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Stretli sme sa na Dožinkách
Na jubilejný 10. ročník obnovených Vajnorských dožiniek sa mestská časť
Vajnory dôstojne pripravila. Konali sa v sobotu 24. augusta od 15.00 h
na Roľníckej ulici v centre Vajnor, ktoré sú jedinou mestskou časťou
Bratislavy, kde sa pravidelne konajú dožinkové slávnosti.
Program jubilejného 10. ročníka otvorili po minuloročnom úspechu opäť
členovia vietnamskej komunity, žijúcej vo Vajnoroch. O 15.30 h sa ulicami
Vajnor začal posúvať tradičný dožinkový sprievod, v ktorom ako každý rok
nechýbali mažoretky, vajnorské spolky
a združenia ani hostia z Brna, Alviana,
starostovia mestských častí, primátor
Hl. mesta SR Bratislavy, mechanizmy
z PD Vajnory a nesklamal ani verný účastník Dožiniek, pán Maglovský so svojím
malotraktorom. Symbolické odovzdanie
bohatého dožinkového venca, ktorý zhotovili šikovné ruky členiek Vajnorského
okrášľovacieho spolku, najväčšiemu gazdovi v dedine, novému predsedovi PD
Vajnory, Branislavovi Brúderovi, odštartovalo bohatý kultúrny program. Vajnorský okrášľovací spolok predstavil nové
dožinkové pásmo zložené z poviedok
Bohumíra Hrabáka v originálnom znení,
popretkávané vajnorskými piesňami,
pod režijným vedením Vandy Alberty.
Milovníkov dychovej hudby potešila
Vajnorská dychovka, posilnená členmi
mládežníckeho dychového súboru FOR
Bratislava. Naši priatelia z družobného
mesta Brno sa prezentovali ľudovým
súborom Čtyřlístek, country zoskupením Carola a hudobnou skupinou Tatlo
Quartet. Najočakávanejším hosťom bola
ABBASHOW Live Slovakia, ktorá zaplnila
celé námestie do posledného miestečka.
Táto košická skupina sa rozlúčila s nadšenými divákmi prídavkami hitov Mamma
Mia a Thank You for the Music. Dožinkový
večer ukončila diskotéka, ktorú uvádzal
Paľo Viglaš zo skupiny Svokrin jazyk.
Zo sprievodných podujatí treba spo-

menúť priateľský futbalový turnaj medzi
Brnom – Vinohradmi a vietnamskou komunitou, žijúcou vo Vajnoroch. Brno zinkasovalo sedem gólov a zápas sa skončil
víťazstvom 7 : 2 v prospech vajnorsko-vietnamských futbalistov, ktorým osobne
zablahoželal aj radca zastupiteľského
úradu VSR pán Ngoc Binh NGUYEN.
V stánku MČ BA – Vajnory išla najviac
na odbyt vajnorská keramika, knihy i razba unikátnych vajnorských mincí. Najmenší sa v hojnom počte striedali v Tvorivých dielňach manželov Čepcovcov z Galérie Typo&Ars, veľký ohlas zaznamenali
aj drobnochovatelia so svojou výstavou
drobných domácich zvierat, ktorú tradične pripravuje pán Marián Chrenko
s kolektívom. V hanbe neostali ani kolotoče a POFIS opäť ponúkal personalizovanú známku.
V súťaži O najdlhší dožinkový koláč
sme vlaňajší rekord 37,21 m nepreko-

nali, nakoľko sa do súťaže tento rok nezapojili vajnorské reštaurácie. Gazdinky
napiekli spolu 12,08 m a pani učiteľky
z MŠ Koniarkova a ochotné mamičky
utŕžili z predaja pekných 243 eur, za ktoré sa deťom v MŠ zakúpi posteľná bielizeň. Najviac závinov – 1,8 m – napiekla
Mária Kulčárová, ktorá získala darčekový
kôš od p. Hankera z Večierky a panvicu
od Kauflandu. Veľmi pekne ďakujeme aj
pani Jitke Kadletzovej z Brna, ktorá počas
návštevy svojich vajnorských priateľov,
neváhala a priniesla záviny, aby pomohla našim škôlkarom.
Dožinky sú aj o vynikajúcom jedle,
stánky s občerstvením sa prehýbali
pod husacinou, kačacinou či lokšami.
Nechýbalo ani vynikajúce vínko z PD
Vajnory, Rače či Svätého Jura. Opäť prijali naše pozvanie aj remeselníci a že
sa u nás cítili dobre, svedčí aj ďakovný
mail od drevorezbára pána Ferianca
s manželkou:„Chceme Vám a celému kolektívu MČ Bratislava – Vajnory vyjadriť

poďakovanie za krásne chvíle na Dožinkoch 2013. Boli sme milo prekvapení, že
vo Vajnoroch stále zachovávate tradíciu
Dožiniek s pekným alegorickým sprievodom, ktoré by možno mohli oživovať aj
v iných častiach Bratislavy. Ešte raz ďakujeme za pozvanie.“
Jubilejný 10. ročník Vajnorských dožiniek máme úspešne za sebou. Veľkú
zásluhu na tomto naozaj vydarenom
podujatí majú okrem priaznivého počasia najmä pracovníci miestneho úradu, ktorí neváhali a počas celého týždňa
aj po skončení pracovnej doby veľmi
ochotne a obetavo pomáhali s organizáciou, aby si návštevníci, hostia i účinkujúci odnášali od nás z Vajnor iba príjemné
a nezabudnuteľné zážitky a spomienky.
Nesmierna vďaka patrí aj sponzorom,
ktorí nám každoročne finančne pomáhajú, aby sme mohli pre Vás pripravovať
zaujímavý a atraktívny program.
Katarína Dobiášová
Foto Anton Jakubáč
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Spýtali sme sa starostu

?

Vajnory sú svojou jedinečnou polohou atraktívne nielen na bývanie ale aj pre investorov.
Týka sa to aj lokality na území Nemeckej doliny,
ktorá je aj podľa územného plánu hlavného
mesta rozvojovým územím s budúcou zástavbou.
Na nové rozvojové lokality územný plán stanovuje nielen základné regulatívy, ale ukladá tiež
povinnosť spracovať územný plán zóny, ktorý
podrobnejšie definuje podmienky, za ktorých
možno uskutočňovať stavebnú činnosť. Táto
povinnosť platí aj pre Nemeckú dolinu a práve
téma spracovanie urbanistickej štúdie rezonovala v poslednom období v našej mestskej časti.
Aká je v súčasnosti situácia v súvislosti so spracovaním urbanistickej štúdie?
– Vzhľadom na skutočnosť, že na júnovom valnom
zhromaždení spoločnosti Vajnory Shopping City, vlastnícka akciová spoločnosť (VSC), boli podľa informácii,
ktoré sú našej mestskej časti dostupné, uvedené nepravdivé fakty o stave spracovania Urbanistickej štúdie
zóny Nemecká dolina (ďalej len UŠ), ale aj zavádzajúce
informácie o celej situácii okolo Nemeckej doliny, rád
by som chcel touto cestou informovať občanov ako aj
akcionárov tejto spoločnosti, o priebehu spracovania
uvedenej UŠ. Pre úplnosť informácií spomeniem celý
vývoj – teda od roku 2010.
Spoločnosť VSC v snahe čo najskôr urbanizovať túto
lokalitu (ani urbár ani mestská časť taký impulz
nedali a nemali snahu a ani finančné prostriedky na
realizáciu), financovala urbanistickú štúdiu, ktorá bola
spracovaná v decembri 2010 a prerokovaná ako spodrobnenie Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy
a následne prerokovaná s verejnosťou a dotknutými
orgánmi. Verejné prerokovanie s výkladom spracovateľa bolo 24. januára 2011 (v KZ na Baničovej).
K návrhu sa vtedy vyjadrilo 16 inštitúcií, jeden občan
a Pozemkové spoločenstvo Vajnory ako väčšinový
vlastník pozemkov v danej lokalite. Najzávažnejšie
pripomienky dotknutých orgánov sa týkali hlavne
dobudovanie dopravnej infraštruktúry územia (severný obchvat Vajnor a nultý okruh D4), Bratislavská
vodárenská spoločnosť vyjadrila nutnosť koordinácie
budúcej výstavby s projektom zberača H, ďalej navrhla
zmeniť zásobovanie vodou z vetvového na zaokruhovaný. Obvodný úrad životného prostredia konštatoval,
že výstavba obytného súboru je podmienená vybudovaním splaškového kanalizačného zberača H pre nové
investície v extraviláne Vajnor.
Krajský a obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie súhlasil s výstavbou za predpokladu
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napojenia navrhovaných miestnych obslužných
komunikácií na nadradenú dopravnú infraštruktúru
(opäť severný obchvat a D4). Slovenský vodohospodársky podnik požadoval spracovať samostatnú
zrážkovo odtokovú štúdiu, z čoho mohlo vyplynúť
pravdepodobne celoplošné navýšenie terénu ako
protipovodňové opatrenie.
Pozemkové spoločenstvo ako väčšinový vlastník
zdôraznilo požiadavku, že na cesty, zeleň a občiansku
vybavenosť je ochotné poskytnúť maximálne 20 %
výmery svojich pozemkov a vyjadrilo sa aj za možnosť jednoduchých pozemkových úprav v lokalite.
Urbár tiež žiadal zmenu ÚP v časti oblúku severného
obchvatu, kde by zostali veľké pozemky ležať ladom.
Takisto žiadal v štúdii zmenu občianskej vybavenosti
nadmestského charakteru na lokálnu, či inde lokalizovanú (mestská časť s takýmto riešením súhlasila)
v zmenách a doplnkoch ÚP Bratislavy 2007, a aby
sa riešilo územie v zmysle týchto pripomienok (aj so
zmenami v ÚP). Najzásadnejšie pripomienky vzniesli
magistrát hlavného mesta Bratislavy a v tom čase ešte
existujúci krajský stavebný úrad – informovali sme
o tom vo viacerých vydaniach VN.
Pripomienkami k UŠ sa zaoberala komisia výstavby,
územného plánu, životného prostredia a dopravy pri
miestnom zastupiteľstve na zasadnutí 9. februára
2011. Zo záverov rokovania vyplynulo, že komisia
neodporúča pokračovať v súčasnej koncepcii urbanistickej štúdie a poverila starostu zabezpečiť obstaranie
UŠ Nemeckej doliny ako podklad na zmeny a doplnky
Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, rok
2007, v zmysle záujmov mestskej časti, ktoré boli
schválené uznesením číslo 81/2007 z 25. apríla 2007
o postupe pri zmene ÚP MČ Bratislava – Vajnory.
Komisia sa na svojom zasadnutí zhodla v názore, že
je lepšie riešiť územie ako celok vo väzbe na susedné
lokality s prihliadnutím na požiadavky schválené
miestnym zastupiteľstvom, ako parciálne riešiť urbanizáciu jednotlivých sektorov napríklad Kratín
s 30 až 65 domami pre jedného investora bez naprojektovanej a postavenej dopravnej infraštruktúry.
Na základe týchto odporúčaní uskutočnila mestská
časť verejné obstarávanie na spracovateľa urbanistickej štúdie, ktorej súčasťou je aj geodetické zameranie
územia, hluková, dopravná, rozptylová štúdia a štúdia
retencie a odvádzania dažďových vôd z riešeného
územia Nemeckej doliny. Tieto čiastkové štúdie sú
potrebné, keďže si ich vyžiadali dotknuté orgány
v prerokovaní predchádzajúcej štúdie. Spracovateľ
odovzdal prieskumy a rozbory a zameranie územia,
ktoré boli potrebné pri spracovávaní zadania.
Zadanie bolo prerokované od 16. októbra 2012 do
16. novembra 2012. Keďže stanovisko Hlavného
mesta SR Bratislavy prišlo až 26. februára 2013,
vyhodnotenie pripomienkového konania a dorokovanie boli ukončené v máji tohto roku a zadanie bolo
schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ
BA – Vajnory č. 334/2013 zo dňa 19. júna 2013.
V súčasnosti sa pracuje na dvoch alternatívach riešenia UŠ, kde je v oboch zohľadnená pripravovaná investícia VSC. V tejto súvislosti boli cez prázdniny zvolané
dve mimoriadne stavebné komisie. Hlavným zmyslom
a dôvodom ich zvolania bolo, aby proces čo najrých-

lejšie napredoval, nakoľko máme záujem zohľadniť aj
potreby spoločnosti VSC. Kostra urbanizmu územia sa
už rysuje a dobrá správa je, že územie bude dopravne
obslúžené hlavne zo strany nultého okruhu D4.
Mestskej časti sa podarilo na rokovaniach s Národnou
diaľničnou spoločnosťou presadiť novú okružnú križovatku. Je však nevyhnutné ešte spracovať čiastkové
štúdie: dopravnú, emisnú, hlukovú a hydrologickú.
Štúdie veľa napovedia aj k možnej etapovitosti výstavby.
Návrh bude prerokovaný s verejnosťou a dotknutými
orgánmi. Podľa výsledkov prerokovania bude upravený čistopis a predložený na rokovanie miestneho
zastupiteľstva. Súčasne s procesom spracovania UŠ
prebiehajú aj jednoduché pozemkové úpravy, ktoré
iniciovalo Pozemkové spoločenstvo a robia sa v spolupráci s mestskou časťou podľa pripravovanej UŠ. Urbanistická štúdia obstaraná našou mestskou časťou ako
podklad pre zmeny a doplnky ÚP mesta bude súčasne
podkladom pre vydávanie stanovísk k investičnej
činnosti v danom území.
Ako je z predchádzajúcich riadkov zrejmé, mestská
časť, poslanci MZ ako aj ja osobne robíme všetko pre
to, aby pri riešení územia Nemeckej doliny boli jednak
ochránené záujmy všetkých vlastníkov a investorov
– prednostne aj VSC (v pripravovanej štúdii sa zachováva ich parcelácia a tvar) zároveň však, aby zástavba,
ktorá v budúcnosti územie zmení, bola v prospech
Mestskej časti Bratislava – Vajnory a jej obyvateľov.

?

Územím, ktoré v budúcnosti očakáva rozvoj
sú vo Vajnoroch aj Šuty. V akom štádiu je
príprava územného plánu zóny?
– Mestská časť Bratislava – Vajnory začala v zmysle
§ 22 a 23 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) proces prerokovania návrhu Územného plánu
zóny Šuty. Prerokovanie začalo 6. augusta 2013
a končí sa 30. septembra 2013. Verejné prerokovanie
návrhu s občanmi a vlastníkmi dotknutej pôdy v riešenom území bolo dňa 4. septembra 2013 (podrobnosti
z verejného prerokovania prinesieme v nasledujúcom
čísle Vajnorských noviniek). Proces spracovania územných plánov nie je vôbec jednoduchý, platné zákony
a z nich vyplývajúce lehoty však musí mestská časť
dodržiavať. Po skončení prerokovania návrhu bude
nasledovať vyhodnotenie pripomienkového konania
a dorokovanie pripomienok. Po skončení tejto etapy
pošle mestská časť kompletný návrh územného plánu
na Obvodný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej
politiky. Až po stanovisku obvodného úradu schvaľujú
návrh územného plánu poslanci miestneho zastupiteľstva. Po jeho schválení sa vyhotoví čistopis.
Hlavným dôvodom obstarania Územného plánu zóny
Šuty je požiadavka na spodrobnenie Územného plánu
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien
a doplnkov. Aj v tomto prípade je dôvodom potreba
vytvorenia regulačného územnoplánovacieho nástroja
na definovanie a zosúladenie podmienok pre jednotlivé
investičné zámery pre územie zóny. Najdôležitejšie je
vytvorenie kvalitného bývania s príslušným zázemím
a jeho väzbu na súčasný charakter našej MČ.
(VN)

REPORTÁŽ
Vajnorskí družstevníci
hodnotia doterajší pre
biehajúci poľnohospodársky rok ako priemerný.
„Úroda vždy veľmi závisí
od počasia. V máji to
vyzeralo veľmi dobre,
ale po tých dažďoch prišlo
veľmi rýchle leto s horúčavami, ktoré sa podpísali
pod úrodu obilnín. Čakali
sme veľmi dobrú úrodu,
no nebola až tak dobrá.
Vlani, čo bol mimoriadne
nepriaznivý rok, sme
mali päť ton pšenice
z hektára, tento rok to
bolo 5,5 tony,“ uviedol
predseda PD Vajnory Branislav Brúder (na snímkach).

