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Hmyz, ktorý vytvára tieto hniezdne komô-
rky v zemi, patrí do radu blanokrídlovcov 
(Hymenoptera) a táto včela je hodvábnica 
jarná (Colletes cunicularius) z čeľade hod-
vábnicových (Colletidae). Zemné komôrky 
sú vlastne hniezda, do ktorých včela nakla-
die niekoľko vajíčok. Potom do komôrky na-
znáša zásoby z peľu pre vyliahnuté larvy. 
Starostlivosť hodvábnice o svoj plod ne-
pozná hranice. Hodvábnice potierajú steny 
komôrky aj bakterocídnym a fungicídnym 
sekrétom z hryzadlových žliaz, čím za-
bezpečujú optimálnu a zdravú mikroklímu 
na vývoj plodu. Sekrét z tzv.  Duferovho 
spolu s výlučkom slinných žliaz rozotiera 
jazýčkom  po stenách plodových komôrok. 
Zlúčením týchto dvoch sekrétov vzniká 
na vzduchu lesklý, celofánu podobný po-

vlak. Tento tuhý povlak je ako omietka  a 
v komôrke zabraňuje vsakovaniu tekuté-
ho medu aj peľu do prostredia. Nakoniec 
hniezdo zapečatí a potomstvo nechá, nech 
sa vyvíja nepozorovane pod zemou. 
Hodvábnica jarná je rozšírená po celej 
Európe, smerom na východ až na Sibír. 
Na Slovensku je, vzhľadom na nároky na 
hniezdne podmienky aj zemný substrát, 

rozšírená len lokálne, ale tam, kde sú dob-
ré podmienky, nájdeme početné hniezda 
hodvábnic. Pozorovať tento zaujímavý 
hmyz nie je nebezpečné. Hodvábnica nie 
je agresívna a pozorovateľov si vôbec 
nevšíma.  Jej význam v prírode je však 
veľký.  Je to jeden z prvých opeľovačov, 
ktorý sa po zime v prírode objaví. Zaslúži si  
náš obdiv. 

AKTUALITY   OBSAH

Základná škola na Osloboditeľskej 1 
otvorila bránu svojim žiakom 1. sep-
tembra 1967. Dnes sa píše rok 2017 
a naša škola slávi  50. narodeniny. K 
40. výročiu otvorenia školy napísala 
vtedajšia pani riaditeľka Ľuboslava Va-
siľová tieto slová „ Je zvykom, že dieťa 
pri narodení dostane meno. Naša obec-
ná škola dostala v deň svojich 40. na-
rodenín nové meno. “ Minister školstva 
SR v zastúpení Dr. Jána Palkoviča udelil 
obecnej vajnorskej škole čestný názov 
Základná škola s materskou školou Ka-
taríny Brúderovej. Zdôraznil, že čestný 
názov škola dostáva za záslužnú prácu 
a výborné výsledky. V tomto trende 
škola pokračovala ďalšie desaťročie.  
K 50. výročiu  sme tiež obdarili našu ju-
bilantku.  Pristavili sme v čase od  19. 
10. 2016 do 28. 2. 2018 v areáli školy 
nový pavilón s 5 triedami, 2 kabinet-
mi a sociálnym zariadením.  Starosta 
mestskej časti Ján Mrva prestrihnutím 
pásky 11. apríla prístavbu odovzdal ria-
diteľovi školy Tiborovi Královi,  ale naj-
mä žiakom prvých a druhých ročníkov.   
Želám našej škole a jej terajšiemu 
vedeniu veľa úspechov a šikovných 
žiakov. Päťdesiat rokov je nádherný 
vek, je naplnený skúsenosťami, stret-
nutiami, rozlúčkami, ľudskými osudmi. 
Prajem zamestnancom,  bývalým aj bu-
dúcim žiakom a rodičom všetko dobré 
do ďalších rokov. Nech vaše nápady a 
kreativita zapália tvorivého ducha, na-
pomôžu rozvoj talentov a osobností. 
Nech žiaci pod vaším vedením vyrastú 
na múdrych a vzdelaných ľudí, ktorí 
dokážu viesť našu spoločnosť do bu-
dúcnosti.

50 rokoV školy
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Včela, ktorá roZrýVa Zem
Soňa Molnárová

Počas jarných teplých dní sa 
na slnečných miestach v tráve 
objavili jarní opeľovači. obja-
vili sa aj v Parku Ferdiša Ju-
rigu. V tráve sa ozýva bzukot 
a pri bližšom pohľade človek 
uvidí včele podobný hmyz, 
ktorý si vyhrabáva v zemi ko-
môrky. Na malej ploche ich je 
niekoľko desiatok.

Vlado Filo, snímka autor

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

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
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V odpade by ste našli, samozrejme, náby-
tok, ale aj nepotrebný detský bicykel. Plné 
boli aj blízke kontajnery, ako to býva cez 
víkend, na zmiešaný odpad, plast a papier 

mestského podniku Odvoz a likvidácia 
odpadu. V marci sa podarilo naplniť časť 
kontajnerov od OLO trom dobrovoľníkom, 
ktorí upratovali okolie bytovky a navyše 
zbierali aj plastové fľaše a iný odpad zo sú-
kromných pozemkov, dohromady 19 vriec. 

Informovala som potom miestny úrad a 
ten komunikoval s konkrétnym majiteľom 
pozemku, aby ho dočistil. 
Situácia s odpadom v lokalite nie je dobrá. 
Neporiadnici nielenže, s prepáčením, „kaš-
lú“ na čistotu a poriadok na Rybničnej, v 
okolí zastávok MHD, ale aj na to, že špinia 
pozemok, ktorý má  súkromného vlastníka. 
Vrcholom bezočivosti je, ak niekto príde 
autom a z neho vyhodí na Rybničnej vre-
ce s odpadom, ako by to bolo smetisko. 
Neďaleko zastávky MHD OU Obchodné 
sa po čase opäť objavilo vrece na odpad, 
dve malé odpadové nádoby evidentne ne-
stačia. A to ešte nie je horúce leto, keď sa 
začne hlavná sezóna plastových fliaš.  A čo 
na záver? Na odstránenie stále čaká sklád-
ka stavebného odpadu, ktorý niekto vysy-
pal v lokalite ešte minulý rok. Intenzívne 
o tom komunikujem s Okresným úradom 
Bratislava, keďže som tú skládku nahlásila.

kontajner na veľkorozmerný 
odpad obyvateľom rybničnej 
61 a  poskytla mestská časť 
Vajnory počas víkendu 14. a 
15. apríla. Cez sobotu a ne-
deľu ho  naplnili vrchovato a 
je perspektíva, že naplnia aj 
ďalší cez riadny termín jarné-
ho upratovania tento rok.

Na rybNičNeJ Je stále čo uPratoVať
Monika Voleková, snímka autor
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? Pán starosta, chcem sa spýtať, 
ako by postupoval MÚ v prípade 

čiernej stavby? Stavebník nemá vyda-
né stavebné povolenie, keďže vlast-
níci susedných pozemkov neboli ako 
účastníci konania upovedomení o za-
čatí stavby.  

občan z Vajnor

Vážený občan,  stavebný úrad môže ko-
nať iba podľa stavebného zákona.  V § 
102 ods. 5 sa uvádza,  že ak Orgán štát-
neho stavebného dohľadu zistí nepovole-
nú stavbu, oznámi to stavebnému úradu; 
ak ide o rozostavanú stavbu, bezodklad-
ne vyzve stavebníka, aby zastavil práce 
na stavbe.  V § 88a ods. 1 sa píše, že ak 
stavebný úrad zistí, že stavba bola posta-
vená bez stavebného povolenia alebo v 
rozpore s ním, začne z vlastného podne-
tu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby 
v určenej lehote predložil doklady o tom, 
že dodatočné povolenie nie je v rozpore 
s verejnými záujmami, chránenými týmto 
zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územ-
ného plánovania, a osobitnými predpismi. 
Ak bola stavba začatá bez právoplatného 
stavebného povolenia, ktoré už bolo vy-
dané, stavebný úrad posúdi súlad stavby 
s verejnými záujmami na základe záväz-
ných stanovísk podľa § 140b a podkladov 
predložených v stavebnom konaní, čo je 
doklad z magistrátu, že stavba je v súla-
de s územným plánom mesta.  Je na sta-
vebníkovi, aby preukázal , že stavba bola 
postavená v súlade s verejnými záujmami.  
Inak nasleduje priestupkové konanie. 
 

? Pán starosta všimla som si že  na 
Roľníckej ulici sa vykonáva ore-

závanie stromov.  Zdá sa mi, že firma 

ho vykonáva nešetrne voči stromom. 
Žijem a bývam vo Vajnoroch už vyše 
šesťdesiat rokov a úprimne vám povi-
em, že nemám dobrý pocit, že sa takto 
necitlivo zaobchádza so stromami.

pani Anna
 

Pani Anna, preverili sme podnet a vyko-
nali obhliadku na mieste.  Zistili sme, že 
orezávanie drevín vykonávajú pracovníci 
spol. ELViP, s.r.o., a to len v ochrannom 
pásme vedenia NN. Pracovníci boli upo-
zornení, aby orezávanie drevín vykonávali 
šetrným spôsobom a orezané konáre z 
koruny stromov odstránili. Tam, kde bude 
koruna dreviny z dôvodu zasahovanie do 
elektrického vedenia len jednostranne 
orezaná, bude dodatočne  upravená od-
borným orezaním, ak to bude potrebné, 
z dôvodu zabezpečenia stability dreviny. 
Toto orezávanie urobia pracovníci MÚ. Na 
záver ešte jednu poznámku,  orezávanie 
drevín v ochrannom pásme elektrických 
rozvodov vyplýva zo zákona č. 251/2012 
o energetike.  

? Pán starosta, chcem upozorniť na 
fakt, že na Rybničnej ulici,  na stra-

ne od školského pozemku a pri stojis-
ku kontajnerov na triedený odpad, sú 
upchané dažďové vpusty do sústavy 
odvodňovacieho kanalizačného systé-
mu.  

Monika

Dobrý deň, Monika, ďakujeme za váš 
podnet. Odtoky dažďovej vody na našich 
komunikáciách zamestnanci úradu pravi-
delne čistia. Aj spomínané  vpuste naši 
pracovníci  už vyčistili. Postupne, ako nám 
počasie a kapacity dovolia, vyčistíme a 

budeme čistiť aj ostatné zberače daž-
ďovej vody. Pri zabezpečení čistenia je 
potrebné zabezpečiť uvoľnenie prístupu, 
respektíve, aby nad zberačom neparkova-
li osobné automobily, ktoré znemožňujú 
pracovníkom ich čistenie.

? Dobrý deň, na Východnom nádra-
ží na cyklochodníku je “odparko-

vané” havarované auto. Okrem toho, 
že blokuje cyklochodník, znečisťuje 
aj okolie, pretože “úlomky” z auta sú 
všade naokolo. Prosím o urýchlené 
riešenie. Ďakujem. 

Jana 
Pani Jana, ďakujeme za váš podnet. Na 
výskyt tohto vraku sme upozornili okr-
skárov mestskej polície.  Dotyčný vrak 
tam ostal po automobilovej dopravnej 
nehode.  Vrak však po niekoľkých dňoch 
bol odstránený  jeho majiteľom. V súčas-
nosti je cyklochodník Pri starom letisku 
plne prejazdný.  

? Dobrý deň, pán starosta,  chcem 
upozorniť na veľký suchý strom 

čerešne na Čiernom chodníku pred 
domom č. 48. Bolo by dobré, keby bol 
ten strom odstránený, aby nedošlo k 
škodám z padajúcich uschnutých ko-
nárov.

Anton

Pán Anton, naši pracovníci spravili obhliad-
ku  suchého stromu na Čiernom chodníku.  
Z nej vyplynulo, že  drevina sa nachádza 
v koreňovej mise na chodníku ako súčasť 
cestnej zelene a je suchá, pravdepodob-
ne, odumretá. Táto drevina sa nachádza 
na pozemku v správe Hl. mesta SR Brati-
slavy. Kompetentným rozhodnúť  o jej vy-
rúbaní je cestný správny orgán Magistrátu 
Hlavného mesta  SR Bratislavy.  Z dôvodu 
vecnej a miestnej príslušnosti sme váš 
podnet postúpili Magistrátu Hl. mesta SR 
Bratislavy.  Budeme požadovať  skoré rie-
šenie tohto  podnetu.

AKTUALITYSTAROSTA ODPOVEDÁ

sPýtali sme sa starostu

Pozvánka na otvorenú 
stredu so starostom 

Pozývame vás na otvorené  stredy 
so starostom, ktoré sa uskutočnia 
2. mája a 6. júna 2018 v čase od 
16.00 do 18.00 h. Ak máte akékoľ-
vek otázky, námety, reklamácie či 
pripomienky, bez objednania ste 
srdečne vítaní na pôde Miestneho 
úradu Mestskej časti Bratislava - 
Vajnory.

občaNia roZhoDuJú o Využití roZPočtu

uZNeseNia ZasaDNutí miestNeho ZastuPiteľstVa

Mestská časť Bratislava-Vajnory tento rok 
vyčlenila zo svojho rozpočtu sumu, ktorá 
bude použitá na zlepšenie či skrášlenie Vaj-
nor, a to sumu 10 320 eur. Oproti minulému 
roku sa suma zvyšuje o 20 %. Informácia o 
možnosti podávania návrhov bola zverejne-
ná začiatkom roka na webovej stránke vaj-
nory.sk. Termín predkladania návrhov bol 
určený do 23. marca 2018 s  podmienkou 
realizovania návrhov do konca kalendárne-

ho roku s  tým, že celkové návrhy na jeden 
projekt nepresiahnu 3000 eur. 
Hlasovať môžete od 27. apríla do 31. 
mája 2018 a návrhy, ktoré získajú najviac 
hlasov, budú realizované. Hlasovať môžete 
vyplnením hlasovacie lístka alebo na našej 
webovej stránke v časti participatívny roz-
počet. O výsledkoch hlasovania vás bude-
me informovať na našej webovej stránke 
vajnory.sk a taktiež v ďalšom vydaní Vaj-
norských noviniek. Ďakujeme za všetky 
návrhy a tie, ktoré sa dajú realizovať a sú 
vo vlastníctve mestskej časti, uvádzame 
v tabuľke. Úrad mestskej časti víta všetky 
podnety od občanov a všetkými sa zaoberá. 
Aj keď sa nedajú zrealizovať z  participatív-
neho rozpočtu, niektoré z návrhov mestská 
časť rieši v spolupráci s príslušnými inštitú-
ciami a prípadne plánuje realizovať z iných 
rozpočtových kapitol. 

Pravidlá hlasovania:
- hlasovať môžu občania s trvalým alebo 
prechodným pobytom vo Vajnoroch,
- hlasovať je možné najviac za dva návrhy,
- minimálny vek 15 rokov,
- pri hlasovaní uviesť meno, priezvisko, ad-
resa trvalého alebo prechodného bydliska, 
prípadne aj kontakt – e-mail / telefónne číslo,
- hlasovať sa dá elektronicky na www.vaj-
nory.sk alebo formou hlasovacieho lístka 
(poštou, do schránky miestneho úradu ale-
bo osobne na úrade na Front Office),
- hlasovať možno iba jeden raz, pri elektro-
nickom hlasovaní sa zaznamenáva IP adresa,
- výsledky hlasovania budú zverejnené do 
piatich pracovných dní od skončenia hlaso-
vania,
- Mestská časť Bratislava-Vajnory si vyhra-
dzuje právo podozrivé hlasovania preveriť, 
resp. vyradiť. 

