaka kamerovému systému 
máme bezpečnosť pod kontro-
lou. Pokračujú priebežné kon-
troly dodržiavania rýchlosti áut 
na komunikáciách v dedine.   

7. Zúženie pamiatkovej 
zóny v centre obce

Námestie Pod lipami sa stalo 
miestom oddychu a voľnočaso-

vého vyžitia. Dopomohlo tomu 
aj uzavretie ulice pred kultúr-
nym domom, čím sa zamedzilo 
v týchto priestoroch pohybu 
motorových vozidiel. Čaká nás 
diskusia o zúžení pamiatkovej 
zóny v centre obce tak, aby ne-
boli obyvatelia obmedzovaní.    

8. Správa obce

Trend otvorenej a transparent-
nej samosprávy sa stali pravid-
lom. Dvere úradu sú pre obča-
nov otvorené. Organizujeme 
stretnutia starostu s občanmi. 
Aktívne komunikujeme so 
svojimi občanmi cez internet 
aj cez sociálne siete. Sľúbili sme 
našim občanom verejne prí-
stupnú wifi sieť. Dnes sa môže-
te pripojiť do internetovej siete 
na 6 miestach: pred miestnym 
úradom, v parku pri sv. Floriá-
novi, v parku Pod lipami, na 
centrálnom detskom ihrisku v 
časti na Šinkovských a v špor-
tovom centre Alviano.

9. Spolupráca s poľno-
hospodárskym druž-
stvom, vajnorskými 
podnikateľmi a spolo-
čenskými organizáciami

Vďaka otvorenému prístupu 
k podnikateľskej komunite 
sa nám darí vytvárať dobré 
prostredie na podnikanie. 
Spolupráca sa rozširuje aj na 
kultúrne a spoločenské podu-
jatia, na ktorých sa zúčastňu-
jú aj miestne firmy.  

10. Získavanie  pros-
triedkov z fondov EÚ a 
zahraničná politika

Vajnory majú skúsenosti so 
získavaním finančných zdro-
jov z EÚ.  Už v minulosti sme 
dostali peniaze na projekt 
cyklotrasy JuRaVa, ktorá sa 

aj úspešne vybudovala. Poda-
rilo sa zabezpečiť peniaze aj 
na menšie projekty s úspeš-
ným koncom. Teraz chceme z 
týchto zdrojov rozšíriť mater-
skú škôlku.  Toto je úloha na 
najbližšie obdobie.
Sme v polovici volebného ob-
dobia.   Časť volebných sľubov 
sa nám už podarilo splniť, 
časť čaká na svoju realizáciu. 
Sme presvedčení, že sa to 
podarí aj vďaka odhodlaniu 
a spolupráci zamestnancov 
úradu aj poslancov miestne-
ho zastupiteľstva.  Bez nich 
by to nešlo.

IFK

Prehľad projektov spolufinancovaných z cudzích prostriedkov za roky 2015 - 2016
2016  BSK  Monografia Vajnorskej dychovej hudby - „Vajnoráci, tí hrajú“    1 000 €
2016  BSK Reštaurovanie sochy sv. Floriána  3 000 €
2016   MŠVVaŠ Dovybavenie telocvične  ZŠ K. Brúderovej  2 500 €
2016   MPSVaR Podpora opatrovateľskej služby                 27 378 €
2015  BSK  Ľadová plocha pre obyvateľov BSK              2 300 €
2015  BSK  Údržba a oprava miestnych komunikácií v mestskej časti            25 000 €
2015  BSK  Vnútorné zariadenia MŠ na Koniarkovej ulici              7 500 €
2015  BSK  Dotácie pre OZ pôsobiace v MČ Vajnory              2 740 €
2015   MPaRR  Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy            57 073 € 
2015     BA         Cyklotrasa v úseku ŽST Východné - ŽST Vajnory (združená investícia)   191 556 €

Finančné zdravie samosprávy.
Hodnotenie finančného zdravia obcí a miest podľa mimovládnej organizácie INEKO – inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy. 

Podľa neho Vajnory patria medzi samosprávy s dobrým finančným zdravím. 
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Jozefovci žili pokojný, uspo-
riadaný život. Dve deti v 
škole celkom zdarne prospie-
vali. Rodičia boli zamestnaní 
a nemali hlboko do vrecka, 
pravidelne  si dopriali dovo-
lenku pri mori. Rodina si žila 
spokojným životom. Raz pán 
Jozef, ako to obyčajne býva, 
len tak zo zvedavosti vstúpil 
do herne. Chcel skúsiť, aké 
to je zahrať si. Vôbec nechcel 
vyhrať  peniaze, nepotreboval 
to. Trochu ho udivovali po-
stavy sediace zrútene na sto-
ličkách, mali starecké tváre, 
hoci neboli starí. Z ojedinelej 
návštevy sa vyvinulo pravi-
delné dochádzanie do herne.  
Neodolal vábivej atmosfé-
re – tlmená hudba, cengot 
mincí, adrenalín, začínajúce 
priateľské vzťahy. Začal hrať 
pravidelne a tiež pravidelne 
prehrávať. Jeho pocit viny sa 
snažil zmierniť túžbou po vý-
hre.   S čoraz častejšími a väč-
šími prehrami  prestávali mu 
stačiť peniaze, ktoré mu zvý-
šili zo zárobku po uhradení 
nákladov na živobytie. Začal 

si požičiavať. Aby splatil dlhy, 
ktoré vzrastali, vybral spo-
ločné  účty, kradol manželke 
peniaze, neskôr aj  šperky. 
Deťom vybral pokladničky s 
ich úsporami.  V rodine zača-
li chýbať  financie aj nato, aby 
deťom mohli platiť rozličné 

krúžky a mimoškolskú čin-
nosť. Manželka pána Jozefa sa  
rozhodla pre rozvod. Pán Jo-
zef s tým,  samozrejme, nesú-
hlasil. Sľuboval, že s hraním 
prestane. Pani stiahla  návrh 
na rozvod. Jeho odhodlanie 
však nemalo dlhé trvanie, Jo-

zef hral a kradol ďalej. Pani 
podala návrh na rozvod s 
podmienkou, že ak sa manžel 
pôjde liečiť, žiadosť o rozvod 
stiahne. 
Tento plán zabral a Jozef na-
stúpil do oddelenia pre lieč-
bu závislosti od gamblingu. 
Liečba zvyčajne trvá niekoľko 
mesiacov, nie je vôbec jedno-
duchá, ale Jozef nad hráčskou 
vášňou vyhral. Dokázal to 
za pomoci rodiny a terape-
utického tímu. A to je zatiaľ 
koniec príbehu. Zatiaľ. Závis-
losť od hrania má veľmi často 
recidívu. A často sa stáva, že 
vyliečení hráči sa k hraniu 
vrátia.    
Tento príbeh mi vyrozprávala 
doktorka Jana Štúrová (dnes 
už na dôchodku), ktorá sa vo 
svojej praxi stretla s množ-
stvom prípadov závislosti. 
Špecializovala sa na poraden-
skú psychológiu a psychote-
rapiu, na prácu s rizikovými 
deťmi, mládežou a ich rodi-
nami.  

Igor Kňazovický

Téma hazardu rezonuje v našej spoločnosti v posledných dňoch častejšie, ako  by sa dalo očakávať. 
Je to preto, lebo časť verejnosti má s hazardom a závislosťou od neho  zlé skúsenosti. V nasleduj-
úcich riadkoch vám predstavím príbeh pána Jozefa a jeho rodiny. Príbeh, ako množstvo iných, so 
spoločným menovateľom závislosť od hazardu. 

Hazard postihuje celé rodiny

Uznesenia zasadnutí miestneho zastupiteľstva
Dňa 9. novembra 2016 sa 
uskutočnilo mimoriadne 
zasadnutie miestneho za-
stupiteľstva z dôvodu pre-
rokovania návrhov zmien 
štatútu a návrhu všeobec-
ne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej 
republiky – Bratislavy. Po-
slanci prerokovali a schvá-
lili návrh všeobecne záväz-
ného nariadenia o poplatku 
za rozvoj. Ďalej prerokovali 
návrhy zmien štatútu a sú-
hlasili so zmenou v oblasti 
odpadového hospodárstva, 
avšak  nepodporili zmeny 
ohľadom výšky príspevku 
solidarity veľkých mest-
ských častí malým mest-

ským častiam a so zmenami 
ohľadom parkovacej politi-
ky, ktorú považujú za ne-
koncepčnú a nepripravenú.
Na ďalšom, už plánovanom 
zasadnutí sa streli poslanci 
15. decembra 2016. Hlav-
ným bodom programu bol 
návrh rozpočtu mestskej 
časti Bratislava – Vajnory 
na rok 2017, ktorý bol aj 
s malými pripomienkami 
poslancov prijatý. S návr-
hom rozpočtu nepriamo 
súvisí aj aj informácia o vý-
sledku hospodárenia miest 
a obcí za rok 2015 zverej-
nenou neziskovou orga-
nizáciou INECO, v ktorej 
je mestská časť Bratislava 

– Vajnory uvedená medzi 
najlepšie hospodáriacimi 
samosprávami.
Následne prišli na radu 
bežné ekonomické a ma-
jetkové body rokovania, z 
ktorých môžeme spomenúť 
schválenie prenájmu bufetu 
pri ľadovej ploche a zmenu 
a doplnenie Zásad hospo-
dárenia s majetkom  mest-
skej časti z ktorého vyplý-
va rozšírenie bezplatného 
užívania ľadovej plochy pre 
verejnosť o piatok, t.j bez-
platné korčuľovanie počas 
pracovných dní.
A na záver si dovolíme 
nechať dva dôležité body 
rokovania a to súhlas s vy-

hlásením hrobu Božieho 
služobníka Titusa Zemana 
za pamätné miesto mest-
skej časti Bratislava – Vaj-
nory a návrh na pomenova-
nie nových ulíc kolmých na 
jestvujúcu ulicu s názvom 
Tibenského na „Pri nadjaz-
de“ a „Pri potoku“
Týmto si vás dovoľujeme 
pozvať na nasledujúce za-
sadnutia miestneho zastu-
piteľstva, ktoré je plánované 
na mesiac marec budúceho 
roka, o presnom termíne 
budete informovaný na 
úradnej tabuli a web strán-
ke úradu.

Tomáš Kulka
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Triblavina  rozdeľuje politikov aj verejnosť
Výstavba križovatky 
Triblavina, ako aj rozširo-
vanie  diaľnice D1 sú té-
mou, ktorá traumatizuje 
verejnosť aj politikov.  

Názory pre aj proti podporené z 
každej strany argumentmi sa ob-
javujú v médiách častejšie, ako je 
bežné. Nečudo, s dopravnou si-
tuáciou v okolí Vajnor, Ivanky pri 
Dunaji, Bernolákova či Senca je 
potrebné niečo robiť. Denné záp-
chy na vstupe do Bratislavy zo sta-
rej Seneckej cesty predlžujú jazdu 
aj o 50 minút.  O projekte Triblavi-
ny a rozširovania diaľnice sme sa 
porozprávali s Tatianou Kratoch-
vílovou, dopravnou odborníčkou.
     

? V prvom rade, prosím, vy-
svetlite, čo sú to vlastne ko-

lektory, lebo laická verejnosť 
si nevie spojiť význam slova s 
funkciou.
Riešenie kolektormi sa ľahko vy-
svetľuje príkladom Einsteinovej 
ulice – v strede dopravného ko-
ridoru vedie diaľnica, ktorá má 
dopravne vyšší význam, jazdí 
sa po nej vyššou rýchlosťou a dá 
sa na ňu dostať len diaľničnými 
križovatkami. Popri nej vedú 
dve dvojpruhové komunikácie, 
ktoré obsluhujú okolité územie 
pripojeniami, odpojeniami alebo 
premosteniami. Z diaľnice sa k 
Sadu Janka Kráľa alebo k Aupar-
ku nedostanete, ale zo súbežných 
komunikácií (kolektorov) áno. 
Alebo zo súbežnej Einsteinovej 
môžete cez križovatku Most SNP 
odbočiť do Petržalky, nemusíte 
ísť až na diaľničnú križovatku pri 
Moste Lafranconi. Takto je pri-
pravená koncepcia dopravy na 
D1. Kolektory umožnia napojenie 
okolitých obcí a území, alebo ich 
vzájomné prepojenie.

? Aký význam majú kolekto-
ry – súbežne cesty? Prečo 

sú dôležité práve pre tento re-
gión?
Kolektory – súbežné cesty boli 
navrhnuté ako súčasť koncepcie 
dopravy v tejto časti bratislavské-
ho regiónu. Takto boli nakoniec 
zakotvené v územných plánoch 
BSK a dotknutých obcí. Okrem 
už spomenutej obsluhy územia 

vrátane novovznikajúcich prie-
myselných parkov je ich význam 
v tom, že preberú časť záťaže z 
diaľnice D1, v prípade dopravnej 
nehody na diaľnici môže byť na ne 
presmerovaná doprava a nemalý 
význam je aj v tom, že počas roz-
širovania D1 majú slúžiť ako ob-
chádzkové trasy. Nemalý význam 
tohto riešenia je v tom, že odľahčí 
tranzit cez okolité obce.

? Komisia, ktorá v októbri 
riešila problematiku diaľni-

ce D1, sa zhodla, že rozšírenie 
diaľnice na osem pruhov po 
križovatku Blatné, tak ako ju 
NDS doteraz investične pripra-
vovala, je v súčasnosti jediné 
rozumné riešenie z hľadiska 
bezpečnosti aj ekonomiky. Aký 
je váš názor?
Rozhodnutie komisie je pre mňa 
sklamaním a prekvapuje ma aj to, 
na základe čoho komisia v prie-
behu 13 dní rozhodla – verejnosti 
neboli predložené odborné argu-
menty, rozhodovala v rozpore so 
stanoviskom BSK a ľahkovážne 
rozhodla o tom, že milióny eur, 
investované do prípravy tejto 
stavby, sa vyhodia... A najhoršie 
je to, že rozhodla v neprospech 
občanov. Rozhodnutím zmeniť 
takto dopravné riešenie vychádza 
v ústrety jednému developerovi - 
za štátne peniaze.

? V prípade, že nebude diaľ-
nica rozšírená aj so súbež-

nými cestami, ako sa to prejaví 
na dopravnej situácii v tomto 
regióne?
Už dnes katastrofálna situácia sa 
tu ešte zhorší. Územný rozvoj v 
tejto oblasti totiž pokračuje – vý-
stavba cestnej dopravy, žiaľ, stag-
nuje. Pribúda tu nová yýstavba 

a stavebné úrady ju napájajú na 
existujúcu cestnú sieť, ktorá je už 
roky za hranicou kapacity.

? Komisia tvrdí, že nie je ne-
vyhnutné stavať súbežné 

kolektory, ale zvýšiť kapacitu 
ciest prvej triedy, ktoré už exis-
tujú. Aký je váš názor? 
Neviem, z akých faktov komisia 
vychádzala, ale okolitá cestná sieť 
na tento rozvoj nie je pripravená, 
ani koncepčne, ani časovo a ani 
finančne. Kolektory mali, nap-
ríklad, čiastočne nahradiť Cestu 
na Senec. Preto príprava na jej 
rozšírenie na štvorpruh bola za-
stavená.

? Je spravená nejaká eko-
nomická a bezpečnostná 

štúdia oboch návrhov?
Áno, pri rozhodovaní o ko-
nečnom riešení sa posudzova-
la alternatíva rozšírenie D1 na 
trojpruhovú a kolektory, alebo 
štvorpruhovú. Alternatíva s ko-
lektormi bola vyhodnotená ako 
výhodnejšia z dôvodu separo-
vania dopravy (rýchla diaľnica, 
pomalšia doprava po kolektoroch 
obsluhujúca územie) aj z hľadiska 
ekonomického – vypočítaný rok 
návratnosti bol 2023, čo je veľmi 
dobrý ekonomický výsledok. Na 
základe tohto vyhodnotenia za-
čala v roku 2010 príprava stavby 
D1 s kolektormi.