Poľnohospodársky rok
bude skôr priemerný, než dobrý
Vajnoráci pestujú repku, jačmeň, pšenicu, na poli je ešte kukurica a slnečnica.
„Kukurica nám nástupom tepla zahorela, klásky nie sú tak veľké, ako by mali
byť, preto úroda tiež nebude tak vysoká,
ako sa spočiatku zdalo,“ dodal Brúder.
Vajnorské družstvo obhospodaruje aj
okolo 50 hektárov jabloňových sadov, na
siedmich ha pestujú broskyne. „Broskyne nám zarodili veľmi slušne, no jablká
budú vinou sucha slabšie, drobnejšie,“
zhodnotil predseda družstva. O niečo
väčšiu radosť sľubuje úroda vo vinohradoch. Vajnorské družstvo má 150 ha
rodiacich vinohradov, tento rok začínajú
rodiť už aj mladé výsadby. „Celkovo očakávame okolo 600 ton hrozna. Je to taká
optimálna úroda, ale v minulosti sme do-

pestovali už aj 1 000 ton hrozna. Cukornatosti sú zatiaľ dosť nízke tak uvidíme,
čo urobí jesenné slnko,“ odhadol Brúder.
Vajnory časť hrozna spracúvajú na víno vo vlastnej vinárskej prevádzke. Sú
to klasické malokarpatské odrody ako
sú rizlingy, veltlíny, sauvignon, muller,
irssay, typická je pesecká leánka alebo
frankovka. Dobré vína však dorábajú aj
z odrôd ako je cabernet sauvignon, či
menej známy syrah. Pre potreby vinárskej produkcie družstvo dokončilo
druhú časť výstavby novej pivnice, samozrejmosťou sa stali moderné výrobné
technológie, či nová fľaškovacia linka.
Vedenie PD chce družstevnú výrobu stabilizovať, čo v období krízy nie je
jednoduchá úloha. „Postupne budeme

musieť obnovovať strojový park, ktorý
máme už čiastočne zastaraný. Čakali
sme aj na dáke eurofondy, no tie nechodia. Potrebovali by sme napríklad nový
traktor, no budeme sa musieť spoľahnúť
na vlasnté zdroje, banky alebo lízingové
spoločnosti,“ priblížil B. Brúder. Veľmi dobrou investíciou bol vlani kúpený
kombajn na oberanie hrozna. „Hoci sme
mu spočiatku veľmi neverili, po kampani
sme zistili, že nám ušetril okolo 33 000
eur, ktoré by sme inak vyplatili brigádnikom na oberačkách. Keď zoberieme do
úvahy odvody, tento rok mohli byť úspory
dvojnásobné. Pri investícii 100 000 eur
budeme mať kombajn za dva roky splatený,“ dodal predseda družstva. V tomto
roku PD investovalo 75 000 eur do novej
linky na výrobu muštov a ich spracovanie
do džúsových štiav. Najprv by vyskúšali
výrobu džúsov z jabĺk v družstevných sadoch, postupne chcú prejsť aj na iné druhy ovocia z družstevnej produkcie, teda
na broskyne a hrozno. Linka je schopná
v sezóne spracovať 150 ton jabĺk.
Živočíšna výroba v PD je orientovaná
najmä na chov hovädzieho dobytka na
mlieko, popritom chovajú aj zopár býčkov na mäso, prioritou je však mlieko.
„Konečne sa trošku pohli výkupné ceny
za mlieko, sú okolo 30 centov za liter, ak
by sa nákupné ceny dostali na hranicu 40
centov, ako to sľúbil pán minister, bolo by
to už dobré,“ uzavrel Branislav Brúder.
Text a foto Eduard Fašung
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Župa opravuje svoje cesty
Vodiči na štvorprúdovej rýchlostnej komunikácii medzi
bratislavskou Račou a Svätým Jurom si už môžu vychutnať
pokojnú jazdu po opravenej vozovke.
Oprava takmer dva a pol kilometra
cesty medzi Bratislavou a Svätým Jurom
trvala menej ako dva týždne a stála
293 856 eur. Pravý jazdný pruh cesty, ktorá je najviac zaťažovanou v Bratislavskom
kraji, bol opravený v smere z Bratislavy do
Svätého Jura aj v opačnom smere.

„Urobili sme takú opravu toho najviac
zaťažovaného pruhu aj do Svätého Jura, aj
zo Svätého Jura, teda spolu 2,4 km cesty,
ktorá vydrží osem až desať rokov bez toho,
aby do nej bolo treba zasahovať,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo (na snímke
vľavo).

Integrovaná doprava
sa teší záujmu cestujúcich

Za prvý mesiac fungovania
Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) prejavilo záujem
o predplatné cestovné lístky
54 007 cestujúcich z hlavného mesta a Bratislavského
kraja. Najviac 39 626 sa predalo mesačných predplatných
lístkov, 13 855 štvrťročných a
526 celoročných. „K týmto
číslam sme dospeli po zrátaní
predajnosti našich produktov
u všetkých zapojených dopravcoch za mesiac jún,“ povedal Rastislav Cenký, generálny riaditeľ BID. „Svedčí to
o tom, že ľudia majú záujem
o integrovanú dopravu a plánujú ju v čo najväčšom počte využívať pri ceste z alebo
do hlavného mesta. Taktiež
o tom, že produkty sú dobre
nastavené, tarifne i pásmovo.
Tento záujem nás skutočne
6 Vajnorské novinky

veľmi teší“, dodal predseda
Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
IDS v Bratislavskom kraji
uviedli do života 1. júna, v prvej etape v rámci hlavného
mesta a regiónu na Záhorí.
Na modernom európskom
systéme dopravy sa podieľal
Bratislavský samosprávny
kraj, hlavné mesto Bratislava
a spoločnosti prímestskej autobusovej dopravy Slovak Lines, Železnice SR a Dopravný
podnik Bratislava. IDS v sebe
zahŕňa niekoľko dopravcov
a niekoľko druhov dopravy.
Idea je jednoduchá a zrozumiteľná – mať jeden lístok na
dopravu či v prímestských
autobusoch, v regionálnych
vlakoch alebo prostriedkoch mestskej hromadnej
dopravy. „Je to základ, aby

Výpadovka z Bratislavy do Svätého Jura
je extrémne zaťažovaná osobnou a nákladnou dopravou, čo sa podpísalo na jej stave.
Úsek bol rozbitý až do podložia. „Na základe geologických prieskumov sme vyhodnotili úseky, ktoré treba opraviť. Tam, kde
bolo treba ísť hlbšie do podložia, sme išli
hlbšie, tam, kde bolo podložie zachované,
robil sa menší zásah,“ informoval riaditeľ
RCB Milan Valašík (na snímke vpravo).
Bratislavská župa v súčasnosti opravuje
aj Pezinskú babu, ktorá je v havarijnom
stave. „To najhorúcejšie, čo budeme toto
leto ešte finišovať, je Pezinská baba,“ informoval bratislavský župan. Rekonštrukcia
troch havarijných úsekov na ceste II/503
z Pezinka do Perneka bude v tomto roku
najnákladnejšou investíciou. Oprava bude
stáť zhruba 2,3 milióna eur. S rekonštrukciou Pezinskej baby začal kraj na začiatku
júla, trvať by mala štyri mesiace. Ak by Bratislavská župa k rekonštrukcii nepristúpila,
hrozil by úplný zosuv časti telesa.
Do rekonštrukcie ciest a mostov (mimo
bežnej údržby) investoval Bratislavský kraj
za štyri roky 18,43 milióna eur, teda päťkrát
viac ako za roky 2005 – 2009.
Bratislavský samosprávny kraj má v pôsobnosti 511,68 km ciest II. a III. triedy
mimo hlavného mesta Bratislavy. Krajské
cesty spravuje spoločnosť Regionálne cesty
Bratislava, a. s.

ľudia opustili svoje autá
a dali prednosť verejnej doprave, dodal P. Frešo.“
Systém IDS umožňuje
ľuďom cestujúcim z Bratislavského kraja využiť kombinovanú dopravu na jeden
cestovný lístok. V praxi to
znamená, že cestujúci z vidieka do Bratislavy vlakom,
či linkovým autobusom po
príchode do hlavného mesta
môže pokračovať v doprave MHD na ten istý lístok.
Okrem vyššieho komfortu v službách to predstavuje aj celkovú úsporu na
cestovnom. Projekt, ktorý
sa v prvej fáze rozbehol na
trasách medzi Bratislavou
a obcami na Záhorí svoje pokračovanie bude mať
v smeroch na okresné mestá
Pezinok a Senec.

Text a foto Eduard Fašung

Z pohľadu cestujúcich,
ktorí využijú IDS je dôležité, že zatiaľ nebudú platiť jednorazové cestovné
lístky. Je potrebné využiť
predplatné čipové karty na
spôsob, aký platí dnes v bratislavskej MHD. V predajných miestach prepravcov sú k dispozícii od 1. júna.
„Cestujúci, ktorí chcú v rámci integrovaného predplatného cestovného lístka využívať aj MHD v hlavnom
meste musia si kartu kúpiť
výlučne prostredníctvom
Dopravného podniku mesta Bratislavy. K súčasným
platným takzvaným električenkám v MHD je možné
dokúpiť si predplatné na
železničné linky a linky prímestských autobusov Slovak
Lines. Ak cestujúci cestuje
za hranicu zóny IDS systém
mu vypočíta len príslušný
doplatok,“ dodala Margareta Gačková, hovorkyňa BID.
Eduard Fašung

VŠIMLI SME SI

Horúce dni lákajú
k prírodným vodným
nádržiam. Množstvo
rekreantov však vie zanechať
riadnu spúšť v podobe
odpadkov. S týmto
problémom zápasí
aj mestská časť Vajnory
pri štrkových jazerách
nazývaných Bager.

k záhradám. Rozhodne nemôžu slúžiť
ako parkoviská pre početných rekreantov,“ doplnil starosta. Povolenie na vjazd
k jazerám vydáva mestská časť aj pre rybárov, komunikuje však so zástupcom
rybárskeho zväzu najmä vo veciach organizovania brigád, likvidovania odpadu
a divokých skládok.
Lokalita Vajnorských jazier sa však
v lete intenzívne využíva ako bezplatné
prírodné kúpalisko. „Mestská časť preto
zabezpečuje aj pravidelné sezónne čistenie verejných priestranstiev okolo jazier.
Musím však zdôrazniť, že jazerá nie sú
uznaným prírodným kúpaliskom. Preto
tam nie je zabezpečená žiadna plavčícka či záchranárska služba. Kúpanie sa
v bývalom bagrovisku s nespevnenými
brehmi a zradným podložím pod hladinou je nebezpečné a teda na vlastné riziko
každého návštevníka,“ dodal Mrva.
Text a foto Eduard Fašung

Na Bagri sme museli upratovať
po nedisciplinovaných rekreantoch
Miestna samospráva musela zamestnať brigádnikov, ktorí okolie jazier
pravidelne v pondelok a piatok čistia. „Odpadky zbierajú do vriec a nakladajú do pristavených kontajnerov.
Okolie jazier je pomerne čisté. Problémy však máme s miestnymi záhradkármi, ktorí do veľkokapacitných kontajnerov odkladajú svoj biologický
i stavebný odpad zo záhrad namiesto toho, aby sa o likvidáciu svojho odpadu postarali sami v zmysle nariadení miestneho
úradu. Kontajnery sú tak rýchlo preplne-

né a mestská časť s tým má zvýšené náklady,“ uviedol starosta Vajnor Ján Mrva.
Iným problémom vajnorského Bagra sú
nedisciplinovaní vodiči, ktorí nerešpektujú príkazové značky o zákaze vjazdu.
„Mestská časť sa snaží regulovať prístup
autami k Vajnorským jazerám vydávaním kartičiek s povolením vjazdu, nakoľko táto lokalita je určená na záhradkárske a chatárske aktivity. Komunikácie sú
čiastočne spevnené, ale aj nespevnené
a spĺňajú v podstate len funkciu účelových komunikácii na nevyhnutný prístup

Piraňa na Bagri je zrejme
mediálnym ako rybárskym úlovkom
Približne pred rokom údajne vylovili na Vajnorských
jazerách piraňu. Merala takmer 40 centimetrov. Exotický
juhoamerický druh veľmi agresívnej a dravej ryby vtedy
nahnal strach letným rekreantom, ktorí aj v týchto
dňoch pri Vajnorských jazerách trávia prázdninové dni.
Táto ryba rozhodne nepatrí do našich riek či vodných nádrží. „Podľa môjho názoru však išlo skôr o mediálny ako
o rybársky úlovok. Asi išlo o žart nejakého akvaristu, ktorý vychoval svoju rybku vo vlastnom jazierku, prišiel
ju v sieťke okúpať do Vajnorského jazera a vydával ju potom za svoj úlovok.
Žiadny takýto záber neevidujeme a ani
k žiadnemu ďalšiemu takémuto úlov-

ku nedošlo. A už vonkoncom nie k napadnutiu kúpajúcich sa. Piraňa nie je
druh ryby, ktorý by dokázal prežiť v našich klimatických podmienkach vo voľnej prírode,” povedal pomocný hospodár miestneho Slovenského rybárskeho zväzu Lukáš Kubík.
Vajnorskí a račianski členovia SRZ
pôsobia spoločne v obvode Bratisla-

va III. „Obhospodarujeme štyri vody.
Dve prírodné vodné nádrže vo Vajnoroch, takzvaný Malý a Veľký Bager,
z ktorých ten väčší má rozlohu 19 hektárov. Potom sú to rybníky Kalná a Stará tehelňa. Len na Veľký Bager ročne
vysádzame 7 600 kg rýb, na malý okolo
2 000 kg, väčšinou trojročných kaprov,” uviedol hlavný hospodár SRZ
Bratislava III Milan Krampl.
Veľké úlovky športového rybárčenia
bývajú väčšinou na oboch vajnorských
bagroch. „Bývajú to kapry s hmotnosťou aj okolo 12 kg. Vody zarybňujeme aj dravcami – šťukami, zubáčmi.
Chytáme tu tiež svoje veľké šťuky, tak
okolo 10 kg,” dodal Kubík.