Na úvod sa poslanci venovali bodom s 
informáciami o plnení uznesení zo za-
sadnutí miestneho zastupiteľstva, o čin-
nosti Mestskej polície Bratislava v mest-
skej časti Bratislava - Vajnory, o činnosti 
stavebného úradu, matričného úradu a 
ohlasovne pobytu a vypočuli si vyhod-
notenie zimnej sezóny prevádzkovania 
ľadovej plochy za minulý rok. Súhlasili s 

dodatkom Štatútu hlavného mesta Slo-
venskej republiky o rozpočtovom určení 
príjmov Bratislavy a mestských častí a 
schválili zmeny Komunitného plánu so-
ciálnych služieb mestskej časti.
V rokovaní pokračovali bodmi týkajúci-
mi sa majetku a financií mestskej časti, 
odhlasovali prenájom vodnej plochy na 
Vajnorských jazerách na prevádzkovanie 
vodných bicyklov počas letnej sezóny, 
schválili výsledok inventarizácie, odpis 
nezaradeného majetku a II. zmenu roz-
počtu mestskej časti.
So záujmom si vypočuli a podporili zá-
mer predloženia  žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok za účelom realizácie 
projektu „Výstavba zberného dvora a ná-
kup technologického vybavenia v Brati-
slave – mestskej časti  Vajnory.
V novozaradených bodoch si vypočuli 

zástupcu občianskeho združenia Pa-
nónsky háj a po živej diskusii schválili 
uznesenie, v ktorom poverujú predsedu 
stavebnej komisie, aby na najbližšom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva in-
formoval poslancov mestského zastupi-
teľstva o nesúhlase poslancov mestskej 
časti so zamýšľanou zmenou územného 
plánu v časti „Vajnorské letisko“.
V bode rôzne dostali priestor na svoje 
pripomienky a postrehy nie len poslanci, 
ale aj prítomná verejnosť, ktorí priniesli 
svoje pripomienky a problémy, s ktorými 
sa stretávajú v mestskej časti.
Týmto si vás dovoľujeme pozvať na na-
sledujúce zasadnutia miestneho zastu-
piteľstva, ktoré je plánované na 21. júna 
2018.

Vajnoráci, opäť môžete hlasovať 
za návrhy na zlepšenie Vajnor v 
rámci vajnorského participatívne-
ho rozpočtu. 

Dňa 19. apríla 2018 sa uskutočni-
lo 22. zasadnutie miestneho zastu-
piteľstva v aktuálnom volebnom 
období.

Tomáš Kulka
vedúci oddelenia vnútornej správy

Tomáš Kulka
vedúci oddelenia vnútornej správ

HLASOVACÍ LÍSTOK 
K PARTICIPATÍVNEMU ROZPOČTU

Číslo návrhu Participatívny rozpočet 2018
 1. Cykloservisný stojan na konci Vajnor smerom na Juravu 
 2.  Automasáže - chodníky s kameňmi, kde ste si naboso mohli masírovať nohy, alebo 
  pologuľa, na ktorú ste si ľahli na chrbát a naťahovaním ste si ho uvoľňovali
 3. Dokončiť, t.j. oplotiť a uzavrieť kontajnerové stojisko pri Rybničnej 61 A
 4. Ochranná sieť medzi hádzanárskym a volejbalovým ihriskom
 5. Doplnenie atraktívneho vybavenia na podujatia (stánky, stoly, lavice)
 6. Vybudovanie workout ihriska v športovom areáli Alviano
 7. Doplnenie javiskovej techniky do Domu kultúry Vajnory, svetelnej a zvukovej aparatúry, 
  dorobenie zvukovej réžie
 8. Osadenie košov na smeti pri zdravotnom stredisku ca 4ks
 9. Rampa na vstup s kočíkom do úradu a zábradlia - vstup do úradu a do podateľne
 10. Kvalitnejšie cyklostojany pred miestnym úradom  na ca 6 bicyklov 

Meno a priezvisko

Adresa trvalého alebo 
prechodného pobytu

E-mail

Hlasujem za návrh
(napíšte číslo návrhu)
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AKTUALITY DÁVAME DO POZORNOSTI

Vlaky však našou stanicou prechádzajú 
len raz za hodinu a náročnejšia je aj cesta 
z rôznych kútov Vajnor na stanicu. Pria-
my spoj k stanici vedie len jeden a jeho  
frekvencia tiež nie je práve ideálna.
Stále viac ľudí cestovanie vlakom vyhľa-
dáva, opakuje sa však potreba zvýšenej 
frekvencie tohto spojenia medzi Vajnor-
mi a Bratislavou. Túto požiadavku vítame, 
keďže ide o naozaj pohodlnú, ekologickú 
a cenovo prístupnú možnosť ako ušetriť 
čas a vyhnúť sa cestným zápcham, ktorá 
zároveň odľahčí neraz preťažené miest-
ne komunikácie. Podnetov prichádzajú-

cich aj na stavebnú komisiu je viac. Inici-
ovali sme preto rokovanie so Železnicami 
Slovenskej republiky (ŽSR) a Dopravným 
podnikom Bratislava (DPB) k možnostiam 
riešenia tejto témy. Začiatkom apríla sme 
sa stretli s generálnym riaditeľom ŽSR, 
Martinom Erdössym a členkou dozornej 
rady DPB, Katarínou Augustinič. 
Ani jeden z účastníkov sa nevyslovil pro-
ti zvýšeniu frekvencie spojenia, naopak, 

obaja iniciatívu vítajú a sú ochotní naďa-
lej spolupracovať. Aby sme však mohli 
prejsť od teoretického súhlasu k prak-
tickým krokom, je potrebné vypracovať 
projekt, ktorý potvrdí opodstatnenosť a 
potrebu zmeny. Ďalšou dobrou správou 
je, že Martin Erdössy prejavil ochotu v 
rámci aktuálneho projektu ŽSR prenajať 
obci za špeciálnu cenu pozemok v správe 
ŽSR, na ktorom obec môže vybudovať a 
prevádzkovať parkovisko pri železničnej 
stanici pre verejné účely. Parkovisko by 
nebolo spravované súkromným objektom 
– prevádzkovala by ho obec k prospechu 
občanov na základe vopred dohodnutých 
podmienok. Cesta k posilneniu mestskej 
hormadnej dopravy (MHD) je rovnako 
otvorená, opäť však potrebujeme pre-
svedčiť dobre pripraveným a fakticky 
podloženým projektom. Som naozaj rád, 
že výsledky stretnutia minimálne načrtli 
možnosti vedúce k zlepšeniu dopravnej 
situácie vo Vajnoroch. 
Uvedomujeme si, že na riešenie doprav-
nej situácie vo Vajnoroch mnohí čakajú 
s netrpezlivosťou - koniec koncov, sám 
k nim patrím. Posilnenie vlakových spo-
jov a nadväznej MHD na vlakovú stanicu, 
alebo riešenie jej dostupnosti, vo Vajno-
roch môže odbremeniť cestnú premávku 
a miestnym dovolí rýchly, lacný a po-
hodlný spôsob prepravy mimo dopravné 
zápchy. 

rýChleJšie V bratislaVe ako Na 
VlakoVeJ staNiCi Vo VaJNoroCh

Cesta vlakom z Vajnor do 
bratislavy býva príjemným 
zážitkom. V cieli ste za pár 
minút, lístok vás stojí menej 
než lacná káva a vlak, kto-
rý Vajnorákov do hlavného 
mesta nesie, je moderný, 
komfortný a plne klimatizo-
vaný.

Michal Vlček, 
predseda stavebnej komisie a poslanec
Snímka: autor 

Zmena vyvolala rôzne reakcie, časť oby-
vateľov zjednosmernenie premávky víta 
, časť je proti nej a považuje ju za nepri-
jateľnú.  Zamedzenie premávky oboma 
smermi na spomínanej ulici si vyžiadali 
podnety občanov a obyvateľov tejto 
časti dediny na zvýšenie bezpečnosti 
premávky lebo sa tu vyskytuje zvýšený 
pohyb detí, cyklistov aj mamičiek s kočík-
mi.  Prvý návrh organizácie dopravy  sa 
prerokoval na zasadnutí  stavebnej komi-
sie MU už 4. mája 2016. Návrh sa týkal 
zjednosmernenia ulíc Šaldová a Baničo-
vá s vytvorením pozdĺžnym parkovaním 
a vjazdom  cyklistov v oboch smeroch.  
Komisia s tým návrhom súhlasila sčasti 
(zjednosmernenie ulice Šaldova) a bol 
vypracovaný projekt. O pár mesiacov ne-
skôr 7.9. sa prerokovalo na stavebnej a 
dopravnej komisii zjednosmernenie ulice 
Baničova (v časti od Šaldovej po križo-
vatku Na doline)ďalších ulíc , Skuteckého 
a Na doline. V návrhu bola aj Koniarkova 
ulica no tú komisia neschválila.   Tretí-
krát sa o tomto projekte o na stavebnej 
a dopravnej komisii hovorilo 8.11. 2017 

kde sa navrhla zmena dopravného zna-
čenia podľa projektu odsúhlaseného v 
OKOD  (odbor komunikácií a organizácie 
dopravy) na magistráte. Komisia súhlasi-
la s realizáciou ku ktorej sa plánovalo pri-
stúpiť ešte v novembri, avšak počasie to 
už neumožnilo a k realizácii sa pristúpilo 
v predchádzajúcich mesiacoch týždňoch. 
Zmena organizácie dopravy sa pribežne 
vyhodnocuje,  ak sa zámer zmeny potvr-
dí že sa zvýšila bezpečnosť chodcov a 
cyklistov, že chodnik na Baničovej ulici sa 
uvoľní a obyvatelia ulice začnú využívať 
novovytvorené parkovacie boxy.  Mamič-
ky s kočíkmi tak už nemusia všade kľuč-
kovať medzi zaparkovanými autami ale-
bo vstupovať na vozovku.  Premávka v 
okolí detského ihriska a cyklochodníka je 
redšia.   Odbremení sa  Osdloboditeľská 

ulica a naši školáci budú mať bezpečnej-
šiu cestu do školy. O to vlastne išlo. Ďal-
ším plánovaným krokom je pripravovaný 
zákaz parkovania na chodníku Baničova, 
nakoľko novo vytvorené miesta sú k dis-
pozícii na parkovanie vozidiel dnes stoja-
cich na chodníku a vytvárajúcich nebez-
pečnú prekážku chodcom i mamičkám s 
kočiarmi. V prípade záujmu o vyhradenie 
miest na trvalé parkovanie je možné o to 
požiadať na stavebnom  úrade. Postup-
ne sa snažíme vytvárať nové parkovacie 
miesta tak aby žiadne vozidlá neparko-
vali na chodníkoch a zároveň žiadame 
občanov, aby v prvom rade parkovali vo 
svojich dvoroch a na vlastných pozem-
koch, a tam kde to veľmi komplikované 
(ako napr. spoločné dvory) sa snažíme 
vytvárať extra možnosti parkovania v 
blízkom okolí. Nech sa nám tu všetkým 
spoločne lepšie žije

obyvatelia Vajnor si pri svo-
jich vychádzkach po dedine 
určite všimli zmenu organizá-
cie dopravy na baničovej ulici 
ako aj na uliciach ktoré na ňu 
ústia.

JeDNosmerNá baNičoVa 
uliCa Je beZPečNeJšia
Igor Kňazovický 

Pomník na pamäť oslobodenia Vajnor 
Červenou armádou odhalili 7. novem-
bra 1965 v Parku pod lipami. Autorom 
je akademický sochár Pavel Chrťan a 

architekt Miloš Gašparec. Bratislavská 
mestská časť Vajnory sa v súvislosti s 
revitalizáciou Parku pod lipami rozhodla 
pamätník oslobodenia Vajnor presunúť 
na iné miesto. Po súhlasnom vyjadrení 
bratislavského magistrátu, Marianumu a 
veľvyslanectva Ruskej federácie pamät-
ník v roku 2013 presunuli na voľnú plo-
chu pred školou na Osloboditeľskej ulici.

Priame boje o oslobodenie 
bratislavy spod nemeckej 
okupácie sa začali 2. apríla 
1945 oslobodením Vajnor 
oddielmi sovietskych vojsk 
2. ukrajinského frontu. 
hlavná ofenzíva červenej ar-
mády prišla o deň neskôr a 
4. apríla sa fašistická armá-
da dala na ústup.

VaJNory boli osloboDeNé PreD 73 rokmi
I. Kňazovický, snímky autor 

oznam
Vážení spoluobčania, PD Vajnory vás žiada, aby ste sa zdržali vstupovania na pozemky v obhospodarovaní PD, keď-
že dochádza k poškodzovaniu porastov v dôsledku nadmerného ušliapavania. Najočividnejšie je to na roli Pivnica, 
vedľa zjazdu z diaľnice. Psičkári si zvykli na toto pole vodiť svojich miláčikov, keď tam bola vysiata lucerna. Tento 
rok je tam repka olejná, ktorá je počas vegetácie niekoľko razy chemicky ošetrovaná, a to aj pred a po kvitnutí. Do-
stali sme otázku, či je tento postrek neškodný pre psíkov, prípadne iných domácich miláčikov. Ako na to odpovedať 
zjednodušene ... náš zamestnanec má používať ochranné prostriedky a zamedziť priamemu styku s aplikovanou 
postrekovou kvapalinou, ošatenie po aplikácii čo najskôr vyprať, pri aplikácii sa má zamedziť úletu do okolia v 
dôsledku vetra atď. Postreky sú zamerané na kontrolu škodcov, teda, ako hovorí klasik: „dochnú od neho muchy“ 
a výrobca nepredpokladá, že po aplikácii tam budú ľudia „chodiť na špacírku“. Neodporúčame preto prechod cez 
porasty tak občanom, ako aj vodenie štvornohých miláčikov na ne v záujme predchádzania vlastných zdravotných 
rizík. Zároveň ušliapavaním porastov vznikajú škody a vstupujúci sa dopúšťajú priestupku, za ktorý ich môže stíhať 
mestská polícia, čo taktiež nikomu na pokoji a dobrej nálade z pobytu vonku nepridá.
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Radi sme prijali pozvanie pani riaditeľky, a 
tak sme sa oblečené vo vajnorských kro-
joch (Gabriela Zemanová, Janka Grebečiová 
a Anka Bartošová) v utorok 27. marca popo-
ludní ocitli medzi malými škôlkarmi.
Najprv sme obliekli Adamka a Alžbetku do 
vajnorského kroja, čomu sa veľmi tešili, po-
tom sa deti pochytali za ruky a zahrali sme 
sa s nimi niekoľko hier - Na Hélišku, Pren-
dzi sa Mariško po Dunaji a Biua jedna stará 
babka. V rukách mali varešky, paličky, rap-
káče, chlapci na hlávkach vajnorské širáčky 

a dievčatá ručníčky. Veľmi sa im to páčilo, 
smiali sa, výskali a tancovali.
Druhá časť detí si vyfarbovala pohľadnice 
s veľkonočným vajíčkom s motívom vajnor-
ského ornamentu a ďalšia skupinka sa učila 
zdobiť vajíčka farebnými bavlnkami.
Neskôr prišli aj rodičia vyzdvihnúť si deti 
zo škôlky a tiež sa pridali k nám, pomáhali 
deťom a živo sa zaujímali o všetko, čo sme 
s deťmi robili. Keďže sme  priniesli deťom 
ukázať „lésolu“, ba aj „kiselicu“, dychtivo 
počúvali rozprávanie o našich veľkonoč-
ných zvykoch a obyčajoch. Priniesli sme aj 
bahniatka - kočátka, ktoré mali slúžiť, keď 
boli vysvätené, ako ochrana pred bleskom 

a požiarom. Nezabudli sme ani na tradičné 
vajnorské pohostenie, všetci si pochutili na 
výborných koláčoch a pagáčoch od Janky 
Grebečiovej.
Na záver sme pani riaditeľke odovzdali 
zbierku vajnorských piesní Vajnory spie-
vajú spolu s CD a dohodli sme sa, že o rok 
nám naše pekné vajnorské pesničky deti 
zaspievajú. Venovali sme im aj kalendár 
Podobenka z Vajnor 2018 s fotografiami 
detí v krojoch z nášho detského folklórneho 
súboru, ako aj vymaľovánky s vajnorskými 
ornamentmi. 
Žiariace očká detí a usmiate pani učiteľky-
nám boli bohatou odmenou za naše úsilie.