? Ministerstvo odmieta pô-
vodný variant, ktorý obha-

jujete, z dôvodu jeho bezpeč-
nosti. Viete vysvetliť, čo tým 
myslia? 
Nerozumiem tomuto tvrdeniu – 
na diaľnicu s kolektormi bolo vy-
dané územné rozhodnutie, prešlo 
schválením rôznych inštitúcií...

? Podľa niektorých odborní-
kov hrozí vznik rizikového 

lievika pri Zlatých pieskoch. 
Ako to rieši projekt s kolektor-
mi a ako diaľnica podľa minis-
terstva? 
Pred križovatkou Zlaté piesky 
bude križovatka D1 s D4, ktorá 
odvedie časť dopravy na diaľnicu 
D4. Ak akákoľvek odborná in-
štitúcia verejne konštatuje taký-
to názor, mala by ho preukázať. 
Bohužiaľ, nestalo sa tak, takže 
nevieme z akých podkladov toto 
tvrdenie vychádza. Rovnako 
nejasne v tejto veci komunikuje 
ministerstvo dopravy, NDS a mi-
nisterstvo vnútra – ktoré podľa 
nášho názoru má hodnotiť toto 
rozhodnutie aj z hľadiska bezpeč-
nosti cestnej premávky. 

? Je niekde k dispozícii sprá-
va komisie? 

Nie, NDS vydala len tlačovú 
správu, akoby chcela dať bodku 
za týmto 1,5- ročným nezákon-
ným postupom. Áno, je to 1,5 
roka, keď pokynom stavebného 
dozoru štát zastavil výstavbu 
križovatky Triblavina a zabrzdil 
riešenie dopravných problémov 
v tejto oblasti. Kroky, ktorými 
chce stavbu zmeniť, sú v rozpore 
zo zákonmi tohto štátu.

? Čo bude nasledovať? (mož-
né akcie – náznakovo bez 

konkrétnych termínov) 
Obraciame sa na poslancov Ná-
rodnej rady SR a inštitúcie, ktoré 
v tejto veci majú konať. Skúšali 
sme sa obrátiť na Bélu Bugára, 
ktorý, ako politický a odborný 
garant, za rezort dopravy zod-
povedá – bohužiaľ, ignoruje nás. 
Rovnako sme sa obrátili aj na 
ministra dopravy Arpáda Érsega, 
ten nás neprijal.

Tatiana Kratochvílová - rodáčka z 
Bratislavy žije v Petržalke Vyštu-
dovala Vysokú školu dopravnú 
v Žiline. Po skončení školy pra-
covala na viacerých dopravných 
pozíciách v Bratislave, naposledy 
ako hlavná dopravná inžinierka. 
Aktuálne sa venuje téme doprava 
v bratislavskom regióne a Brati-
slave bez bariér.
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PREDSTAVUJEME

Vajnorský okrášľovací spolok aktívne pôsobí od roku 
2003, keď po istej odmlke znovu ožil folklórny život 
vo Vajnoroch. Folklór má vo Vajnoroch hlboké kore-
ne. Inšpiráciou bola ľudová pieseň, tanec a úzka väz-
ba na bohaté tradície.

Veľkým propagátorom vajnor-
ského folklóru bol v rokoch 
1905 – 1918 niekdajší miestny 
farár Ferdiš Juriga.  Aj vďaka jeho 
pôsobeniu sa o výtvarné ľudové 
prejavy, ako sú maľby, kresby a 
výšivky, začali zaujímať etnografi 
a o spevné rečové, hudobné i ta-
nečné zase folkloristi. 
Činnosť folklórnych spolkov 
sa dá datovať už od roku 1923, 
keď sa konala výstava slovenskej 
obce Vajnory v Prahe.  Vajnoráci 
na nej prezentovali nielen svoje 
vína, ale i výšivky, kresby a maľby 
pod vedením Kataríny Brúdero-
vej. Zúčastnila sa na nej i dycho-
vá hudba Vajnorák.  Vajnory boli 
v tom čase svojrázna, samostatná 
slovenská obec a lákala mnohých 
návštevníkov Bratislavy. Priláka-
la aj folkloristu prof.  Karola Plic-
ku a etnografa Pavla Socháňa. 
Ich fotografie boli uverejnené 
v mnohých  časopisoch a zná-
zorňovali zvykové, etnografic-
ké i folklórne hodnoty Vajnor. 
Pod vedením Karola Plicku sa v 
roku 1929  uskutočnila aj prvá 
nahrávka svadobných piesní.  
Folklórne prejavy sa prezentovali 
i na divadelných predstaveniach 
ochotníckeho divadla. 
Významným medzníkom bol 
aj rok 1966, keď bola scénicky 
spracovaná Tradičná vajnorská 
svadba. V programe účinkovali 
miestni obyvatelia - ochotníci, 
speváci, tanečníci i dychová hud-
ba.  Textovú predlohu spracoval 
Milan Fašung, réžie sa ujal Mi-
lan Oravec s pomocou Ondreja 
Dema, folkloristu-etnomuziko-
lóga, ktorý sa priženil do Vajnor. 
Ondrej Demo sa výrazným spô-
sobom zapísal do folklórneho 
diania vo Vajnoroch. V rokoch 
1966 – 1986 pre rozhlas, ale i 
televíziu pripravil niekoľko relá-
cií so spevmi, hudbou, tancami 
i rozhovormi z Vajnor. V roku 
1973 sa asi 40-členný kolektív 
vajnorských folkloristov zúčast-
nil pod jeho vedením  na Folk-
lórnom  festivale vo Východnej  
s pásmom Vinobráňí . Tu ako 

tanečník a spevák začal aj svo-
ju kariéru folkloristu súčasný 
predseda spolku  Ivan Štelár. Ne-
oceniteľnou pomocou pre ucho-
vanie kultúrneho dedičstva je 
zbierka piesní Vajnory spievajú, 
ktorú v roku 2013 Ondrej Demo 
zostavil. 
Od r. 1991 sa vedenia Folklórnej 
skupiny Vajnory ujala Ružena 
Štelárová v spolupráci so synom 
Ivanom, vedúcim tanečnej zlož-
ky.  Folklórna skupina v tomto 
období spolupracovala s Vaj-
norskou dychovkou i s detským 
folklórnym súborom Vajnoráčik, 
ktorý viedol Mikuláš Sivý st.  Po 
smrti Ruženy Štelárovej (+1999) 
nastala vo folklórnom dianí krat-
šia stagnácia. Až  v roku 2003 sa 
vedenia ujal jej syn Ivan Štelár.  
Obnovená folklórna skupina 
svojimi aktivitami nadviazala na 
činnosť predošlej Folklórnej sku-
piny Vajnory.  
Najstaršiu generáciu súčasnej 
folklórnej skupiny tvorili pamät-
níčky  Alojzia Hrabáková, Kata-
rína Rakúsová, Agneša Feketová, 
Mária Feketová a Mária Brunclí-
ková, ktoré s láskou odovzdávali 
svoje umenie mladším. Nad-
viazali sme na dramaturgickú i 
scenáristickú činnosť Ondreja 
Dema. Postupne sa činnosť roz-
šírila o ďalšie scénické programy, 
ako  Fašangové običaje, Vinobrá-

ňí ve Vajnoroch, Dožinki, Mar-
tinské hodi f Prešporku, Kvjetňí 
ňedzela, Na muzice, Asentírka, 
Ňekedi ve Vajnoroch,  Drápački 
a Jak sa tí Vajnori zmjeňili a iné. 
V roku 2010 sme vydali šikovný 
vreckový spevník - Spjevňík vaj-
norskích pjesňiček. Dve skupiny 
žien pod vedením Jany Štelárovej 
a Beatky Vítekovej zabezpečujú 
začepenie nevesty do vajnorské-
ho kroja. 
V súčasnosti má Folklórna sku-
pina Vajnorského okrášľovacie-
ho spolku 29 riadnych  členov, 
27 registrovaných priateľov 
spolku a 5 čestných členov. Ok-
rem speváckej a tanečnej zlož-
ky má aj zložku šikovných rúk, 
ktorá sa pod vedením Marcely 
Matulovej venuje paličkovaniu. 
Erika Surányiová, Mariana Ze-
manová a Kristína Rožňovco-
vá pod hlavičkou Vajnorského 
okrášľovacieho spolku začali 
s výrobou rôznych drobných 
suvenírov s vajnorskou temati-
kou.  Tejto aktivite predchádzali  
Kurzy remeselných zručností, 
ktoré spolok odborne zastrešo-
val po prvý raz už v roku 2004. 
V súčasnosti sa kurzy realizujú 
pod názvom Fršprdlica (pozn. 
po vajnorsky „šikovná žena“). 
Už dva roky spolupracujeme s 
folkloristkou, hlasovou pedago-
gičkou Eleonóru Vančíkovou-
Kapasnou, na  harmoniku hra-
jú Dalibor Grebeči a František  
Reisinger.
V súčasnosti sa zameriavame 
aj na činnosť Krojovej porad-
ne. Údržba krojov a obliekanie  
si vyžadujú osobitný prístup a 

skúsenosti, ktoré chceme ľuďom 
odovzdať. Plánujeme prípravu 
krojovej fotoknihy, ktorá po-
stupne zdokumentuje historické 
odevy a spôsob obliekania.  Naše 
činnosť je možná aj vďaka pod-
pore Mestskej časti Bratislava-
Vajnory, sponzorom,  darcom 
2% a ostatným našim priazniv-
com.
Vajnory sú jedinou mestskou 
časťou Bratislavy, ktorá si stále 
udržiava svoje pôvodné nárečie, 
pôvodnú ľudovú pieseň a folk-
lórne tradície. Cieľom a posla-
ním Vajnorského okrášľovacieho 
spolku je podporovať kultúrne 
tradície a zvykoslovia, organi-
zovanie tradičných podujatí  a 
oživovanie tradičných zručnos-
tí. Radi privítame medzi sebou 
nových záujemcov o folklórnu 
činnosť, hudobníkov, spevákov, 
tanečníkov, ale i tých, ktorí majú 
lásku k folklóru a chcú ju aktívne 
rozvíjať.
Vinšujeme vám títo ščaslivé Va-
nočňí svátki Krista pána naro-
dzeňí, co si ot pána Boha žáda-
te, zdraví, ščascí, hojné bošské 
požehnání a po smrci království 
nebeské. 
V novém roku hojnost vína, 
hojnost chleba, pole žitem, dvúr 
dobitkem a Búh nebeskí nech 
vás obdarí dobrím zdravím, aby 
ste sa mohli obracat medzi kopa-
ma senovíma, jak mjesíc medzi 
hvjezdama nebeskíma. 

Ivan Štelár, predseda Vajnorského 
okrášľovacieho spolku 

Anna Zemanová, členka správnej rady 
Vajnorského krášľovacieho spolku

Vajnorský okrášľovaní spolok má silné korene
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VIANO CE

Obdobie Vianoc aj vo Vaj-
noroch patrí medzi základné 
cirkevné sviatky, ale viaže sa 
k nim veľké množstvo zvy-
koslovných prejavov ešte z 
predkresťanského obdobia.
Vianoce, ktoré znamenali za-
čiatok nového hospodárskeho 
roka, mala sprevádzať hojnosť 
a dostatok všetkého, aby ho 
bolo dostatok aj v budúcnosti. 
Celé dopoludnie v deň Štedré-
ho večera sa nieslo v znamení 
príprav. Po vyriadení izby, kde 
mala byť večera (nesmelo sa 
zametať smerom ku dverám, 
aby sa majetok “nevymietol”), 
miestnosť vykadili tymiánom 
a gazda doniesol snopček sla-
my, ako symbol kresťanskej 
tradície narodenia Krista na 
slame, ktorý po Troch kráľoch 
dali dobytku. Výrazným a cha-
rakteristickým znakom via-
nočného obdobia bola zelená 
vetva, ktorá bola symbolom 
rodiaceho sa  nového života 
a predstavovala sviežosť, silu, 
zdravie a ochranu proti zlým 
duchom. Neskôr vo Vajno-
roch zdobili vánočňí stromek 

ozdoby, ako boli orechy, jabl-
ká, kocky cukru zabalené do 
pozlátka a farebných papierov 
a slamené retiazky. 
Veľkú pozornosť venovali 
Vajnoráci aj úprave štedrove-
černého stola. Na každý jeho 
roh sa pod obrus nasypalo po 
troche rôznych druhov obilia 
a strukovín; niekde zvykli obi-
lie nasypať doprostred stola, 
prikryť ho obrusom a položiť 
naň misu s pupákama, ktorá 
tam stála až do druhého dňa. 
Zrno zo štedrovečerného stola 
neskôr gazda zamiešal medzi 
obilie, určené na sejbu, aby 
bola dobrá úroda. 
Všetky nachystané jedlá bolo 
treba poklásť na stôl - gazdi-
ná nemala od večere vstávať, 
aby kvočky dobre sedeli na 
vajciach. Snahou každej bolo 
pripraviť na štedrovečerný stôl 
čo najviac druhov jedál - mali 
symbolizovať hojnosť, ktorá sa 
mala preniesť na celé obdobie 
budúceho roka. I hodovanie a 
vzájomné obdarovanie vyplý-
valo z predstavy o počiatku 
roka, ktorý sa musí začať v do-

statku. Štedrovečerná večera 
sa začínala prípitkom. Medzi 
tradičné pokrmy tohto večera 
patrila opuatka s medem, po 
ktorej sa podával hlavný chod 
- zelová poléfka. Súčasťou je-
dálneho lístka vo Vajnoroch 
boli aj múčne jedlá: pupáki 
poliate medom a posypané 
makom, niekde namiesto nich 
dolky, šúľance alebo perki s re-
zancami. Okrem toho na stole 
nesmeli chýbať jablká, orechy 
a sušené hrozno. Nechýbali 
ani zavinuté koláče a houí ko-
láč. Postupne, pod vplyvom 
mesta, prenikli do štedrove-
černého jedálneho lístka aj 
ryby (kapor a filé), podávané 
so zemiakovým šalátom. 
Pri štedrovečernom stole ro-
bili Vajnoráci úkony veštecké-
ho charakteru, ktoré im mali 
predpovedať životné osudy v 
budúcom roku. Každý člen 

rodiny rozkrojil jablko, a ak 
jeho jadierka vytvárali podo-
bu kríža, dotyčný mal do roka 
umrieť. Naopak, jadierka v 
tvare hviezdy zaručovali šťas-
tie a úspech. Polovicu rozk-
rojeného jablka si manželia 
vymenili a zjedli, aby nepob-
lúdili; ak by jeden z partnerov 
zablúdil, stačilo si pomyslieť 
na toho, s kým jedol jablko pri 
štedrovečernom stole a hneď 
našiel správnu cestu. Choro-
bu predpovedal hnilý, či suchý 
obsah rozlúsknutého orecha, 
zdravé jadro bolo zárukou 
dobrého zdravia. Plameň 
sviečky sa vychýlil na stranu 
toho, kto prvý z rodiny umrie.
     Jednou z charakteristických 
a neoddeliteľných súčastí ce-
lého vianočného obdobia vo 
Vajnoroch boli rôzne formy 
vinšovania a koledovania. 
Vinšovali si členovia rodiny, 
príbuzní a susedia navzájom, 
po štedrovečernej večeri pri-
chádzal do rodín vinšovať 
šťastie, zdravie a úspechy v 
ďalšom hospodárskom roku 
aj miestny pastier.