Tretí bratislavský rybársky obvod
ráta približne 700 členov. Bežná ročná povolenka pre celé územie SR stojí
73 eur, miestna 43 eur, k tomu treba
prirátať aj ročné členské vo zväze za
20 eur. „S pytliakmi na Vajnorských
jazerách problémy už nemáme,
pravidelne tam prechádza Rybná
stráž a je známe, že úzko spolupracujeme s kriminálnou políciou. Občas
tu vzniknú ťažkosti s rybármi, ktorí
ulovia viac, ako je povolené, alebo
lovia bez predpísaného vybavenia, napríklad bez podberákov, ale to sú veci,
ktoré sa dajú bezproblémovo vyriešiť
na mieste,” dodal Kubík.
Eduard Fašung
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Lietadlá nám hučia
nad hlavami

V ostanom čase opäť vo zvýšenej miere prelietavajú lietadlá, orientované
na bratislavské Letisko M. R. Štefánika, veľmi nízko ponad Mestskú časť
Bratislava – Vajnory. Týka so to i vládneho špeciálu. Takisto sa zvyšuje tendencia nočných preletov s nedodržiavaním vzletovej výšky, ako aj koridoru.
„Vieme, že bývame neďaleko letiska, napriek tomu si myslíme, že predstavitelia letiska by mali prísne dbať o dodržiavanie všetkých parametrov, ktoré
súvisia s pristávaním a odlietaním lietadiel tak, aby obyvatelia okolitých
mestských častí neboli vystavovaní nadmernému hluku,” napísali obyvatelia
Vajnor v sťažnosti adresovanej starostovi Vajnor Jánovi Mrvovi.
„Problém hluku z lietadiel
mestská časť rieši takmer v pravidelných intervaloch. Znovu
sme poslali listy na Letecký
úrad SR a na Letové prevádzkové služby SR, v ktorých
sme tieto inštitúcie opätovne požiadali o zabezpečenia
dôsledného dodržiavania
vzletovej výšky, nakoľko sa
nám v poslednom období
sťažujú občania na nadmerný hluk. Požiadali sme ich
o vysvetlenie, keďže problémy
s preletmi sa znova objavili,“
uviedol Ján Mrva. Ako dodal:

„Predstaviteľom leteckého
úradu som osobne tlmočil
nespokojnosť našich obyvateľov s nízkymi preletmi lietadiel, ale predovšetkým z hluku, ktoré prelety spôsobujú“.
Starosta Vajnor listom oslovil aj Letecký útvar Ministerstva vnútra SR. Požiadal, aby
lety pre ústavných činiteľov
boli vykonávané v súlade s letovým prevádzkovým poriadkom letiska a aby boli uprednostňované vzletové dráhy
mimo Vajnor, ak to meteorologické podmienky dovolia.

„Mestská časť Bratislava –
Vajnory problému s územnou blízkosťou letiska venuje
zvýšenú pozornosť. Preto aj
v stanovisku miestneho úradu k návrhu Územného plánu
regiónu Bratislavského samosprávneho kraja požadujeme
vypustiť zámer na rozšírenie
letiska o novú paralelnú vzletovú a pristávaciu dráhu so
súčasne jestvujúcou,“ doplnil
Ján Mrva.
„Letecký útvar Ministerstva
vnútra SR vykonáva svoje lety presne podľa medzinárod-

ných a národných predpisov
a nariadení. Niekoľko konkrétnych letov v súvislosti
s hlukom nad Mestskou časťou Bratislava – Vajnory prešetroval aj Letecký úrad SR
a nenašiel pri našich letoch
odchýlku od štandardných
prevádzkových postupov ani
od trajektórie letu uvedenej
v AIPe vydanom Letovo prevádzkovými službami SR, š. p.,“
reagoval Peter Lazarov z Komunikačného odboru Kancelárie ministra vnútra SR.
Eduard Fašung

Výstavba kanalizácie
úspešne pokračuje

Obnova dopravného značenia

Mestská časť Bratislava – Vajnory v letných mesiacoch obnovila vodorovné dopravné značenie na komunikáciách: značenie parkovania na námestí na Roľníckej ulici, na Jačmennej ulici, Buzalkovej – aj stredová čiara,
na Tomanovej ulici, žlté vodorovné značenie sa obnovilo na Širokej ul., Osloboditeľskej ulici a Baničovej ulici.
Priechody pre chodcov sa obnovili na námestí na Roľníckej, na Jačmennej, Baničovej ulici a Čiernom chodníku.
Takisto sme obnovili na miestnych komunikáciách značenia parkovania vyhradené pre invalidov.
Magistrát hlavného mesta obnovil vodorovné dopravné značenie – stredovú deliacu čiaru na Roľníckej
a Rybničnej ulici a priechody pre chodcov na Roľníckej.
(MÚ), foto ZM
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V našej Mestskej časti Bratislava –
Vajnory sa v druhej polovici mája
začala 2. etapa výstavby vákuovej
kanalizácie, ktorú realizuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Kanalizácia je už uložená na uliciach
Pri pastierni, Zátureckého a Za farou, rozpracované sú ulice Koncová,
Pri struhe a Kataríny Brúderovej,
pripravujú sa práce na Príjazdnej
ulici. Začiatkom septembra sa začnú
postupne tlakové skúšky, po nich sa
urobia povrchové úpravy komunikácií (asfaltovanie). Práce na výstavbe
kanalizácie budú ukončené do konca
tohto kalendárneho roka. Ukončením tejto etapy vákuovej kanalizácie
bude možné celoplošne sa pripojiť
na rozvody splaškovej kanalizácie.
Vzhľadom na ochranu životného
prostredia je nutné prednostne uvažovať s napojením sa na verejnú kanalizačnú sieť a takto riešiť likvidáciu
splaškových vôd.

(VN)

INFORMUJEME

Ocenili darcov krvi
MOTTO
„Sami cítime, že to, čo robíme je len kvapka
v oceáne. Ale oceánu by niečo chýbalo, keby
v ňom tá kvapka nebola.“

(Matka Tereza)

Slávnostný večer bezpríspevkových darcov krvi
spojený s odovzdávaním
plakiet Prof. MUDr. Jána
Jánského a Prof. MUDr. Jána Kňazovického sa uskutočnil dňa 10. júla 2013 vo
veľkej zasadačke Miestneho
úradu Bratislava – Ružinov,
Mierová 21, Bratislava. Ak-

ciu už tradične moderoval člen
Územnej rady SČK, územného spolku Bratislava – mesto
Radoslav Vengrín, ktorý privítal zúčastnených darcov krvi,
ako i vzácnych hostí. Za Mestskú časť Bratislava – Vajnory sa
zúčastnila zástupkyňa starostu
Soňa Molnárová.
Kultúrnym programom spe-

Zlodeji ukradli telo z kríža
nad Bezkou vo vinohradoch
Vajnory majú vypracovaný súpis miestnych
kultúrnych i sakrálnych pamiatok, dokonca
aj v knižnej publikácii, s presným popisom
ich vzniku a významu. Sú to pamiatky staršie
ako 200 rokov. Zaslúžia si našu pozornosť
i ochranu. Jednou z nich je aj kríž s korpusom Ježiša Krista vo vinohradoch nad Bezkou.
Neznámy zlodej však tento korpus vysekal
a ukradol. Tento čin sa vymyká zdravému
rozumu. Ukradnutý korpus sme nahradili
novým a na oprave poškodeného muriva
na kríži budeme pracovať.

strila slávnostný večer Ľudová
skupina pod vedením Eleonóry Vančíkovej – Kapasovej.
Slávnostný príhovor predniesla predsedníčka Územného
spolku SČK Bratislava – mesto
Ľudmila Vávrová.
Celkovo bolo na slávnostnom večere bezpríspevkových
darcov krvi odovzdaných 102
bronzových, 65 strieborných,
39 zlatých a 4 diamantové plakety Jána Jánského a tiež 4 medaile Jána Kňazovického.
Za Mestskú časť Bratislava

– Vajnory boli ocenení:
Roman Rehora bronzovou
plaketou (10 odberov), Daniel Panák a Peter Lempeľ
striebornou plaketou (20
odberov) a Marcela Hlinková (30 odberov) zlatou
plaketou Jána Jánského.
Všetkým oceneným bezpríspevkovým darcom krvi
vyslovujeme veľké poďakovanie za tento vysoko humánny čin.
Emília Uhrinová, predsedníčka
Miestneho spolku SČK

Vajnorskí poslanci
navštívili družobné Alviano

V. Grebeči, foto VN
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Nevydanie pokladničných bločkov
môžete hlásiť cez mobilný telefón
S uplynulými horúcimi letnými dňami
rástli aj sťažnosti
rekreantov na služby
poskytované v okolí
tradičných bratislavských letovísk.
V jednom z podnetov
nespokojnej návštevníčky sa okrem iného
uvádza, „už dlhší čas
navštevujem aj s rodinou zaplavené štrkovisko na vajnorskom Bagri. Chcela
by som upriamiť pozornosť na predajný stánok s rýchlim
občerstvením pri brehu jazera. Ide o maringotku na kolesách. Ešte ani raz som nevidela že by tovar blokovali
a ani raz nikomu nevydali pokladničný blok. Predavačka
sa bežne mazná so svojím malým psom a vzápätí vydáva hotdog bez hygienických rukavíc. Špinavou handrou
poutiera vnútro stánku i podlahu a vyperie ju v na brehu
jazera, kde sa kúpu aj malé deti.“
Na takéto podnety reagovala Finančná správa SR novými
opatreniami. Projekt nahlasovania podozrivých bločkov
z registračnej pokladne funguje už pol roka. Občania už
prispeli k odhaleniu desiatok nepoctivých podnikateľov.
Nahlásili na mailovej adrese pokladnica@financnasprava.
sk takmer 200 podnetov. Finančná správa pre občanov
najnovšie pripravila novinku – podozrenia už môžu nahlasovať aj prostredníctvom mobilného telefónu.
Podľa zákona o elektronických registračných pokladniach
má pokladničný blok obsahovať daňový kód pokladne,
číslo pokladničného bločka a logo MF. Odfotiť bloček
a poslať ho ako MMS či nahlásiť podozrivú prevádzku
môžu operatívne nahlásiť zamestnancovi Finančnej správy na mobilný telefón. Služba je dostupná počas pracovných dní. Telefónne číslo na ktoré môžu občania volať
a posielať SMS respektíve MMS správy je 0918 396 212.
Finančná správa vyzýva občanov, aby jej naďalej posielali
svoje podnety na e-mailovú adresu. Ak občan pokladničný blok vôbec nedostal, môže nahlásiť presnú adresu
prevádzky, čas a dátum nákupu a nechať na seba kontakt
pre prípad, že bude potrebné údaje spresniť. Pri všetkých
podnetoch zostávajú nahlasovatelia v anonymite.

Eduard Fašung, foto ZM

Historický dokument
vzácny pre Vajnorákov
RTVS pripravuje do vysielania 28. októbra veľmi vzácny dokument: „Svedectvá zabudnutého filmu“. Je o pobyte
generála talianskej armády,
Piccioneho, ktorý prišiel na
Slovensko v roku 1919 a osobne navštívil aj Vajnory.
Generál Piccione na radu Vavra Šrobára, zostal bývať vo Vajnoroch, talianska armáda v bra10 Vajnorské novinky

tislavských kasárňach. Zdá sa,
že celá obec Vajnory, od malých, cez školopovinných, dospievajúcich žien, mužov, starcov, babičiek, vítala vzácneho
hosťa. A to je práve pre občanov
z Vajnor zaujímavé – nájsť medzi nimi svojich predkov. Ostatné sa dozviete, keď budete tento
dokument sledovať osobne.
Valéria Grebečiová

Neznámi vandali podpálili
kôš na psie exkrementy
Začiatkom júla neznámi vandali podpálili kôš na psie exkrementy, ktorý je osadený v parčíku na ulici Na doline. Komu koše prekážajú, prípadne kto si potrebuje vybíjať energiu
na spoločnom majetku sa nepodarilo zistiť.
Vo Vajnoroch je rozmiestnených 26 košov. Aj vďaka nim sa
darí v našej mestskej časti udržiavať väčšia čistota našich ulíc
a verejných priestranstiev – kôpky po psoch sú nielen nepekné, ale najmä nehygienické a zdraviu škodlivé!
Preto je až nepochopiteľné, že sa našli jednotlivci, ktorí kôš
znehodnotili. Cena jedného koša pritom nie je vôbec zanedbateľná. Nové koše, ktoré mestská časť zakúpila a už aj osadila
v lokalite na Šinkovskom stáli 235 eur/kus.
Žiadame preto občanov, aby boli všímaví k okoliu, aby takéto prejavy vandalizmu hlásili mestskej polícii alebo priamo
(VN)
na miestny úrad našej mestskej časti.

Zberné hniezda neslúžia
na vývoz stavebného odpadu
Napriek mnohým upozorneniam
stále sa vo Vajnoroch nájdu ľudia,
ktorí nerešpektujú nakladanie
s triedeným komunálnym odpadom v zberných hniezdach.
Ako je vidno na snímke, opäť
niekto vyviezol stavebný odpad,
ktorý sem vôbec nepatrí a mestská časť ho musí likvidovať na náklady obce.
(VN), foto Ľ. Krištofič

SPRAVODAJST VO

Vo Vajnoroch sme si pripomenuli 69. výročie SNP

Foto Anton Jakubáč

Vŕba na Roľníckej ulici
Dlhé desaťročia rástla na Roľníckej ulici vŕba biela, ľudovo nazývaná aj smutná vŕba. Napriek tomu, že v posledných rokoch už strom
chradol, postupne dožíval a podliehal značnej
degradácií kmeňa, jeho koruna dokázala po
každom oreze a ošetrení dorásť do pôvodných
rozmerov a dokazovať, že drevina má dosť síl
na ďalší rast. Je to typický znak tohto druhu,
neraz však zradný a na verejných plochách
nebezpečný! Začiatkom augusta strom nevydržal nápor silného nárazového vetra a došlo
najskôr k čiastočnému a neskôr k úplnému
rozlomeniu a devastácií kmeňa. Aj napriek
snahe majiteľa pozemku, ktorý za starostlivosť
o ošetrovanie stromu zo zákona zodpovedá,
o zachovanie a opätovné ozdravenie dreviny
sa strom nepodarilo zachrániť. Na základe

odborného posudku odborne spôsobilej osoby bola vŕba posúdená ako nebezpečný strom
s vážnym a trvalým poškodením. Aj s prihliadnutím na umiestnenie stromu na verejne
prístupnom mieste musel majiteľ pristúpiť
k odstráneniu stromu.
Text a foto (MÚ)
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Vo Vatikáne sa vyjadrili
k materiálom k saleziánovi
dona Titusa Zemana
Kongregácia pre kauzy svätých sa na svojom riadnom
zasadaní 28. júna vyjadrila k materiálom v kauze
slovenského saleziána dona Titusa Zemana. V liste, ktorý
zaslal prefekt Kongregácie kardinál Angelo Amato sa
uvádza, že v ten deň bol vydaný dekrét o právnej platnosti
diecézneho skúmania v prípade života a mučeníctva pre
vieru Božieho služobníka Titusa Zemana saleziána don
Bosca (1915 – 1969). Týmto úkonom Kongregácia potvrdila,
že materiály zozbierané počas prác na kauze v Bratislavskej
arcidiecéze na Slovensku v priebehu necelých troch rokov
sú platné a bezchybné.
Túto informáciu spolu
s kópiou listu z Kongregácie dostal vicepostulátor
kauzy don Jozef Slivoň
SDB. Informoval ho generálny postulátor saleziánskej rodiny don Pierluigi
Cameroni, ktorý zároveň
povedal, že po tomto dekréte už bola na Kongregáciu podaná žiadosť
o vymenovanie relátora,
čiže osoby, ktorá bude
pripravovať tzv. Positio,
súhrnný dokument pre
ďalšie skúmanie.
Dokumenty pre prvý stupeň blahorečenia saleziána
Titusa Zemana boli 7. decembra 2012 zapečatené
na verejnom záverečnom
zasadnutí Arcibiskupského
Tribunálu v Bratislave. Po
zapečatení dokumentov
voskom a pečaťou arcibiskupského úradu boli prevzaté (po prísahe) donom
Jozefom Slivoňom, vicepostulátorom kauzy procesu
blahorečenia. Ten následne
v utajovanom čase dopravil
dokumenty Vatikánu do
rúk Kongregácie pre kauzy
svätých. Dokumenty obsa12 Vajnorské novinky

hovali svedectvá, historické
správy či lekárske posudky.
„Člen Kongregácie, ktorý
skúmal pripravenú dokumentáciu z Bratislavy mi
povedal, že je vidieť, že
diecézny proces bol vykonaný s láskou a starostlivosťou,“ tlmočil don Cameroni
a dodal: „Naozaj je to dosť
výnimočný prípad, že materiály z diecéznej fázy dostali
v tak krátkom čase schválenie o platnosti a bez potreby
čokoľvek ďalšie doplniť.“
Dokumenty procesu obsahovali niekoľko tisíc strán
a boli vyhotovené v slovenčine a taliančine. Pre ich
overenie bolo potrebných
celkovo 30 000 pečiatok
a viac ako 20 000 podpisov
notárky. Proces blahorečenia
dona Titusa Zemana prebieha v rokoch príprav saleziánskej kongregácie na dvojsté
výročie narodenia dona
Bosca (1815 – 2015).
Práca, ktorú diecézna komisia pre kauzu dona Titusa
Zemana v Bratislavskej arcidiecéze odviedla od 20. januára 2010 do 7. decembra