TÉMATÉMA

VeľkoNočNé traDíCie V mš Vilka

V predveľkonočnom obdo-
bí Podobenka z Vajnor bola 
pozvaná do materskej školy 
Vilka na trnavskej ulici v bra-
tislave, aby oboznámila de-
tičky s veľkonočnými zvykmi, 
zdobením kraslíc bavlnkovou 
technikou, s vajnorským orna-
mentom, krojmi a vajnorský-
mi výšivkami.

Anna Bartošová a Gabriela Zemanová, 
občianske združenie Podobenka z Vajnor 

Nie inak to bolo aj tento rok. Šibačov 
prišlo naozaj požehnane. Vyšibali nás, 
symbolicky aj obliali,  a tak my všetky 
dievčence budeme celý rok zdravé, vrtké 
a svieže. O to sa už postarali nielen naši 
vajnorskí mládenci, ale aj zástupcovia 
mužského pohlavia, ktorí prišli spoza hra-

níc našej mestskej časti, regiónu, ba aj 
Slovenska. Za odmenu si odvážni šibači 
odniesli nielen krásne vajnorské kraslice, 
ale pohostili sme ich aj tradičnými dob-
rotami (velkonočná sekánka, oškvarkové 
pagáčki, makovňík, orechovňík a sirov-
ňík) a vajnorským vínkom. 
Všetci návštevníci, ktorí na Veľkonočný 

pondelok medzi nás do Vajnorského ľu-
dového domu prišli, si mohli poprezerať 
expozíciu tradičného bývania, ktorú sme 
tematicky prispôsobili veľkonočným 
sviatkom. Dvere aj brána ostali, pre is-
totu, otvorené po celý čas - nestíhali by 
sme, veru, otvárať! Vo Vajnorskom ľudo-
vom dome to, jednoducho, žije !

už tradične sa na Veľkonoč-
ný pondelok stretávajú vo 
Vajnorskom ľudovom dome 
členovia občianskeho zdru-
ženia Podobenka z Vajnor a 
tu spolu s priateľmi a ná-
vštevníkmi prežívajú veselé 
sviatky jari so všetkým, čo k 
tomu patrí. 

VeľkoNočNý PoNDelok 
Vo VaJNorskom ľuDoVom Dome
Renáta Hrašková, občianske združenie 
Podobenka z Vajnor

Našou úlohou bolo pre ubytovaných 
hostí a návštevníkov hotela na Veľký 
piatok a Bielu sobotu vytvoriť tradič-
nú veľkonočnú atmosféru a zabez-
pečiť pre nich aktivity - pletenie kor-
báčov, zdobenie kraslíc a maľovanie 
vajnorských ornamentov.  Zároveň 
sme mali možnosť priamo v Tatrách  
prezentovať 
Vajnory ako dedinu v meste s tradíciami 
a nádhernými vajnorskými ornamentmi. 
Priniesli sme so sebou lésolu a kiseli-
cu, fotografie s motívom vajnorského 

ornamentu, vyšívané plachty, kraslice, 
keramiku a publikácie vydané mestskou 
časťou. 
Bolo čo obdivovať a záujem bol naozaj 
veľký. Najmä pri prezeraní fotografií 
sa čudovali, že taká krása sa nachá-
dza priamo v Bratislave. Samozrejme, 
všetci sme boli oblečení vo vajnor-
ských krojoch, učili sme návštevní-
kov, a to nielen deti, zdobiť kraslice, 
ale mali si možnosť aj vlastnoručne 
upliesť korbáč alebo vyfarbiť veľko-
nočnú pohľadnicu s motívom vajnor-
ského ornamentu, za čo sme každému 
venovali aj vymaľovánku s vajnorským 
 ornamentom. 
Veľkonočnú nedeľu sme pred odcho-
dom domov zavŕšili účasťou na svätej 
omši v katolíckom kostole v Tatranskej 
Lomnici. 

o veľkonočné vajnorské tra-
dície a jedinečný Vajnorský 
ornament prejavili záujem aj 
v tatranskej lomnici. Na-
priek myšlienke, že tohtoroč-
nú Veľkú noc nebudeme so 
svojimi rodinami a ponuku 
luxusného hotela lomnica 
sme prijali. a tak sme sa šies-
ti členovia Podobenky z Vaj-
nor od Zeleného štvrtka až 
do Veľkonočnej nedele ocitli 
s plne naloženou dodávkou 
priamo vo Vysokých tatrách.  

VaJNorské traDíCie 
V tatraNskeJ lomNiCi
Gabriela Zemanová, 
občianske združenie Podobenka z Vajnor 
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VAJNORSKÝ ŽIVOTVAJNORSKÝ ŽIVOT

Tak ako po minulé roky aj v tomto roku 
občianske združenie združenie Podoben-
ka z Vajnor s podporou Mestskej časti Bra-
tislava-Vajnory pripravilo v Dome kultúry 
Vajnory 25. marca na Kvetnú nedeľu kul-
túrno – spoločenské podujatie s názvom 
Lésola, lésola, Kvjetňí ňedzela. 
Pre návštevníkov bol už tradične pripra-

vený kultúrny program, v ktorom sa pred-
stavil detský folklórny súbor Podobenka z 
Vajnor pod vedením Gabriely Zemanovej 
s pásmom zvykov vítania jari. Ako je na 
Kvetnú nedeľu vo Vajnoroch zvykom, deti 
vyniesli kiselicu, ktorá symbolizuje zimu a 
smrť a priniesli lésolu – symbol nového ži-
vota a dlho očakávaného leta.  Symbolom 
jari a nového života je aj vajíčko, ktoré v 
predveľkonočnom čase vedia ženy pret-
voriť do podoby malého umeleckého die-
la. O tom sme sa mohli všetci presvedčiť 
na predajnej výstave nazvanej „Veľkonoč-
ná krása“. Tento rok sa na nej predstavili 
nielen vajnorské umelkyne, ktoré zdobia 
kraslice tradičnými vajnorskými techni-
kami (kaučím, bavlnkovou technikou) a 
ornamentom, ale pozvali sme aj umelky-
ne, ktoré používajú techniky  vo Vajno-
roch nie celkom tradičné – kraslice zdobia 
technikou quilling, stužkami, korálkami, 

drôtom, horúcim voskom, perforovaním, 
či vyškrabávaním, oblepujú slamou, videli 
sme aj čipkované kraslice. Techniku zdo-
benia farebným horúcim voskom si mohli 
vyskúšať aj deti.  Návštevníci mali tiež 
možnosť kúpiť si diela a výrobky vajnor-
ských ľudových umelkýň, ľudové hračky a 
maňušky, paličkované čipky, či kvetinové 
aranžmány.  
Príjemnú atmosféru podujatia dotvorila 
výstava krásnych fotografií Marka a Dá-
vida Grebečiovcov – Potulky vajnorským 
chotárom. Ich fotografie nám opäť umož-
nili vidieť nám všetkým známe miesta, 
pre mnohých z netradičného, umeleckého 
uhla pohľadu. 
Naša vďaka patrí všetkým, ktorí nám toto 
podujatie pomohli zorganizovať, ale naj-
mä tým, ktorí sa na ňom zúčastnili a verí-
me, že sa budeme v tomto predveľkonoč-
nom čase stretávať každoročne.

Vajnory boli a sú v povedomí 
širšej verejnosti zapísané ako 
obec, kde sa kontinuálne do-
držiavajú tradície zdedené od 
našich predkov. inak to nie je 
ani v období Veľkej noci. 

lésola, lésola, kVJetňí 
ňeDZela
Elena Karácsonyová, občianske združenie 
Podobenka z Vajnor

Drahým rodičom, Drahomíre a Ema-
nuelovi Zemanovým k prekrásnemu 
životnému jubileu - 6o rokov spo-
ločného života - diamantovej svad-
be, ktorú oslávia 26. apríla 2018, 
želajú do ďalších rokov pevné zdra-
vie, šťastie a rodinnú pohodu dcéra 
Elena a syn Igor s rodinami. Vnúčatá 
Peter, Sandra, Patrik a Veronika, a 
tiež aj pravnúčatá Eliška a Leonard, 
posielajú starým rodičom veľký bozk. 

žitia zvon hlaholí do diaľ-
ky, do ticha,
jeho tón výrazný pri srdci 
zapichá.
Zavolať na slávu je naším 
želaním 
k diamantovej svadbe 
manželom Zemanovým.

blahoželaNie k DiamaNtoVeJ sVaDbe

uVítaNie Do žiVota mareC 2018

V mnohých  vajnorských rodinách už 
niekoľko mesiacov vládne neopísateľ-
ná radosť a rozlieha sa detský smiech i 
plač. Postaralo sa o to 20  najmladších  
Vajnorákov, ktorých sme slávnostne 
privítali do veľkej rodiny Vajnorákov na  

„Slávnosti uvítania detí do života 14. 
marca 2018 “.    Ich mená sú zapísané v 
Pamätnej knihe  mestskej časti. Mamič-
ky okrem úprimných  gratulácií dostali 
aj Pamätný list pre dieťatko a finančný 
príspevok od mestskej časti.  Svojich ma-
lých kamarátov hudobnou kytičkou prišli 
pozdraviť žiaci Súkromnej umeleckej 
školy vo Vajnoroch  pod vedením pána 
učiteľa Lukáša Kolára. 
Našim malým ratolestiam prajem, aby k 
nim boli ľudia láskaví. Aby rozkvitali zdra-
vím, silou, múdrosťou a láskou. Rodičom 
prajem veľa dobrého zdravia, dostatok 
elánu, mnoho trpezlivosti a neúrekom 
úspechov pri výchove detí...

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitaj nám v živote, dieťatko krásne
a snívaj v perinke svoj nežný sen,
nech hviezda života žiari ti jasne
a radosť naplní každý tvoj deň.

Soňa Molnárová 
snímka  IFK

Meno  Priezvisko     dátum nar.

Tamara Takáčová  27. október 2017

Marianna Murčová  11. septembra 2017

Ján Mrva  16. november 2017

Michal Orth  9. november 2017

Emanuel Olejník  25. november 2017

Jakub Škultéty  2. december 2017

Peter Rybár  3. október 2017

Kristián Schiller  17. júl 2017

Alica Ivanová  5. jún 2017

Nina Vjatráková  27. november 2017

Ladislav Volics  11. december 2017

Karolína Dvoráková  14. december 2017

Michaela Bolačeková  19. december 2017

Tereza Trčková  21. december 2017

Matúš Kriška  26. december 2017

Michal Imrich  23. január 2018

Branislav Petrovič  21. december 2017

Sofia Anna Džúr 31. december 2017

Matej Halmo  15. január 2018

Zuzana Kozubová  10. február 2018

Senior klub blahoželá
Krásnemu 75. jubileu sa teší  pani Anna 
Takáčová, ktorá narodeniny oslávila 23. 
marca 2018. V apríli, presne v utorok 
24. 4. slávila   75. výročie narodenín aj 
pani Kvetoslava Pavlíková.
 Všetkým jubilantom srdečne blahože-
láme a do ďalšieho života im želáme 
okrem zdravia a šťastia aj veľa pokoja, 
lásky a dôvodov na radosť.

Senior klub.
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Bola to  návšteva najväčšej osobnosti celé-
ho 20. storočia, pápeža a svätca, Jána Pavla 
II. Vajnory boli sledované na celom svete, 
nielen televíznym prenosom, ale tiež dip-
lomatmi a novinármi, prakticky celej kres-
ťanskej civilizácie. V tlačovom stredisku 
boli takmer až dve tisícky novinárov. Pápež 
sv. Ján Pavol II. sa zaradil medzi najobľúbe-
nejších pápežov v celej histórii Cirkvi, ako 
pápež, ktorý menil ľudské srdcia v mnohých 
národoch sveta. 
Tento pápež prišiel otvoriť dvere poznaniu 
slovenského národa práve tu, vo Vajnoroch.  
Bol to pápež, ktorý  je osobitne významný 
pre tvorbu histórie novej Európy. Ján Pavol 
II. miloval Slovensko a stretol sa tu s láskou 
a nadšením. Nebolo to preto, že nás chcel 
vyznamenať. Chcel nám prejaviť lásku du-
chovného pastiera a predniesť svoje po-
solstvo celému Slovensku aj svetu, ktorý 
túto nevšednú udalosť veľmi pozorne sle-
doval.
Tu, vo Vajnoroch dňa 22. apríla 1990 pok-
ľakol a pobozkal slovenskú zem. Tak konal 
výhradne iba  pri návšteve samostatných 
štátov počas štátnej návštevy. Týmto sa 
začala diplomatická púť slovenskej samos-
tatnosti. Nečakane, priamočiaro, zverejne-
ná celému svetu. A v zbore každého dru-
hu všetkých celosvetových médií zaznelo 
veľké prekvapenie, kam tento pápež prišiel 
a čo vykonal. Nikdy na územie Slovenska 
neprišiel pápež a nikdy nezaznelo pre tento 
kraj Zeme jeho osobné posolstvo, priamo 
venované slovenskému národu. No poboz-
kanie slovenskej zeme bolo posolstvom 
celému svetu. Svetovým diplomatom a poli-
tikom, ale aj veriacim, ktorí to vzali na vedo-
mie. Z hľadiska sebavedomia národa to bolo 
burcujúce, keďže sme nemali nijakú reálnu 
nádej na to, že by politici mocností a naši 
federálni predstavitelia chceli nám zabez-
pečovať nejakú hviezdičku alebo osobitnú  
stoličku medzi národmi tohto kontinentu.  