Vinšujem vám títo ščaslivé vá-
nočňí svátki,
Krista pána narodzeňí,
co si ot pána boha žádate,
zdraví, ščascí, hojné bošské po-
žehnáňí,
a po smrci království nebeské.
Hojnost vína, hojnost chleba, 
horu vínem, pole žitem,
dvúr dobitkem a Búh nebeskí 
dobrím zdravím,
abi ste sa mohli obracat medzi 
kopama senovíma,
jak mjesíc medzi hvjezdama 
nebeskíma

Gabika Zemanová

Vianočné zvyky
Tradičné slovenské Vianoce na našich dedinách si 
zväčša pamätáme už len z rozprávania svojich sta-
rých či prastarých rodičov. Pomaly sa však vytrácajú 
do zabudnutia... Čo tak pripomenúť si, ako to asi bolo 
vo Vajnoroch?

Pupáki (recept na 4 porcie)

Postup:
Z teplého mlieka, kvasníc a cukru urobíme kvások. Po jeho vykysnutí ho vlejeme do preosiatej 
múky, pridáme trochu soli, žĺtka, roztopené maslo a vypracujeme hladké cesto, ktoré popráše-
né múkou necháme na teplom mieste nakysnúť. Z vykysnutého cesta ušúľame hrubšie valčeky, 
ktoré nakrájame na 1 cm kúsky a opäť necháme nakysnúť. Pečieme ich v predhriatej rúre cca 20 
minút. Pred podávaním pupáki sparíme horúcou vodou. Občas ich premiešame a ochutnáva-
me, aby sme zistili, či sú nasiaknuté celé. Zmäknuté precedíme, posypeme pomletým makom a 
polejeme zohriatym medom a horúcim maslom. Pupáki môžeme pripravovať aj niekoľko dní 
vopred. Vtedy ich necháme uschnúť a skladujeme v uzavretom pohári. Dobrú chuť!

Na cesto:
500 g hrubej pšeničnej múky (v 
súčasnosti polohrubej), 100 g kryš-
tálového cukru, 100 g masla, 20 g 
kvasníc, mlieko podľa potreby (asi 
2,5 dl), 2 žĺtka, trochu soli

Na posýpku:
100 g mletého maku, trochu medu, 
50 g masla
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Počas novembrového víkendu (sobota 12. 11. – ne-
deľa 13. 11. 2016) sa v Bratislave – Vajnoroch uskutoč-
nil prvý ročník festivalu folklórnych súborov a ochot-
níckych divadiel – Vajnorský širáček. Predchádzal mu 
úspešný vlaňajší nultý ročník.

Ten organizátorov utvrdil v 
presvedčení, že organizovať po-
dujatie, pri ktorom sa ľud doká-
že odreagovať, zabaviť, zasmiať, 
vychutnávať si krásu ľudových 
piesní, tancov, divadelného 
umenia, či vyskúšať si tradičné 
ručné práce a výtvarné ume-
nie, má pre kultúrny život obce 
veľký význam. 
Organizátorom festivalu bolo 
občianske združenie Podo-
benka z Vajnor pod vedením 
Gabriely Zemanovej. Drama-
turgičkou festivalu bola dra-
maturgička a režisérka Vanda 
Zemanová - Albery, moderáto-
rom bábkoherec Michal Zeman 
spolu s maskotom festivalu – 
bábkou Vajnorského širáčka.
 Prvý deň festivalu bol venovaný 
folklórnym súborom, dychovej 
hudbe a škole vajnorských tra-
dícií pre deti i dospelých. Druhý 
festivalový deň priniesol divá-
kom divadelné predstavenia pre 
deti i dospelých, či divadelný 
workshop pre deti.
Festival slávnostne otvorila 
Vajnorská dychovka zmesou 
moravských piesní a klasických 
vajnorských piesní, ktoré zaran-
žoval Titus Pilný. Pri príležitosti 
svojich 150. narodenín vznikla 
tiež publikácia s názvom Vajno-
ráci, tí hrajú, ktorá bola na po-
čas festivalu slávnostne uvede-
ná do života. Publikácia mapuje 
históriu pôsobenia dychovej 
hudby vo Vajnoroch od roku 
1866 po septembrové oslavy jej 
150. výročia. Súčasťou knihy sú 
tiež vtipné zážitky muzikantov, 

ako aj vzácne historické foto-
grafie.
 Počas prvého dňa prebiehala aj 
Škola vajnorských tradícií, kde 
si mohli návštevníci festivalu 
vyskúšať rôzne tradičné, ručné 
umelecké výtvarné práce. 
 Detský folklórny súbor Po-
dobenka z Vajnor sa na úvod 
predstavil so žartovnou chore-
ografiou piesní Janko múj, Vaj-
norskí širáček a Biua jedná stará 
babka. V ďalšom tanci dievčatá 
s vencami na hlávkach spieva-
júc pieseň Tri vjence viua sym-
bolicky uvili veniec aj pre divá-
kov. Záver patril vinobraniu a 
oldomášu. Počas piesne Za na-
ším huménkem odovzdali gaz-
dovi a gazdinej úrodu. Hrou na 
šutkách (gajdách) sa predstavila 
12-ročná Natalka Görcsová a 
na záver deti zaspievali a zatan-
covali tradičné vajnorské tance. 
 Detský folklórny súbor Vie-
nok predstavil tanec na Heliš-
ku, ktorý pochádza z Vajnôr a 
má dnes už takmer 35 rokov. 
Okrem toho členovia Vienku 
zatancovali telgártske kolesá a 
telgártsky čardáš - tanec z Ho-
rehronia, pre ktorý je príznačná 
rezkosť a dupanie. Napokon 
tance z Ľubinských kopaníc 
(západné Slovensko), kde sa 
predstavila stredná generácia 
súboru s tancami Verbung a 
Slovenská.
 Detský folklórny súbor Kre-
mienok svoje vystúpenie otvoril 
tancom z Horehronia, ktorého 
črtou je rytmické dupanie. Ďalej 
tanec z Myjavy, kde prebiehali 

prekáračky medzi chlapcami a 
dievčatami. Dievčatá tancovali 
tanec z Horehronia s prútikmi a 
tance z východu - Karička z vý-
chodného Slovenska. Chlapci 
predstavili lyžičkový tanec spre-
vádzaný rytmickým búchaním 
popri tancovaní a čapášovaní. 
Svoj program Kremienok uzav-
rel párovým tancom z východu 
Slovenska.
Po detských folklórnych súbo-
roch sa predstavila divákom 
Ľudová hudba Dudíci, ktorá 
pôsobila niekoľko rokov pod 
Folklórnym súborom Bezanka, 
s ktorým absolvovala množ-
stvo vystúpení na Slovensku aj 
v zahraničí. Od roku 2010 sa 
rozhodla pre samostatné účin-
kovanie pod novým názvom 
Dudíci, ktorý symbolizuje folk-
lórnu a hudobnú tradíciu. Pri-
mášom je Šimon Dudík, vnuk 
legendárneho myjavský primáš 
Samka Dudíka a syn Miroslava 
Dudíka, ktorý už štyridsať ro-
kov dáva svoje schopnosti do 
služieb Orchestra ľudových ná-
strojov Slovenského rozhlasu v 
Bratislave.
Folklórny súbor Technik pô-
sobí v zložení živej cimbalovej 
hudby a tanečníkov. Na Vajnor-
skom širáčku predstavil prog-

ramové čísla z vlastného reper-
toáru. V hudobno-tanečnom 
bloku pod názvom Z Lastomíra 
do Pozdišoviec divákom zahrali 
piesne a zatancovali tance z roz-
ličných slovenských regiónov. 
 Druhý festivalový deň otvorilo 
ho Modranské kráľovské divad-
lo dvoma komediálnymi insce-
náciami v modranskom nárečí. 
V poviedkach Pavla Fleischhac-
kera – Zázračný liek a Richtár-
ska latina v réžii Jozefa Šimečka 
spracúva modranské divadlo 
témy rodinných a manželských 
vzťahov, vinohradníctva, ale aj 
záľuby v pití vína, či vzťahov a 
problémov obyvateľstva vo vi-
dieckom prostredí. 
Detské obecenstvo si taktiež 
mohlo užiť divadelný zážitok 
na predstavení Divadla Mao, 
ktoré tvoria čerstvé absolvent-
ky bábkarskej tvorby Vysokej 
školy múzických umení Andy 
Kramárová a Oľga Hincová, 
ktoré sa dali dokopy a začali 
spolu hrávať ešte počas ranného 
obdobia ich štúdia na škole. Na 
Vajnorský širáček prišli s pred-
stavením V tom našom autíčku.
 Pre nielen detské publikum sa 
uskutočnili aj divadelné tvorivé 
dielne s Veronikou Kořínko-
vou, a to na tému slovenských 

Vajnorský širáček 2016
Ohlášky folklóru a ochotníckeho divadla vo Vajnoroch
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Jedinečná monografia vajnorskej 
dychovej hudby - Vajnoráci, tí hrajú

Vznikla pri príležitosti 150. výročia 
vzniku dychovej hudby vo Vajnororch, 
vďaka vedeniu Miestneho úradu vo Vaj-
noroch a s finančným prispením Brati-
slavského samosprávneho kraja. Na 100 
stranách mapuje vývoj dychovky od 
jej zakladateľa Václava Kubištu až po 
súčasnosť. Ľahko čitateľný text je do-
plnený množstvom, často aj raritných 
snímok. Obsah z dostupných zdrojov, 
kroník a dokumentov Vojtecha Feke-
teho, Vojtecha Grebečiho a Ondreja 
Dema redakčne pripravili Peter Pokriv-
čák a Dominika Uhlárová. Ako bolo 
na uvedení do života spomenuté: “Je to 
kniha do každej rodiny, lebo sú tam vaši 
dedovia, otcovia i synovia”. Je to aj ide-
álny darček k blížiacim sa Vianociam.
Monografia je pre záujemcov dostupná 
spolu s tričkom vyrobeným k 150.výro-
čiu na úrade Mestskej časti Bratislava - 
Vajnory. 
   

Peter Pokrivčák 
(ďakuje manželke Katke za trpezlivosť)

V rámci podujatia Vajnorský 
širáček 2016 sa stala aj jedna 
milá udalosť - uvedenie novej 
profilovej monografie Vajnor-
skej dychovej hudby – „Vajno-
ráci, tí hrajú“. 

ľudových rozprávok. Na úvod 
sa deti v kruhu rozprávali o roz-
právkach ako takých – ako začí-
najú a končia, aké v nich môžu 
nastať situácie, aký je ich pôvod. 
Stali sa tiež autorom rozprávky, 
samé vymýšľali okolnosti prí-
behu. Rozprávkový divadelný 
workshop podporil v deťoch 
kreativitu, pohotové reakcie, 
riešenie vzniknutých situácií, 
motiváciu vymýšľať nové okol-
nosti, prostredie, či ďalšie roz-
právkové bytosti.
Festival uzatvorilo Záhorácke 
divadlo s commediou dell‘arte 
Vjerná nevjera (Jozef Mokoš) 
v réžii principála divadla Iva-
na Fodora a dramaturgii Lau-
ry Nemečkayovej. Divadelníci 
zobrazili súboj troch starcov o 
mladú vdovu, ktorú napokon 
nezíska ani jeden a jej sa ešte 
k tomu podarí zosmiešniť ich.  

Z prvkov commedie dell‘arte 
využil súbor najmä typickú 
tému, kostýmy, záhorácky dia-
lekt, gagy, akrobacie, rýchle 
tempo, aktualizácie pre danú 
lokalitu (Zemanovo víno). 
Myšlienkové celky boli odde-
lené piesňami a hudobným 
doprovodom (ukulele, flauta, 

tamburína). Projekt „Vajnorský 
širáček“ sa uskutočnil vďaka fi-
nančnej podpore REVIE - Ma-
lokarpatskej komunitnej nadá-
cie a Nadácie SPP, poskytnutej 
dotácie z Grantového programu 
hlavného mesta SR Bratislavy 
na podporu kultúry – ARS Bra-
tislavensis, ďalej vďaka výraznej 

podpore mestskej časti Brati-
slava-Vajnory, Bratislavského 
kultúrneho a informačného 
strediska, Vajnorskej podpornej 
spoločnosti, Kulturie, s.r.o., Ri-
KaPro, s.r.o., Vi GROUP, s.r.o., 
Poľnohospodárskeho družstva 
Vajnory, Poľovníckeho združe-
nia Vajnory a IW Trend, s.r.o. 
Nemenej ďakujeme všetkým 
účinkujúcim, divákom a sa-
mozrejme tiež organizátorom a 
dobrovoľníkom.
Počas festivalu sme si uctili mi-
nútou ticha osobnosť tety Lojz-
ky Hrabákovej, ktorá nás deň 
pred začiatkom Vajnorského 
širáčka navždy opustila. Česť jej 
pamiatke!
Dovidenia o rok na Vajnor-
skom širáčku, na ktorý sa už 
teraz spoločne tešíme!

Dominika Uhlárová 
a Gabriela Zemanová
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Don Titus bol mimoriadne 
kamarátsky, láskavý a pozorný 
k svojim chovancom. Vedel 
byť rozhodný a dokázal rýchlo 
konať. Jeho žiarivý a úprim-
ný úsmev bol pre chovancov 
veľkou vzpruhou a prezrádzal, 
že jeho príhovor bude vtipný 
a navodí veselú atmosféru. Ak 
pred nich však predstúpil s 
vážnou tvárou a posotil si 2 – 
3-krát okuliare na nose, vedeli, 
že jeho  príhovor bude veľmi 
tvrdý až ohnivý a tým si zís-
kal u chovancov veľký rešpekt. 
Z jeho úst to boli naozaj vždy 
pravé otcovské slová.
Pri internáte bolo aj oratórium 
a mládežnícke stredisko, v 
ktorom don Titus robil občas 
medzi študentmi animátora. 
Medzi saleziánmi mal veľa 
priateľov, lebo bol ochotný po-
môcť každému aj bez požiada-
nia.
Počas 2. svetovej vojny schová-
val v neobývanom trakte gym-
názia mladého Žida a staral sa 
oňho.
Keď prešiel front, don Titus 
navštívil svoju rodinu vo Vaj-
noroch. Dozvedel sa, že Rusi 
mu takmer znásilnili sestru. 
Druhý raz im zasa podmíno-
vali dom, aby ho vyhodili do 
vzduchu, lebo ďalšia sestra sa 
nepodvolila jednému z nich. 
Pre dona Titusa to bola výstra-
ha do budúcnosti.
Po vojne do poštátneného 
gymnázia v Trnave dosadili za 
riaditeľa komunistu Mikuláša 
Gašparíka. Jedného dňa, keď 
prišli do školy, zistili, že riaditeľ 
prikázal zvesiť zo stien kríže. 
V Trnave sa konal proti tomu 
veľký protest. Profesor Ba-
koš a don Titus so študentom  
Williamom Schmidtom v noci 
7. februára 1946 ich opäť zave-
sili. Riaditeľ opäť prikázal kríže 
postŕhať a don Titus s prof. Ba-
košom boli okamžite prepuste-
ní zo školy aj napriek tomu, že 