2012, bola ohodnotená ako platná
a bezchybná. Toto
bol prvý úkon
rímskej fázy tejto
kauzy. „Ďakujme
Pánovi za rýchlosť, s akou kauza napreduje
a aj naďalej sprevádzajme
tento proces so záujmom
a modlitbami,“ doplnil na
záver don Cameroni.
Provinciál rehole Saleziánov
dona Bosca na Slovensku
don Karol Maník povedal:
„Som vďačný Bohu za nášho
spolubrata Titusa Zemana.
Je dobré, ak máme my kňazi,
mladí ľudia či verejnosť vzor,
ako možno žiť, pomáhať.
Don Titus je pre mnohých
príkladom vo vynaliezavosti a vytrvalosti na ceste za
svojím povolaním. Tiež sa
chcem poďakovať donovi
Jozefovi Slivoňovi, vicepostulátorovi kauzy procesu
blahorečenia, jeho tímu
a komisii za ich prácu, nasadenie a ochotu. Modlím sa
za to všetko a vyprosujem
pre nás všetkých požehnanie.

Titus Zeman sa narodil
v Mestskej časti Bratislava
– Vajnory 4. januára 1915.
Ako dvadsaťpäťročný sa
stal saleziánskym kňazom
a pôsobil ako kaplán, školský radca a profesor chémie. Po zrušení kláštorov
v roku 1950 zorganizoval
a viedol tri ilegálne prechody do Talianska. Prevádzal mladých spolubratov,
aby mohli pokračovať
v príprave na svoje životné
poslanie. Pri treťom pokuse bol zatknutý a následne
vypočúvaný, mučený
a odsúdený na 25 rokov
väzenia.
V roku 1969, necelých päť
rokov po podmienečnom
prepustení, zomrel na následky mučenia a väznenia
v Bratislave.

Peter Novák,
Saleziáni don Bosca
– Slovenská provincia
Foto archív

VAJNORY DEŤOM

Do života sme slávnostne uvítali naše deti
Nech vám v zdraví, láske rastie,
nech vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále
nech Vás teší dieťa malé.
Dieťa je naplnením života, jediná skutočná hodnota, čo po nás zostane. Narodenie
dieťaťa je v každej rodine veľkou udalosťou,
na ktorú všetci s láskou čakajú. V našej mestskej časti sa už stalo tradíciou štvrťročne
privítať našich najmenších obyvateľov. Sociálna komisia pri miestnom úrade mestskej
časti Vajnory zorganizovala uvítanie detí do
života 27. júna. Slávnostný príhovor pred-

niesla zástupkyňa starostu Soňa Molnárová.
Atmosféru podujatia spríjemnili svojim vystúpením žiaci ZUŠ Vrbenského pod vedením pani učiteľky Kinčešovej a Halonovej.
Rodičia s detičkami sa po milom programe podpísali do kroniky mestskej časti, prevzali si finančný príspevok a spoločne sa na
pamiatku odfotili.
Našim najmenším spoluobčanom prajeme šťastný a úspešný život plný radosti
a zdravia a ich rodičom veľa trpezlivosti, lásky, ale aj zodpovednosti pri výchove svojich
ratolestí.
Soňa Molnárová, zástupkyňa starostu
Foto Anton Jakubáč

Meno, priezvisko
Ema Andrašovičová
Laura Brúderová
Tomáš Odor
Karolína Bieliková
Viktória Barátová
Lucia Hevešiová
Filip Vejinovič
Andrej Ilja Štefánik
Tamara Cvečková
Lucia Hercová
Šimon Orlíček

Dátum nar.
3. marca 2013
2. apríla 2013
14. marca 2013
3. mája 2013
21. marca 2013
10. marca 2013
7. mája 2013
16. marca 2013
25. apríla 2013
17. apríla 2013
8. mája 2013

7 – 8/2013 13

ŠTÚDIA

www.vajnory.sk

Úspech vajnorskej samosprávy
– po piatich rokoch náročných rokovaní –
nová diaľnica D4 pôjde pod existujúcu D1
V prepracovanej technickej štúdii „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever – Rača
v dotyku s MČ Bratislava – Vajnory” (spracovateľ – Dopravoprojekt, a. s.) boli z veľkej časti
splnené požiadavky MČ Bratislava – Vajnory: trasovanie novej diaľnice D4 pod existujúcu diaľnicu
D1, trasovanie bez zbytočného zvyšovania nivelety terénu a samotnej stavby, vybudovanie
ekoduktu –zeleného presypaného tunela nad diaľnicu v časti stavby v smere na Šurskú rezerváciu,
cyklotrás, cyklomosta cez Šurský kanál, vybudovanie zjazdnej vetvy z križovatky Rača – Vajnory
a vybudovanie križovatky napájajúce rozvojové lokality MČ Bratislava – Vajnory hlavne
Nemeckú dolinu na novú D4.

Zdroj situácia a rez: Dopravoprojekt, a. s.

Požiadavky mestskej časti v ďalšom stupni prerokovávania D4:
›premenovať križovatku Rača – na Vajnory – Sv. Jur ide o správnu terminologickú úpravu a nemýlenie vodičov
či obyvateľov v budúcnosti,
›ekodukt – zelený most primeranej šírky 100 metrov,
›diaľnicu D4 trasovať na úrovni terénu v čo najväčšej možnej miere,
›svetlú výšku od koruny hrádze v križovaní s Račianskym potokom a potokom Struha na 2,5 metra
›odvodnenie diaľnice riešiť tak, aby zohľadňovalo špecifické pomery Mestskej časti Bratislava – Vajnory,
›vybudovať zavesený peší či cyklo-most do vinohradov,
›cyklotrasu JURAVA zrealizovať tak ako je navrhnuté v upravenej technickej štúdii nad príjazdové
a zjazdové ramená križovatky a pod D4,
›priestorovo minimalizovať plošný záber všetkých troch križovatiek D1 s D4 – Ivánka – sever,
križovatku Rača (Vajnory – Sv. Jur) a križovatku pri Vajnoroch napájajúcu rozvojové lokality na D4,
›prekrytie zo západnej strany D4 vrátane kolektoru protihlukovými bariérami,
›využiť protihlukové opatrenia aj v križovatke D1 s D4 a novovytvorenou križovatkou pri Vajnoroch
napájajúcou rozvojové lokality na D4,
›v časti kríženia D4 – Senecká cesta I/61 vytvoriť plnohodnotnú štvorlístkovú MÚK,
›Mestská časť Bratislava – Vajnory žiada, aby bola účastníkom konania pri všetkých rokovaniach.
Podrobný rozhovor k prepracovanej technickej štúdii so starostom MČ Bratislava – Vajnory Jánom Mrvom priniesli
Vajnorské novinky v čísle 5–6/2013, str. 4.
NDS v súčasnosti pripravuje projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, po jeho vydaní začne proces stavebného
konania až po získanie stavebného povolenia.

Pozdĺžny rez
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Štúdia D4 Ivanka pri Dunaji sever – Rača

KNIŽNICA

Vajnorské malé knižnice
sú naše knižnice
Od stredy 21. augusta majú Vajnory svoje Vajnorské
malé knižnice. Nachádzajú sa na troch miestach
pri lavičkách – v oddychovej zóne na Roľníckej ulici,
v detskom parku na Koniarkovej ulici a na detskom
ihrisku na Buzalkovej ulici. Knihy z nich si môžete
požičať, prečítať a vrátiť alebo darovať iné z vlastnej
police.
Ako neformálna iniciatíva priateľov
a susedov vo Vajnoroch máme chuť priblížiť verejné priestory ľuďom. Počas letných
mesiacov sme pracovali na príprave troch
malých knižníc. V stredu 21. augusta sme
ich slávnostne za pomoci Mestskej časti
Bratislava – Vajnory osadili.
Inšpirovali sme sa americkým hnutím
Little Free Library, ktoré podporuje a sprevádza ľudí po celom svete pri tvorbe pouličných knižníc. Vajnorské malé knižnice sú
v hnutí oficiálne zaregistrované. Dostali
tabuľky s poradovými číslami 7750, 7751
a 7752. V najbližších dňoch ich hnutie
zverejní aj na GoogleMaps ako prvé na
Slovensku.
Knižnice sú umeleckým dielom
Príprava knižníc zabrala desiatky dobrovoľníckych hodín práce Vajnorákov.
Vďaka finančnej podpore od Nadácie
Orange sme zakúpili materiál a farby potrebné na ich zhotovenie. Návrh knižníc
pripravila architektka Lucia Grigová. Knižnice sú tvarom inšpirované tradičnými
vajnorskými domami nasmerovanými
štítom do ulice. Tými, ktoré poznáme
z Baničovej a Roľníckej ulice.
O zhotovenie knižníc sa postaral Vajnorák Michal Krištofič, po ňom prebrala
INZERCIA

štafetu výtvarníčka Kristína Rožňovcová,
ktorá ich ozdobila vajnorskými ľudovými
ornamentmi. Maľovanie jej zabralo celých
100 hodín. Každá knižnica je tak originálnym umeleckým dielom. Vďaka nim sa
podarilo vyniesť vajnorské ornamenty zo
starých izieb na ulicu a ukázať ich ľuďom.

Ako fungujú Vajnorské malé knižnice?
Vajnorské malé knižnice ti ponúkajú možnosť podeliť sa o dobré
knihy – obľúbené knihy z detstva alebo knihy, ktoré by si odporučil
kamarátom; knihy, ktoré ťa niečo naučili, fascinovali alebo vzbudili tvoju zvedavosť. Aj ty môžeš prispieť k tomu, aby boli v knižniciach zaujímavé knihy.

PRE KOHO SÚ VAJNORSKÉ MALÉ KNIŽNICE?
Sú pre všetkých a patria všetkým – priateľom, susedom a dokonca aj ľuďom,
ktorých nepoznáš. Preto prosíme aj teba, aby si sa o ne staral.
POŽIČAJ SI KNIHU. Ak nájdeš v malej knižnici knihu, ktorú by si si rád
prečítal, požičaj si ju. Pozri dovnútra: možno v nej nájdeš odkaz od niekoho, kto
ju daroval alebo čítal pred tebou.
PODEĽ SA O KNIHU. Knihu môžeš vrátiť do ktorejkoľvek inej Vajnorskej malej knižnice alebo ju požičať kamarátovi, známemu.
DARUJ KNIHU. Ak by si sa chcel podeliť o tvoje obľúbené knihy, vlož
ich do ktorejkoľvek malej knižnice vo Vajnoroch. V každej knihe môžeš nechať
odkaz či odporúčanie. Staň sa priateľom Vajnorských malých knižníc a povedz
o nich aj iným.
Viac info nájdeš aj na www.facebook.com/vajnorskemalekniznice/
Pýtať sa a dávať nám nápady môžeš aj na malekniznice@gmail.com

Kto sa zúčastnil na príprave knižníc?

ĎAKUJEME
Nadácii Orange za finančnú podporu na zhotovenie knižníc
Mestskej časti Bratislava –
Vajnory za povolenie knižnice osadiť
a spoluprácu pri samotnom osádzaní
Miestnej knižnici Vajnory za darovanie prvej série kníh do knižníc
Vajnoráčkam a Vajnorákom
za darované knihy, venovania v knihách a za to, že si všímate, čo sa okolo
knižníc deje.

Ü Barbora Paulenová napísala projekt a získala grant od Nadácie Orange.
Ü Lucia Grigová – architektka pripravila návrh knižnice a starala sa o technické úpravy.
Je správkyňou knižnice na Buzalkovej ulici.
Ü Michal Krištofič knižnice precízne zhotovil.
Ü Kristína Rožňovcová (rod. Kociánová) ozdobila knižnice vajnorskými ornamentmi.
Ü Helena Paulenová urobila výber prvých kníh z Miestnej knižnice Vajnory a stará sa o knižnicu na Roľníckej.
Ü Kristína Paulenová pripravila návod fungovania knižníc a stará sa o knižnicu v detskom parku.
Ü Martin Lancík vytvoril plagáty, QR kód a nálepky a záložky do kníh.
Ü Michal Obuch komunikuje s americkým hnutím Little Free Library, v ktorom knižnice registroval.
Ü Dušan Obuch pripravil knižnice na osadenie – zmontoval hranoly, pätky, podstavce.
16 Vajnorské novinky
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Z našich skúseností
Knižnice sú na svojich miestach
necelý mesiac a my sme o niekoľko
poznaní múdrejší. Radi by sme sa o ne
s vami podelili.
Aby boli knižnice pre nás stále
atraktívne, je dôležité, aby v nich boli
zaujímavé knihy a ponúkali kvalitnú
literatúru. Preto do knižníc nepatria
knihy, ktorých sa chceme zbaviť, ani
knihy erotické, ideologické, socialistické či reklamné letáky.
Budeme radi, ak knihy po prečítaní
vrátite späť do niektorej z knižníc alebo si ich odnesiete domov. Nenechávajme ich, prosím, na zemi, lavičkách,
či na iných miestach v dedine.

MILÉ BABY,
MILÍ CHALANI
Vajnorské malé knižnice sú tu aj pre
vás – teenagerov a mlaďasov. Budeme sa snažiť dať do nich knihy, ktoré
si prelistujete aj vy. Knižnica na Roľníckej už zažila nečakanú návštevu.
Niekto skúšal svoju odvahu a skúsil,
čo sa stane, ak k nej priloží zapaľovač. Možno sa ešte nedozvedel, že
knižnica patrí aj jemu. Preto, prosím,
šírte okolo seba informácie, aby každý
vedel, že Vajnorské malé knižnice sú
aj jeho knižnice. Spoločne sa o ne
starajme.