Ak si pripomíname obsah jeho posolstva, 
ako duchovného pastiera Cirkvi , tak jadrom 
bola láska k nášmu národu, ktorý osobne 
chcel už dlho navštíviť od svojho zvolenia. 
Viackrát   sem chcel prísť a nebolo mu to 
československým vedením umožnené. Keď 
tu vo Vajnoroch pobozkal slovenskú zem, 
bol to jeho bozk plný lásky, o ktorej hovoril 
tak jednoducho a spontánne. Lebo z jeho 
srdca pramenila veľkosť citu, ktorú v skut-
koch a slovách poznal celý svet. Mnohí mu 
pripisovali vo svojej viere aj zázraky a v po-
stupnosti sa jeho skutky skúmajú, ale nech 
sa stalo okolo neho čokoľvek, sv. Ján Pavol 
II., ako človek, dokázal to, čo málokto,  iba 
milovať. A to bolo okolo neho až bytostne 
cítiť. Taká  živá bola iskra jeho osobnosti.
Keď prichádzal sem, do Vajnor, chcel náro-
du povedať tak mnoho, nestihol to všetko 
dopovedať a musel prísť viackrát. A tým 
vytvoril osobitne silné duchovné spojenie 
medzi Vajnorami a ostanými miestami na 
Slovensku. Práve tu zaznel prvopočiatok 
celého posolstva národu. 
Povedal nám: „Viem, ako máte pápeža radi. 
Aj pápež vás má veľmi rád“. Centrum jeho 
dôrazu bolo veľkomoravské posolstvo, 
prišiel si k nám uctiť sv. Cyrila a Metoda a 
veľkosť ich diela, dedičstvo našich otcov. 
Vyhlásil ich za spolupatrónov Európy apoš-
tolským listom „Egregiae virtutis“ už štyri 
roky po svojom zvolení za pápeža.
Ešte na Velehrade tým, ktorí prišli na po-
svätné miesto zo všetkých kútov našej 
vlasti, zdôraznil: „Drahí bratia a sestry, milí 
Slováci a Slovenky! Pozdravujem vás z 
miesta zasväteného spomienke na vašich 

vierozvestov svätých Cyrila a Metoda. Keď 
budem o niekoľko hodín prichádzať medzi 
vás na Slovensko, požehnám zhora hlavné 
mesto vašej krajiny a všetkých jej obyva-
teľov. Nech to bude trvalá záruka Božieho 
požehnania!“ 
Nebýva zvykom prihovárať sa takto k ná-
rodu, ktorý očakáva jeho návštevu. Ján Pa-
vol II. vo svojej vajnorskej kázni pripomenul 
veľký význam slovenských cirkevných pútí, 
najmä v Levoči, Šaštíne, v Starých horách, 
Ľutine, Gaboltove, Marianke  a inde na Slo-
vensku, ktoré sa organizovali pred novem-
brom 1989, napriek politickej moci, ktorá si 
ich neželala, ale bála sa zasiahnuť voči ve-
riacim pre veľkú spontánnosť týchto pútí. 
Kázeň skončil slovami: „Nebojte sa!“  Tie 
dve slová, pápežova vajnorská výzva oble-
tela celú meniacu sa Európu, bola hlbokým 
povzbudením pre nás, našu vieru.
Nie je dôležitá iba faktografia. Osobný prí-
klad svätca a jeho slová sú živým príkladom 
osobných postojov. Vajnory zažili pápeža a 
jeho láska k Bohu a Panne Márii stále žije 
v nás.
Je povzbudivé, ako sa Miestny úrad mest-
skej časti Bratislava - Vajnory ujal roko-
vania s investorom v záujme zachovania  
pamiatky histórie Vajnor, napriek rôznym 
prekážkam. Na zasadnutí miestneho zastu-
piteľstva mestskej časti bolo v júni 2016 
odsúhlasené, že miesto, kde pápež Ján Pa-
vol II. navštívil Vajnory, pobozkal slovenskú 
zem a  slúžil svätú omšu, bude pamätné 
miesto a jedno z osobitne významných 
pamätihodností obce. V roku 2017 bol pa-
mätný priestor z podnetu starostu Ing. Jána 
Mrvu zaradený do zoznamu pamätihodnos-
tí Bratislavy a bola vypísaná verejná zbierka 
na realizáciu pamätníka svätca a pútnickej 
kaplnky. V tomto roku nás už čaká mnoho 
práce. Bude potrebné zrealizovať geode-
tické vytýčenie pamätného historického 
priestoru a začať realizáciu pamätníka aj s 
pomocou veriacich zo Slovenska a zahrani-
čia. Cenná je spolupráca miestneho úradu s 
Poľským inštitútom v Bratislave a zástup-
cami diplomatickej misie. V súčasnosti sa 
nadväzujú kontakty  s krajanmi, osobitne 
v Taliansku. Pracuje sa tiež na realizačných 
stavebných projektoch v štádiu skíc a de-
tailnejších návrhov. Povzbudivý je i záujem 
kresťanských médií a tlačových agentúr. 
Vajnory získajú trvalú pamiatku na historic-
kú návštevu duchovného pastiera Cirkvi a 
významnú dejinnú udalosť pre Slovensko. 
Svätý pápež Ján Pavol II. si tu zaslúži svoje 
pamätné miesto, pamätník jeho historické-
ho príchodu a jeho osobného posolstva k 
nášmu národu.

DUCHOVNÝ ŽIVOTDUCHOVNÝ ŽIVOT

DuChoVNý VýZNam VaJNor V sPoJitosti 
so sVätým PáPežom JáNom PaVlom ii.

Duchovný význam Vajnor 
bude vždy dominantný aj pri 
všednom pohľade, jeho všed-
nosť  je prikrývaná bohatou 
históriou. a jedna dejinná 
udalosť stále ostáva osobit-
ným spôsobom zapísaná v 
písanej histórii, ale aj v nás. 

Igor Zbojan

Jeseň prináša septembrové kántry, taktiež 
nazývané michalské kántry, kvôli ich blíz-
kosti k sviatku sv. Michala 29. septembra. 
Zima na druhej strane prináša decembrové 
kántry počas tretieho týždňa adventu, jar 
ponúka pôstne kántry po prvej pôstnej ne-
deli. A nakoniec, leto ohlasuje svätodušné 
kántry v oktáve Zoslania Ducha Svätého.
História kántrových dní nás privádza k 
samotným počiatkom kresťanstva. Starý 
zákon predpisuje štvornásobný pôst ako 
súčasť zasvätenia roka. Okrem týchto se-
zónnych nariadení sa v čase Pána Ježiša 
zbožní Židia postili každý pondelok a štvr-
tok - odtiaľ pochádza aj poznámka farizeja 
o pôste dvakrát týždenne v podobenstve 
o ňom a o  mýtnikovi.
V treťom storočí kresťania v Ríme zača-
li označovať stredu a piatok za sezónnu 
modlitbu, sčasti ako napodobnenie hebrej-
ského zvyku a tiež aj ako odpoveď na po-
hanské festivaly, prebiehajúce približne v 
rovnakom čase. Tak sa zrodili kántrové dni. 
A potom, keď sa týždenný pôst stal menej 
bežným, boli to kántrové dni, čo ostali ako 
nápadné svedectvo tejto praxe. Uprave-

ním dvoch židovských pôstov stelesňujú 
kántrové dni Kristovo vyhlásenie, že ne-
prišiel, aby zrušil Zákon, ale aby ho naplnil.

štyri ročné obdobia

Kántrové dni nás učia niečo podstatné o 
Bohu, jeho vykupiteľskom pláne s nami a 
o povahe sveta. V prípade kántrových dní 
sme pozvaní uvažovať o zázraku ročných 
období a ich vzťahu k Stvoriteľovi. O šty-
roch ročných obdobiach, napríklad, možno 
povedať, že individuálne naznačujú blaže-
nosť Neba, kde je „jarná krása, letná jas-
nosť, hojná jeseň, zimný odpočinok.“ Je vý-
znamnou skutočnosťou, že kántrové dni 
sú jediným obdobím v cirkevnom kalendá-
ri, keď sú prírodné obdobia zvýraznené.
V týchto dňoch Cirkev prosí Pána za rozlič-
né ľudské potreby, najmä za zemskú úro-
du, požehnania zasiatych semien, požeh-
nania pre ľudskú prácu a verejne ďakuje 
Bohu za úrodu daného roka.

Dni pôstu a sebazapierania

Pápež Lev Veľký charakterizuje kántry ako 
dni modlitieb, pôstu a dobrých skutkov. Ich 
slávením veriaci ďakovali za dary, ktoré 
im Boh poskytol na živobytie a boli po-
vzbudení, aby tieto dary v čase hojnosti 
používali striedmo a v čase nedostatku, 
aby nereptali. 
Tiež slúžia ako duchovná obnova duše - 
napríklad leto, ktoré je horúce a suché, 
sa podobá „horeniu a vášni lakomstva“, 
kým jeseň je chladná a suchá ako pýcha. 
Slovenský názov kántry súvisí so slovom 
kántriť, ničiť, lebo sú to dni pôstneho 

sebazapierania, čo skutočne ničí v nás 
hriešne náruživosti. Niekde ich volajú aj 
Suché dni, lebo v minulosti veriaci pre-
žívali tieto dni o suchom chlebe a vode.  

Nedocenené kántry

Kým ľudia žili spätí s poľnohospodár-
stvom, boli viac nábožní. Moderná spo-
ločnosť chce prírodu utlačiť cez čoraz 
viac šíriaci sa technologický pokrok.
Environmentálne hnutie v 20. stor. pri-
nieslo bezhlavé ničenie prírody. Moder-
né modloslužobníctvo prírody naliehavo 
potrebuje nápravu. Musíme mať zdravý 
vzťah k prírode. Tú nás môže naučiť 
svätá Cirkev.  Kresťania môžu naozaj 
milovať prírodu, pretože sa jej nebudú 
klaňať. Viera ohlasuje dobrotu prírody, 
pretože bola stvorená dobrým a milujú-
cim Bohom a pretože sviatostne odráža 
vznešenosť Božej dobroty a lásky.

kántrové dni pripadajú štyri 
razy v roku na stredu, piatok 
a sobotu rovnakého týždňa. 
objavujú sa v spojení s prirod-
zenými štyrmi ročnými obdo-
biami.

čo sú „káNtroVé DNi“?
Otec Jozef

Účastníci, ktorých bude sprevádzať 
vicepostulátor procesu blahorečenia 
a svätorečenia JCDr. Jozef Slivoň, SDB 
navštívia Večné mesto Rím a pomodlia 
sa so Svätým Otcom Františkom „An-
jel Pána“, v Kostole v Civittavechia (pri 
soche Panny Márie, ktorá slzila krvou) 
budú mať sv. omšu za svätorečenie 
dona Titusa a z ďalších nádherných 

miest navštívia Monte Sant Angelo, San 
Giovanni Rotondo, kde pôsobil sv. Páter 
Pio a tiež skvosty na Sicílii – Messinu, 
Syrakúzy, kde je obraz slziacej Panny 
Márie a Catániu. 
Záver púte bude opäť v Ríme, kde bude 
na Pápežskej Saleziánskej univerzite 
slávená sv. omša za svätorečenie dona 
Titusa. Predpokladaný príchod do Brati-
slavy 30.6. doobeda. 
Prihlásiť sa môžete do 20. mája 2018 
a zaplatiť  zálohu  400 euro u: Ing. Da-
niela Sásiková, Rybničná 4, 831 07 Bra-
tislava - Vajnory, tel. č.: 02/437 11 518 
alebo 0903 423 230.

Údaje, ktoré potrebujeme, aby sme 
mohli spracovať zoznam účastníkov 
„Pútnického  zájazdu“:
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, 
miesto narodenia, číslo OP alebo pasu, 
cestovné poistenie áno – nie, telefónne 
číslo – mobilné číslo, e-mail.
Predpokladaná cena zájazdu je 590 
euro (podľa počtu účastníkov). V cene  
zájazdu je  zahrnuté  poistenie,  do-
prava + cestné  poplatky + parkovanie, 
6x ubytovanie s polpenziou,  4x obed,  
pobytový poplatok, vstup autobusu do 
Ríma, trajekt na Sicíliu.

V dňoch 22.  –  30. júna 2018 
sa uskutoční púť za svätore-
čenie bl. dona titusa Zema-
na sDb.

PoZVáNka Na Púť Za sVätorečeNie 
bl. DoNa titusa ZemaNa, sDb
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Daniel Hevier žiakom hravou formou vysvet-
lil pojmy, ako poézia, próza či dráma. Po hodi-
ne nasledovala beseda v KD Vajnory. Posled-
né minúty z návštevy sme si uchmatli my 
a položili sme pánovi D. Hevierovi niekoľko 
otázok.
Ďakujeme za milú návštevu!

? Čo vás priviedlo k písaniu detských 
kníh?

Keď som začal písať, nevedel som, čo vlastne 
budem písať. Mal som rád knihy.

? Ktoré vaše dielo máte najradšej a 
ktoré sa vám najlepšie písalo?

Najradšej mám asi tú poslednú knihu Chyme-
ros. Či sa mi písala ľahko, nedá sa povedať, 
ale niektoré iné sa mi písali ťažšie.

? Čítate aj diela iných autorov? Ak áno, 
akú knihu máte najradšej?

Samozrejme, čítam najmä diela iných auto-
rov. Romány, poéziu, filozofiu, fantasy litera-
túru. Čítam všetko. Okrem cestopisov.

?   Ako dlho píšete jednu knižku?
Básne sa píšu na jeden šup, poézia je taká 

„bleskovka“, próza sa píše, samozrejme,
dlhšie.

? Kedy ste začali s písaním?
Bolo to tak na etapy. Od 4. ročníka. Po-

tom som si dal prestávku a naplno som začal 
písať v 9. ročníku.

? Aké známky ste mali z literatúry zo 
slovenčiny?

Učilo sa mi ľahko, na samé jednotky. Každý 
predmet mi šiel od ruky.

? Ako trávite voľný čas?
Rôznorodo. Čítam, spím, pozerám filmy, 

chodím na nákupy, trávim čas so ženou a 
deťmi. A od začiatku roka hrám šach.

? Čím ste chceli byť, keď ste boli v na-
šom veku?

Chcel som byť športovcom. Najviac ma zaujal 
box.

? Spolupracujete aj s inými autormi?
Nedá sa to tak povedať. Každý píše sám, 

ale mám veľa priateľov spisovateľov a občas 
sa porozprávame o tom, čo kto píše.

? Sníva sa vám niekedy o vašich kni-
hách?

Áno. Aj o mojich knihách, aj o postavách, kto-
ré alebo existujú, alebo nie. A niektoré tie po-
stavy potom dávam do mojich kníh.

? Ako by ste sa opísali?
Som zábavný, dynamický, prchký, ne-

trpezlivý a verný. A som veľmi spoľahlivý 
priateľ.

? Máte radšej príbehy so šťastným ale-
bo smutným koncom?

Životné príbehy sú vždy lepšie so šťastným 
koncom. Pri umeleckých je to jedno. Musia 
byť dobre napísané.

? Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?
Ovsené vločky.

? Aké je vaše životné krédo?
Keď bola moja mama ešte na svete, ho-

vorievala:“ Radšej sa zodrať ako zhrdzavieť.“

PÁN HEVIER, ďakujeme za možnosť stráviť 
čas vo vašej spoločnosti.

V Základnej škole Kataríny Brúderovej v 

bratislavských Vajnoroch otvorili začiat-
kom apríla nový pavilón s piatimi nový-
mi triedami. V pavilóne pribudli sociálne 
zariadenia, kabinety aj sklad. Prístavba 
pavilónu stála 575 000 eur, na ktoré si 
mestská časť vzala bankový úver. „Zá-
kladný kameň prístavby bol položený v 
októbri minulého roku. Pavilón bol odo-
vzdaný v marci a v apríli sa už v nových 
triedach učia žiaci. Prístavba zabezpečí 
dostatočnú kapacitu školy na niekoľko 
rokov,” priblížila vajnorská samospráva. 
V areáli školy sa práve v tomto období 
začal nový projekt prístavby a nadstav-
by štyroch tried pre materskú školu. Si-
tuovaná je v priestore bývalej školskej 
jedálne. Súčasťou projektu je aj rozšíre-

nie priestorov jedálne, ako aj nadstav-
ba jedného poschodia nad ňou. „Tým 
sa zvýši kapacita materskej školy o 88 
miest pre deti z Vajnôr a blízkeho oko-
lia. Stavba sa začala v marci tohto roka a 
predpokladané ukončenie je v auguste,” 
spresnila mestská časť. Náklady na ten-
to projekt získala z Integrovaného regi-
onálneho operačného programu (IROP) a 
dosahujú skoro 560 000 eur. V ZŠ Kata-
ríny Brúderovej sa vyučuje od školského 
roku 1967/1968. V súčasnosti má po 
otvorení nového pavilónu 19 tried, ktoré 
navštevuje 361 žiakov. O ich výchovu a 
vzdelávanie sa stará 22 učiteľov. V škole 
v minulom a tomto roku prebehla aj čias-
točná rekonštrukcia kuchyne.

ŠKOLAŠKOLA

Dňa 14. marca strávil jednu 
vyučovaciu hodinu slovenské-
ho jazyka a literatúry s vybra-
nými žiakmi 5. a 6. ročníka 
spisovateľ Daniel hevier. Pre 
všetkých bola táto hodina 
výnimočná. 