ho jeho študenti v súčasnosti  
označujú za jedného z najlep-
ších pedagógov.
Po vyhodení z gymnázia v ro-
koch 1946 - 47 pôsobil v sale-
ziánskom ústave v Trnave ako 
školský radca a v rokoch 1947 
- 49 ako katechéta. V máji 1949 
štát zobral saleziánom Sale-
ziánsky ústav v Trnave. Don 
Titus nastúpil v septembri 1949 
ako kaplán na faru do Šenkvic, 
ktorú viedol dp. Alfonz Paulen. 
Hneď po príchode sa naplno 
zapojil do života farnosti. Po-
máhal v pastorácii a na Ľudo-
vej škole a meštianke vyučoval 
náboženstvo.
Hneď po likvidácii ústavov v 
apríli 1950 sa začal don Titus 
zaoberať myšlienkou ilegálne 
odviesť klerikov a bohoslovcov 
do Turína, aby mohli dokon-
čiť začaté štúdium. Navštívil 
dona Františka Revesa na fare 
v Brodskom a povedal mu o 
svojom zámere. Keďže nemali 
žiadne skúsenosti z ilegálneho 
prekračovania hraníc, dohodli 
sa, že budú hľadať prevádzačov. 
Don Titus sa snažil čo naj-
skôr stretnúť so spolubratmi. 
Viackrát ich navštívil v sústre-
ďovacom tábore v Podolinci, 
Kostolnej a na Priehrade mlá-
deže. Don Titus sa stal orga-
nizátorom veľmi riskantnej a 
nebezpečnej činnosti. Musel si 
všetko dobre premyslieť, lebo 
Rakúsko bolo od skončenia 
2. svetovej vojny rozdelené na 
štyri zóny: na sovietsku, ame-
rickú, anglickú a francúzsku. 
Z bezpečnostných dôvodov 
nadväzoval kontakty osobne, 
alebo pomocou spoľahlivých 
prostredníkov.
Dňa 2. júla 1950 ho navštívil 
don Ernest Macák. Navrhol 
mu, aby odvádzal nedoštudo-
vaných chlapcov do zahraničia. 
Ponúkol mu, že ho zoznámi 
s jedným z najskúsenenjších 
prevádzačov, s Jozefom Mac-

kom. Od neho získal, čo hľadal 
– prevádzača.
Približne 20. augusta 1950 sa 
stretol v Borskom Svätom Mi-
kuláši s Mackom a dohodli sa 
na jeho ilegálnom prevedení 
so spolubratmi do zahraničia. 
Macek mu pri stretnutí pred-
stavil Ferdinanda Totku.
Večer 31.augusta spolu so šies-
timi klerikmi a dp. Júliusom 
Gašparíkom odcestoval do 
Moravského Svätého Jána. Od-
tiaľ peši smerom k obci Závod 
do lesa, kde sa stretli s prevá-
dzačmi Mackom a  Totkom. 
Pred polnocou prišli k rieke 
Morave, ktorú prebrodili. Vyšli 
na rakúskom území v soviet-
skej zóne. Po hodine chôdze 
prišli na železničnú stanicu, 
nastúpili do vlaku, ktorý ich 

zaviezol do Viedne. Odtiaľ cez 
Amstetten, pútnické miesto 
Maria-Neustift, kde prešli zo 
sovietskej do americkej zóny, 
ďalej cez Linz, Innsbruck (fran-
cúzska zóna) do Brenneru, kde 
prekročili rakúsko-taliansku 
hranicu, ďalej cez Vipiteno a 
Veronu prišli 12. septembra do 
Turína.
Don Titus sa po pár dňoch s 
požehnaním hlavného pred-
staveného saleziánov vrátil 
do Československa. Po návra-
te sústredil ďalších klerikov, 
bohoslovcov a kňazov. Počas 
príprav sa najskôr schovával v 
Bratislave u rodnej sestry Joha-
ny a potom v Pezinku u Šilhá-
rovcov.
V piatok 23. októbra sa zišla 
v Šaštíne v dome Augustína 

Boží služobník Titus Zeman
Dňa 1. júla 1941 bol don Titus ustanovený za kap-
lána v Bratislave na Miletičovej ulici, kde sa venoval 
mladým chlapcom, ktorí na neho s láskou spomínajú 
dodnes. V roku 1943 sa presťahoval do Trnavy, kde v 
Rímskokatolíckom biskupskom slovenskom gymná-
ziu začal vyučovať chémiu, matematiku a fyziku.
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Hercoga skupina saleziánov a 
páter Daniel Faltín. Ráno 24. 
októbra odišiel so  skupinou 
cez les okolo Studienky, Zá-
vodu, kde sa stretli s ďalšími 
kňazmi a civilmi. Celkom ich 
bolo dvadsaťosem. K rieke 
Morave prišli približne o pol-
noci. Bola zima, na rastlinách 
sa tvoril srieň. Vyzliekli si šaty, 
nafúkali čln a postupne sa pre-
viezli všetci na rakúsku stranu 
aj napriek tomu, že sa im roz-
trhlo lano a  viacerým sa na-
močili a niektorým dokonca 
odplávali veci a šaty.
V ceste pokračovali až večer. 
Vlakom sa odviezli do Vied-
ne a cez Maria-Neustift, Linz, 
Salzburg, Spittal, rakúsko-ta-
liansku hranicu v Alpách do 
San Candida a 4. novembra 
prišli do Baziliky Panny Márie, 

Pomocnice kresťanov v Turí-
ne, kde im don Titus povedal: 
„Drahí bratia, na vlastnej koži 
sme zakúsili to, čo povedal don 
Bosco: „Keď budete dôverovať 
Panne Márii Pomocnici, uvi-
díte, čo sú zázraky.“ Naša cesta 
bola veľmi ťažká, a zdalo sa, že 
sa nám nepodarí. V rieke sme 
všetci vzývali Pannu Máriu 
Pomocnicu a ona nás priam 
zázračne zachránila. Buď jej za 
to vďaka.“
Predstavení saleziánov v Tu-
ríne obdivovali dona Titusa, 
ktorý s nasadením vlastného 
života prevádzal svojich bratov 
do zahraničia. Ponúkali mu, 
aby ostal v Taliansku alebo išiel 
na misie a viac neriskoval.
Prišla zima. Don Titus čakal 
na vhodnú príležitosť.
V marci 1951 sa vrátil s Tot-

kom, pre ďalšiu skupinu. V Zá-
vode ich prekvapila ozbrojená 
hliadka, ale im sa podarilo ujsť. 
Zorganizoval ďalšiu skupinu, z 
ktorej sa saleziáni zišli 7. apríla 
1951 opäť u Hercoga. Nad rá-
nom 8. apríla vyrazili cez les 
smerom k Lakšárskej Novej 
Vsi. V noci bola búrka a terén 
bol rozbahnený. Na dohovore-
nom mieste sa stretli s druhou 
skupinou diecéznych kňazov. 
Cez deň si odpočinuli a don 
Titus odslúžil svätú omšu.
Poobede začalo opäť pršať a 
pršalo až do nasledujúceho 
rána. Prešli okoko Závodu až 
ku hrádzi. Z dôvodu rozmok-
nutého terénu išli pomaly a k 
rieke Morave prišli 9. apríla s 
vyše trojhodinovým meška-
ním a zistili, že je rozvodnená. 
V celej skupine vznikol chaos 

napriek ubezpečeniam dona 
Titusa, že uvažovaný spôsob 
prepravy je úplne bezpečný. 
Niektorí kňazi to psychic-
ky nezvládli. Báli sa. Bolo už 
nadránom a nebola záruka, že 
sa všetci preplavia na druhú 
stranu za tmy. Don Titus ná-
stojil: „Za každú cenu sa treba 
pokúsiť prejsť, aj keď to niekto 
z nás odnesie chrípkou alebo 
zápalom pľúc.“
Starší kňazi prosili, aby našli 
iné riešenie, alebo sa vráti-
li. Niektorí, najmä mladší zo 
skupiny, chceli pokračovať v 
prechode, boli schopní rieku aj 
preplávať.
Don Titus odporúčal pokračo-
vať v ceste, lebo vedel, že rieka 
sa dá prekonať.
Naliehal: „Tak robme niečo! 
Nemôžeme tu takto stáť vo 
vode, každú chvíľu sa môže ob-
javiť pohraničná stráž!“
Pri hrádzi sa zdržali asi 15 až 
20 minút. S ohľadom na nie-
ktorých unavených účastníkov 
prechodu sa nakoniec rozhod-
li, že sa vrátia. Skupina sa roz-
padla.
Pred rozchodom don Titus ešte 
oznámil: „Bratia, ja sa budem 
schovávať v Šaštíne. Oznámte 
mi vaše miesta úkrytov, aby 
som vám vedel oznámiť nový 
termín odchodu.“
Don Titus odišiel od rieky 
Moravy s donom Dermekom 
a Pobieckým a klerikmi Pestú-
nom a Poláčkom. Ráno poslal 
klerikov do Levár, aby sa vrátili 
domov so zdôvodnením, že 
oni nemajú občianske preuka-
zy, prečkajú na mieste a v noci 
sa pokúsia niekde skryť.

Michal Titus Radošinský
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Don Angel Fernandéz Artime vo Vajnoroch
Saleziánska rodina na Slo-
vensku zažila návštevu 
hlavného predstaveného 
saleziánov dona Ángela 
Fernándeza Artimeho. De-
siaty nástupca zakladateľa 
saleziánov dona Bosca od 
piatka 4. novembra do utor-
ka 8. novembra absolvoval 
stretnutia so saleziánmi, s 
mladými, so saleziánskou 
rodinou a navštívil aj Vaj-
nory. Don Artime sa najprv 
pomodlil na vajnorskom 
cintoríne pri hrobe dona Ti-
tusa a potom v kostole pred-
niesol pri jeho relikviách 
modlitbu za jeho blahore-
čenie v taliančine a paralel-
ne ju prednášal don Pavol 
Grach v slovenčine. Spolu 
s nimi bol aj vicepostulátor 
procesu don Jozef Slivoň. 
Pred zaplneným kostolom 
potom opísal svedectvo 
dona Titusa. Po požehnaní 
veriacim sa hlavný pred-

stavený pozdravil s dvoma 
ešte žijúcimi sestrami dona 
Titusa, s ďalšími príbuzný-
mi a s mnohými členmi sa-

leziánskej rodiny. Nechýbali 
spontánne objatia, radosť 
a spoločné snímky. Medzi 
inými pozdravil hlavného 

predstaveného aj starosta 
miestnej časti Vajnory Ján 
Mrva a správca farnosti vdp. 
Jozef Nádaský. 

S Božou silou je možné prežiť všetko
Dobrý večer!
Som skutočne veľmi rád, že vás 
môžem pozdraviť. Páčilo by sa 
mi hovoriť po slovensky, ale je 
to pre mňa trochu ťažké. Pri-
cestovali sme dnes ráno a táto 
chvíľa je naozaj veľmi pekná a 
veľmi dojímavá. 
Je to pre mňa veľmi dojem-
né byť tu, v obci dona Titusa, 
v kostole, kde bol pokrstený, 
kde začal svoju službu, kde bol 
napokon pochovaný a kde sa 
nachádzajú aj jeho ostatky. Je 
to veľmi pekná vec byť tu, me-
dzi jeho ľudom. Pred rokom 
som ja sám aj s ďalšími, ktorí 
pracovali na procese, predstavil 
celý dokument (tzv. Pozício) a 
celý proces vo Vatikáne. Je to 
skutočne Boží dar, ak budeme 
môcť mať nášho spolubrata ako 
blahoslaveného v Cirkvi. 
Tak ako trochu poznám jeho 
život. Človek ostáva v strachu 
a uznáva, že iba s Božou silou 
je možné prežiť to všetko, čo on 
prežil. A keď sa nachádzam tu, 
spomenul som si na jednu vec 
pre mňa veľmi výrečnú, ktorú 

mám vo svojom úrade v Ríme. 
Pred dvoma rokmi v Peru, v 
Južnej Amerike, mi podarova-
li veľmi vzácny darček, vzácny 
pre to, čo vyjadruje. Je to dreve-
ný kríž, veľmi pekné spracova-
nie. Zvláštnosťou je, že na kríži 
nie je Ježiš. Ukrižovaným je je-
den chlapec. Ide tu o veľmi hl-
bokú symboliku, lebo to hovorí 
o mnohých ľuďoch, ktorí boli 
vo svojom živote ukrižovaní 
ako Ježiš. Náš spolubrat, tento 
z vašej obce, don Titus, je jed-

ným z tých, ktorí boli vo svo-
jom živote ukrižovaní na kríži. 
Teraz, táto chvíľa, ako aj ďal-
šie v budúcnosti, je momen-
tom na poďakovanie Bohu za 
týchto mužov, za tieto ženy, a 
dnes za nášho spolubrata Ti-
tusa. A nehovorí sa iba o tom, 
koľko dobra urobil pre mnoho 
mladých povolaní – salezián-
skych a iných, ale hovorí sa tu 
o sile prežívať skutočnú krížo-
vú cestu, ako ju prežil Ježiš od 
Getsemany. Hovorí sa nám o 

tej sile, ktorá prichádza jedine 
od Boha. A je pre nás príkla-
dom – veríme a dúfame, že 
nie pre prežívanie našej viery s 
toľkým utrpením ako to musel 
prežívať on, – ako máme pre-
žívať každodenne našu vieru, s 
vedomím, že každý vo svojom 
živote máme svedčiť o Ježišovi. 
Don Titus odpovedal tak, ako 
mu bolo možné, v jeho čase a v 
jeho okolnostiach, s veľkou hr-
dinskosťou. Podľa jeho príkla-
du a s Božou milosťou máme 
byť dnes my svedkami a odra-
zom Ježiša. A to preto, lebo náš 
dnešný svet, odlišný od toho 
spred 50 rokov, potrebuje naše 
svedectvo.
Na záver ďakujem za vaše pri-
jatie. Vďaka aj za to, že sme tu 
spolu pri skutočnom svedkovi 
viery a mučeníkovi. A pozý-
vam vás modliť sa jedni za dru-
hých a za všetkých tých, ktorí 
sa usilujú nasledovať Ježiša vo 
svete. Nech vás všetkých Boh 
žehná aj prostredníctvom náš-
ho budúceho blahoslaveného.
Pekný večer!
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Dňa 25. marca Cirkev slávi 
slávnosť Zvestovania Pána. Je 
to sviatok udalosti, keď bol 
archanjel Gabriel poslaný za 
Pannou Máriou s radostnou 
zvesťou, že je vyvolená stať sa 
Božou Matkou. Na jej kladnú 
odpoveď, že prijíma toto vyvo-
lenie stať sa Matkou Mesiáša, 
sa v jej panenskom lone Boh 
stal človekom a ona začala ča-
kať pod srdcom dieťa Ježiša. 
Od počatia do pôrodu čaká 
matka v požehnanom stave 9 
mesiacov. Kedy uplynie 9 me-
siacov od zázračného panen-
ského počatia Pána Ježiša z 
Ducha Svätého?  Predsa 25. de-
cembra. Preto Vianoce slávime 
každý rok 25. decembra.
Prečo teda slávime 24. decem-
bra Štedrý večer a o polnoci 
sa slávi vianočná sv. omša? 
Odpoveď je jednoduchá. Pre 
Židov sa deň nezačínal výcho-
dom slnka, ale jeho západom. 
Preto nový deň začali prežívať 
vždy po západe slnka a deň sa 
začínal nocou. Preto aj Cirkev 
slávi pred väčšími sviatkami 
takzvanú vigíliu (čo znamená 
bdenie od predvečera sviat-
ku), čiže ho začína sláviť už v 
predvečer, keďže sa už vtedy 
začína deň samotného sviatku. 
To platí pre nedeľu a pre všetky 
slávnosti. Dôkazom toho je aj 
fakt, že v sobotu večer sa vždy 

slávi už nedeľná sv. omša. Ta-
kisto aj v predvečer každej sláv-
nosti v roku sa slávi sv. omša už 
zo slávnosti (napr. ak slávnosť 
Nepoškvrneného Počatia Pan-
ny Márie padne na stredu, už v 
utorok večer sa slávi sv. omša z 
tejto slávnosti).
Ďalším dôvodom je aj fakt, 
že Pán Ježiš sa narodil v noci, 
a preto už v noci z 24. na 25. 
decembra slávime jeho sväté 
narodenie.