Text a foto Barbora Paulenová

NÁŠ ROZHOVOR
s Kristínou Rožňovcovou

Rozprávali sme sa s Kristínou
Rožňovcovou (rod. Kocianovou), ktorá namaľovala
Vajnorské malé knižnice
vajnorskými ornamentmi.
Kristínu možno poznáte, vo
Vajnoroch sa narodila a žije
tu spolu so svojím manželom
Lukášom a dcérou Eliškou.
Prečo si sa rozhodla venovať
maľovaniu vajnorských ornamentov?
– Maľovať ornamenty ma
naučila moja mama, ešte keď
som bola malé dieťa. Vždy
som mala blízko k maľovaniu. Kreslenie som študovala na strednej škole a teraz
študujem výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte.
Vajnorským ornamentom sa
venujem už 9 rokov. Najprv
to bola príležitosť od Mestskej časti Bratislava – Vajnory viesť kurz Maľovania
ornamentov, neskôr som si
ich zaľúbila a venujem sa tomu doteraz. Časom by som
chcela vychovať novú generáciu maliarov vajnorských
ornamentov, pretože, žiaľ,
táto už asi 150-ročná tradícia
pomaly zaniká a mám pocit,
že keď prestanem maľovať
ornamenty, tak sa im už nik
nebude venovať.
Čím sa pri maľovaní inšpiruješ?
– Pri maľovaní ornamentov
sa inšpirujem hlavne tým, čo
vidím. Vajnorské ornamenty
sú nesmierne pestré. Maliarky v nich maľovali okolie, ktoré obklopovalo dedinu, polia, lúky vinohrady...
Mňa predovšetkým inšpirovali maľby vo Vajnorskom
kostole, ale i niektoré diela
vajnorskej ľudovej umelkyne
Kataríny Brúderovej. Maľby
ostatných žien, ktoré maľovali vo Vajnoroch moc nepoznám, pretože obyčajný človek má len málo príležitostí
sa k nim dostať. Ornamenty
sú súkromným vlastníctvom
obyvateľov, skrášľovali si nimi interiér svojich príbytkov

a mnohé sú už dnes pod vrstvami maľoviek. Každá žena
vo Vajnoroch maľovala inak
a mala svojský štýl. Maľby sa
podľa toho dali aj rozoznať,
i keď neboli signované. Podľa
môjho názoru neexistuje presná definícia Vajnorského ornamentu a popis, ako má vyzerať.
Je vytvorený vo Vajnoroch
a preto je vajnorský.
Aké štýly ornamentov si použila
pri maľovaní Vajnorských malých
knižníc?
– Každú knižnicu som chcela
pomaľovať odlišným ornamentom. Na Roľníckej ulici
je umiestnená knižnica s tradičným ornamentom ako do
farebnosti tak i do formy. Snažila som sa o čo najľudovejšie
spodobnenie.
V detskom parku na Koniarkovej je knižnica inšpirovaná
maľbami Kataríny Brúderovej. Ornament je o niečo jednoduchší a grafickejší ako ten
tradičný. Hlavu som si lámala
hlavne nad farebnosťou. Je
ťažké kombinovať farby, hlavne na ornamente, ktorý som
predtým ešte neskúšala.
Na detskom ihrisku na Buzalkovej je knižnica výzorovo najmodernejšia. V poslednom období som skúšala čierno-biele
variácie ornamentu a to som
použila i pri tejto maľbe v kombinácii so zlatou. Snažila som
sa priblížiť ornament moderným mladým luďom, ktorí
bývajú v tejto časti. Trochu mi
pripomína grafiky alebo teto-

vania – kerky či ornamenty,
ktoré si ľudia v dnešnej dobe
lepia na steny, aby si skrášlili
interiéry. Nebolo by krásne,
keby na stenách namiesto
tuctovo vyrábaných kvetiniek boli takéto originály?
Akým aktivitám sa v súvislosti
s maľovaním ornamentov
venuješ? Maľuješ len tak
pre svoje potešenie alebo aj
pre iných?
– Ako som spomenula, viedla som už niekoľko kurzov.
Prvý bol v roku 2004/2005
v spoluprácii s MČ Bratislava – Vajnory. Ďalší kurz
sa konal v lete 2007 vďaka
grantu od young4BA a Nadácie SPP, rovnako ako tento rok. Na tento ročník som
nesmierne hrdá, pretože som
mala prihlásených až 28 ľudí.
Okrem dospelých tam boli aj
deti a vyskúšať maľovať ornamenty prišli aj starší ľudia.
Čo sa týka ornamentov, maľujem hlavne pre iných. Ak sa
mi podarí namaľovať niečo
do zásoby, tak veľmi rýchlo
sa to rozdá po narodeninách
a meninách alebo ako darček pod stromček J). Teraz
maľujem aj pre Vajnorský
Okrášľovací Spolok. Vyrábam pohľadnice, maľované
hodiny, tašky s ornamentami
a rôzne iné veci. Dúfam, že sa
takto ornamenty dostanú do
povedomia aj širšej verejnosti a Vajnory ukážu doteraz
skrývanú krásu, čo mali doma zavretú.
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Nedožité 100. výročie narodenia
generálmajora Teodora Obucha
Generál letectva Teodor Obuch sa narodil 13. septembra 1913
vo Vajnoroch. Tu prežil roky svojho detstva, prvé chlapčenské stretnutia
s lietadlami a vojenskými pilotmi na vajnorskom letisku, i roky tvŕdze
aj trstenicu maďarského učiteľa. Sotva mal desať mesiacov, keď vypukla
1. svetová vojna. Otec Pavel musel narukovať do rakúsko-uhorskej
armády, a tak malý Teodor spolu so svojou matkou Margitou, staršou
sestrou a tromi bratmi prečkal vojnové roky v ťažkých životných
podmienkach. Mal päť a pol roka, keď na vlastné oči videl tragický pád
lietadla Caproni Ca.33, na ktorom sa vracal do vlasti československý
minister vojny generál Milan Rastislav Štefánik.

Po maturite na reálnom gymnáziu narukoval a prihlásil sa
k letectvu, no dostal sa k protilietadlovému delostrelectvu,
odkiaľ ho po základnom výcviku preložili k pozemnému
vojsku. Stále ho premiestňovali, tvrdiac, že nadobudne viac
skúseností. Tak nastúpil do
dôstojníckej školy, neskôr do
vojenskej akadémie. Po štúdiu
pôsobil v dôstojníckej škole
ako veliteľ časti dôstojníkov –
ašpirantov. To už bol rok 1937
a situácia sa zostrovala. Jedného dňa v tridsiatom ôsmom
ho prevelili na Slovensko do
horského pešieho pluku v Poprade na obranu Vysokých
Tatier, lebo hrozilo nebezpečenstvo útoku poľskej armády,
čo sa stalo na jeseň. Severná
hranica Slovenska bola už od
vzniku Československa predmetom nedorozumenia a nespravodlivého odovzdania slovenských obcí (bolo ich okolo
tridsať) Poľsku. Eduard Beneš
ich vymenil za uhoľné oblasti
Sliezska. Pri povojnovej tvorbe
hraníc v Paríži dohodol výmenu na účet Slovenska. Hviezdoslav túto udalosť opísal
v básni ako veľkú ťažobu
nášho národa. Toto územie
však Poliakom nestačilo. Teodor Obuch ostal v Tatrách až
do januára 1939. Prevelili ho
do Podolinca. V tom období
už začali Maďari na juhu robiť
bojové výpady, žiadali, aby Slováci odstúpili územie na základe dohovoru s fašistickým Ne18 Vajnorské novinky

meckom. Keď sa situácia ešte
viac zostrila, priletelo lietadlo
nad Podolinec a zhodilo tubu,
v ktorej bola správa, že najstarší dôstojník najvyššej hodnosti
slovenskej národnosti prevezme velenie horského pešieho
pluku v Poprade. Vzhľadom
na to, že v slovenskej armáde
bolo málo dôstojníkov, tým
jediným bol poručík Obuch.
Na príkaz ministra Čatloša zabezpečoval obranu Slovenska.
Z bojiska v Tatrách sa dostal
na východoslovenské bojisko
do priestoru medzi Prešovom
a Košicami, odtiaľ na územie
maďarskej hranice, pretože
Poliaci s Maďarmi sa dohovárali, že na Slovensko zaútočia.
V tom čase sa pripravoval slovenský štát a Maďari už z juhovýchodu obsadzovali Slovensko. Preto poručíka Teodora
Obucha prevelili do priestoru
Snina – Stakčín. Obranu zabezpečovalo pozemné vojsko,
ktorého možnosti boli obmedzené. Česi odchádzali domov
a z 200 generálov ostal iba jediný Slovák. Centrom leteckej obrany Slovenska sa stala
Spišská Nová Ves, kde riadil
prílety a odlety, a tak sa dostal
do úzkej spolupráce s letectvom. Preto ho priradili k letectvu. Maďari po zistení, kde
je sústredené letectvo, bez vypovedania vojny a dodržania
medzinárodných konvencií
24. marca 1939 vnikli hlboko
na územie Slovenska a letisko
zbombardovali. Tieto udalosti
boli významné tým, že prvý raz
v histórii slovenského národa
samostatne bojovala sloven-

ská armáda, slovenské letectvo
a odrazila tak poľské, ako aj
maďarské vojsko. Od roku
1940 sa zúčastňoval na vojnových operáciách už ako letec.
Neskôr pôsobil kpt. Obuch
ako náčelník štábu v Piešťanoch. Pred Povstaním sa stal
zástupcom veliteľa motorizovaného práporu letcov, pretože už nemali ani jedno bojové
lietadlo. Rusi prisľúbili lietadlá,
a tak v Rusku ostal s ostatnými
letcami a stali sa príslušníkmi
armádneho zboru pod vedením L. Svobodu. Jeho pluk
bojoval na území Sovietskeho
zväzu. Po skončení vojny, tak
ako ostatní piloti, odletel do
Prahy, odkiaľ prelietavali do
posádok vo Zvolene a v Piešťanoch. Pri lete z Prahy do
Piešťan velil štyridsiatim stíhačom a pri jednom prelete so
svojím Lavočkinom havaroval
a ťažko sa zranil. Od 1. októbra
1945 zastával štábne funkcie
na veliteľstve 4. leteckej divízie
v Trenčíne, od 15. júna 1947
na veliteľstve letectva 4. oblasti v Bratislave. Postupne ho
povyšovali. Študoval na Vysokej škole válečnej v Prahe. Od
31. augusta 1948 bol zaradený
do štábu Leteckej vojenskej
akadémie v Hradci Králové,
keď nariadením náčelníka generálneho štábu z 1. septembra 1951 bola táto ustanovizeň zrušená a toho istého dňa
vznikla Vyššia škola dôstojníkov letectva, kde sa T. Obuch
stal učiteľom taktiky stíhacieho letectva. Túto školu 30.
novembra 1955 zrušili a v decembri 1955 ho premiestnili

k veliteľstvu 3. leteckej technickej divízie v Piešťanoch.
V rámci „očisty“ armády od
dôstojníkov, ktorí slúžili v armáde prvej Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945, ho
najprv zaradili na neletovú
funkciu veliteľa Leteckej strelnice v Malackách (letisko Nový Dvor – Kuchyňa), odkiaľ ho
31. decembra 1957 predčasne
prepustili do zálohy. Až po odchod do dôchodku pracoval
v oddelení vnútornej správy
Strojníckej fakulty Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave. Teodora Obucha plne
rehabilitovali až po novembri
1989 a prezident ČSFR Václav
Havel mu 8. mája 1992 prepožičal Rad M. R. Štefánika
IV. triedy a 12. októbra ho povýšil do hodnosti generálmajora vo výslužbe.
V roku 1992 stál pri zrode
Slovenského leteckého zväzu generála M. R. Štefánika,
ktorého osobnosť mal v sebe
hlboko vrytú, bol jeho dlhoročným viceprezidentom a čestným predsedom. Propaguje
činnosť vojenského a civilného
letectva, približuje ho verejnosti, rozvíja tradície.
Generálmajor Teodor Obuch
zomrel v Bratislave 8. septembra 2004, iba päť dní pred svojimi 91. narodeninami.
Život nášho slávneho rodáka bol plný peripetií, toto je iba
malý prehľad o jeho živote. Bol
jediným žijúcim letcom, nositeľom Radu generála dr. M. R.
Štefánika.
Z archívov spracovala Edita Jaslovská
Foto archív VN

KULTÚRA

Vajnorské hody budú na detskom ihrisku
Vajnorské hody sú zasvätené Sedembolestnej Panne Márii
a potrvajú dva dni. Začnú sa v sobotu 14. septembra o 16.00 h
na detskom ihrisku na Koniarkovej ulici, nakoľko prebieha
revitalizácia Parku pod lipami. V areáli ihriska bude postavené
nielen pódium s tanečným parketom, ale aj stánky s občerstvením a remeselnou výrobou. V prípade naplnenia kapacity budú
ostatné umiestnené na ceste pred MŠ na Koniarkovej ulici.
Program Vajnorských hodov je už tradične zostavený z vystúpení našich vajnorských súborov. Predstaví sa Vajnorský
okrášľovací spolok, Vajnorská dychov-

ka, hudobná skupina Shine a Vajnorské
ochotnícke divadlo si pripravilo vystúpenie v podaní Márie Grebečiovej. Záver
bude patriť hudobnej skupine Made For-

Vajnorská šarkaniáda
a Jablkové hodovanie
V rámci Župnej
jesene a s podporou BSK sa v sobotu 12. októbra
2013 od 13.30 h
v areáli bývalého
športového letiska
vo Vajnoroch uskutoční Vajnorská
šarkaniáda a Jablkové hodovanie.