Vo Vajnoroch otvorili nový 
školský pavilón. tak mestská 
časť rieši nárast počtu oby-
vateľov, ktorý sa prejavuje aj 
väčším počtom detí navšte-
vujúcich Základnú školu k. 
brúderovej. 

beseDa s DaNielom heVierom Vo VaJNoroCh otVorili 
NoVý školský PaVilóNS. Nemcová, S. Podhorná, S. Šaray, 

T. Somorovská

TASR

50. Výročie Zš kataríNy brúDeroVeJ

Je deň 4. septembra  1967. Skupiny žia-
kov sa ponáhľajú do školy. Nič zvláštne, 
poviete si. A predsa si dovolím tvrdiť, že 
to bol nevšedný a naozaj slávnostný deň. 
Prečo? Základná deväťročná škola (ne-
skôr Základná škola Kataríny Brúderovej) 
práve v tento deň otvorila svoje brány po 
prvý raz. 
V školskom roku 2017/2018 naša zá-
kladná škola oslavuje 50 rokov od jej 
otvorenia. Polstoročie fungovania oslá-
vime 17. mája 2018 spolu s pozvanými 
hosťami v KD Vajnory. V spomienkach sa 
vrátime späť do ťažkých prvých rokov, 
keď ešte nič nebolo „zabehnuté“ a úplne 
jasné, na starých snímkach nájdeme pani 
učiteľky a pánov učiteľov, ktorí našej 

škole obetovali roky života. Nakoniec sa 
presvedčíme, že Základná škola Kataríny 
Brúderovej sa stále vyvíja a s nárastom 
počtu jej dočasných „nájomcov“ rastie i 
ona sama. Do osláv sa zapoja aj žiaci zá-

kladnej školy, ktorí si pre hostí pripravili 
zaujímavý program.
50 rokov  snahy, práce, spomienok. Mno-
hí by o tom všetkom vedeli rozprávať. 
Detstvo, priateľstvá, škola.

J. Cigániková, snímky archív
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Niekto hľaDá VýhoVorku, 
my hľaDáme riešeNie

INZERCIAŠKOLA

určite to mnohí poznáte a 
mnohí ste to už nejeden raz 
počuli: „to sa nedá, to nejde.“  
tieto slová mnohokrát zaznie-
vajú z úst učiteliek, ktoré už 
často nemajú dostatok moti-
vácie a chute do práce. Je to 
smutné, ale je to tak.

Že to ide aj inak, aj napriek problémom  
chýbajúcich učiteliek, sa snažíme doká-
zať v našej Materskej škole na Koniarko-
vej ulici č. 9 hľadaním riešení a prípravou 
nadštandardných ponúk, ústretovosťou, 
vychádzajúc zo záujmu rodičov a detí. 
Nové nápady, nové aktivity, tvorivé 
dielne a priam rodinné zázemie sa nám 
osvedčili. Boli odmenené priazňou a po-
chvalou nielen rodičov, ale i starých rodi-
čov. A to je hlavnou motiváciou a hnacím 
motorom pre šikovné panie učiteľky.

 Možno si teraz kladiete  otázku: Čo len 
také úžasné robia? Možno nie úžasné, ale 
určite zaujímavé, pripravované s láskou a 
zanechávajúce vo všetkých účastníkoch 
pekné a príjemné pocity. Zdá sa vám, že 
školský rok ubieha pomaly? Dovoľujem 
si priblížiť niektoré aktivity prebiehajú-
ce v našej materskej škole popri bežnej 
edukačnej činnosti. Niektoré vychádzajú 
z plnenia úloh školského vzdelávacieho 
programu, iné sú samozrejmosťou – po-
sedenie pri stromčeku, karneval, či Deň 
matiek. Verte, že veľakrát si želáme, aby 
deň mal 48 hodín.
- Otvorenie školského roku sa začalo ak-
tivitou „Tekvicové strašidielka“, táto ak-
cia má u nás dlhoročnú tradíciu.
- Návšteva poľnohospodárskeho druž-
stva vo Vajnoroch, kde  si naše deti za 
účasti televízie Markíza adoptovali kra-
vičky Natašku a Lili.
- Zbieranie použitých batérií s „Kamará-
tom Šmudlom“ a získanie Zeleného cer-
tifikátu od spoločnosti SEWA.
- Zasadenie jablonky na školskom dvore 
v rámci týždňa jabĺčka.
- Spoločné ekologicko-environmentálne 

aktivity organizácie „Daphne“  - Príbeh 
žabky Kvačky, Zo života hmyzu.
Počas roka majú deti možnosť navštevo-
vať tanečnú prípravu, anglický a nemec-
ký jazyk. Organizujeme plavecký a korču-
liarsky výcvik a v tomto školskom roku aj 
Školu v prírode, ktorá sa uskutoční 14. až 
19. mája v Skalici - Zlatníckej doline.
Čakajú nás ešte ďalšie aktivity, ako di-
vadelné predstavenia – Hadík Vadík, Žabí 
princ, miniolympiáda, výlet na Devín a 
NPR Šúr, rozlúčkové slávnosti predško-
lákov, za sviežim vánkom na kolesách a 
kolieskach, záhradná slávnosť, Deň ma-
tiek....
V priebehu roka sa stále tvorí, maľuje a 
robia výstavky, zútulňuje sa prostredie. 
No, predovšetkým sa usilujeme, aby ro-
dičia, ktorí nám zverujú svoje deti, pri-
chádzali a odchádzali s pocitom spokoj-
nosti a istoty a mohli sa riadiť citátom :
„Dobrá pani učiteľka je pre rodiča šťas-
tím, pre dieťa pokladom“.
Poďakovaním za naše úsilie je úprimný 
detský úsmev, radosť a smiech. A to je 
to. čo nás presvedčilo, že vždy je lepšie 
hľadať cestu, a nie výhovorku.

Alena Srnová

hľaDáme osobNýCh asisteNtoV!
Hľadáme osoby na pomoc ľuďom so zdra-
votným postihnutím formou asistencie. Tá sa 
vykonáva podľa potrieb a pokynov človeka so 
zdravotným postihnutím. Čas a miesto výkonu 
sa dohoduje priamo s ním. Táto práca je veľmi 
flexibilná časom a lokalitou. 
Čo k tomu potrebujete? Empatiu, spoľahlivosť, 
vek nad 18 rokov a spôsobilosť na právne 
úkony. Štátom stanovená odmena je 2,78€/
hodinu, individuálne prípadná dohoda možná. 
Naše služby a zápis v agentúre sú bezplatné.
Tiež poskytujeme aj bezplatné sociálne pora-
denstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím a 
ich rodiny. 
Ak Vás táto ponuka zaujala, ozvi sa na asisten-
cia@omdvsr.sk, alebo na tel. 0948/529 976.

Kontakty: Organizácia muskulárnych 
dystrofikov v SR – Agentúra osobnej asis-
tencie, Vrútocká 8, 821 04 Bratislava, tel. 
čísla: 02/4341 0474, 0948 529 976, mail: 
asistencia@omdvsr.sk, www.omdvsr.sk, 
www.osobnaasistencia.sk   
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Na podnet nášho starostu Jána Mrvu sme 
od roku 2015 toto pásmo začali pravidel-
ne, každú druhú sobotu uvádzať aj v do-
move pre seniorov vo Vajnoroch na Ulici 
Alviano. Spolu s Adamom Štrbom, ktorý 
si prednesom poézie a prózy okamžite 
získal sympatie a srdiečka klientov tohto 
zariadenia, sme sa postupne začali zbli-
žovať so seniormi, ktorí jeseň svojho ži-
vota prežívajú práve vo Vajnoroch. Naše 
predstavenia postupom času v tomto 
zariadení strácali odstup umelca od divá-
ka a stále viac a viac sa naša produkcia 
začala podobať na príjemné spoločenské 
posedenia pri piesni, tanci, áno – aj tanci, 
neverili by ste, ako mnohé klientky odlo-
žia svoje paličky a začnú sa zvŕtať, keď 
zaspievame práve tú ich obľúbenú – po-
ézii a próze, často aj premiérových diel, 
keďže Adam Štrba písal a možno aj stále 
ešte píše svoju vlastnú prózu. Seniorky 
zaspievali nám, my im a často sa nám 
stávalo, že nás medzi seba pozývajú i pri 
významných životných jubileách, či rôz-
nych slávnostných príležitostiach. 
Adamova srdečnosť a uvoľnené správa-
nie spôsobili, že sme sa s klientkami vždy 
zvítali podaním ruky a bozkom na líce a 
začali sme sa oslovovať krstnými mena-
mi. Pani Margita Skývová ma od samého 
začiatku oslovovala „kolega“, pri speve 
sa pridávala ku mne a spievala mi dru-
hý hlas. Začal som oslovovať i ja ju „pani 
kolegyňa“. To som však netušil, s kým 
mám tú česť. Je samozrejmosť, že v Se-
nior dome vo Vajnoroch majú prednosť 
klienti z Vajnor a ak je kapacita voľná, 
prijmú aj seniora mimo našej mestskej 
časti. A tak som sa od sestričky dozve-
del, že Andrejka je dcéra významného 
slovenského herca Viliama Záborského 
a pani Skývová je uznávaná operná spe-
váčka. Trochu som sa aj zahanbil, že som 

si moju „pani kolegyňu“ hneď nespojil s 
traktoristkou Žofkou zo Zemplína z filmu 
Rodná zem.

? Bozkávam, pani kolegyňa, ako sa 
dnes máte? Ako sa cítite?

Dobre. Ja si nemôžem sťažovať.

? Sestričky poslúchajú? Počul som, 
že málo jete.

Musím si dávať pozor. Už od mlada trpím 
na cukrovku a musím si dávať pozor na 
hladinu cukru v krvi.

? No, jesť musíte.
Ale veď ja jem (smiech).

? Aký ste mali dnes deň?
Konečne svieti slniečko, tak je to už 

lepšie. A spravili ste nám radosť vaším 
dnešným vystúpením.

? Naučil som sa zbory jednej 
piesne, ktorú iste veľmi dobre 

poznáte, môžeme si ju zaspievať?
Ktorej? Ja poznám veľa piesní.

? Ej, zahoreli zore, na tom našom 
dvore... a už spievame. Napriek 

tomu, že sa pani Margita Dalmadyo-
vá - Skývová narodila  10. 6. 1931, a 
teda má  86 rokov, hlasivky jej ešte 
stále parádne kmitajú a jej žiarivý so-
prán vytiahol aj dnes tie krásne výš-
ky, ktoré v coda (zvláštna samostatná 
časť, ktorá sa hrá na záver skladby) 
tejto nádhernej piesne zaznievajú. 
Hovorím teraz o piesni, ktorá zaznela 
v prvom slovenskom farebnom filme 
v réžii Jozefa Macha a s hudbou Tibo-
ra Andrašovana Rodná zem, v ktorom 
si pani Margita Dalmadyová - Skývo-
vá zahrala jednu z hlavných ženských 
postáv, kde jej partnera hral Franti-
šek Zvarík. Kontrovali im takí veľkí 
herci, ako napr. pán Zachar, Kvietik, 
Ťapák a pod. Je síce pravda, že film z 
roku 1953 má vôňu kapitalizmu, ale 
pointa tohto skvostného farebné-
ho a najmä hudobného filmu bola v 
oslave ľudovo-umeleckej tvorivosti 
slovenského národa. 

? Pani Skývová, ako ste sa dostali 
do tohto filmu? Prešli ste konkur-

zom?
Nie. Ja som bola v tom čase už sólistkou 
SĽUK-u a pán režisér Mach na mňa uká-
zal, že sa mu typovo hodím a obsadil ma.

? Ako sa vám hralo? Nemali ste tré-
mu pred kamerou vedľa takých 

veľkých hercov a slávnych mien?
Vôbec nie. Veď my sme sa skoro všetci 
vtedy už poznali. Často sme spolupraco-
vali pri rôznych programoch a vystúpe-
niach.

? Vaše šibalské oči a iskra v nich, 
ako aj váš čarovný úsmev sa vám 

od toho času vôbec nezmenili. Musím 
sa vám priznať, že aj ja som sa do vás 
zamiloval. V tom filme ste ozaj žiarili. 
Nemali ste problém s popularitou?
Ani nie. Je pravda, že čas od času prišiel 
dáky list, alebo pohľadnica, ale bolo prí-
jemné stretávať ľudí, ktorí chceli auto-
gram, alebo mi iba podať ruku, či sa so 
mnou odfotografovať.

? V prvej scéne filmu Rodná zeme 
spievate na traktore ZETOR 25K, 

ten ste naozaj sama riadili?
Pochopiteľne, a ak si všimnete, aj som 
prehadzovala rýchlosti. Veď som hrala 
traktoristku Žofku zo Zemplína.

? Kde ste sa narodili vy?
Ja som zo Žemberoviec. Je to obec s 

vôňou tradičnej makovej štrúdle.

? Na stránkach tejto obce som sa 
dočítal, že vaša láska k spevu a 

najmä ľudovej piesni vás odviala do 
Bratislavy, a to priamo do SĽUK-u. 

Spomínate si, kedy ste do SĽUK-u na-
stúpili?
Sólistkou v SĽUK-u som bola od roku 
1950 a myslím si, že som tam spievala 
niečo okolo pätnásť sezón.

? Umelci často koncertujú na zá-
jazdových predstaveniach, kde 

všade vás zaviezli tóny slovenskej 
ľudovej piesne?
Júj, to je už veľmi dávno (smiech), pre-
šli sme celú Európu, Afriku... boli sme 
na zahraničných zájazdoch v Maďarsku, 
Barme, Indii, Belgicku, Cejlóne, Egypte, 
Indonézii, Sýrii... so SĽUK-om som pre-
cestovala 22 štátov.

? Keď sme chodili na zahraničné 
zájazdy s divadlom Nová scéna 

my, museli sme sa tú hru naučiť, 
napr. v nemčine. Spievali ste aj v 
iných jazykoch?
Samozrejme, vždy sme sa jednu pieseň 
naučili v jazyku príslušnej krajiny, v kto-
rej sme hosťovali.

? Precestovali ste obrovský kus 
sveta, nezávideli vám kamarátky 

trochu tú exotiku, ktorú ste mohli vi-
dieť na vlastné oči a dýchať jej opoj-
nú vôňu?
Kdeže (smiech), moje kamarátky boli 
moje kolegyne. A tie tam boli so mnou.

? V roku 1958 ste šesť mesiacov 
pôsobili na svetovej výstave v LA-

TERNE MAGIKE v Bruseli, ako speváčka 
ste sa uplatnili aj v Krajinskej opere v 
Linzi, či SND. Účinkovali ste aj v Lúčni-
ci, či Dimitrovci. Na VŠMU v Bratislave 
ste učili spievať hercov. Spomeniete si 
na niektorého svojho žiaka?

Spomínam si na všetkých. Učila som 
napríklad Gogála. No, asi neviete, že som 
napísala Metodický postup vyučovania 
hlasovej techniky študentov herectva.

? Tak to, teda, neviem. Ďakujem 
za to, možno ma moja profesorka 

učila podľa vašich pokynov, aj keď 
techniku dychu mám svoju vlastnú.
Spievate dobre. Možno z vás niečo bude 
(smiech).

? Pani Skývová, počas vašej ka-
riéry neboli ešte CD nosiče, ale 

viem, že dnes si vás na CD môžem 
kúpiť. Koľko ste nahrali platní?
Myslíte sólových, alebo so SĽUK-om?