Pridajme ešte jeden 
výpočet...

Archanjel Gabriel sa zjavil 
Zachariášovi v chráme, kde 
slúžil ako kňaz v Deň zmiere-
nia. To znamená, že počatie sv. 
Jána Krstiteľa nastalo v období 
Sviatkov stánkov na konci sep-
tembra a jeho narodenie o 9 
mesiacov neskôr v období let-
ného slnovratu.
Pretože Lukášovo evanjelium 
vyhlasuje, že archanjel Gabriel 
sa zjavil Panne Márii v šies-
tom mesiaci od počatia sv. Jána 
Krstiteľa, počatie Krista spa-
dá zhruba do obdobia jarnej 
rovnodennosti, t.j. do obdobia 
židovskej Veľkej noci na konci 
marca. Ježišovo narodenie teda 
pripadá na koniec decembra, 
do obdobia zimného slnovratu.

Otec Jozef

Položme si otázku: “Kedy sú Vianoce?” Na túto jed-
noduchú otázku dostaneme od detí, ale niekedy aj 
od dospelých, rôzne odpovede. Niekto odpovie „24. 
decembra”, iný „25. decembra”. Ktorá z týchto odpo-
vedí je správna?

Kedy sú vianoce?

Ružencové bratstvo vo 
Vajnoroch vzniklo, podľa 
pamätníkov, niekedy kon-
com 19. storočia. Trvalo, 
pokiaľ sa pamätám, ešte 
aj počas socializmu asi do 
roku 1955. Obnovené bolo  
vo Vajnoroch v roku 1992. 
Momentálne má 98 mod-
liacich sa členov. Máme u 
nás 20 mužov, modliacich 
sa ruženec, ktorí prejavili 
záujem doňho vstúpiť, čo 
nás potešilo. 
Povedzme si niečo o ružen-
ci. Ruženec je kristocen-
trická modlitba, ktorá má 
veľkú silu. Je schopná , pri 
pravidelnom modlení sa, 
zmeniť váš život na lepší. 
Navyše, upokojuje a robí 
vás vnímavejšími na život 
Pána Ježiša , jeho utrpenie, 
smrť a zmŕtvychvstanie 

aj na Božiu Matku. Tým 
sa zmení aj váš pohľad na 
udalosti vo vašom živote a 
život začnete vnímať inak. 
Viem, dnes žijeme rýchlo, 
najmä mladí ľudia, ktorí by 
sa ho hádam aj chceli mod-
liť, no povedia, že nemajú 
čas. Modlenie sa  jedného  
desiatka trvá vyše 5 minút 
a s rozjímaním maximálne 
10. Venovať pár minút den-
ne duchovnému rozjímaniu 
pri modlitbe v dnešnom 
uponáhľanom svete urči-
te nie je strata času . Ak 
to urobíte a vytrváte, Pán 
zahrnie vašu rodinu mi-
losťami. Napriek všetkým 
prekážkam, ktoré v živote 
máte, vás medzi seba srdeč-
ne pozývame.

Edita Jaslovská, členka RB

Ružencové bratstvo
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Ako sa v materskej škôlke bavili 

Jesenná výstava tekvíc

Koniec roka v materskej škôlke bol plný akcií. Deti zažili zábavu aj poučenie. Akcie pre nich pripravilo obetavá 
panie učiteľky a deti si to náležite užili.  Chcete vedieť ako sa zabávajú deti v materskej škôlke? Pozrite si foto-
grafie ako sa zabávajú. To všetkov ďaka raditeľke materskej školy Vlaste Sedlákovej a jej spolupracovníčok.

V septembri sa deti zabavili interaktívnymi pohybovými hrami so 
žonglérom Alexom. 

Záchranári deťom koncom septembra ukázali, ako sa pomáha pri 
záchrane človeka, a ako vyzerá sanitka zvnútra.

Koncom septembra Fidlikanti deťom predstavili ľudové hudobné ná-
stroje a piesne, čím u detí podporili kladný vzťah k ľudovým tradíciám.

Začiatkom októbra, deti s veľkou radosťou pobehovali so šarkanmi 
po školskom dvore,  prinesenými z domu, spolu s pani učiteľkami.

Už od počiatku civilizácie si ľudia skrášľovali svoje príbytky darmi 
prírody. Svoje „školské príbytky“ si skrášlili aj žiaci I. stupňa ZŠ Ka-
taríny Brúderovej vo Vajnoroch formou jesennej výstavy. Fantázii sa 
medze nekládli. Žiaci v spolupráci so svojimi rodičmi a pedagógmi 
vytvorili inšpiratívne umelecké diela z rôznych druhov prírodnín.

V znamení roka čitateľskej gramotnosti žiaci 3. a 4. ročníka 
Základnej školy Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch navštívili v 
dňoch 10. – 11. novembra 2016 medzinárodný knižný veľtrh 
BIBLIOTÉKA Bratislava. Nezabudli využiť aj možnosť sprie-
vodných akcií. Tretiaci bližšie spoznali známu a úsmevnú kni-
hu Ľubomíra Feldeka Jeleňvízor. Štvrtáci sa zoznámili s knihou 
zosnulého spisovateľa Vincenta Šikulu Ďuro, pozdrav Ďura!, 
ktorá vyšla v reedícii. Cez milé a ľudské príbehy vrabcov i lasto-
vičiek, osobitne jedného z nich – profesora Šeba im knihu pú-
tavým rozprávaním priblížili vdova po autorovi Anna Šikulová 
a ilustrátor Juraj Martiška. No a potom ich už čakalo plné výsta-
visko prekrásnych a zaujímavých kníh, v ktorom si každý žiak 
našiel tú svoju. Presvedčilo nás to, že kniha do života našich detí 
patrí a má v ňom svoje nezameniteľné miesto.

Mgr. Dagmar Čertíková

Návšteva Bibliotéky
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Chvíle čakania nám  vystú-
pením spestrili deti z oboch 
základných škôl a tiež sme si 
pripomenuli, prečo na svia-
tok  sv. Mikuláša dostávame 
mikulášske darčeky.  Nejedno 
detské srdiečko podskočilo od 
radosti, keď medzi nás Mikuláš 
zavítal. 
Spolu s deťmi rozsvietil strom-
ček a srdečne privítal všetkých, 
ktorí ho prišli vo Vajnoroch 
pozdraviť. Tento rok sme stret-
nutie zorganizovali po novom, 
aby sa všetky detičky, ktoré si 
pripravili básničku či pesničku, 
alebo sa chceli s Mikulášom 
odfotografovať, bezpečne do-
stali na pódium a mali krásny 
zážitok z mikulášskeho stret-
nutia. Musím povedať, že  všet-
ci sme sa veľmi tešili z toho, aké 
máme vo Vajnoroch odvážne a 
veľmi talentované deti. S Mi-
kulášom prišiel i čert, ale keď-
že naše deti poslúchali, skoro 

vôbec z neho nemali strach a 
ochotne sa s nim i odfotogra-
fovali. 
Tí, ktorí sa na pódium ešte 
tento rok neodvážili, alebo z 
rôznych dôvodov nemohli k 
Mikulášovi na pódium prísť, 
mali pripravené balíčky  v 
stánkoch pri pódiu. Tu ich deti, 
ktoré mali pozvánku, dostali 
a, veru, naprázdno neodišiel 
nikto. Pre tých, ktorí nemali 
pozvánku, tu Mikuláš nechal 
čokoládovú sladkosť. V tomto 
systéme budeme pokračovať 
aj naďalej, pretože chceme, aby 
si z neho odniesli pekné zážit-
ky najmä detičky, pre ktoré je 

organizované. Veľké ďakujem 
patrí všetkým pomocníkom a 
organizátorom podujatia, veď 
balíčkov bolo skoro 600. Ďa-
kujeme deťom a rodičom, ktorí 
nám disciplinovaným sprá-

vaním pomohli vytvoriť pre 
najmenších obyvateľov Vajnor 
pekné podujatie a veríme, že 
si odniesli domov okrem ba-
líčkov aj radosť zo stretnutia so 
sv. Mikulášom. 

VAJNORSKÝ ŽIVOT

Mikuláš dostal od detí dekrét
V tomto krásnom ad-
ventnom predvianoč-
nom čase sme 5. decem-
bra v Parku pod lipami  
vo Vajnoroch privítali sv. 
MIKULÁŠA.  Aj keď bolo 
mrazivé počasie, na jeho 
príchod sme čakali v hoj-
nom počte, veď Mikuláš 
nám každoročne rozsve-
cuje vianočný stromček  
a dotvára nádhernú via-
nočnú atmosféru. 
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Stretnutie jubilantov v MČ Bratislava – Vajnory 
sa tohto roku konalo  v rámci mesiaca október, 
ktorý už tradične patrí úcte k starším.  

Veľká sála Domu kultúry vo Vaj-
noroch bola 25. októbra 2016 
takmer celá zaplnená, a to nielen 
jubilantmi, ale aj seniormi, kto-
rí mali záujem o koncert Gizky 
Oňovej - televíznej SVOKRY, 
ktorý bol darčekom pre všet-
kých. Príjemné bolo zaspievať si 
staré, známe a ešte vždy za srdce  
chytajúce piesne.
Tohto roku bolo celkom pozva-
ných 170 oslávencov vo veku 70, 
75, 80,85 a viac rokov.
Nie všetci sa však mohli zúčast-
niť. Niektorým to nedovolilo 
najmä zdravie, odovzdali sme 
im pozdrav aspoň na diaľku, 
poďakovali za ich prácu, obeta-

vosť, či už pre dobro vlastných 
rodín, alebo Vajnor, a tým, ktorí 
boli v sále, vyjadril svoje uznanie 
a ďakujem starosta Vajnor Ján 
Mrva. Dobre padlo aj príjemné 
občerstvenie, chlebík, zákusok a 
čaj s vareným vínkom .
Ďakujeme jubilantom za ich 
skúsenosti, ktoré nám odovzdá-
vajú v každodennom živote, ale 
najmä za ich čas, ktorí si vedia 
pre nás nájsť, za ich počúvajúce 
ucho a srdce. Prajeme im do bu-
dúcich rokov veľa zdravia, lásky 
a pekných chvíľ medzi svojimi 
drahými a priateľmi a tešíme sa 
na stretnutie s nimi.

Eva Bielčíková

Spievali si s Gizkou Oňovou

Deň otvorených pivníc  2016
Tento rok, ako aj každý rok, v 
rámci Malokarpatskej vínnej 
cesty mali možnosť záujem-
covia a fajnšmekri zavítať do 
vínnych pivníc malokarpat-
ských vinohradníkov. Aj naše 
Poľnohospodárske družstvo 
Vajnory je členom spolku 
MVC, preto sme sa opäť a 
radi zapojili do akcie s náz-
vom „Dni otvorených pivníc 
2016“. Pre návštevníkov sme 
v našej novej vinotéke Víno 
Vajnory mali okrem našich 
výborných vín prichystané 
aj prekvapenia a dve súťaže. 
Súťažilo sa, ako inak, o naše 
vajnorské vínko. Ak by sme 

porovnali predchádzajú-
ce ročníky tohto podujatia, 
môžeme konštatovať, že ku 
nám prichádza čoraz viac 
milovníkov vína. Našou ne-
výhodou je, že sme tak tro-
chu „mimo trasy“, keďže naše 
vinice sú síce pod Malými 
Karpatami, ale vínnu pivnicu 
máme v rámci areálu nášho 
družstva, takže ku nám idú 
ľudia cielene. Tešíme sa, teda, 
zvýšenému záujmu a veríme, 
že aj ocenenia, ktoré naše 
vína dostávajú už trvalo, pris-
pejú k lepšej poznateľnosti 
našich vín.

Igor Hraško
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História vinohradníctva a 
vinárstva v regióne Bratisla-
vy siaha takmer 3000 rokov 
do minulosti a dlhé storočia 
predstavoval vôbec najvýz-
namnejší vinohradnícky re-

gión Slovenska.  Vajnorskí a 
račianski  vinári sa tešili veľkej 
priazni samotnej kráľovnej 
Márie Terézie. Bratislavský re-
gión  v 16. až 18. storočí mal 
najväčšiu výmeru vinohradov 
a bol najväčším producentom 
vína na území Slovenska. Po-
žehnanie mladého vína sa 
konalo 11. 11. v Kaplnke sv. 
Ladislava na radnici a o 17. 
hodine v  Katedrále sv. Marti-
na v Bratislave. 
Sviatok svätého Martina sa 
oddávna v tomto meste spájal 
so slávením hodov, s jarmok-
mi a v súvislosti s vinohrad-
níctvom a vínom samotným 
sa k nemu viazali i zaujímavé 

právne a spoločenské úkony. 
V tento deň malo mesto vy-
hradené právo čapovať víno 
vo svojich pivniciach aj nap-
riek tomu, že to bol tzv. Ban-
nzeit (zavedený v 16. storočí), 
čiže čas, keď mali ostatní bra-
tislavskí vinohradníci výčap 
vína zakázaný. Čapovalo sa 
v podjazde Starej radnice, v 
pivnici vo františkánskom 
kláštore a v tzv. „apoštolskej 
pivnici“, ktorá sa nachádzala 
v Zelenom dome. A práve do 
tejto vinárne chodieval každo-
ročne na sviatok sv. Martina 
richtár s radnými pánmi a os-
tatnými predstaviteľmi mesta 
ochutnávať mladé vínko. 

Tradícia predaja vína sa za-
chovala a na Primaciálnom 
námestí sa v stánkoch ponú-
kali tie najlepšie vína tohto re-
giónu. Samozrejme, nemohli 
chýbať ani vinári z Vajnor.  V 
stánku Poľnohospodárskeho 
družstva Vajnory dvaja švár-
ni mládenci ponúkali najlep-
ší tohtoročný Iršaj na trhu. 
Neodolali im ani zahraničné  
turistky,  ktorým zachutilo 
víno, ale aj jablkový mušt pre-
šovaný z jabĺk z družstevných 
sadov.  Mohli ste si kúpiť a 
ochutnať to najlepšie, čo sa v 
družstevných pivniciach toh-
to roku urodilo. 

IFK

VAJNORSKÝ ŽIVOT 

Ako chutí mladé víno
Svätomartinské dni už 
po deviaty raz oživili tra-
díciu svätomartinských 
osláv v hlavnom meste. 
Organizátori v spolupráci 
s bratislavskou arcidiecé-
zou k  oslave výsledkov 
úsilia bratislavských vi-
nárov pridali aj duchov-
ný rozmer sviatku. 
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A ďalšia úspešná akcia je za 
nami. V sobotu 26.11. 2016 
organizoval hádzanársky klub 
Vajnory v spolupráci s MČ Bra-
tislava - Vajnory tradičnú kul-
túrno-spoločenskú akciu pod 
názvom Katarínska zábava. 
Jej hlavným cieľom je každo-
ročne prežiť večer plný zábavy, 
smiechu a tanca a prezentovať 
hádzanársky klub širšiemu kru-

hu obyvateľov Vajnor a okolia. 
Z organizátorského pohľadu 
môžeme konštatovať, že toh-
toročná akcia patrí historicky 
k tým najúspešnejším, keďže 
vajnorský dom kultúry bol ob-
sadený do posledného miesta 
a dokopy sa tu stretlo vyše  200 
hostí. O dobrú náladu sa starali 
naši hádzanári na čele so živou 
hudbou v podaní kapely Kol-

larBand, nechýbala ani pestrá 
a bohatá tombola a chvíľu po 
jednej ráno už mal pod palcom 
celý tanečný parket DJ Live, 
ktorý sa staral o zábavu až do 
skorých ranných hodín. Za celý 
organizačný tím a kolektív HK 
Vajnory ďakujeme všetkým zú-
častneným hosťom. Dúfame, že 
sa vám na tohtoročnej zábave 
páčilo, dobre ste sa zabavili a o 

rok sa uvidíme opäť! Snímky z 
akcie by mali byť dostupné už 
čoskoro na internetovej strán-
ke hádzanárskeho klubu www.
hkvajnory.sk. V neposlednom 
rade dovoľte, aby sme sa po-
ďakovali za spoluprácu aj MČ 
Vajnory a všetkým sponzorom, 
bez ktorých by nebolo možné 
prežiť s vami tento úžasný večer. 