Srdečne Vás všetkých pozývame zažiť príjemnú jesennú
atmosféru, kde sa spolu so
svojimi ratolesťami zabavia rodičia, ale aj starí rodičia. Môžete prísť aj bez šarkana, budete
mať možnosť zakúpiť si ho na
mieste. Ak si ho však vyrobíte
vlastnoručne, môžete sa zapojiť do súťaže o atraktívne ceny.
Občianske združenie Mládež
ulice nám bude pomáhať pri
Tvorivých dielňach, na ktorých

Fun, s ktorou si od 20.00 – 24.00 h zatancujeme na hodovej veselici.
V nedeľu 15. 9. 2013 o 10.00 h sa uskutoční v Kostole Sedembolestnej Panny
Márie slávnostná sv. omša. Popoludní
o 16.00 h Vás všetkých srdečne pozývame do chrámu na koncert Speváckeho zboru bl. Jána Pavla II. a jeho hostí.
Predstaví sa Vám vokálno – inštrumentálna skupina The Hope Gospel Singers
and Band, ktorá je veľmi známa doma
aj v zahraničí. Vedúcou tohto súboru je
Iveta Viskupová.
Katarína Dobiášová

sa budú šarkany aj maľovať. Program Mia
– farbičky pre detičky poteší hlavne našich najmenších.
Sprievodným podujatím Šarkaniády
bude Jablkové hodovanie, ktoré sa v jeden deň uskutoční vo viacerých mestách
a obciach BSK. Milovníci jabĺk si budú
môcť pochutnať na sladkých koláčikoch,
zakúpiť receptár zostavený z pripravovaných dobrôt, zásobiť sa chutnými jabĺčkami na dlhé zimné mesiace či nakúpiť
zdravé jablčné mušty.
Záujemcovia o predaj jablkových špecialít sa môžu hlásiť na 02/48 22 44 23,
0911/881 389, prípadne na e-mailovej
adrese dobiasova@vajnory.sk, kde im
poskytneme aj bližšie informácie o tomto
podujatí.
Vstup na podujatie je voľný.
Katarína Dobiášová

Desať rokov tvorivých dielní pre deti i dospelých
Základy rôznych druhov remeselnej a umeleckej činnosti sa môžu naučiť účastníci
letných tvorivých dielní v Galérii Typo&ars v bratislavskej časti Vajnory. Prvý
týždňový turnus bol od 8. do 12. júla. Ďalšie dva sa uskutočnili v posledných
augustových týždňoch.
„Stretávali sme sa denne od 14. do 18.
hodiny. Účastníkom sme vopred odporučili obliecť si staršie veci, aby sa nezašpinili od rôzneho materiálu, ktorý sme
im poskytli. Podobne aj prístroje a pomôcky, pracovné tričká či občerstvenie.
Po skončení tvorivých dielní si všetky
práce mohli zobrať účastníci,“ uviedla
Viera Čepcová, predsedníčka Združenia
deti a umenie, ktoré dielne tradične organizuje.
Záujemcovia sa mohli naučiť základy
modelovania z hliny a maľby glazúr, výroby ručného papiera, drotárskych, šper-

kárskych a grafických techník, koláže či
výroby plávajúcich sviečok.
Podľa V. Čepcovej pred desiatimi
rokmi začali organizovať tvorivé dielne
s cieľom presvedčiť deti aj ich rodičov,
že okrem televízie, počítačových hier,
túlania sa a diskoték existuje aj iný svet
– svet tvorivej fantázie, ktorý sa skrýva
v každom dieťati. Prostredie galérie je
inšpiratívne, keďže účastníci pracujú
priamo vo výstavných priestoroch. Vystavené diela slúžia zároveň ako pomôcky na vysvetlenie princípov určitej výtvarnej techniky, postupu vyhotovenia

diela, kompozície, farebnosti a podobne.
„Od júna 2003 sme v galérii zrealizovali 316 tvorivých dielní pre 5 700
účastníkov. V roku 2005 prevzalo patronát nad tvorivými dielňami Združenie
deti a umenie. V rokoch 2006 – 2009
sme s galériou realizovali 72 art-terapií
pre zdravotne znevýhodnených vajnorských spoluobčanov a v rokoch 2008 –
2013 uskutočnili 127 kurzov tvorivosti
pre dospelých. Dohromady je to už 515
dielní pre vyše 6500 účastníkov,“ zhodnotila desaťročie tvorivých dielní Viera
Čepcová.
Spracované (VN)
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LUKRA ponúka jazykovú gramotnosť
Jazyková škola LUKRA sa venuje deťom
od štyroch rokov, menším a väčším žiakom, maturantom, i dospelým.
Často sa cítime ako na zahraničnej pôde,
keď sa nám plynule strieda angličtina, nemčina, francúzština a španielčina. Každý si
nájde jazyk, ktorý ho láka.
Deti ani nevedia ako im čas beží a neraz ich musíme upozorniť, že čakajú ďalší.
Cudzí jazyk sa stal pre nich zábavou, zdrojom poznania a objavovania.

Dospelí sa prídu odpútať po náročnom
dni v práci, alebo práve preto, aby mali šancu získať lepšie zamestnanie.
Mnohí zistili, že vek ozaj nie je prekážka
a objavili v sebe jazykový talent. Všetko sa
dá, keď je dobrá vôľa a chuť učiť sa.
Dúfame, že ste cez prázdniny a dovolenky nabrali odvahu a komunikovali, skúsili
ste si pozrieť film v origináli, alebo čítate
knižku v cudzom jazyku.
Od septembra tu budeme opäť pre Vás,

aby sme Vám pomohli naučiť sa cudzie jazyky.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia v novom
školskom roku.
Veď naučiť sa dá iba viac.
Zápis do kurzov bude prebiehať od
4. do 6. septembra 2013 v čase od 15.00
až 18.00 h v našich priestoroch. V prípade že zápis nestihnete, neváhajte sa na nás
obrátiť mailom alebo telefonicky.
Sledujte aj informácie na našej stránke
www.jazykovaskolalukra.sk a na Facebooku.
Text a foto Lucia Krátka

Na 1. ročníku denného indiánskeho tábora
Klub rodičov a priateľov
mládežníckeho futbalu zorganizoval pre deti z vajnorských
rodín prvý ročník denného
indiánskeho tábora, ktorý sa
konal v druhej polovici letných
prázdnin v areáli ZŠ Kataríny
Brúderovej na Osloboditeľskej 1 vo Vajnoroch. Tábor navštívilo 24 detí z vajnorských rodín a blízkeho okolia vo veku
7 – 13 rokov. Celodenný indiánsky program pre deti vrátane animátoriek bol zabezpečený prostredníctvom Agentúry Prima.
Deti si spoločne vyhotovili
táborovú vlajku a rozdelili sa
na tábory Apačov a Siuxov.
Spolu s animátorkami si vyrobili krásne indiánske čelenky
s pravými pierkami, farebné
totemy a táborové kostýmy
na záverečný karneval. Počas
tábora deti absolvovali aj zaujímavú návštevu hasičskej
stanice, kde si staršie deti vyskúšali striekanie z hadice a najmenší sa zas povozili v hasič20 Vajnorské novinky

skom aute. Veľa zábavy deti zažili pri indiánskej športovej
olympiáde, či maľovaní na tvár
a v posledný deň ich prišiel navštíviť aj indiánsky náčelník
Wakantaanka, ktorého privítali pokrikom v indiánskej reči.
Okrem cien, ktoré deti získavali za absolvovanie disciplín
im veľkú radosť urobilo aj táborové tričko, ktoré si so sebou
odniesli na pamiatku domov.
Za vynikajúcu spoluprácu

a hlavne pomoc pri príprave
priestorov pre konanie tábora
by sme sa touto cestou chceli
veľmi pekne poďakovať pánovi riaditeľovi ZŠ s MŠ K. Brúderovej – Jozefovi Bratinovi
a jeho zamestnancom Petrovi
Bratinovi a Milanovi Horníkovi. Za výborne zabezpečené
služby zo strany Miestneho
úradu patrí naše poďakovanie
starostovi Jánovi Mrvovi a pracovníkom Miestneho úradu

pod vedením Ľuba Krištofiča. Naše poďakovanie patrí aj
miestnemu poslancovi Jánovi
Panákovi za zabezpečenie pierok operených dravcov do indiánskych čeleniek, ktoré urobili deťom obrovskú radosť.
Za všetkých organizátorov
patrí naše obrovské poďakovanie aj spoločnosti ABC
Klima, ktorá nám v tých strašných horúčavách flexibilne
zapožičala dve klimatizačné
jednotky, ktoré nám pomohli
rozhorúčený interiér príjemne
schladiť.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
k zdarnému priebehu tábora.
Konkrétne moja vďaka za super spoluprácu a pomoc patrí
Danke a Adrianovi Sýkorovcom, Ivanovi a Ľubke Kulovcom, môjmu manželovi
Jožkovi a dcére Janke, ktorí pri
komplexnej realizácii tábora
všemožne pomáhali.
Text a foto Monika Debnárová
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Nový školský rok v ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej
Základná škola s materskou školou Kataríny Brúderovej vstupuje do
nového školského roka s viacerými
zmenami. Školu bude navštevovať
viac žiakov, konkrétne 294. Z nich by
malo byť 50 prváčikov. Zeleň a multifunkčné ihrisko nášho vonkajšieho areálu obohatí ihrisko pre deti
v školskom klube. Na jeho realizáciu
finančne prispelo rodičovské združenie. V obsahu vzdelávania rozšíri
škola ponuku verejnej prezentácie
projektov a zručností žiakov s použitím informačných a komunikačných
technológií. Tradičné akcie ako „Školská vedecká konferencia“ pri príležitosti Svetového dňa Zeme a „Deň vajnorských tradícií“ venovaný histórii,
kultúre a významným osobnostiam
z našej mestskej časti doplní výchovnovzdelávacie podujatie „Moje pred-

stavy o svete“, kde budú môcť žiaci textom, slovom, zvukom alebo obrazom
prezentovať svoje postoje a názory
ku kultúrnej rozmanitosti a odlišnosti
dnešnom multikultúrnom svete. Týmto podujatím bude škola pokračovať v trende úspešného včleňovania prierezových tém do obsahu vzdelávania. Dňu vajnorských
tradícií budú predchádzať akcie a podujatia organizované školou celoročne
(oslavy jesene, Vianoc, jari, Veľkej
noci, leta) tematicky zamerané na
kultúrne tradície Vajnor. S cieľom
rozhýbať celú školu, „prinútiť“ deti
a žiakov urobiť niečo pre svoje zdravie
a potešenie zrealizuje „Jesennú športovú olympiádu“. Od septembra čaká
deti a žiakov pestrá ponuka krúžkovej
činnosti. Novými v ponuke budú krúžky vajnorského ornamentu a folklóru

a vajnorskej keramiky. Najdôležitejšia
zmena sa dotkne pravidiel hodnotenia
a klasifikácie správania a študijných
výsledkov žiakov na druhom stupni
základnej školy – ISCED 2. O tejto
zmene budú informovaní žiaci na začiatku školského roka, rodičia na prvom
rodičovskom združení v septembri t. r.
Zmenu si vynútili neuspokojivé výsledky deviatakov v celoslovenskom
testovaní Testovanie 9 – 2013 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Za samozrejmé považujeme
vytvorenie väčšieho priestoru pre tvorivé aktivity žiakov, ich zapojenie do
predmetových olympiád, umeleckých
a športových súťaží.
Zmeny nastanú aj v materiálnej
oblasti. Budú sa realizovať v priebehu školského roka. Tie najväčšie sa
dotknú školskej jedálne. Stravovací

systém získa novú podobu, zavedú
sa čipy. Stravníci si budú môcť vybrať z ponuky dvoch jedál – mäsitého a bezmäsitého. Deťom v materskej škole sa bude dodávať len jedno
jedlo. Uľahčí sa aj komunikácia rodiča
s vedúcou jedálne. Rodič bude môcť
elektronicky odhlásiť z obeda svoje
dieťa. Systém údaj spracuje a následne automaticky odráta z platby za
stravu v nasledujúcom mesiaci.
Druhá zmena sa týka interiéru školy. Výmenu podlahovej krytiny si vyžadujú nielen obe schodiská, ale i niektoré triedy.
Navyše vzhľadom na zvyšujúci sa
počet hodín informatickej výchovy a informatiky je nutné vybudovať ďalšiu učebňu slúžiacu na výučbu spomínaných predmetov. Jedna
učebňa, ktorú má škola k dispozícii
v súčasnosti, už nepostačuje dnešným
požiadavkám.
Všetky naše aktivity v novom školskom roku nie je možné vymenovať.
Ich cieľom je pre žiakov vytvoriť priaznivé pracovné prostredie, do ktorého
sa budú po dňoch voľna radi vracať.
Stanovené ciele by avšak nebolo možné splniť bez participácie školy s rodičmi žiakov a jej zriaďovateľom – Miestnym úradom našej mestskej časti.
Veríme, že aj v novom školskom roku
bude spolupráca s nimi taká úspešná
ako v minulosti.
Jozef Bratina, riaditeľ ZŠ

MYKOTÓPIA: Nana Furiya a Peter Uchnár – ilustrácia a maľba
Výstava približuje tvorbu japonskej ilustrátorky Nany Furiye, ktorá síce žije
a tvorí na Slovensku, ale jej ilustračná tvorba je oveľa známejšia v Japonsku,
Číne a Južnej Kórei. Významný slovenský ilustrátor Peter Uchnár je nositeľ
Zlatého jablka BIB 1999. Obaja si zvolili spoločnú tému – mykotópiu.
NANA FURIYA (1961, Tokio, Japonsko)
študovala v rokoch 1992 – 2000 na Katedre grafiky a knižnej tvorby Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave u prof. Dušana Kállaya. Knižnej ilustrácii sa
venuje od roku 1985 a doposiaľ vytvorila ilustrácie pre
viac ako 60 kníh, pričom v niektorých prípadoch bola aj
autorkou textu. Jej knihy vydávajú prevažne japonské
vydavateľstvá, niektoré vyšli aj v prekladoch na Taiwane, v Južnej Kórei, Číne a v USA. Za ilustrátorskú tvorbu získala viacero ocenení, napr. Cenu spolku grafikov
Slovenska na Trienále Exlibris Bratislava (1996), International Golden Pen v Belehrade (1999) a Cenu Gozan
v Japonsku (2009).
PETER UCHNÁR (1970, Sobrance, Slovensko)
absolvoval v rokoch 1984 – 1988 Strednú umeleckopriemyselnú školu v Košiciach. V rokoch 1992 – 1998

študoval v Ateliéri voľnej grafiky a knižnej ilustrácie
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislava u prof. Dušana Kállaya. Po skončení štúdia pôsobil do roku 2002
ako jeho asistent na VŠVU v Bratislave. Získal viacero
prestížnych ocenení v oblasti ilustrátorskej tvorby: cenu
v súťaži o Najkrajšiu knihu Slovenska za rok (1998, 2003,
2008 a 2010), Zlaté jablko na Bienále ilustrácií Bratislava (1999), Cenu Ministerstva kultúry SR za vynikajúce
ilustrácie (1999, 2004, 2009 a 2011), Cenu Ľudovíta
Fullu (2005), Čestné uznanie IBBY (2006), Cenu detskej
poroty na Bienále ilustrácií Bratislava (2009), Výročnú
cenu vydavateľstva Albatros (2011). V súčasnosti žije
v Pezinku a okrem ilustrovania detských kníh sa venuje
aj voľnej grafike, maľbe a výtvarným návrhom poštových známok. Galéria TYPO&ARS v Bratislave – Vajnoroch ako jedna z mála galérii na Slovensku sa dlhodobo
venuje prezentácii grafickej a ilustračnej tvorby našich
výtvarníkov. Prezentácie knižných ilustrácií Petra Cpina
(2003), Dušana Nágela (2005), Alexeja Vojtáška (2007),
Dušana Grečnera (2009), Martina Kellenbergera (2011)
a najnovšie aj Petra Uchnára a Nany Furiye boli právom
zaradená ako sprievodné akcie medzinárodnej výstavy
Bienále ilustrácií Bratislava.
Peter Čepec
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Okrem školy začína aj
Klub mladých Vajnorákov
Prázdniny sa skončili a na dvere už zaklopal začiatok
nového školského roka. Ten tohtoročný bude výnimočný aj tým, že svoje brány otvoria nielen školy,
ale po dvojročnej „prestávke“ aj Klub mladých Vajnorákov na Šaldovej ulici. Týždne príprav a úzkej spolupráce medzi mestskou časťou a občianskym združením Mládež ulice znamenajú, že mladí Vajnoráci
a Vajnoráčky vo veku od 10 do 18 rokov budú môcť
v popoludňajších hodinách vo vybraných dňoch
týždňa využiť ponuku klubu, ktorý má prívlastok nízkoprahový. Pod týmto označením sa skrýva niekoľko
základných princípov, ktorými sa fungovanie klubu
riadi. K tým hlavným patria bezplatnosť služieb,
možnosť zapájať sa do aktivít bez nutnosti členstva
či registrácie, dôraz budú profesionálni pracovníci
a dobrovoľníci združenia klásť na aktívnu participáciu mladých na živote klubu.
Opätovné otvorenie Klubu inicioval aj starosta
MČ Ing. Ján Mrva: „Som veľmi rád, že sa po dvoch
rokoch opäť otvorili dvere zariadenia, ktorého ambíciou je vytvoriť vo Vajnoroch priestor pre využívanie voľného času mládeže po skončení vyučovania.
Verím, že si cestu do klubu nájde čo najviac mladých ľudí, že v ňom nájdu možnosť rozvíjať svoje
vedomosti, budú sa môcť zabaviť s rovesníkmi, ale
v prípade potreby nájdu aj radu a pomoc pre riešenie
svojich problémov. Mestská časť, ale aj ja osobne,
budeme činnosť klubu naďalej všemožne podporovať.“