? Tak, povedzme, sólových.
Určite mám piesne na platni z filmu 

Rodná zem, lebo si spomínam, že skladba 
Ej, zahoreli zore bola nahrávaná na plat-
ňu. V OPUS-e som nahrala ľudové piesne 
aj s Evou Blahovou a Jankom Blahom a s 
ľudovou hudbou Jána Berkyho - Mrenicu, 
s ktorým som neskôr v Empírovom divad-
le v Hlohovci naspievala ešte jednu plat-
ňu. Boli to Huncútske a beťárske piesne.

? Tak tie huncútske a beťárske 
piesne ma, pani kolegyňa, na-

budúce naučíte. Teraz vás chcem 
poprosiť, či by ste boli taká zlatá 
a zaspievali mi ešte Červené jabĺč-
ko. Ja vám ďakujem za rozhovor, 
prinesiem vám ho ukázať, bude vy-
tlačený vo Vajnorských novinkách. 
Prajem vám kopec dobrej nálady, 
pokoja a aby bol stále dôvod na 
váš krásny úsmev na tvári. Čoskoro  
dovidenia.

Vajnorské ochotnícke diva-
dlo má vo svojej dramaturgii 
okrem klasických činoher-
ných predstavení aj hudobné 
čísla a hudobno-poetické 
pásmo kytica piesní a poézie, 
ktorú uvádzame v najrôznej-
ších mestách a mestečkách 
naprieč celým naším sloven-
skom. 

Jeseň žiVota hVieZDy PäťDesiatyCh rokoV Vo VaJNoroCh
Igor Roy

  
Wellness 

Fínska sauna, Parná sauna, Bio sauna, Infra sauna 

Kaviareň 
Čapované pivo, Kvalitná káva, Chutné koláče 

Cvičenie 
Fyzioterapeutické cvičenie zamerané na zdravie a zdravý chrbát 

     Ubytovanie 
Ubytovanie v novom plne vybavenom apartmáne pre 4 osoby 

 

Už otvorené! 
Roľnícka 242, Bratislava-Vajnory 
www.dobralipa.sk,      Dobrá lipa 

 

Predajňa Priemyselného tovaru  - Jačmenná 1,  
ponúka: 

 

ELEKTROMATERIÁL *  DOMÁCE POTREBY  *  BICYKLE a SÚČIASTKY 

ZAHRADKÁRSKE     POTREBY
Pri nákupe  záhradných  substrátov, mulčovacej  kôry a hnojív 

nad 10€, rozvoz tovaru vo Vajnoroch    ZADARMO. 

Tovar si môžete  objednať aj telefonicky!!   
02/43 712 205,  0903621138, alebo e-mail: meeps@netax.sk 

  Objednávka  Vám bude doručená v pracovné dni  do 24hod!!  

                  Na  všetky  BIO  postreky  ZĽAVA  - 20%            

 Nákupom tovaru  vo Vašej najbližšej predajni šetríte čas a peniaze.! 

Otvorené:  Pondelok – Piatok:   9°°- 18°°    Sobota:  8°°- 12°°

Akcia  na znížené ceny platí do: 30.4.2018 alebo do vypredania zásob!
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VAJNORSKÝ ŽIVOT VAJNORSKÝ ŽIVOT

Pri detskom ihrisku na Koniarkovej 
ulici sa krátko pred 15. hodinou zača-
li schádzať všetky vekové kategórie 
„kolieskárov“. Postupne prišli cyklisti, 
kolobežkári či korčuliari, veľkí či malí, 
a po pripnutí stužiek sa v príjemnej a 
pokojnej atmosfére všetci pripravovali 
na štart. 
Po chvíli čakania sme privítali aj hos-
tí tohto podujatia, župana BSK Juraja 
Drobu aj so synom a riaditeľku BSK 
Janu Lysákovú.
Spoločne sa všetci vydali na relaxačnú 

jazdu po Jurskej ceste. Tí vytrvalejší si 
predĺžili trasu cez Juravu a späť okolo 
budovaného cyklomostu pri moste na 
Čiernu Vodu. 
Po návrate si návštevníci vychutnali 
drobné občerstvenie a pohár vody, vy-
menili si zopár slov so svojimi priateľmi 
a susedmi. 
Napokon sa všetci po krásnom, ale ak-
tívnom poobedí rozišli do svojich do-
movov a vychutnali si záver víkendu.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a te-
šíme sa na vás o rok. 

Sviatok vznikol ako pamiatka  na demon-
štrácie žien v USA za volebné právo žien, 
ktorá sa konala  8. marca 1908 v New 
Yorku.  Na prvej medzinárodnej ženskej 
konferencii Druhej internacionály v roku 
1910 v Kodani  ho presadila nemecká 
socialistka Clara Zetkinová. Sviatok sa 
rýchlo rozšíril, jeho obsah kolísal od poli-
tického a feministického protestu po apo-
litickú socialistickú obdobu Dňa matiek.

ZraZ „kolieskároV“ Vo 
VaJNoroCh 

mDž 2018

Marián Nemček, snímky autor

I.Kňazovický, snímky autor

stretnutie športových priazniv-
cov a ich rodín sa v rámci podu-
jatia Vajnory na kolieskach ko-
nalo v nedeľu 15. apríla 2018. 
obľúbenosť jednostopových 
dopravných prostriedkov je pre 
Vajnory veľmi rozšírená, a tak 
sme sa opäť po roku spoločne 
stretli pri otvorení sezóny. 

Gratulujeme všetkým mamám, 
manželkám, babkám, kole-
gyniam, priateľkám ... proste 
ženám. 
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ŠPORT ŠPORT

Ponúkame im aj kvalitnejšie ozvučenie tri-
búny či lepšie umiestnenú svetelnú tabu-
ľu. Martin Meško, jeden z členov výkonné-
ho výboru FK, urobil pri jej novom fixnom 
uchytení a spojazdnení skvelú prácu. Veľa 
noviniek sa týka mládeže....

Jar v znamení premiér

Vďaka tomu, že menšia hracia plocha je už 
funkčná, nemusíme rušiť tréningy našich 
najmenších pre zápasy na hlavnom ihrisku. 
Stáva sa, že sa hrajú niektoré stretnutia 
seniorov cez týždeň. Buď je vtedy v pláne 
celé kolo, alebo sú zápasy z rôznych príčin 
preložené (najmä pre nespôsobilý terén). 
V minulosti akýkoľvek takýto posun na 
utorok alebo stredu znemožňoval v týchto 
dňoch trénovať deťom, nebolo kde. Teraz 
však máme možnosť ponúknuť minimálne 

dvom skupinám adekvátny priestor. Prvý 
raz sa tak stalo v stredu 11. apríla, keď 
sa na ihrisku stretli v rámci V. ligy Vajnory 
„B“ s Miloslavovom a za ochrannou sieťou 
v rovnakom čase trénovali predprípravka 
trénera Bľandu (15 detí) i prípravka (20 
detí).

Keď sme už pri prípravke, jej dva tímy hrá-
vajú jarné domáce zápasy v jednotnom 
čase. Na dvoch ihriskách súbežne. Iné 
riešenie sme pri kolidovaní termínov so 
zápasmi U12 nenašli, a preto sa v histórii 
klubu premiérovo u nás konajú dva súťaž-
né zápasy naraz. Je to skúška nielen pre 
nás, ako organizátorov, ale aj pre obča-
nov žijúcich v blízkosti areálu. Dva zápasy 

prípraviek v sobotu o 9.00 h a hneď na to 
súboj mladších žiakov znamenajú ca 80 
športujúcich detí, mnoho rodičov, mnoho 
áut. Preto chceme poďakovať Vajnorákom, 
ktorých sa to dotýka,  za pochopenie (v ap-
ríli a v máji celkovo 5-krát).

Poctivá práca s mládežou sa odzrkadľuje 
aj na našich hráčoch. V stredu 11. aprí-
la až štyria z nich, narodení v roku 2006, 
reprezentovali hlavné mesto, oblečení do 
dresov výberu Bratislavy U12. Michal Meš-
ko, Martin Uhlár, Denis Filip a Juraj Kuchta 
sa na veľmi kvalitnom turnaji v Petržalke 
nestratili a pomohli svojmu tímu obsadiť 
3. miesto. Zo štyroch súbojov výber Bra-
tislava-mesto tri vyhral a jeden remizoval. 
Tréneri Bratislavského futbalového zväzu 
sa o našich mládežníkov zaujímajú čoraz 
viac. Na kontrolných zrazoch sa objavujú aj 
ďalší – Lukáš Malovec (ročník 2005), Jakub 
Kemeník, Dominika Tranžíková (2006), Mi-
lan Katrenčík, Jakub Janek (2007). Samoz-
rejme, že v tomto veku netreba nič prece-
ňovať (poznámka najmä pre rodičov), FK 
Vajnory sa totiž snaží vychovávať hráčov 
v dlhotrvajúcom horizonte, tak, aby z nich 
boli čo najlepší futbalisti v dospelosti. Je 
však pozitívne, že naše deti sa vyrovnajú 
najlepším v Bratislave. 

Na zlepšenie tréningového procesu sme k 
nám už v lete pustili futbalovú školu Coer-
ver. Týždenný kemp mal výborný ohlas. V 
tomto roku ho zopakujeme, dokonca dva-
krát. Navyše sme umožnili rodičom prihlá-
siť deti na špeciálny tréning v rámci tejto 
úspešnej filozofie. Koná sa každý ponde-
lok od 17.00 h. FK poskytol ihrisko, os-
tatné si zabezpečuje spoločnosť Coerver 
sama. Bližšie informácie nájdete na našej 
stránke www.fkvajnory.sk. 

žiVot Fk      aJNory 
tento rok sa stalo v každo-
dennom fungovaní Fk Vajnory 
množstvo úplne nových uda-
lostí. Napríklad, naši  muži 
(a-tím) hrávajú svoje domáce 
zápasy v sobotu popoludní. 
snažíme sa prilákať na atrak-
tívne zápasy iii. ligy viac divá-
kov a toto by mohol byť jeden 
z ústretových krokov.

Richard Fekete, snímky autori

1933

FK VAJNORY

Poďakovanie za 2 % z daní
FK Vajnory chce poďakovať všetkým 
podporovateľom za poukázanie podielu 
z daní. Vďaka vašej pomoci môžeme po-
kračovať v budovaní menšieho ihriska pre 
deti, i v prípravách a realizácii rekonštruk-
cie zázemia. Chystáme aj ďalšie možnos-
ti, ako sa môžu fanúšikovia zapojiť. Či už 
počas brigád, alebo cez iné klubové akcie 
a výzvy. Ďakujeme. 

Pohľad do našich tímov

A-tím muži (tréner Ladislav Mikita)
Na úvod jari sme mali v 3. lige veľmi ťaž-
ký žreb. V prvých 4 kolách absolvovali o 
záchranu bojujúci seniori až tri zápasy na 
ihriskách tímov z najlepšej štvorice v ta-
buľke (Rohožník 1:2, D. Lužná 0:5, Rača 
1:3). V týchto stretnutiach sa od nás zá-
zraky nemohli čakať. Kľúčové budú stret-
nutia s priamymi konkurentmi. Preto nás 
veľmi teší víťazstvo 1:0 nad Lozornom 
(gól Lukáš Zeman). Zverenci Laca Mikitu 
mali blízko aj k výhre nad Tomášovom, ale 
minútu pred koncom pri štandardnej si-
tuácii si nedali pozor a dostali gól na 2:2. 
Zbytočná strata na vlastnom ihrisku.

b-tím

B-čko má v V. lige bodov viac a zatiaľ 
patrí do pokojného stredu tabuľky. Jeho 
výsledky sú ako na hojdačke, podľa toho, 
aký tím poskladáme a ako sa chlapci vy-
spia. Úvodný jarný výprask v Devínskej 
Novej Vsi 1:9 sme z časti rozchodili pri 
domácej výhre 6:0 nad posledným NMŠK 
a pri remíze 4:4 na pôde lídra z Dúbrav-
ky. Potom však prišli dve domáce prehry 
(Miloslavov 2:4, Senec 0:4). Mužstvo sa 
potrebuje stabilizovať.

mladší dorast 
(radoslav kováč)
Dorastenci sa v úvode jari snažili prenik-
núť na 4. miesto tabuľky svojej skupiny. 
To im totiž zabezpečovalo lepších súpe-
rov pre nadstavbovú časť ligy, v ktorej sa 
spájajú obe jej skupiny. Tréner mal sta-
rosti so skladbou družstva. Veľa zranení, 
choroby, učenie. Tieto faktory ovplyvnili 
tréningovú účasť a tým aj kvalitu v zápa-
soch. Naši prehrali v Pezinku (0:2), v Ru-
žinove (1:2) a doma so Sencom (1:2).  No 
medzitým zdolali Pusté Úľany 3:0 a šanca 
na hornú skupinu stále žila. 

mladší žiaci u13 
(róbert Vajda)
Starší výber žiakov vstúpil do jari úspeš-
ne proti Záhorskej Bystrici. Ak by naše ná-
deje lepšie zakončovali svoje kombinačné 
akcie, určite by sa viac tešili aj po ďalších 

stretnutiach. Proti Rovinke ich však v zá-
vere zväzovala panika a proti Blatnému si 
neporadili s najlepším strelcom súťaže v 
drese súpera. Teší nás, že stále je hneď 
za ním v tabuľke kanonierov náš Lukáš 
Malovec, ktorý zaznamenal už 29 gólov.  

mladší žiaci u12 
(andrej kulčár)
Chudobnejší program mal tím do 12 ro-
kov. Doňho sme v priebehu zimy posu-
nuli ďalších dvoch chlapcov z prípravky 
(Filip Kutný, Jakub Janek). Aktuálny počet 
hráčov je 17. Tréner Kulčár ich testoval 
vlastne iba v zápase v Chorvátskom Gro-
be. Dúbravka sa zo súťaže odhlásila a 
Ružinov požiadal o posun na stred mája. 
Deti hrali ešte zápas so Scorpions, ale pri 
tom tréner nemohol byť. V tom čase mal 
jeden z blokov štúdia trénerskej C-licen-
cie. V klube sme veľmi radi, že sa bývalý 
skvelý hráč Andrej Kulčár na neľahký boj 
vo svojom voľnom čase dal a držíme mu 
palce pri skúškach. Jeho nové vedomosti 
obohatia nielen jeho, ale určite aj celý FK 
Vajnory. 

Prípravka (richard Fekete)
Prípravka s dvoma výbermi začala svoj 
jarný program neskôr. V súbežnom dvoj-
zápase privítala Dúbravku a nasledovne 
vycestovala do Záhorskej Bystrice. Po-
kračuje spolupráca s predprípravkami, 
odkiaľ tréneri Bľanda a Mozola posielajú 
z každej troch hráčov, aby postupne na-
brali skúsenosti aj ďalšie deti. Veľkou vý-
zvou pred novou sezónou je vytvorenie 
troch prípraviek.  