Michal Záhradník

Hádzanári na Katarínskej zábave

SPONZORI: 
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Život FK Vajnory

Muži sa etablovali v 3. lige, B-
skupina bojuje o postup zo 6. 
ligy, ale v našom klube kladie-
me veľký dôraz aj na prácu s 
mládežou (združujeme spolu 
120 detí). Výrazný úspech sa 
podaril starším žiakom, kto-
rí zimujú na prvej priečke 3. 
ligy. Najmä o tomto úspechu 
sa môžete dozvedieť viac, ak sa 
začítate do riadkov o živote FK 
Vajnory.

PRÍPRAVKA

(tréneri Richard Fekete, An-
drej Kulčár)
Cieľová rovinka jesennej časti 
priniesla veľa pekných mo-
mentov a medzi nimi aj krásne 
góly. Od novembra využívame, 
tak ako tri skupiny predpríp-
ravky, priestory telocvične ZŠ 
K.Brúderovej. Tradične sme 
prípravku prihlásili do Zimnej 
halovej ligy, kde budú tentoraz 
štartovať až 3 tímy, aby všet-
ky deti hrali. Pracovne som 
ich pomenoval Tigre, Levy a 
Pumy. 

výsledky:
23.10. Záhorská Bystrica – Vaj-
nory starší 8:3 (Filip, M.Uhlár, 
Tranžíková) mladší 1:6 (2 
D.Pál a Janek, 1 P.Pál a Kutný)
29.10. Vajnory – Malacky starší 
1:4 (Filip) 
mladší 4:4 (2 Královič, 1 Hli-
vák a Janek)
5.11. Vajnory – Iskra Petržalka 
starší 2:2 (Kusý, Katrenčík)
mladší 4:5 (2 Hlivák, 1 Králo-
vič a P.Uhlár) 

MLADŠÍ ŽIACI 

(tréner Róbert Vajda)
2 zápasy v závere novembra 
odohrali aj mladší žiaci. Uzav-
rieť jeseň mali až v novembri 
v Malinove, ale to svoj tím od-
hlásilo. Robo Vajda sa tento-
raz rozhodol zvoliť iný model 
zimnej prípravy – bez dlhodo-
bého halového turnaja. 

výsledky:
23.10. Ivanka pri Dunaji – 
Vajnory 4:1 (Brom)
30.10. Vajnory – FK Šamorín-
Hamuliakovo 0:5

STARŠÍ ŽIACI 

(tréneri Radoslav Kováč, Pat-
rik Mozola)
Záver jesene starším žiakom 
vyšiel najmä výsledkovo. Ur-
čite by im svedčali ešte lepší 
súperi, pri ktorých by museli 
ísť až na hranicu svojich mož-
ností, ktoré sú oveľa vyššie, 
ako chlapci ukázali. Po remí-

ze v Šamoríne ostali na vý-
bornom 1. mieste, čo je ďalší 
veľký úspech nášho FK v tom-
to roku. Rozhovor s trénerom 
Radom Kováčom a pohľad na 
celý káder prinášame nižšie.

výsledky:
23.10. Most pri Bratislave – 
Vajnory 0:3 (2 J.Kula, 1 De-
peš) 
26.10. Vajnory – FK Šamorín-
Hamuliakovo 6:2 (4 Hanzlík, 
1 J.Kula a Krajčí)
2.11. Vajnory – Scorpions 9:0 
(4 J.Kula, 2 Mozoľa, 1 Sadloň, 
Hanzlík a Depeš)
5.11. PFA ŠTK Šamorín – Vaj-
nory 1:1 (Rohoň)

MUŽI 

(tréner Miroslav Hirko)
A-tím v 3. lige nabral skvelé 
tempo a 9 bodov v posled-
ných troch kolách ho postr-
čilo na výborné 5. miesto. 
Slovo „záchrana“ sa už sklo-
ňovať nemusí. Rezerva urobi-

la skvelý výsledok v Hamulia-
kove a mohla aj v Devínskej 
Novej Vsi, lenže na extrémne 
rozmočenom teréne stratila v 
záverečnej štvrťhodine vede-
nie 4:1, takže na vysnívané 1. 
miesto má pred jarou stratu 
5 bodov. Muži budú trénovať 
v zime dvakrát týždenne na 
umelej tráve areálu Mladej 
gardy, niektorí aj so „starými 
pánmi“ v piatok podvečer na 
školskom dvore. V zimnom 
pohári BFZ bude Vajnory re-
prezentovať jedno spoločné 
mužstvo.

výsledky – A-tím (3.liga):
22.10. Vajnory – FC Malacky 
3:1 (Ma.Sokol, Matejčík)
30.10. Dunajská Lužná – Vaj-
nory 1:2 (Mozola, Filan)
5.11. Vajnory – PŠC Pezinok 
3:0 (2 Matejčík, 1 Bahna)
 
výsledky – B-tím (6.liga):
23.10. Hamuliakovo – Vajno-
ry 0:2 (Mozola, Rejžek)
29.10. Vajnory – Dunajská 
Lužná B 3:1 (2 Rejžek, 1 Ra-
faj)
6.11. Dev.Nová Ves B – Vaj-
nory 4:4 (Rejžek, Kyjovský, 
Velička, Rafaj)

Všetkým fanúšikom, podpo-
rovateľom, sponzorom, ro-
dičom i hráčom ďakujem v 
mene celého FK Vajnory za 
pomoc a priazeň v roku 2016. 
Zároveň vám prajem krásne 
prežitie vianočných sviatkov 
a všetko najlepšie v novom 
roku.

Richard Fekete, prezident FK 
Vajnory  (www.fkvajnory.sk)

Vianoce sú už tu. Cez 
sviatky si oddýchnu 
aj vajnorskí futbalisti. 
Jeseň priniesla mnoho 
nových vecí do života 
FK a väčšina bola pozi-
tívna. Snažíme sa robiť 
maximum pre to, aby 
mali deti čo najlepšie 
podmienky a hra mu-
žov čo najviac tešila 
našich fanúšikov.

Informácia pre rodičov – plán tréningov mládeže (telocvičňa ZŠ Osloboditeľská):
                  17:00                                                18:00 19:30
Pon. predprípravka (tréner Cintavý) mladší žiaci starší žiaci 
Ut. predprípravka (Velička) prípravka
Str. predprípravka (Cintavý) mladší žiaci (+ 17:00 starší žiaci vonku)
Štv. prípravka 
Pia. predprípravka (Bľanda) prípravka starší žiaci

                  10:00 11:00
So predprípravka (Velička)                 predprípravka (Bľanda)
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? Aká bola tvoja cesta k tré-
nerstvu a ako si sa dostal 

do Vajnor? Aké je tvoje tré-
nerské vzdelanie? 
Základnú Euro C licenciu som 
absolvoval v Prievidzi v roku 
2010, tam som zažil aj svoje 
prvé trénerské skúsenosti. Prax 
som si obohatil v FK Dúbravka, 
ŠK Slovan Bratislava, v kurzoch 
Coerver coaching a vo Futbalo-
vých kempoch. Teraz som drži-
teľom Euro B licencie.

? Prečo si si pred časom vy-
bral práve náš FK? 

Bolo tam viac dôvodov. Keďže 
som vtedy nemohol hrať fut-
bal, chcel som sa plne venovať 
iba trénerstvu a svojej rodine, 
takže som nechcel ani ďaleko 
cestovať. Na základe dobrých 
odporúčaní som oslovil práve 
FK Vajnory.

? Zároveň hrávaš aj za na-
šich mužov 3. ligu. Je 

ťažké všetko skĺbiť dokopy s 
prácou, rodinným životom, 
tvojou malou dcérkou? 
Nehovorím, že to je jednodu-
ché, ale dá sa to, len si treba 
dobre naplánovať čas a trpez-
livú manželku. Dcérka sa rada 
chodí hrávať na ihrisko, takže 
niekedy spájame príjemné s 
užitočným.

? Vďaka čomu je tvoj tím na 
1. mieste? Čo ťa najviac 

teší a v čom by sa mohol zlep-
šiť?
 Je to prvý rok čo z FK hráči 
neodchádzajú, ale, naopak, 
vrátili sa nám aj tí, čo mali 
ambície presadiť sa vo vyšších 
súťažiach, a to sa odzrkadlilo 
aj na hernej kvalite. Snažím sa 
chalanom vštepiť myšlienku, 
že poctivá práca na tréningoch 
sa určite prejaví v zápase. Nie-
ktorí to pochopili a dnes vidí-
me výsledky, niektorí to však 
stále pochopiť nechcú. 

? Aký rozdiel je medzi touto 
a predchádzajúcou sezó-

nou, v ktorej ste boli na chvos-
te tabuľky? 

V tejto súťaži a vekovej kategó-
rii je to najmä o fyzickom roz-
diele, ktorý rozhoduje o výs-
ledkoch. Minulý rok boli títo 
istí chlapci o rok mladší a iba 
zbierali skúsenosti na veľkom 
ihrisku. Takisto sme sa snažili 
vždy hrať kombinačný futbal, 
čo bolo na úkor výsledkov, no 
dnes z toho zbierame ovocie. 

? Majú tvoji hráči neskôr 
možnosť uplatniť sa v kva-

litnejších ligách? 
Ak budú na sebe pracovať, tak 
si myslím, že niektorého z nich 
budeme vidieť o pár rokov 
hrať vo vajnorskom A mužstve 
3. ligu. 

? Bude sa družstvo v zime 
vôbec nejako meniť? Aké 

máš plány na prípravné ob-
dobie? 
Myslím si, že výrazne nie. Ká-
der doplní Samuel Pilát, ktorý 
s nami už aj trénuje a snaha 
je vyriešiť aj brankársky post, 
keďže Matej Meško je prero-
bený z hráča na brankára a aj 
napriek tomu si svoje miesto 
zastal fantasticky. Plánujeme 
opäť sústredenie a určite neja-
ké prípravné zápasy. 

? Čo je v práci s tvojou sku-
pinou najťažšie? 

Chalani sa nachádzajú v ná-
ročnom veku, takže je to určite 
zvládanie ich výkyvov správa-
nia.

? Už pár mesiacov ti pomá-
ha Patrik Mozola ako asi-

stent, angažujú sa aj rodičia 
(traja z nich sú vo Výkonnom 
výbore FK). V čom ti najviac 
prospieva ich podpora? 
Patrik zbiera prvé skúsenos-
ti ako tréner a zatiaľ mu to ide 
celkom dobre.  Už viackrát som 
povedal, že keby nebolo podpo-
ry rodičov, tak vo Vajnoroch by 
sa nehral futbal na tejto úrovni. 
Angažujú sa v rôznych oblas-
tiach, napr. preprava chalanov 
na vonkajšie zápasy, nové dre-
sy, vychádzkové súpravy či v 
okrášľovaní areálu FK. Osobne 
by som chcel poďakovať najmä 
vedúcemu mužstva I. Kulovi, 
ktorý mi pomáha pri organizácii 
a M. Meškovi, ktorý nám napr. 
manažoval sústredenie v Zla-
tých Moravciach. 

? Čo po sezóne? Vajnory už 
roky nemajú dorastencov. 

Bol by to pre teba ďalší logic-
ký krok...  
Ja osobne sa tejto myšlienke ne-
bránim. Ak chce mať klub neja-
kú dlhodobú víziu, čo momen-
tálne vo Vajnoroch je, potrebuje 
stavať aj na svojich odchovan-
coch a dorast by tomu určite 
pomohol. Momentálne neviem, 
čo bude po sezóne, dokončujem 
si školu a chcel by som zmeniť 
možno aj prácu. Ak by sa tu 
dorast podarilo poskladať, tak 
by to bola pre mňa s podporou 
vedenia určite nová výzva.

? Akú trénerskú cestu razíš a 
kam by si to chcel v tomto 

vrtkavom remesle dotiahnuť? 
Určite by som si chcel spraviť 
ďalší stupeň trénerského vzde-
lania, ale zatiaľ žiadne konkrét-
ne ciele či sny nemám. Dnes 
vidíme, že futbalový tréner je 
najviac menená pracovná po-
zícia, takže ja, ako živiteľ rodiny, 
to môžem robiť iba popri práci. 

? Kto ti je sympatický zo sve-
tových trénerov, kto je tvoj 

obľúbený hráč a akému klubu 
fandíš? 
Určite Jurgen Klopp a zvedavý 
som teraz momentálne aj na 
najmladšieho trénera v histórii 
Bundesligy Juliana Negalsman-
na (29). Veľmi dlho som fanúšik 
FC Chelsea.

? Úprimne, čo sa ti v klube 
páči a čo by si zmenil na 

lepšie? 
Našiel som tu veľa priateľov a 
milých ľudí. Nie je nič, čo by 
som momentálne dokázal vý-
razne zmeniť a iných nechcem 
komentovať, pretože mi to vô-
bec neprináleží. Na to, aké má 
klub zázemie a finančnú pod-
poru od mesta, si počína fan-
tasticky.

? Súhlasíš s novou víziou klu-
bu, myšlienkami a kódexa-

mi správania, ktorých by si sa 
mal aj ty držať? 
Úplne s tým súhlasím. Či sú to 
funkcionári, rodičia, tréneri ale-
bo hráči, každý by mal poznať 
svoj kódex a správať sa podľa 
toho. Ja sa ich snažím dodržia-
vať, samozrejme, nie vždy sa to 
však podarí. Držím sa najmä 
myšlienky „aký tréner, taký 
tím“.

? Akú má futbal vo Vajnoroch 
budúcnosť? 

Odkedy som prišiel do Vajnor, 
futbal tu stále napreduje. Hlá-
si sa nám čoraz viac detí, čo je 
základ pre každý klub, takže si 
myslím, že slušnú.
Na záver pre čitateľov Vajnor-
ských noviniek charakterizuj pár 
vetami svojich zverencov....

Chcem sa plne venovať iba trénerstvu
Rozhovor s Radoslavom Kováčom trénerom starších žiakov
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Matej Meško: Náš 
nový brankár, ktorý 
bol prerobený z ľavého 
obrancu. Postupne 
svojou poctivou prácou 
a odhodlaním, ktoré 
prenáša aj na mužstvo, 
napreduje. Potvrdil to 
aj v kľúčovom zápase 
v Šamoríne, keď chytil 
penaltu.

Adam Kríž: Bývalý 
brankár a dnes fyzicky 
najvyspelejší hráč 
v mužstve si dobre 
uvedomuje svoje silné 
aj slabé stránky. Inteli-
gentný hráč, ktorý vie, 
že ho futbal živiť nebu-
de, ale má rád kolektív, 
tak v zápase dáva zo 
seba všetko.

Roman Skurák: 
Najväčší poctivec v 
mužstve dokazuje, že 
ak človek chce, tak sa 
to dá. Spravil obrovský 
futbalový pokrok a 
svojou snahou si vybo-
joval pevné miesto v 
základnej zostave.