Mládež ulice sa venuje práci s deťmi a mládežou už
od roku 2000 a aktuálne pôsobí v lokalitách mestských častí Petržalka a Rača. Vo svojej ponuke pre
mladých spája aktivity, ktorých účelom je rozvoj sociálnych zručností a zmysluplné využívanie voľného
času so službami sociálneho charakteru. Mladí, ktorých kroky budú smerovať do Klubu si tak budú môcť
zahrať stolný futbal, prečítať si zaujímavé knihy, hrať
spoločenské hry či spoločne plánovať akciu, ktorá by
bola prínosom pre širšiu komunitu.
Okrem toho, najmä pre tých starších bude k dispozícií služba sociálneho poradenstva, pomoc pri rozhodovaní sa o ich profesijnej budúcnosti či odborná
podpora v čase zvládania náročnejšej životnej situácie. V najbližšom období tieto ako i iné činnosti bude
Mládež ulice realizovať prostredníctvom projektu
Preventívne a nízkoprahové aktivity v sídliskových
komunitách, ktorý bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje
Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti
Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.
Kontakt: Koordinátor programu – Mgr. Peter
Kulifaj, 0903184 253, peter@mladezulice.sk
Všetky informácie dostanete aj na Miestnom úrade
MČ Bratislava – Vajnory na referáte sociálnych vecí,
zdravotníctva a školstva u Mgr. Rastislava Daniša,
tel. č. 02/ 48 22 44 34, e-mail: danis@vajnory.sk
Rastislav Daniš

Na vajnorských dožinkách sa hral šach,
chcú ho priniesť aj do našich škôl
Počas dožinkových slávností 24. augusta sa hral amatérsky šachový turnaj. Akciu podporili aj vajnorský
starosta Ján Mrva a starosta Rače Peter Pilinský.
Medzi ciele organizátora Juraja Lauka, patrí aj snaha
dostať šach na školy. Deti hrajúce šach majú lepšie

Juraj Lauko (v strede) zorganizoval na Vajnorských dožinkách šachový turnaj. Navštívili ho aj
starosta Rače Peter Pilinský (vľavo) a starosta
Vajnor Ján Mrva.
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známky nielen v matematike, ale aj v anglickom jazyku. Šach zlepšuje čítanie, pozornosť, kritické a tvorivé myslenie. V roku 2012 sa obidve základné školy
vo Vajnoroch zapojili do projektu, v rámci ktorého sa
šach vyučoval ako dobrovoľný predmet. Tieto aktivity by organizátor rád ponúkol aj ďalším školám.
V pláne majú zorganizovať spoločné turnaje, ktoré
by nielen utužili kamarátske vzťahy a spoluprácu
medzi obcami, ale priniesli by aj zábavu do škôl.
Dnes, keď sa mnohí mladí ľudia venujú skôr sociálnym sieťam (facebook a pod.), je organizovanie takýchto podujatí dôležité. Nezanedbateľný význam
má aj medzigeneračný dialóg. Najstarším účastníkom šachového turnaja vo Vajnoroch bola seniorka
Mária z mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. „Jej
vek pre diskrétnosť neprezdradím, ale bol vyšší ako
70 rokov,“ povedal organizátor turnaja a zakladateľ
občianskeho združenia Vajnroská vzdelávacia spoločnosť Juraj Lauko.
Ak máte chuť na partiu šachu, organizátor vás rád
uvíta napr. aj počas Vajnorských hodov (14. 9.), či
počas Račianského vinobrania (13. – 15. 9.) vo svojom stánku na Detvianskej ulici.
Text a foto (VN)

Skok do diaľky
D. Mišániková

Naši žiaci súťažili
na športovej
olympiáde
Ku koncu školského roku sa uskutočnila v MČ Bratislava – Rača Školská športová olympiáda, na
ktorej sa zúčastnili pod vedením učiteľa TV Petra
Bratinu aj žiaci našej školy ZŠ s MŠ K. Brúderovej.
V športových súťažiach, ako futbal, vybíjaná
dievčatá, ľahká atletika, stolný tenis a streett-ball
(basketbal na 1 kôš), súťažili ZŠ Tbiliská, ZŠ s MŠ
J. A. Komenského, SŠ J. De la Salle, OG Hubeného
a naša škola. Súťaž otvoril bývalý futbalový
reprezentant SR Szilárd Nemeth a karatistka Jana
Vojtikevičová. Naši žiaci súťažili vo futbale, kde
po víťaznom zápase, prehre a remíze obsadili iba
o skóre nevďačné štvrté miesto. Lepšie si viedli
naši mladí atléti. Druhé miesto v silnej konkurencii skoku do diaľky obsadila Daniela Mišániková,
možno časom aj úspešná slovenská reprezentantka v skokoch do výšky a diaľky. Bez medaile,
ale na popredných miestach sa umiestnili Jakub
Filo, beh na 1 000 m, Dominika Račková a Lucia
Hozová beh na 500 m, a Róbert Vacula v najkratšom behu, v šprinte na 60 m.
Aj napriek tomu, že výrazné športové úspechy
sa nám zatiaľ vyhýbajú, môžeme radostne
skonštatovať, že mládež vo Vajnoroch má šport
stále rada a uprednostňuje ho aj pred lákadlami
dnešných čias, ako sú televízor a počítač.
Text a foto DŠ
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Oslávili sme 80 rokov futbalu vo Vajnoroch
Na Vajnorskom futbalovom ihrisku 29. júna prebiehala celodenná oslava 80. výročia organizovaného futbalu
vo Vajnoroch (1933 – 2013).
Pozvanie prijalo veľa „internacionálov“ – bývalých hráčov a ľudí, ktorí podporovali
rozvoj vajnorského futbalu.
Krásny deň spestrili svojimi zápasmi predprípravka
s mladšími a staršími žiakmi.
Neskôr odohrali zápasy starí
páni z Vajnor a Vajnorskí seniori ( A-čko).
Svojou návštevou nás poctili predseda BFZ – Juraj Jánošík a delegát UEFA „náš
rodák“ Ján Fašung, ktorí
odovzdali pamätnú plaketu
k 80-temu výročiu.
Hladné žalúdky nasýtili dva
druhy vynikajúceho gulášu

VÝSLEDKY ZÁPASOV
Mladší žiaci a predprípravka
hrali medzi sebou,
Starší žiaci – Pezinok
5:5
Starí páni – Čierny Balog 1:1
Seniori – Čierny Balog
4:5

Vajnory sú prvé po 3.kole
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
FK Vajnory
SFC Kalinkovo
ŠK Tomášov
ŠK Igram
FK ŠK Danubia Bratislava
MFK Rusovce
Lokomotíva Devínska Nová Ves
ŠK Vrakuňa Bratislava
TJ Čunovo
FK BCT Bratislava
FK Lamač Bratislava
TJ Jarovce Bratislava
TJ Malinovo
FKM Karlova Ves Bratislava

Z
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

V
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0

R
1
1
1
1
1
0
0
0
0
2
2
1
1
1

P
0
0
0
0
0
1
2
2
2
1
1
2
2
2

Skóre
11 : 4
7:2
6:2
6:4
6:4
6:3
6:6
4:8
3:7
0:2
4:7
5:7
2:5
2:7

Body
7
7
7
7
7
6
3
3
3
2
2
1
1
1

+/1
1
1
4
4
0
0
-3
0
-1
-4
-5
-5
1

a pre smädných bola nachystaná kofola a pivo.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli ku
krásnej oslave a ďalej veríme,
že futbal vo Vajnoroch sa bude naďalej rozvíjať, čoho dôkazom sú naše mládežnícke
družstvá a každoročne zlepšený areál ihriska.

Martin Gramblička
Foto Anton Jakubáč

Z – zápasy, V – výhra, R – remíza, P – prehra

ROZPIS JESENNÝCH FUTBALOVÝCH ZÁPASOV
Muži
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

Vajnory – Karlova Ves
Vajnory – Vrakuňa
Tomášov – Vajnory
Vajnory – Karlova Ves
Vajnory – Devínska Nová Ves
Čuňovo – Vajnory
Danubia – Vajnory
Vajnory – BCT
Rusovce – Vajnory
Vajnory – Igram
Vajnory – Jarovce
Kalinkovo – Vajnory
Vajnory – Malinovo

nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa

18. 8.
25. 8.
1. 9.
8. 9.
15. 9
22. 9.
29. 9.
6. 10.
13. 10.
19. 10.
27. 10.
3. 11.
10. 11.

17.00 h
17.00 h
16.30 h
16.30 h
16.00 h
16.00 h
16.00 h
15.30 h
15.30 h
15.00 h
14.00 h
13.30 h
13.30 h

Starší žiaci
Ekonóm – Vajnory
Karlova Ves – Vajnory
Slovan – Vajnory
Vajnory – Mariánka
Iskra – Vajnory
Vajnory – Domino
ŠKP – Vajnory
Vajnory – Dúbravka
Vajnory – Ekonóm
Vajnory – Karlova Ves
Vajnory – Slovan

nedeľa
streda
voľno
sobota
nedeľa
sobota
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
voľno
nedeľa

25. 8.
29. 8.

15.00 h
12.00 h

7. 9.
15. 9.
21. 9.
29. 9.
6. 10.
13. 10.
20. 10.
27. 10.

10.30 h
9.30 h
13.00 h
9.30 h
10.00 h
9.30 h
9.30 h
9.30 h

10. 11.

9.30 h
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Tenisový turnaj o pohár starostu
MČ Bratislava – Vajnory 2013

VÝSLEDKY
1. miesto Kim Nguyen Dang a Fung Phuong Vo
2. miesto Martin Zachar a Roman Maják
3. miesto Antón Jaborek a Norbert Krajčí
4. miesto Andrea Takáčová a Juraj Darnadi
NA TURNAJI SA ZÚČASTNILI DVOJICE
Miroslav Lednár a Milan Srna
Dang Nguyen Kim a Fung Phuong Vo
Ján Mrva a Marek Mrva
Juraj Darnadi a Andrea Takáčová
Ján Cuzy a Miroslav Marynčák
Kristína Lešková a Peter Winkler
Peter Jaborník a Miroslav Dedík
Anton Jaborek a Norbert Krajčí
Martin Zachar a Roman Maják
Silvia Martišová a Dušan Štancel

Aj napriek počiatočnej zamračenej oblohe sa v sobotu 1. júna uskutočnil na tenisových kurtoch
Tenis club – Čierna Voda a za vynikajúcej spolupráce manželov Jaborekovcov už 3. ročník populárneho tenisového turnaja o „Putovný pohár starostu MČ Bratislava – Vajnory“ vo štvorhre.
Turnaj otvorili starostovia MČ Bratislava
-Vajnory a Slovenského Grobu Ján Mrva
a Miroslav Marynčák. Popriali hráčom
slnečné počasie a krásne zážitky z hry.
Samozrejme, obaja, ako správni športovci, sa aj do súťaže aktívne zapojili. Prihlásených bolo 10 dvojíc, ktoré boli rozžrebované do dvoch skupín. Tu hrali hráči
4 zápasy medzi sebou. Aj napriek tomu,

že súperi mali rôznu športovú výkonnosť,
jednotlivé zápasy boli dramatické a až do
konca sa nevedelo, kto bude víťazom.
Zrodilo sa niekoľko prekvapivých výsledkov na úkor favoritov. Diváci skonštatovali, že pre hráčov nebola nijaká loptička
stratená a pri jej naháňaní po kurte predvádzali až akrobatické kúsky.
Víťazné družstvo zo skupiny „A“ sa stretlo

o postup s druhým družstvom skupiny
„B“ a opačne. Z prvej skupiny postúpili
hráči Martin Zachar a Roman Maják.
V semifinále proti nim nastúpili Andrea
Takáčová a Juraj Darnadi. Zápas bol veľmi
vyrovnaný, hráči sa striedali vo vedení, až
nakoniec v dramatickom závere postúpilo šťastnejšie družstvo v zložení Zachar,
Maják. Vo finále sa stretli s víťazom dru-

hého semifinále, a to Kim Nguyen Dang
a Fung Phuong Vo, ktorí jednoznačne
porazili domácu dvojicu Anton Jaborek
a Norbert Krajčí. Vo finále sa prejavila
lepšia herná zohranosť hráčov z Vajnor
a nenechali si vziať prvenstvo.
Ceny víťazom a putovný pohár odovzdal
starosta Vajnor Ján Mrva. Poďakoval prítomným za krásne športové zápolenie
a poprial im veľa osobných úspechov.
Všetci hráči aj diváci sa zhodli, že podujatie bolo vydarené a zídu sa zase o rok
na 4. ročníku.
(DŠ)

Úspech našich hádzanárov, nový ročník 2013/2014 odohrajú v I. lige
Ak hovoríme o zázraku, tak tento nás postretol v tomto roku. Predchádzajúci príspevok som končil
želaním, aby naši hádzanári nadviazali na jarnú pohodu a kvalitné výkony zo sezóny 2012/2013 II.
ligy mužov a pred začiatkom nového ročníka prišlo prekvapenie, ktoré zaskočilo samotných hráčov.
Na základe rozhodnutia Slovenského
zväzu hádzanej bol pre súťažný ročník
2013/2014 HK Vajnory zaradený ako
účastník do I. ligy mužov v skupine A.
Slovenský zväz hádzanej dospel k takémuto rozhodnutiu na základe viacerých rokovaní a konzultácií so všetkými
hádzanárskymi klubmi SR. Vznikla nová štruktúra súťaží s dvomi skupinami
prvej ligy.
Každá minca má dve strany a preto si dovolím konštatovanie, že naši priaznivci
sa môžu tešiť na zvýšenú kvalitu zápasov, ktoré prinesie nová sezóna a my
hráči máme pred nadchádzajúcou sezónou náročnú úlohu a zodpovednosť
v podobe kvalitnej reprezentácie, aby
sme sa po skončení súťažného ročníka
2013/2014 nemuseli hanbiť za predvedené výkony s konštatovaním hádzanárskej obce, že sme ešte na vyššiu súťaž
nedorástli.
Z hľadiska histórie nášho klubu, sme
súťaž tohto druhu ešte nehrali. Aj keď
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pokusov bolo veľa, vo finále krajských
súťaží nám akosi neprialo športové šťastie a opakovane sme sa museli uspokojiť
so strieborným nepostupovým umiestnením.
V nadchádzajúcej sezóne 2013/2014
sa postupne vo Vajnoroch stretneme
s mužstvami Šale, Malaciek, Modry „B“,
Stupavy, Cífera, D. Stredy, ŠKP BA „B“
a Piešťan.
Najdôležitejším faktorom, ktorý nás
pred nadchádzajúcou sezónou čaká,
bude zloženie a stabilita hráčskeho kádra. Z minulej sezóny máme zranených
dvoch hráčov Richarda Vargu a Michala
Záhradníka, kde dúfame, že regenerácia
a individuálne príprava v rámci prestávky im umožní zapojiť sa do súťažných
zápasov. Iným problémom je, že spolu
s Andym Budzákom sú to všetci ligoví
rozhodcovia, takže ťažko budú „ladiť“
funkciu rozhodcu a hráča.
Potešiteľnú správu sme zachytili v denníku Šport, kde v článku „Baďurova

dilema: tréner alebo hráč?“, tréner nového extraligového mužstva Agrokarpaty
Pezinok Dušan Baďura v rámci stability
svojho kádra pred novou sezónou, vyslovil záujem o nášho brankára Petra
Perďocha. Zdá sa, že sa záujem rozšíril
aj o hráča Juraja Šulavíka. V tejto veci
musíme spoločne rokovať. Najnovšia
informácia hovorí o takmer hotovom
prestupe nášho Mareka Novotného do
stabilného družstva extraligy – ŠKP
Bratislava.
Uvedené skutočnosti v oboch prípadoch
výraznou mierou zasiahnu do zloženia a
stability kádra pred sezónou. Je pre nás
hráčov potešiteľné a motivujúce, ak kluby s vyššej súťaže prejavia záujem o našich hráčov, nakoľko to odzrkadľuje kvalitu ktorou sa naše mužstvo a jednotlivci
prezentovali v rámci súťažných zápasov.
V tejto súvislosti, prajeme prestupujúcim, aby im nadchádzajúca sezóna vyšla
podľa ich predstáv a stali sa stabilnými
hráčmi extraligy.