Predprípravka 
(martin Cintavý, Patrik mozo-
la, kamil bľanda)
Na to potrebujeme predovšetkým v prie-
behu apríla a mája zaregistrovať všet-
kých hráčov z ročníkov 2008, 2009 a 
2010. Väčšina z nich je združená v naj-
mladších tréningových skupinách. Po 
debatách s rodičmi a trénermi príde na 
rad rozhodnutie, či budeme mať dosta-
tok detí, k nim trénerov, a či sú už rodičia 
pripravení obetovať svoj voľný čas cez 
víkendy. Ak áno, pôjdeme do toho. V klu-
be predsa pracujeme najmä pre deti.
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hk Vajnory vs. kolárovo

Nadstavbovú skupinu o 7. až 10 mies-
to odštartovali naši chlapci domácim 
zápasom s posledným celkom tabuľky 
Kolárovom, ktoré presne pred mesiacom 
rovnako v domácom prostredí deklaso-
vali rozdielom dvoch tried. Zrejme aj 
preto nastupovali naši hráči na ihrisko 
s veľkou dávkou sebavedomia či istoty 
a vďaka tomu sa aj začiatok stretnutia 
niesol v znamení našej povinnej jazdy, 
keď sme v 12. minúte vyhrávali už  8:2 s 
vedomím, že by nám nemalo nič hroziť. 
V tomto zápase dostali veľa priestoru 
najmä hráči z lavičky, ktorí sa trénerovi 
predviedli v dobrom svetle, pričom by 
som spomenul výkony J. Ondrušku a M. 
Holeša  či V. Hoksza,  ale samozrejme, 
netreba zabúdať ani na tradičné opory 
tímu, ako Rumanovský, Mitterhauszer, 
Parák, Szalacsi, pričom v tomto zápase 
to najviac „sypalo“ najmä L. Kožíkovi (8 
g.) a M. Jančovi (6 g.). Nielen prvý polčas, 
ktorý sme vyhrali s prehľadom 17:9, sa 
niesol vo veľmi priateľskej a pokojnej 
atmosfére, ale aj ten druhý by sa dal 
opísať rovnakým ekvivalentom, pričom 
by som uviedol aj jednu príjemnú ku-
riozitu, že sa v tomto zápase podarilo 
skórovať každému z hráčov (samozrej-
me, okrem brankárov) a určite aj preto 
naše víťazstvo  35:26 malo, až na pár 
nepodarených momentov, veľmi sladkú 
príchuť.  
 
Zápas očami trénera 
a. budzáka:
Dnes sme nič neponechali na náhodu a 
potvrdili sme úlohu favorita. Veľmi ma 
teší, že som mohol dať v tomto zápa-
se viac priestoru hráčom z lavičky a tí 
nesklamali, naopak, bol som príjemne 

prekvapený z ich výkonu.  Bohužiaľ, 
mali sme v zápase aj pár hluchých mo-
mentov, ktorým sa musíme v budúc-
nosti vyhnúť a naučiť sa nepodľahnúť 
priateľskej atmosfére, lebo keď príde 
kvalitnejší súper, môžeme doplatiť na 
občasnú  stratu koncentrácie. Ďakujem 
súperovi za korektný výkon.

hk Vajnory vs. Cífer

V sobotu 24. 3. 2018 sa odohralo 2. 
kolo nadstavbovej časti 1. ligy mužov, 
kde naši muži nastúpili proti tradičnému 
súperovi z Cífera. Naši muži nastúpili na 
zápas bez „špilmachrov“ Szalcsiho a Pa-
ráka, ale odhodlaní pobiť sa o víťazstvo 
v nadstavbovej časti o 7. miesto.
Súper prišiel na zápas s omladeným kád-
rom, ktorý viedol skúsený Šramel.
Zápas sa začal v rýchlom a vyrovnanom 
tempe (7. min 4:4, 19. min 9:9). Od 20. 

minúty nám súper odskočil na dva góly a 
naša hra začala byť nervóznejšia. Súper 
si držal dvojgólový náskok až do zníže-
nia v 28. minúte, ktoré skorigoval Jančo. 
Nasledovne dve rýchle vylúčenia posa-
dili na koňa súpera a ten si udržal svoj 
dvojgólový náskok až do polčasového 
výsledku 16:18.
Cez polčas sa snažil zastupujúci tréner 
Darnadi hráčov upokojiť a pripomienko-
val tvrdšiu obranu a rozvahu v útoku.
Polčasová prestávka viac pomohla súpe-
rovi. V 37. min si vypracoval až 6-gólový 
náskok 17:23 a začínalo sa schyľovať k 
debaklu domácich. No, súper urobil chy-
bu a dvoma za sebou nešetrnými zákrok-
mi nás poslal do výhody o dvoch hráčov. 
Voľnejšia obrana súpera dovolila spustiť 
uragán našich najlepších strelcov: Ru-
manovský, Jančo a ďalšiu 10-minútovku 
sme vyhrali 8:3 a dotiahli sa na rozdiel je-
diného gólu 26:27. V 45. min si cíferský 
tréner zobral time-out, a to nás vyhodilo 
z nastoleného tempa. Súper to využil a 
dal 4 rýchle góly za sebou a rozhodol o 
tom, kto si pripíše 2 body do tabuľky.
 
Zhodnotenie trénera 
Darnadiho:
Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas 
bez našich tvorcov hry a proti mladé-
mu, veľmi pohyblivému tímu. Na zápas 
som sa tešil, keďže s Cíferom máme 
malé derby a súboje majú vždy dobrý 
náboj. Na tréningu sme sa na to pripra-
vili a vystužili stred obrany, čo sa nám 
darilo dodržiavať iba prvý polčas. Mrzí 
ma, že sme sa prispôsobili hre súpera a 
nevyužili naše skúsenosti voči mladým 
„puškám“ z Cífera. Rád by som však vyz-
dvihol bojovnosť v druhom polčase, kde 
sme sa vrátili naspäť do zápasu. Je mi 
ľúto, že sme to nepretavili do bodov.

Vajnorskí hádzanári po skončení základ-
nej časti s bilanciou 6 výhier, 1 remíza 
a 7 prehier nakoniec obsadili 5. miesto 
v západnej časti ligy, čím sa dostali do 
nadstavbovej časti o umiestnenie. Tak-
že, teraz je cieľom celého tímu vyhrať 
túto skupinu a tým obsadiť celkové sied-
me miesto v 1. celoslovenskej lige.
Tak sa pozrime, ako sa darí napĺňať plá-
ny. 

bratislava handball academy 
vs. hk Vajnory
V poslednom zápase základnej časti 
nás čakal veľmi ťažký súper a nebol ním 
nik iný, ako náš rival z hlavného mesta, 
ktorý vystupuje pod názvom Bratislava 
Handball Academy, ale v skutočnosti je 
to Béčko extraligového mužstva, ktoré 
bolo vytvorené pre mladé nádeje,  kto-
ré sa nezmestia do zostavy Áčka, ale 
samozrejme, vždy si vezmú na pomoc 
aj hráčov  A družstva a inak nebolo ani 
tentoraz, keď sa duel konal na ich horú-
cej pôde. Do zápasu sme vstúpili veľmi 
vlažne a súper naše technické chyby 
a nepremenené šance trestal rýchly-
mi gólmi z brejkov, a preto v 9. minúte 
na svetelnej tabuli svietilo nepriaznivé 
skóre 7:2. Našťastie, naši chlapci sa po-
tom začali herne prebúdzať  a  v priebe-
hu  ďalších minút ukázali, v čom tkvie 
naša sila - zlepšili streľbu a začali si viac 
vážiť loptu a najmä zabrali v obrane, 
vďaka čomu sa nám v 27. minúte po-

darilo obrátiť výsledok v náš prospech 
na 14:13, pričom by som však vyzdvihol 
individuálne výkony našich najmladších 
- Paráka a Kožíka.  Samozrejme, opačné 
garde vo vedení sa však nepáčilo do-
mácim hráčom a do konca polčasu ešte 
zabrali a nakoniec sa im podarilo vyhrať 
prvý polčas 17:16. Druhé dejstvo pre 
nás nezačalo vôbec dobre – hneď po 
zmene strán a uplynutí len minúty a 17 
sekúnd, nešťastne vybehol z bránkovis-
ka P. Mitošinka, naša brankárska hviez-
da a opora tímu, a nešťastne sa zrazil 
s hráčom v brejku, čo pre náš tím v tom 
momente znamenalo vylúčenie nášho 
brankára do konca stretnutia. Vtedy 
sme mohli v tvári trénera spozorovať 
veľkú dávku neistoty,  ale najlepšiu od-
poveď na pomyselnú otázku „čo teraz?“ 
dal trénerovi brankár P. Perďoch, ktorý 
predviedol v druhom dejstve brilantný 
výkon.  Navyše, v 38. minúte sa z ihris-
ka porúčal taktiež Konrád, ktorý sa po 
nešťastnom obrannom zákroku a nasle-
dovnom komentovaní výroku rozhodcu 
ocitol na tribúne.  Vtedy sa náš súper 
dostal na koňa a razom viedol o 4 góly. 
Je to neuveriteľné, ale opäť to bol im-
pulz pre náš tím, že s takýmto výsled-
kom sa neuspokojíme a do boja tentoraz 
zavelili M. Szalacsi s J. Rumanovským 
za výdatnej asistencie veľmi rýchleho 
Kožíka a medzi tromi žrďami výborne 
chytajúceho P.Perďocha sme sa opäť v 
43. minúte dotiahli na remízu. Od toho 

momentu akoby to začal byť súboj o 
každý jeden gól a skóre sa prelievalo z 
jednej strany na druhú, pričom ani jeden 
tím nevedel odtrhnúť  svoje vedenie na 
viac ako gól. V 58. minúte dal M. Sza-
lacsi  neuveriteľný gól na 33:32 v náš 
prospech a napriek tomu, že sa toho za 
posledné dve minúty stalo toho ešte 
dosť, nás súper už nedokázal skórovať, 
a tak sme si vďaka bojovnému výkonu 
celého nášho tímu zaknihovali ťažko 
vydreté 2 body.  
 
Zápas očami trénera 
a. budzáka: 
Prvý polčas mi chlapci robili veľké sta-
rosti, keďže ich lacným prístupom hazar-
dovali s dnešným víťazstvom, po ktoré 
sme si jednoznačne išli, aj keď sme ve-
deli, že to nebude jednoduché. Musím 
priznať, že moment vylúčenia brankára 
Mitošinku mi taktiež na pokoji nepridal, 
ale som veľmi rád, ako sa svojej úlohy 
zhostil P. Perďoch, ktorý v druhom pol-
čase doslova zatiahol roletu a aj on bol 
rozdielovým faktorom pri našom dneš-
nom víťazstve. Bol to veľmi vyrovnaný 
duel a keďže bol napínavý do poslednej 
chvíle, musel byť atraktívny aj pre oko 
diváka. Ďakujeme súperovi za veľmi ko-
rektný výkon a taktiež ďakujem chlap-
com za bojovný kolektívny výkon, lebo 
práve tieto momenty  posilňujú nášho 
tímového ducha a ženú nás vpred.

ŠPORTŠPORT

háDZaNári už  
V NaDstaVboVeJ časti
hádzanárska 1. slovenská 
liga sa tento rok hrá štýlom 
základná a nadstavbová časť. 
Základná časť sa hrala zvlášť 
východ a západ. kde po odo-
hraní všetkých zápasov štý-
lom každý s každým doma a 
vonku štyri najlepšie tímy zo 
západu a dva tímy z východu 
postúpili do nadstavbovej čas-
ti o víťaza prvej ligy a zvyšné 
tímy hrajú o umiestnenie. 

Václav Fekete, snímky A. Budzák
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Na otázku, odkedy sa na našom území pije 
víno a pestuje vinič, nie je vôbec jednodu-
ché odpovedať. Ak sa pozrieme do okolitých 
krajín, zo susedného Rakúska pochádzajú 
zatiaľ najstaršie semená viniča hroznoro-
dého (Vitis vinifera) v strednej Európe z 
9. storočia pred Kr., a to z obce Angern an 
der March (Dolné Rakúsko), ktorá leží na 
hraniciach so Slovenskom. Ďalší doklad prí-
tomnosti kultivovaného viniča sa našiel v 
obci Zagersdorf v Burgenlande. V hlinených 
nádobách sa objavili hroznové semená, da-
tované do 7. storočia pred Kr. Aj v meste 
Šopron v Maďarsku učinili archeológovia 
podobný objav, datujúc ho však až do mlad-
šej doby železnej. Uvedené fakty síce sved-
čia o tom, že v blízkosti nášho územia sa 
vyskytoval kultivovaný vinič už v neskorej 
dobe bronzovej až mladšej dobe železnej, 
ale nehovoria nič o jeho pestovaní, ani o 
výrobe vína. Na základe archeobotanických 
nálezov predpokladáme, že ani v týchto lo-
kalitách sa ľudia pestovaniu viniča a dorá-
baniu vína v tomto období ešte nevenovali. 
Najpravdepodobnejší výklad prítomnosti vi-
ničných semien v strednej Európe je ten, že 
pôvodne išlo o sušené bobule dovezené z 
Balkánu, pretože vinohradníctvo v tom čase 
už možno doložiť v oblastiach okolo Čierne-
ho mora. Územia v dnešnom Rakúsku patrili 
do východoalpského geografického i kul-
túrneho priestoru a možno predpokladať, 
že prvé sušené bobule sa sem dostávali zo 
západnej a južnej Európy.

kelti – vinári alebo 
„degustátori“?
Niekedy na prelome 5. a 4. storočia pred Kr. 
prišli zo západu na územie Podunajskej ní-
žiny Kelti. Zo svedectiev antických autorov 
vieme, že kmene Keltov ešte pred týmto 
presunom obchodovali s Etruskami, od kto-
rých kupovali i víno. Keďže cena vína, schop-

ného niekoľko mesiacov až rokov zrieť a ne-
pokaziť sa po ceste, bola pomerne vysoká, 
pili ho len tí bohatší a vyššie postavení Kelti. 
Aj preto v oveľa väčšej miere konzumovali 
pivo, ktoré si vedeli sami dorobiť v adekvát-
nej kvalite. 
Archeobotanické nálezy nepotvrdili výskyt 
kultúrneho viniča na našom území pred rím-
skou dobou.  Ani na mieste dnešnej Brati-
slavy, kde mali Kelti sídlisko mestského typu 
s mincovňou, nebola potvrdená prítomnosť 
semien viniča. Boli však objavené rímske 
amfory na víno, čo dokladá export vína už 
v dobe laténskej. Rozvoj samostatného vi-
nohradníctva je veľmi nepravdepodobný 
– vzhľadom na prírodné podmienky by to 
ani nebolo rentabilné. Niekedy v priebehu 1. 
storočia po Kr. sa menili teplotné podmien-
ky, zimy boli sprevádzané častými a hlboký-
mi mrazmi, celkovo bol väčší počet zrážok. 
Pre šírenie viniča, ktorý je teplomilnou rast-
linou, to naozaj nebolo ideálne podnebie.

rímski legionári
Rozširovanie vinohradníctva v strednej Eu-
rópe je spojené s prenikaním rímskych vojsk 
a rímskej kultúry do tejto oblasti. Po zriadení 
Panónie, ako rímskej provincie, v rokoch 6 – 
9 po Kr. sa tak oblasť západného Slovenska 
ocitla v jej bezprostrednom susedstve, na 
hraniciach Rímskej ríše.
V diele Germania (98 po Kr.) od významné-
ho rímskeho historika Tacita sa dozvedáme, 
že germánske obyvateľstvo našich krajov v 
tom čase víno nepoznalo („...ako nápoj pijú 
šťavu z jačmeňa alebo z iného obilia skva-
senú tak, že sa do istej miery podobá vínu...“) 
a že víno poznali iba ľudia žijúci blízko pri 
brehu Dunaja a získavali ho od Rimanov v 
rámci obchodných transakcií. Na hraniciach 
sa takmer vždy, vo všetkých obdobiach, udr-
žiaval čulý obchodný styk, prekvitajúci naj-
mä v období mieru. Takýmto spôsobom sa 
na naše územie dostával najrozličnejší tovar 
z Rímskej ríše a z jej kolónií. Medzi najstaršie 
nálezy, dosvedčujúce konzumáciu vína na 
našom území, patria džbány na víno a amfo-
ry nájdené v Devíne, datované do začiatku 
1. storočia po Kr.
Zakladanie vinohradov i na odľahlejších 
územiach ríše úzko súvisí s rímskou kultú-
rou a ekonomikou. Víno bolo každodenným 
nápojom Rimanov, preto bolo potrebné do-
dávať ho aj početným légiám a vojenským 
posádkam. Starostlivosť o vinič v čase 
mieru bola zároveň užitočnou činnosťou 
a prevenciou pred svojvoľným vyčíňaním 

unudených vojakov. Lokálne dorobené víno 
znižovalo potrebu exportu, a tým aj finan-
čné náklady ríše. 