Jakub Kula: Prezývka 
„Andel“ je presný opak 
toho, ako sa niekedy 
správa. Je to jeden z 
najtalentovanejších 
hráčov vo Vajnoroch, 
no svojím prístupom 
na tréningoch bude 
mať problém udržať 
sa v základnej zostave. 
„Jakub pridaj!“ 

Samuel Sadloň: 
Prišiel v lete z Rače 
späť do Vajnor a 
svojimi vyrovnanými 
výkonmi tvorí základný 
pilier v obrane. Tvrdý 
stopér, ktorý vzbudzuje 
rešpekt u súperov a 
dokáže na ihrisku 
usmerniť aj svojich 
spoluhráčov.

Oliver Schultz: Od-
kedy prišiel k nám sa 
stále zlepšuje v každej 
futbalovej oblasti. V 
obrane si vie zastať 
svoje miesto, niekedy 
však potrebuje usmer-
niť. Nohu nestiahne zo 
žiadneho súboja.

Matej Kula: Náš kapi-
tán ide vždy príkladom 
pre ostatných na 
ihrisku aj mimo neho. 
Má herné aj mravné 
vlastnosti na to, aby to 
dotiahol ďaleko. Držím 
mu palce. 

Matej Patkoš: Po-
ctivou dochádzkou 
na tréningy si Matej 
zabezpečoval miesto 
v základnej zostave. 
S loptou to vie, ale 
popracovať by mal 
na kondícii, rýchlosti 
a sile. 

Tomáš Rehák: Má 
inštinkt na góly, čo 
dokázal v niekoľkých 
zápasoch. Popracovať 
by mal však na všet-
kých ostatných futba-
lových ukazovateľoch a 
zaradiť vyšší prevodový 
stupeň.

Oliver Depeš: Cieľa-
vedomosť a futbalové 
myslenie Olimu nechý-
ba, čo dokazoval skoro 
v každom zápase. 
Popracovať by mal 
na morálno-vôľových 
vlastnostiach.

Igor Rohoň: Svojimi 
kľučkami dokázal neraz 
zamotať súperovi hla-
vu a jeho gól v posled-
nom zápase rozhodol 
o tom, že zimujeme na 
čele tabuľky. Zlepšiť by 
mal najmä dochádzku 
na tréningy. 

Šimon Krajčí: Svojou 
kreativitou často 
prekvapí súpera, ale aj 
nás. Je pracovitý, bo-
jovný a na tréningoch a 
v zápase vidieť, že má 
rad loptu. Potrebuje sa 
naučiť počúvať okolie a 
najmä trénera.

Jakub Hanzlík: Svo-
jím správaním neraz 
prekvapil nielen mňa, 
ale celé okolie. Po 
dlhšej prestávke, ktorá 
Jakubovi jednoznačne 
prospela, prišiel ako 
vymenený. Dúfam, 
že mu to ostane čo 
najdlhšie, lebo jeho 
rýchlosť v útoku bude-
me potrebovať.  

Dávid Mitošinka: 
Pozitívnym prístupom 
na tréningoch ukazuje 
pokrok po futbalovej 
stránke. Má rád futbal 
a kolektív. Fyzicky 
prítomný skoro na kaž-
dom tréningu, ale jeho 
myseľ je mnohokrát v 
oblakoch. 

Samuel Pilát: Nová 
mladá tvár v našom 
mužstve. Teším sa 
na spoluprácu s ním, 
lebo zatiaľ sa ukazuje 
v dobrom svetle. Jeho 
pohybové schopnosti 
sú na vysokej úrovni.

Dávid Ondečko: Je je-
den z navrátilcov, ktorý 
v lete prišiel z Vrakune. 
Technicky celkom dob-
re vybavený hráč, treba 
však vylepšiť prístup k 
tréningom, kolektívnej 
hre a celkovo k futbalu.

Peter Mozoľa: Stále 
usmiaty ortodoxný ľa-
vák prispieva k dobrej 
nálade v mužstve, ale 
trénerovi už spôsobil 
nie jednu šedinu na 
hlave. Futbal strieda s 
plávaním, čo ho brzdí 
pri rýchlejšom futbalo-
vom rozvíjaní.

tréner 
starších žiakov 
Radoslav Kováč
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VAJNORSKÝ ŽIVOT

Rozlúčili sme sa s pani Alojziou Hrabákovou

Ako často zvykneme život 
človeka prirovnávať ku kni-
he – prvá stránka sa začína u 
každého rovnako, dátumom 
narodenia a potom deň po 
dni svojím konaním, svo-
jimi činmi napĺňa si každý 
sám stránky svojho života, a 
tým tvorí jednotlivé kapitoly. 
Tieto sú už dané každému je-
dincovi osobitne, jedinečne. 
No posledná stránka je opäť 
rovnaká u každého, keď tvo-
rí záver, koniec bez možnosti 
akejkoľvek opravy či zmeny – 
dátum úmrtia. 
Kniha života pani Alojzie 
Hrabákovej sa navždy zatvo-
rila 10. 11. 2016,  keď dotĺklo 
jej srdce naposledy. Jej život-
ná kniha je hotová, dopísaná. 
Je to román prepletený chví-
ľami radosti, pokoja a šťastia, 
s chvíľami trápenia, starostí 
a skúšok. Môžeme ho založiť 
do knižnice spomienok. 
     Pani Alojzia Hrabáko-
vá – naša teta Lojzka, ostane 
medzi nami cez svoju lásku 
k najbližším: k manželovi, 

deťom, vnúčatám, pravnúča-
tám, celej rodine, ale aj k nám, 
Vajnorákom.
Rozdávala okolo seba dob-
rú náladu, povzbudenie a 
radosť. Ako ľudová rozprá-
vačka nechýbala na žiadnych 
kultúrnych a spoločenských 
podujatiach vo Vajnoroch, 
no nepôsobila len na domá-
cej scéne, všade, kde sa ob-
javila, bola zárukou dobrej 
nálady,  šíriteľkou dobrého 
mena Vajnor, za čo jej zo 
srdca ďakujeme. Vystupova-
la s Vajnorskou dychovkou, 
Vajnorským okrášľovacím 
spolkom, Podobenkou a tiež 
s Vajnorským ochotníckym 
divadlom. Našu tetu Lojzku 
si budeme pamätať, ako nám 
na javisku vyprávja staré vaj-
norské príbehy, odetá do vaj-
norského kroja. Z obetavej 
a obetujúcej sa lásky žijeme 
všetci a teta Lojzka  ňou ne-
šetrila, darovala   nám vzácny 
čas odovzdávania tradícii z 
generácie na generáciu. Vďa-
ka Vám! Teta Lojzka, budete 

navždy zapísaná vo vajnor-
skej histórii, ako človek, kto-
rý bezpochyby k Vajnorom 
patrí, ktorý nám daroval veľa 
krásy, múdrosti, jednodu-
chosti a ľudskosti. Ostávate v 
našich srdciach, spomíname, 
ďakujeme a tisnú sa nám slzy 
oči.
Na  poslednej ceste  tety Lojz-
ky sme sa sklonili pred ňou s 

hlbokou úctou a vrelou vďa-
kou za všetko, čo nám dala, čo 
pre našu mestskú časť urobila. 

Česť jej svetlej pamiatke!

Hoc odišla som bez slova a na 
rozlúčku nebol čas,
spomienky na mňa nech navž-
dy zostanú vo vás.
 Soňa Molnárová

 V knihe života je všetko napísané, všetko dané,
jej listy sú osudom prevracané,
až kým práve ten osud nerozhodne,
že je čas, aby sa kniha zavrela....

Január:
10.1.-19.3. „Obložený klavír 
č.22“ - Viera Čepcová /šperk, 
Peter Čepec/ olejomaľba. 
Výstava je prístupná od 8.1. 
do 19.3.2017. Tel.: 0903 477 
074. Vstup voľný, otvorené 
UT – NE, 14.00 – 18.00h 

29. Vianočné ozveny – sláv-
nostný koncert Speváckeho 
zboru J. Pavla II. spojený s 
oslavou  životného jubilea 
Dr. Ondreja Dema. Kostol 

Sedembolestnej Panny Márie 
Vajnory o 16.00 h

21. Tvorivé dielne pre deti, 
Galéria Typo &Ars, 10.00h-
14.00h

22. Karneval na ľade o 15.00 
h, športový areál Alviano
28.-29. Ľadový pohár 2017 – 
amatérsky turnaj v ľadovom 
hokeji, šport. areál Alviano, 
v prípade nepriaznivého po-
časia termín  11. – 12.2.

Február:
4.REPREZENTAČNÝ PLES 
MČ BA–Vajnory DK  Vaj-
nory, Pod lipami 2, 19.00h 
vstupné 45 € veľká, 35 € malá 
sála

4. Tvorivé dielne pre deti, 
Galéria Typo &Ars, 10.00h - 
14.00h

18. Družstevné hodovanie v 
spolupráci s Poľnohospodár-
skym družstvom Vajnory a 

miestnymi spolkami, areál pred 
PD Vajnory, 8.00h - 16.00h                             
18. Tvorivé dielne pre deti, 
Galéria Typo &Ars, 10.00h - 
14.00h

28. Fašiangová veselica spo-
jená s pochovávaním basy 
– organizuje VOS, Vajnorská 
dychová hudba, spoluorga-
nizátor MČ BA-Vajnory, DK 
Vajnory, 18.00h – 24.00h, hrá 
Lola band, vstup voľný

Zmena programu vyhradená!

Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí  
na mesiace január a február 2017
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HISTÓRIA

Keď som ho prvý raz stre-
tol pri soche sv. Floriána vo 
Vajnoroch,niečo ma na ňom 
zaujalo.   Neviem, čo to bolo, 
no jeho malá postava pritiahla 
moju pozornosť.  Chvíľu som 
ho sledoval a snažil sa na sním-
ku zachytiť to zvláštne fluidum, 
ktoré z neho vyžarovalo. Stál na 
námestí medzi hosťami a náv-
števníkmi vajnorských dožiniek 
vo vyšívanej košeli. Na hlave 
mal fičúrsky širáček s pierkom a 
vyšívanou stužkou.  Aj pri svojej 
malej postave bol neprehliad-
nuteľný.
Keď som sa neskôr  domácich 
pýtal, kto je to, všetci mi s údi-
vom, ako je to možné, že ho ne-
poznám,  povedali, že je to náš 
strýco Vojtech Grebeči. Skrát-
ka Vojto. Meno Grebečiovcov 
je pôvodné vajnorské meno. 
Vyskytuje sa v dedine 42- krát.  
Vojto sa narodil v roku 1928 a 
v rodine s 13-timi deťmi.   Dnes 
má teda úctyhodných 88 rokov.  

Život s Vajnorankou  

V živote  sa okrem práce a rodi-
ny venoval dvom láskam.  Boli 
to dychovka a šport. Každý, kto 
v tejto dedine niečo znamenal, 
sa počas svojho života okolo 
nej obtrel.   Vojto začal pravi-

delne hrať po svojom návrate 
z vojenčiny. Spolu s kapelní-
kom  Titusom Pilným sú dnes 
dvaja najstarší žijúci členovia 
dychovky.  Obaja sú dobrými 
priateľmi, hoci to medzi nimi 
občas iskrilo.  Veď Vojto bol o 
10 rokov starší a hral na tubu, 
čo je nástroj relatívne veľký a 
ťažký, a preto vyžadoval od hu-
dobníka istú fyzickú silu. Titus 
bol síce mladší, ale bol kapelník 
a mal slovo, ktoré niečo zname-
nalo. Možno preto sa podľa slov 
starého pána nikdy nepobili.  
Vždy sa to skončilo škrípaním 
zubov, slovnými vyhrážkami či 
zvýšeným hlasom. Veď obaja 
mali pravdu. Jeden bol kapelník 
a druhý nenahraditeľný muzi-
kant, hráč na tubu, o ktorých 
vraj bola núdza. Nikto totiž na 
tento obrovský nástroj nech-
cel hrať.  S dychovkou Grebeči 
pochodil svet.  Bol v Argentíne, 
oboch Amerikách, Paríži, či 
len tu za humnom, v Čechách 
či Prievidzi.  Pán Grebeči bol 
aktívny aj na športovom poli. 
Hrával futbal aj hokej. Pre svoju 
nižšiu a zavalitejšiu postavu sa 
stal brankárom reprezentácie.  
Mladší brat Cyril získal titul 
majstrom športu vo vzpieraní. 
Vojto bol na svojho brata ná-
ležite hrdý. Dodnes v jeho sú-

kromnom albume sú snímky z 
Cyrilových športových súťaží.  

Osudná púť 
do Francúzska 

Strýc Vojtech je veriaci človek. 
Niet sa čo čudovať, že zorgani-
zoval púť svojich súrodencov 
a troch františkánov k miestu 
zjavenia Panny Márie v Lur-
doch. Nielen zorganizoval, ale 
aj zaplatil. Tajomným riadením 
osudu sa v Lurdoch stal osudný 
úraz, ktorý zmenil život niekoľ-
kých členov jeho rodiny.  Trinásť 
pútnikov sa v dave roztratilo, 
každý si išiel za svojím cieľom. 
Až večer  Vojtecha, ako orga-
nizátora, zavolali do nemocni-
ce. V bezvedomí tam ležal brat 
Cyril. Našli ho vraj na zemi v 
bezvedomí. Čo sa v skutočnosti 
stalo, nikto nevedel. Cyril bol v 
bezvedomí niekoľko mesiacov a 
trvalo nejaký čas, kým sa z neho 
prebral. Pretieklo ešte veľa vody 
v Seine, kým si rodina mohla 
previezť pacienta späť domov.  
Vojto vymenil svoj trojizbový 
byt v Bratislave a nasťahoval sa 
do rodičovského domu. Cyril 
sa už z úrazu nespamätal. Ostal 
napoly ochrnutý a pripútaný 
na invalidný vozík.  Vojtech sa 
nesťažoval, denne sa oňho sta-
ral.  Obliekal ho, varil mu, pral, 
poskytoval pomoc pri hygie-
nických potrebách a nereptal. 
Všetko robil s pocitom zodpo-
vednosti staršieho brata.  Po-
choval svoju manželku, mlad-
šieho brata Adolfa a nakoniec aj 
Cyrila.  Dnes žije sám.   

História jedného 
života

Príbeh rodiny Grebečiovcov, 
ich vzťah k Vajnorom, športu 
aj dychovke spísal strýco Vojto 
v 8 kronikách. Okrem toho si 
zapisuje vlastné úvahy a myš-
lienky. Za jeho pohnutý život 
to vydalo na 3 ďalšie knihy. 
Dodnes ho táto činnosť baví a 
zaujíma, aj keď, ako tvrdí, od-
kedy zomrel brat Cyril, ide to 
s jeho pamäťou dolu kopcom. 
To mu však neprekáža, času má 
dosť a stále je čo zapisovať. Je na 
každej akcii, ktorá sa v dedine 
deje. Uvidíte ho pri oslavách 
dožiniek či výročia vajnorskej 
dychovej hudby. Nájdete ho pri 
rekonštrukcii kostola, alebo pri 
archeologických vykopávkach.
Pomáha, sleduje a potom doma 
zapíše pre potomkov do kroni-
ky svojho života,  ako to v sku-
točnosti bolo.  Sedel som v jeho 
kuchyni, listoval v kronikách a 
tichučko počúval osud človeka, 
ktorý nevymyslí nijaký scená-
rista. To nie je film, to je život.  
Vyše 50 minút som nahrával 
rozprávanie človeka , ktorý pre-
žil toľko, čo by naplnilo aj tri 
osudy.  
Poznámka autora: Niektoré 
súvislosti  nemusia byť vyroz-
právané tak, ako ich Vajnoráci 
poznajú. Snažil som sa držať au-
tentickej výpovede strýca Vojta. 
Pri jeho úctyhodnom veku 88 
rokov má právo si niečo aj ne-
pamätať,  preto prosím čitateľa o 
istú dávku pochopenia.   