Víno a slovania

Pestovanie viniča a výroba hrozna sú hmot-
nými pamiatkami doložené u Slovanov v 
období Veľkej Moravy. Upozorňujú na to 
archeobotanické nálezy semien viniča, ar-
cheologické nálezy vinohradníckych nožov 
a rôznych ďalších nástrojov a nádob. Na 
rozmachu vinohradníctva má svoj podiel 
aj šíriace sa kresťanstvo. Po príchode vie-
rozvestcov Konštantína a Metoda na naše 
územie sa táto viera začala šíriť po celej 
krajine. Víno bolo nevyhnutnou súčasťou 
náboženských obradov. Okrem uplatnenia v 
cirkevnom živote našlo víno svoje využitie i 
v svetskej sfére ako symbol spečatenia rôz-
nych dohovorov a zmlúv.
V období Veľkomoravskej ríše sa vinič pes-
toval a víno sa pilo, miestne vinohradníctvo 
však nedosahovalo objem, aký nadobudlo 
vo vrcholnom stredoveku. S rezervou treba 
brať aj informácie od kronikárov z neskor-
ších období. V Kronike českej, ktorú napísal 
Václav Hájek z Libočian v 30. rokoch 16. 
storočia, sa uvádza, že veľkomoravský kráľ 
Svätopluk dal poslať českému kniežaťu 
Bořivojovi pri príležitosti krstín jeho syna 
Spytihněva sud znamenitého vína. Všetci, 
ktorí tento dar ochutnali, nevedeli si ho vy-
nachváliť, no a sv. Ľudmila, matka novopo-
krsteného Spytihněva, dala rozkaz priniesť 
z Moravy viničné sadenice a vysadiť ich 
okolo rodného hradu Pšova. Tak kronikár vy-
svetľuje počiatky vinohradníctva v Čechách. 
Realita o jeho pôvode je, samozrejme, cel-
kom iná, ale je takmer isté, že Svätopluk 
vlastnil vinice a víno a spomenutý dar čes-
kému kniežaťu poslať pokojne mohol.

keď muži PiJú, tak sú bohatí 
a úsPešNí

„keď muži pijú, tak sú bohatí a 
úspešní, vyhrávajú súdne spo-
ry, sú šťastní a pomáhajú svo-
jim priateľom. rýchlo, prines-
te mi víno, aby som si mohol 
ovlažiť myseľ a povedať niečo 
múdre.“ (aristofanes, Jazdci).

Štefan Hrivňák

Tento rok sa znova stretneme na há-
dzanárskom ihrisku, a to 9. júna o 10.00 
h. Tak,  ako aj po iné roky, aj tento rok 
bude pre deti prichystaný bohatý špor-
tový program. Deti si vyskúšajú indivi-
duálne zručnosti v rýchlosti, presnosti 
či precíznosti v rôznych disciplínach a 
takisto aj tímového ducha v spoločných 
zápasoch. Vítané sú deti všetkých ve-
kových kategórií. Samozrejme, že okrem 
športového vyžitia je pre deti počas ce-
lej akcie prichystané aj občerstvenie a 
pitný režim. A deti okrem pekných zá-
žitkov si odnesú aj pekné ceny ako spo-
mienku na tento športový deň. Veríme, 
že sa uvidíme a dúfame, že si užijeme 
pekný deň. V prípade nepriaznivého po-
časia sa akcia ruší. 

PoZVáNka Na šPortoVý Deň Detí
Vajnorskí hádzanári opäť 
pozývajú všetky deti aj ich ro-
dičov na už tradičný športový 
deň detí. 

Hádzanársky klub Vajnory vás pozýva zažiť

Informácie: hkvajnory@hkvajnory.sk | www.hkvajnory.sk | 0903 150 983

deň
detí   

športový
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OZNAMY

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ 
ČASTI BRATISLAVA-VAJNORY

Roľnícka 109, 
831 07 Bratislava 36

Hromadné očkovanie 
psov proti 

besnote v Mestskej časti 
Bratislava – Vajnory

Vážení majitelia psov,
v Mestskej časti Bratislava – Vajnory sa dňa 
12. mája 2018  uskutoční hromadné očko-
vanie psov proti besnote v čase od 13.00 h 

do 16.00 h pred miestnym úradom – 
z Jačmennej ulice. Cena 1 ks vakcíny je 

7,00 EUR.

FK Vajnory hľadá hospodára pre futbalový 
areál. Nástup 1.1. 2018. Podmienky - časová 
flexibilita, zručnosť pri kosení a údržbárskych 
prácach. Bližšie informácie na 0908 477 307. 
Richard Fekete, predseda klubu

Klietky pre chov prepelíc , pasce na líšky a kuny, liahne na 
vajíčka, viac na www.123nakup.eu , tel.0907181800 

INZERCIA

Máj:
1.5. MÁJOVÁ OPEKAČKA NA MAHROVEJ 
BÚDE – utorok, organizuje MČ BA- Vaj-
nory v spolupráci s Pozemkovým spolo-
čenstvom a Poľovníckou spoločnosťou 
Vajnory, 10.00 h - 15.00 h

13.5. DEŇ MATIEK – nedeľa, slávnosť, 
organizuje MČ BA-Vajnory, účinkujú deti 
vajnorských škôl, Park pod lipami, v prípade 
nepriaznivého počasia DK Vajnory, 15.00 h

17.5. Program k 50. výročiu založenia 
ZŠ K. Brúderovej, štvrtok 17.00h, DK 
Vajnory

19.5. TVORIVÉ DIELNE PRE DETI, Galé-
ria Typo&Ars, 10.00 h - 14.00 h

24.5.  Deň otvorených dverí SZUŠ 
Vajnory, štvrtok, 14.00-17.00 h, Park pod 
lipami

11., 18.,25.5. COUNTRY VEČER, Espreso 
EDA, Pod lipami 1, 19.00 – 23.30h

ŠPORTOVÉ PODUJATIA:
12.5. VAJNORY CUP – organizujú VK Vaj-

norskí teoretici s podporou MČ BA-Vajnory, 
8.00 – 19.00 h Športový areál Alviano.

19.5.  ŠPORTOVÝ DEŇ S HÁDZANÁRMI 
„HOĎ a BEŽ“ - organizuje HK Vajnory 
v spolupráci s MČ BA - Vajnory, športový 
areál Alviano, 10:00 h

24.5. VAJNORSKÁ MINIOLYMPIÁDA – 
pre 1. stupeň ZŠ Vajnory, Rača, Chorvátsky 
Grob, 9.00 h

26.5. STREETBALL VAJNORY 2018 – 
organizuje MČ BA-Vajnory a VPS s.r.o. , OC 
Vajnoria, 9.00 h

Jún:
2. 6. OSLAVY MDD, sobota, detské ihrisko 
Koniarkova, 15.00 h

16.6. TVORIVÉ DIELNE PRE DETI, Galé-
ria Typo&Ars, 10.00 h - 14.00 h

21.6. UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA – obrad-
ná sieň MÚ BA -Vajnory, 15.00 h

23.6. FARMÁRSKE TRHY, sobota – od 
9.00h do 15.00h, Park pod lipami

23.6. SVÄTOJÁNSKE OHNE – sobota, 

organizuje MČ BA-Vajnory v spolupráci 
s Pozemkovým spoločenstvom Vajnory, 
Nemecká dolina, 19.30 h

24.6. 10 rokov vzniku SZUŠ Vajnory - 
Detský program 15.00 - 17.00 h,  
Koncert 18.00 h do 20.00 h  

24.6 85 rokov narodenia Titusa Pilné-
ho – slávnostný program 20.15 do 22.00h, 
pódium Park pod lipami

29.6. OPEN AIR KINO - slávnostné otvo-
renie premietania filmov, organizuje MČ BA 
- Vajnory, Park pod lipami, 21.00 h

ŠPORTOVÉ PODUJATIA:
16.6. FUTBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH 
ŽIAKOV – organizuje Futbalový klub Vajno-
ry, futbalový štadión Pri Struhe, 9.00 h

23.6. VAJNORY CUP – organizujú VK Vaj-
norskí teoretici s podporou MČ BA-Vajnory, 
8.00 – 19.00 h, Športový areál Alviano

Ing. Eva Bielčíková 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!!

PláN kultúrNyCh, šPortoVýCh a sPoločeNskýCh PoDuJatí  Na rok 2018

V programe vystúpia 
deti z vajnorských 
škôl.

Mestská časť Bratislava - Vajnory
Vás pozýva spoločne osláviť

Deň matiek

Deň 
matiek

nedeľa 13. mája 2018 o 15.00 h

v Parku pod lipami
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INZERCIAHISTÓRIA

Mestská časť Bratislava - Vajnory
Poľovnícka spoločnosť Vajnory
Pozemkové spoločenstvo 
a Senior klub Vajnory
Vás pozývajú na

utorok, 1. mája 2018

MÁJOVÚ
OPEKAČKU

NA MAHROVEJ BÚDE

ZRAZ JE o 10.00 h
PRI STAROM KAMEŇOLOME
POD LESOM

Pre ľudí s obmedzeným pohybom je zabezpečený odvoz osobným
motorovým vozidlom od BEZ zastávka Vajnorský potok (pri kríži)
o 9.00, 9.30, 10.00 h odchod podľa dohody

Tešíme sa na prežitie pekného dňa spojeného s varením gulášu ...

Zaslúžil sa o výstavbu slovenskej cirkev-
nej školy, založil spolok triezvosti a bol aj 
veľkým propagátorom vajnorského folklóru, 
ktorý aj vďaka nemu, nielen vo Vajnorskom 
ľudovom dome, prežíva dodnes. V kostole 
slúžieval omšu nielen v sutane, ale aj vo 
vyšívanej slovenskej košeli a jeho obľubu 
u obyvateľov dokumentuje i to, že na neho 
nezabudli. Pri príležitosti Jurigovho 100. vý-
ročia príchodu do obce mu odhalili pamätnú 
tabuľu v parku, ktorý nazvali jeho menom. 
Navyše, pietnu spomienku na vzácneho člo-
veka tu obec organizuje každý rok. 
Ferdiš Juriga sa narodil sa 12. októbra v Gbe-
loch na Záhorí, bol katolícky kňaz, politik a 
publicista. Roku 1898 získal doktorát teoló-
gie a postupne sa stal kaplánom vo Veľkej 
Mani, v Budapešti, Leviciach i v Palárikove. 
Za to, že podporoval slovenské cítenie svo-
jich farníkov, ho preložili do bratislavského 
Blumentálu. Stal sa členom Spolku svätého 
Vojtecha a inicioval preklad Svätého písma 
do spisovnej slovenčiny. 
Na jeseň roku 1906 sa v Bratislave uskutoč-
nil s Ferdišom Jurigom súd za jeho „provokač-
né“ články, v ktorých odsudzoval všadeprí-
tomnú a nekompromisnú stálu maďarizáciu. 
V Katolíckych novinách napísal: „Shŕknite sa 
všetci nad strany zákonníka jako húsenice 

na chutnú zeleninu a dajte nám odpoveď 
svedomitú: Kde je ten paragraf, ktorý za-
kazuje slovenskú reč na úradoch, na ulici, v 
dopisoch, v zápisniciach, v školách?“ Hlav-
ný štátny zástupca na súde argumentoval: 
„Teší ma, že mám možnosť svojimi silami 
poslúžiť mojej drahej, napadnutej vlasti, keď 
obžalúvam človeka, ktorý na maďarskom 
chlebe žije, na maďarských školách sa vyučil 
a teraz neváha brojiť proti svojej vlasti.“
Veľký dav pred budovou súdu protestoval 
proti rozsudku, ktorý znel – dva roky väzenia 
a pokuta 2000 korún. Ľudia spievali pieseň 
Hej, Slováci!, polícia sa ich pokúšala rozo-
hnať, tiekla krv a mnohých protestujúcich 
zaistili. Väzením sa však Jurigove politické 
aktivity neskončili. 
Rozsiahle boli jeho snahy o zlepšenie so-
ciálneho postavenia ľudu. Zakladal potravné 
a úverové družstvá, pre nás dnes možno s 
čudnými názvami ako – Ústredné odpredá-
vačstvo zeleniny v Zohore, Spolok na kŕme-
nie ošípaných vo Vajnoroch, v Stupave diel-
ňu na kvasenie kapusty.  Aktívny bol aj vo 
sfére bankovníctva, nielenže bol v správnej 

rade Lombardskej banky v Bratislave, ale 
roku 1912 založil Záhorskú ľudovú banku i 
Seredskú ľudovú banku.   
Roku 1905 bol Juriga v Stupavskom okrese 
zvolený za poslanca do uhorského parla-
mentu, kde ako prvý v histórii 19. októbra 
1918 po slovensky a v mene Slovenskej 
národnej rady odoprel snemu právo rozho-
dovať o osude slovenského národa. Dňa 
30. októbra 1918 sa aktívne zúčastnil na 
deklaračnom zhromaždení v Martine, ktoré 
prezentovalo začlenenie Slovenska do vzni-
kajúceho česko-slovenského štátu. Vyme-
novali ho za poslanca revolučného Národné-
ho zhromaždenia v Prahe a prvý vypracoval 
návrh autonómie Slovenska. 
Juriga bol kňazom bojovníkom a súčasne mal 
neskrotnú a búrlivú povahu. Patril k zaklada-
júcim členom Slovenskej ľudovej strany, bol 
zástancom rozsiahlych cirkevných reforiem a 
po nezhodách s Hlinkom ho zo strany dokon-
ca vylúčili.   
Traduje sa historka o jeho konflikte s po-
slankyňou Fráňou Zemínovou, ktorá mu v 
pražskom parlamente stále skákala do reči 
a vyčítala mu nemanželské deti. Juriga, po-
vestný svojou prudkou povahou a odvahou 
vždy povedať svoj názor,  oponentke vyho-
dil na oči: „Už keď praotec Čech vyliezol na 
posvätnú horu Říp, povedal: Slyším Zemíno-
vou. Lebo vy už odvtedy vykrikujete“.  
Keď ho ešte plného fyzických a duševných 
síl roku 1930 suspendovali, presťahoval sa 
do Karlovej Vsi, stiahol sa z politického a 
verejného života a naplno sa venoval aktivi-
tám v Slovenskej lige, bol jej podpredsedom 
a venoval sa starostlivosti o Slovákov na 
národnostne zmiešaných územiach. Neďa-
leko od karloveskej vodárne kúpil pozemok 
a domček nazval Jurigradom. Pozýval tam 
výtvarníkov, aby na jeho náklady a podľa 
jeho predstáv tvorili umelecké diela s ná-
rodnou, cyrilometodskou a náboženskou  
tematikou.

VaJNorský búrliVák FerDiš 
JuriGa 

Vo februári roku 1905 prišiel 
do Vajnor Ferdiš Juriga, naj-
skôr bol administrátorom, 
potom farárom a ostal tu 13 
rokov.

Vladimír Tomčík



budujeme, opravujeme, aby Vajnory
boli krajšie a lepšie sa tu žilo

Aby prerastené stromy nezavadzali elektrickým rozvodom... 

V areáli školy sme vyme-
nili starú lavičku

Bola vynovená prvá časť chodníka na 
Roľníckej ulici  

Výsadbu 13 nových stromčekov zabezpečuje-me aj na iných uliciach v dedine 

V škole sme otvorili nový pavilón pre našich 
prvákov

Po zime sa drví suchý odpad, ktorý doviezli občania do 
zberného dvora

Vo Vajnorskom ľudovom dome sa sadia 50 koreňov viniča 

Prístavba 4 tried materskej škôlky rýchlo rastie 