Igor Kňazovický

Nenápadný vajnorský kronikár
Vojtech Grebeči z Vajnor nie je síce najstarším oby-
vateľom bratislavskej mestskej časti, ale je jedným z 
tých, ktorí dobré meno obce šírili široko-ďaleko. S dy-
chovou hudbou, v ktorej hral na tubu, zavítal počas 
totality do Paríža, Kyjeva a ostatných miest, kde si ľu-
dovky želali a pýtali Slováci žijúci v zahraničí. 
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V Galérii TYPO&ARS je od 3. decembra 2016 ot-
vorená nová výstava, na ktorej vystavujú svoje 
práce manželia Čepcovci. Výber prác na  prezen-
táciu podriadili spoločnej inšpirácii – hudbe. 

Názov výstavy „Obložený klavír 
č. 22“ znamená aj 22 rokov spo-
ločných galerijných aktivít vo 
Vajnoroch. Na 93 vajnorských 
výstavách prezentovali vo svojej 
galérii práce 164 výtvarníkov z 
11 krajín, ich zásluhou sa galé-
ria začlenila medzi významné 
galerijné inštitúcie Slovenska s 
vykryštalizovaným zameraním 
a výchovno-informačným ob-
sahom, v priamom napojení na 
celoslovenské tvorivé dianie. 
Viera ČEPCOVÁ (*1957, Bra-
tislava) – lektorka, výtvarníč-
ka, absolvovala SPŠ grafickú v 
Bratislave. Venuje sa výtvarnej 
činnosti v oblasti keramiky, 
drotárstva a šperkárstva, ako aj 
lektorskej činnosti v oblasti vý-
tvarných a umeleckých reme-
siel. Spolu s priateľmi založila v 
roku 2005 o. z. Združenie deti a 
umenie, v ktorého rámci v Ga-
lérii TYPO&ARS zorganizovala 

doteraz 747 tvorivých dielní pre 
deti a kurzov tvorivosti pre do-
spelých, zameraných nielen na 
rozvoj tvorivého myslenia a tvo-
rivej činnosti, ale aj na zachova-
nie kultúrneho dedičstva a rozvoj 
tradičných umeleckých remesiel. 
Do tvorivých dielní zapája aj 
zdravotne postihnuté deti s cie-
ľom rozvoja ich psychiky a moto-
riky, ako aj ich lepšieho začlene-
nia do kolektívu. Viera Čepcová 
na tejto výstave prezentuje svoju 
tohtoročnú kolekciu šperkov, in-
špirovanú hudobnými motívmi. 
Jemnosť zhotovenia náhrdelní-
kov, náramkov a náušníc je pre 
jej tvorbu charakteristická. 
Peter ČEPEC (*1954, Bratislava) 
– výtvarník, typograf a galerista. 
Absolvovent SPŠ grafickej a Uni-
verzity Komenského. Venuje sa 
olejomaľbe, keramike, počítačo-
vej grafike a výtvarnej typografii. 
Svoje práce prezentoval na 160 

výstavách tak na Slovensku, ako 
aj v zahraničí. Výstava v Galérii 
TYPO&ARS je pokračovaním 
septembrovej výstavy „Peter Če-
pec – Intermezzo“ v Pálffyho pa-
láci na Zámockej 47, kde vystavil 
67 olejomalieb väčších formátov. 

Vo vajnorskej galérii, vzhľadom 
na komornejšie priestory, pre-
zentuje 56 olejomalieb – sú to 
síce menšie formáty, ale veľkej 
vypovedacej hodnoty, so spoloč-
ným menovateľom – hudbou. 

Peter Čepec

Výtvarný obložený klavír

Keď sa domov naplní zvonením 
hrkálok
a rozvonia bábätkom,
je to to najkrajšie a najmilšie, 
čo môže do rodiny vstúpiť. 

V Aj v našich vajnorských rodi-
nách sa už niekoľko mesiacov 
rozlieha nový detský smiech i 
plač. Postarali sa o to najmlad-
ší členovia rodín, ktorých sme 
slávnostne privítali do veľkej 
rodiny Vajnorákov na  „Sláv-
nosti uvítania detí do života 8. 
decembra 2016“.    Ich mená 
sú zapísané v Pamätnej knihe  
mestskej časti. Mamičky okrem 
poďakovaní i gratulácií si pre-
vzali  Pamätný list pre dieťatko 
a finančný príspevok od mest-
skej časti.  Svojich malých ka-
marátov prišiel potešiť Detský 
folklórny súbor PODOBENKA 
Z VAJNOR ( ktorý pracuje pod 

vedením Gabriely Zemanovej) 
s pásmom detských hier a uspá-
vaniek. 

Našim malým ratolestiam pra-
jem, aby boli šťastnými die-
ťatkami  v šťastnej rodine, kde 

sa majú všetci radi.  Rodičom 
prajem veľa dobrého zdravia, 
dostatok elánu, mnoho trpezli-
vosti a neúrekom úspechov pri 
výchove detí. 

 Soňa Molnárová

Vitajte malí Vajnoráci a Vajnorky!
Meno, priezvisko Dátum nar.
Miroslav Varga 31. augusta 2016
Viktória Dostalová 30. augusta 2016
Juliana Kosáčová 25. júna 2016
Benjamín Baričič 10. mája 2016
Mathias Böhm 18. augusta 2016
Hana Šoltisová 07.septembra 2016 
Daniela Krištofičová 24. augusta 2016
Alex Cích 14.septembra 2016
Dorota Bačíková 27. júla 2016
Miroslav Ondruška 26. augusta 2016
Alexandra Majbová 05.septembra 2016
Eliška Kunderlíková 30.septembra 2016
Andrea Kvasničková 24.septembra 2016
Karolína Novotná 08. októbra 2016
Maximilián Bihari 10. októbra 2016
Matúš Homza 02. júna 2016
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Lampiónový sprievod a Vianočný bazár

Mrazivá krása rozžiarila adventú nedeľu

Objavené - Mrazivá krása 
bol názov 1. ročníka mul-
tižánrovej interaktívnej 
výstavy takmer dvoch de-
siatok umelkýň, ktorá roz-
žiarila tretí adventný víkend 
vo Vajnoroch. Centrom 
diania sa stal Dom kultúry 
Vajnory a celý festival trval 
od piatku 9. decembra do 
nedele 11. decembra 2016.
V rámci cyklu Objavené sa 
na prvom ročníku  predsta-
vili, napríklad, výtvarníčky 
Eva Hrčková a Linda Ska-
lická, floristická dizajnérka 
Jaroslava Bašistová, spiso-
vateľky Andrea Trávničková 
a Ľudmila Kuniková - Šam-
ková, šperkárky Hany H. 
Kašičková  a Marta Juhász, 

ďalej Denisa Bizoňová, kto-
rá tvorí  kabelky z plechov-
ky, Tereza Schwarzová a jej 
TangoClub, Kreatívny klub 
Luna či miestne umelkyne 
z Vajnor: Kristína Rožňov-
cová, Marianna Zemanová, 
Erika Suranyiová - Beren-
čiová, Mária Feketeová a 
ľudové umelkyne z Podo-
benky z Vajnor - Janka Gre-
bečiová, Katarína Števiaro-
vá, Ružena Šútorová, Renáta 
Hrašková a Viera Slezáková.
Okrem výstav umelcov si 
návštevníci mohli vybrať z 
bohatého programu vrátane 
rodinných kreatívnych diel-
ní, bezplatného krátkeho 
kurzu argentínskeho tanga, 
tradičného sobotňajšieho 

lampiónového sprievodu 
pre deti, či zdobenia me-
dovníčkov v podaní Divo-
kých matiek. Viacerí ocenili 
aj pestrú skladbu slávnost-
ného otvorenia. Tu najviac 
rezonovalo vystúpenie det-
ského folklórneho súboru 
Podobenka z Vajnor pod 
vedením Gabriely Zema-
novej, či módna prehliadka. 
Väčšinu návštevníkov pote-
šili pekné ceny z tomboly. 
Podujatie podporili aj miest-
ni sponzori, a to najmä Cuk-
ráreň Elezi a rodinné vinár-
stvo Dubovský&Grančič, 
za čo im chceme veľmi 
poďakovať. „Cyklus Obja-
vené spája umenie rôznych 
smerov a ľudí rôzneho veku. 

Jeho zámerom je prepo-
jiť tvorbu menej známych, 
resp. začínajúcich umelkýň 
so špecifikami lokálnej kul-
túry Vajnor,“ uviedla Jaro-
slava Bašistová, spoluautor-
ka cyklu Objavené a dodala: 
„Oceňujeme ústretový prí-
stup zástupcov mestskej 
časti Bratislava - Vajnory, 
ktorí pre našu myšlienku 
mali otvorené srdce a nad-
šenie a poskytli krásne prie-
story, zrekonštruovaného 
kultúrneho domu. Vajnory 
majú pre mňa čaro silnejú-
cej komunity a som rada, že 
sa stali miestom, kde ľudia 
môžu objavovať nové talen-
ty a ich tvorbu.“

Spájať generácie, prepájať umenia a najmä ukázať, že krása vzniká vďaka tvorivým ľuďom – to bol 
cieľ adventného podujatia Mrazivá krása vo  Vajnoroch. Počas víkendu od 9. do 11. decembra sa 
predstavili výtvarníčky, spisovateľky, šperkárky, floristky, ľudové umelkyne, prosto ľudia, ktorí 
majú krásu ako povolanie či milované hobby.

FOTORIPORT
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Poľovačka vo Viniciach
Poľovnícka spoločnosť vo Vajnoroch, oznamu-
je všetkým záujemcom, že plánovaný termín 
a miesto najbližšej poľovačky je 31.12.2016 
Vinice.

Miestny úrad
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava

Tel. číslo do digitálnej ústredne:  
0850 24 25 24
Mailová adresa : vajnory@vajnory.sk , 
redakcia@vajnory.sk

ČALÚNNICTVO 
Čalúnenie stoličiek, kresiel, dverí.
Doprava zabezpečená, 
tel.: 0915 832 186

KOZMETICKO-REGENERAČ-
NÝ SALÓN IVA
Za mlynom 3 Vajnory, 
tel. 0904 623 275
Vás pozýva na ošetrenie Mesopen
a diamantovú mikrodermizáciu
viac na www.salon-iva.sk

PROMAKO, spol. s r.o. zabezpečuje:
- inžiniering stavieb - vybavovanie územných rozhodnutí a staveb-
ných povolení, 
- konzultačná  a poradenská činnosť v stavebníctve, 
- projektové riadenie v oblasti informačných technológií  (IPMAB),
- poradenstvo pri výbere a inštalácii hardware a software.
 Viac na www.promako.sk , č. t. 0948 837 304 info@promako.sk 

Mestská časť Bratislava -Vajnory podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) 
a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na výber uchádzača na uzatvorenie nájomnej zmluvy k predme-
tu nájmu – nehnuteľnosti vo vlastníctve  vyhlasovateľa.  
Predmetom nájmu v obchodnej verejnej súťaži je: nebytový 
priestor  s výmerou podlahovej plochy 349,73 m2 umiestneného 
v budove so súpisným číslom 10119 nachádzajúcej sa na ulici Al-
viano 6,  postavenej na pozemkoch  registra „C“ parc. č. 189/17 
(Pizzeria – reštaurácia) a exteriérová terasy , druh pozemku - za-
stavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Vajnory, mestská 
časť Bratislava-Vajnory, okres Bratislava III. 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže nájdete na úradnej tabuli 
a na webovom sídle mestskej časti www.vajnory.sk.

Dôležité kontakty
Hlásenie porúch BVS:

0800 121 333
Hlásenie porúch ZSE:

0800 111 567
Hlásenie porúch VO:

02/6381 0151
Hasičská služba: 150, 112

Záchranná služba: 155, 112
Mestská polícia: 159

Havarijná služba: 0123

Senior klub blahoželá

Stolnotenisti súťažili

V decembri tohto roku máme medzi sebou troch členov, ktorí oslávia 
guľaté životné jubileum. Pani Mária Králičková oslávi úctyhodné 90. 
narodeniny 7. 12. 2016, pán Kamil Červenka krásne 80. narodeniny dňa 
15. 12. 2016 a pán Tibor Fekete dňa 16. 12. 2016 oslávi 70. narodeniny.
Jubilantom zo srdca želáme pevné zdravie, veľa šťastia  a stále dobrú 
náladu, veľa vrelej  lásky od svojich najbližších.
    Senior klub

V telocvični za ZŠ K. Brúderovej sa v sobo-
tu, 17. decembra, stretlo 15 hráčov stol-
ného tenisu. Do hry priniesli stolnotenis-
ový kumšt aj spoluobčania z vietnamskej 
komunity, ktorí zvýšili konkurenciu v boji 
o víťaza. Hráči rozdelení do dvoch kat-
egórií, do 50 a nad 50 rokov, hrali zápasy 
každý s každým a na záver sme spoznali 
celkových víťazov. Kategóriu nad 50 rok-
ov ovládol náš pravidelný hráč p. Brychta 
a do 50 rokov zase triumfovala jediná 
ženská zástupkyňa na turnaji, Karolína 
Polyaková. Víťazi kategórií si napokon 
zahrali aj vzájomný zápas. Z celkového 
víťazstva sa tešil p. Brychta

Rozmery Cena

bez DPH s DPH

a) 1 strana - 21 x 29,7 cm 440,00 528,00

b) 1/2 strany - 13 x 19 cm 260,00 312,00

c) 1/4 strany - 9 x 13 cm 140,00 168,00

d) 1/8 strany - 6 x 9 cm 90,00 108,00

e) 1/16 strany - 4,5 x 6 cm 60,00 72,00

f ) cena plošného inzerátu
atypických rozmerov (za 1 cm2) 1,40 1,68

g)
Komerčná riadková inzercia (predám, 
kúpim, služby a pod.) - za 1 slovo 
(telefónne číslo = 1 slovo)

0,75 0,90

Politická inzercia = 1,5 násobok ceny bežnej inzercie
vo Vajnorských novinkách

Zľavy: Pri opakovanom uverejnení inzerátu 3 až 4 krát za 
sebou = zľava 10 %, 5 a viackrát za sebou = zľava 20 %.

CENNÍK INZERCIE

Ďakujem susedom, 
priateľom a známym 
za účasť a kvetinové 
dary pri poslednej roz-
lúčke s mojím drahým 
manželom Karolom 
MELAI

manželka Anna a ostatná 
rod.
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Čo sme za dva roky vybudovali, aby 
Vajnory boli krajšie a lepšie sa tu žilo

Nový prechod pre chodcov na Rybničnej ulici realizoval GIB v spolupráci s mestskou časťou.

Zjednosmernenie Šaldovej ulice a pozdĺžne parkovanie áut 
poza cintorín prispelo k lepšej organizácií dopravy.

Dokončili a odovzdali  sme nový Dom kultúry vo Vajnoroch ktorý slúži všetkým vajnorákom

Vďaka cyklochodníku JuRaVa  môžete na bicykli prejsť 
zo Sv. Jura cez Raču až do Vajnor 

Na našu žiadosť opravil magistrát 2 zástavkové plochy na 
Rybničnej ulici pri škole.

Sv. Florián postavený v 1832 na ochranu Vajnorákov bol po 184 rokoch na rekonštrukcií v ateliéry a vrátil sa krásny ako za mladi šťastne domov , aby pokračoval v ochrane našich krásnych Vajnor.

Za Domom kultúry vzniklo nové parkovisko a štít Domu kultúry zdobia 
ornamenty našich ľudových umelcov