Pred funkcionármi tak počas dovolenkovej sezóny bola úloha načasovania
ukončenia letných dovoleniek a doplnenie kádra vzhľadom na prípravu
a stabilitu mužstva pred nadchádzajúcou sezónou.
Všetci veríme, že v nadchádzajúcom
ročníku 2013/2014 sa budeme vo Vajnoroch pozerať na kvalitnú hádzanú,
na ktorej malo podiel aj v minulosti
naše mužstvo. Hracími dňami sú soboty a nedele. Časť sezóny budeme musieť tradične odohrať v halách. Vstup
pre našich fanúšikov je zdarma. Treba
sledovať plagáty.
Juraj Ďorko

ŽREB PRE PRVÚ ČASŤ SEZÓNY

21. 9.
28. 9.
6. 10.
13. 10.
20. 10.
27. 10.
10. 11.
17. 11.
24. 11.

Stupava – Vajnory
Vajnory voľno
Vajnory – Dunajská Streda
ŠKP BA B – Vajnory
Vajnory – Piešťany
Cífer – Vajnory
Vajnory - Šaľa
Malacky – Vajnory
Vajnory – Modra B

ŚPORT
Po takmer roku sme
sa v sobotu 13. júla
znova stretli v športovom areáli Alviano
na 5. ročníku Beachvolejbalového turnaja.
Tak ako aj minulý rok bol
turnaj otvorený pre 10 družstiev, ktoré hrali v dvoch
skupinách systémom každý
s každým. Bohužiaľ deň pred
turnajom nám jedna dvojica
vypadla. Po úvodných žrebovaniach sa nám rozbehli
súboje v skupinách kde najviac zaujalo zlepšenie mužstva Pat a Mat ktoré po dvoch
posledných miestach v skupine tento rok suverénne svoju
skupinu vyhralo. Z druhého

Beachvolejbalový turnaj
priniesol napínavé súboje
miesta v skupine B postúpilo
družstvo NM. V A skupine
to bolo o niečo viac zamotané ale od začiatku to vyzeralo hlavne na súboj mužstiev
Imaginárny kruh a J&M. Tak
sa aj stalo a tieto mužstvá si to
v poslednom zápase skupín
rozdali o prvé miesto v skupine. Úspešnejší bol tím J&M
a o skóre postupoval z prvého miesta skupiny. Ako som
písal skupina A bola veľmi
tesná. Tak ako v prípade prvého a druhého miesta, tak
aj o treťom a štvrtom mieste
rozhodlo skóre. Nič to ale
už nemenilo na postupujúcich. V prvom semifinále
si to rozdali mužstvá J&M
a NM. Víťaz A skupiny bol

menší favorit tohto zápasu
a tak to aj vyzeralo počas prvého setu. Držali si po celý čas
troj-štvor bodový náskok a aj
keď mužstvo NM stále hrýzlo
a snažilo sa, po dvoch setoch
pre nich ostal len zápas o tretie miesto.
Ďalšie semifinále sľubovalo napínavý boj, mužstvo Pat
a Mat ešte na turnaji neprehralo a Imaginárny kruh prehral len svoj posledný zápas.
V prvom sete to bol napínavý súboj, kde sa obe družstvá
striedali vo vedení maximálne o jeden-dva body a stále
sa doťahovali. Nakoniec koncovka vyšla lepšie mužstvu
Imaginárny kruh a prvý set
vyhrali 15:13. To ako keby

trochu podlomilo sebavedomie mužstvu Pat a Mat a ani
sme sa nenazdali a v druhom sete bolo 10:5 pre Kruh.
Tí si tento náskok strážili
až do konca a mohli sa tešiť
na odplatu súboja v skupine proti J&M. Predtým sme
však boli svedkami súboja
o tretie miesto. Takisto repete zo zápasov skupiny B. Po
prehre v semifinále sa lepšie
otriaslo mužstvo Pat a Mat
ktoré si celý zápas udržiavalo
náskok a nepustilo si NM k
telu. Preto zaslúžene vyhrali
a tešili sa z tretieho miesta.
Už sme sa všetci tešili na zlatý klinec programu. Vo finále
sa stretli aj podľa ohlasov prizerajúcich najlepšie mužstvá

turnaja a to sľubovalo napätý
a vyrovnaný súboj. Výmena
striedala výmenu, mužstvá sa
stále ťahali a až za stavu 8:8
prišlo 5 vynikajúcich podaní
zo strany mužstva Imaginárny kruh a náskok si ustrážili
až do konca a vyhrali prvý set
15:12. Druhý set sa dostali do
väčšieho vedenia zasa J&M
a vyrovnali stav zápasu na
1:1. Muselo sa rozhodnúť
v treťom sete. Ten bol po celý
čas vyrovnaný a rozhodlo ho
až niekoľko zbytočných chýb
v závere zo strany Imaginárneho kruhu. Z víťazstva v turnaji sa teda tešilo mužstvo
J&M.
KONEČNÉ PORADIE TURNAJA
TEDA VYZERALO TAKTO
1. miesto J&M
2. miesto Imaginárny kruh
3. miesto Pat a Mat
4. miesto NM
Z celkového počtu 18
účastníkov bolo až 10 hráčov
Vajnorákov. Aj to ukazuje že
volejbal vo Vajnoroch je stále
populárny. Nakoniec by som
sa chcel poďakovať MČ BA
– Vajnory za pomoc pri organizovaní turnaja a zabezpečeniu či už finančnej alebo materiálnej výpomoci.
Chcem sa poďakovať aj všetkým účastníkom za vytvorenie príjemnej atmosféry a teším sa na ďalší ročník.
Matúš Bednar
Foto Anton Jakubáč
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Príďte za starostom
prvú stredu v mesiaci

Harmonogram pristavenia kontajnerov
v rámci jesenného upratovania

V pravidelných otvorených
prvých stredách v mesiaci
bude starosta mestskej časti
Ján Mrva pokračovať
aj v druhom polroku.

27. – 28. 9. 2013
4.– 5. 10. 2013
11.–12. 10. 2013

Občanom bude na miestnom
úrade k dispozícii v čase
od 16.00 do 18.00 hodiny.

18. – 19. 10. 2013
25. – 26. 10. 2013

TERMÍNY:
2. októbra 2013, 6. novembra 2013,
4. decembra 2013

@

3 ks ul. Pri pastierni
3 ks ul. Pri pastierni
3 ks ul. Pri pastierni
2 ks 7m3 Vajnorské jazerá
3 ks ul. Pri pastierni
3 ks ul. Pri pastierni

(2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 drobný stavebný. odpad)
(2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 drobný stavebný. odpad)
(2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 drobný stavebný odpad)
(2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 drobný stavebný odpad)
(2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 drobný stavebný odpad)

Pre odovzdanie odpadu platia podmienky uvedené v „Prevádzkovom poriadku zberného dvora
na zelený odpad“.
O prípadnej zmene miesta pristavenia kontajnerov budú občania informovaní prostredníctvom
miestneho rozhlasu a na oficiálnej internetovej stránke mestskej časti www.vajnory.sk

O aktualitách zverejnených na webovej stránke MČ môžete byť informovaný okamžite e-mailom
Pre občanov, ktorí majú záujem dostávať avízo o aktualitách zverejňovaných na oficiálnej internetovej stránke www.vajnory.sk pripravila
mestská časť novinku – vždy po zverejnení novej správy dostanú záujemcovia e -mail s linkom na webovú stránku, kde si aktualitu budú môcť prečítať.
Záujemcovia o túto službu napíšte na adresu Vajnory@vajnory.sk

✔ HĽADÁM spoľahlivého človeka na kosenie

Program kultúrnych a športových podujatí

✔ PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

SEPTEMBER
■ 8. 9. – 24. 11. 2013
Mykotópia – Nana Furiya,
Peter Uchnár
Ilustrácia a maľba
Výstava je sprievodnou akciou
Bienále ilustrácií Bratislava 2013
Miesto konania:
Galéria TYPO&ARS,
Roľnícka 349, BA – Vajnory
Otvorené UT – NE 1
4.00 – 18.00 h, vstup voľný
Kontakt: 0903/477 074
■ 14. 9. 2013 – sobota
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h
Miesto konania:
Galéria TYPO&ARS,
Roľnícka 349, BA – Vajnory
Organizátor: Združenie deti a umenie
Kontakt: 0903/477 074
e-mail: cepec@typoars.sk
■ 14. 9. 2013 – sobota
Vajnorské hody 2013
Čas konania: 16.00 – 24.00 h
Miesto konania: Detské ihrisko
Koniarkova
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory
■ 15. 9. 2013 – nedeľa
Slávnostný hodový koncert
venovaný Patrónke našej
Účinkujú: Spevácky zbor bl. Jána
Pavla II.
Hosť: The Hope Gospel
Singers and Band
Čas konania: 16.00 h

20 a záhrady vo Vajnoroch. Kontakt: 0918 69 64 51

– Mestská časť Bratislava – Vajnory prijme
do pracovného pomeru pracovníka na vykonávanie
pomocných prác na oddelení hospodárskej správy.
– Mestská časť Bratislava – Vajnory príjme
do pracovného pomeru technicko-hospodárskeho
pracovníka na oddelenie hospodárskej správy
s vodičským preukazom skupiny C a so zručnosťami
pri obsluhe rôznych pracovných strojov.
Bližšie informácie: 0907 734 280
Dňa 30. septembra uplynie prechodné ustanovenie novely zákona o veterinárnej starostlivosti.
Po tomto dátume musia byť všetky psy,
mačky a fretky chované v domácnosti
označené čipom alebo tetovaním.
Nesplnenie tejto povinnosti môže byť postihované pokutou až do 370 eur.
(MÚ)

Prenájom ľadovej plochy
Záujemcovia – kolektívy
o prenájom ľadovej plochy
na sezónu 2013/2014 zasielajte
svoje žiadosti na Miestny úrad
Mestskej časti Bratislava – Vajnory.
CENY ZA PRENÁJOM:
vajnorské kolektívy 80 eur/hod,
nevajnorské kolektívy 95 eur/h
Kontakt: stancel@vajnory.sk,
starosta@vajnory.sk, slobodova@vajnory.sk

Vajnorské novinky
E–mail: redakcia@vajnory.sk
Internetová adresa:
www.vajnory.sk
26 Vajnorské novinky

Miesto konania: Kostol Sedembolestnej Panny Márie – Vajnory
Organizátor: MČ BA – Vajnory,
Spevácky zbor bl. Jána Pavla II.,
Farnosť: Bratislava – Vajnory
■ 24. 9. 2013 – utorok
Vítanie detí do života
Miesto konania: Sobášna sieň
(pre pozvaných)
Čas konania: 15.00 h
■ 28. 9. 2013 – sobota
Vajnorská penalta
Čas konania: 12.30 h
Miesto konania: futbalový
štadión Pri struhe
■ 27. 9. 2013 – sobota
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h
Miesto konania:
Galéria TYPO&ARS
Organizátor:
Združenie deti a umenie
Kontakt: 0903/477 074,
cepec@typoars.sk
OKTÓBER
■ 12. 10. 2013 – sobota
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h
Miesto konania:
Galéria TYPO&ARS
Organizátor: Združenie deti a umenie
Kontakt: 0903/477 074,
cepec@typoars.sk
■ 12.10. 2013 – sobota
Vajnorská šarkaniáda,

Jablkové hodovanie
Čas konania: 13.30 h
Miesto konania: areál bývalého
športového
letiska vo Vajnoroch
Organizátor: Mestská časť
Bratislava – Vajnory a BSK
■ 19. 10. 2013 – sobota
Vajnorský minimaratón 2013
Majstrovstvá Bratislavy
v cestnom behu na 10 000 m
Čas konania: 14.00 h
Miesto konania: Park pod lipami
Propozície nájdete na:
www.vajnory.sk,
www.beh.sk, www.behame.sk
Informácie: 0944/348 448,
stancel@vajnory.sk
Organizátor: MČ BA – Vajnory
■ 22. 10. 2013 – utorok
Slávnostné popoludnie
pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším
Čas konania: 14.00 h
Miesto konania: sála PD Vajnory
Organizátor: Mestská časť Bratislava
– Vajnory
■ 26. 10. 2013 – sobota
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS,
Roľnícka 349, BA – Vajnory
Organizátor: Združenie deti a umenie
Kontakt: 0903/477 074,
cepec@typoars.sk
Zmena programu vyhradená
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Zaujímavé športovo – kultúrne podujatie
už piatykrát organizujeme v našej obci.
Súťažiť sa bude o hodnotné ceny v kategóriách:
deti do 10 rokov, deti do 14 rokov,
ženy bez rozdielu veku a muži od 15 rokov.

Podujatie spočíva v kopaní jedenástok
(pokutových kopov) prihlásenými
súťažiacimi a aj známymi osobnosťami
z oblasti športu a kultúry.
PRIPRAVOVANÝ HARMONOGRAM PODUJATIA
12.30 – 13.30 h registrácia účastníkov
13.30 h
slávnostná úvodná penalta
13.35 h
súťaž v kopaní penált a priebežne
aj sprievodné akcie
18.00 h
vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien
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Oprava a vybudovanie daždov
ej vpuste
aby nebola mláka na Baničovej
.

Kanalizácia
pri Ihrisku.

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

Mestská čast osadila novú zastávku
na ulici Pri mlyne pre obyvateľov
z okolia Šinkovské.

Mestská časť vybavila opravu najviac
poškodných častí na Roľníckej ulici
z financií BSK a mesta.

Na vchode ku kostolu
už prebiehajú rekonštrukčné práce.

Mestská časť dala
opraviť chodník
za futbalovým ihriskom.

Obnovili sme
vodorovné značenia.
Foto VN

Uloženie nového
potrubia dažďovej
kanalizácie
so zaústením
do zbernej šachty
v križovatke
ulíc Baničova
a Osloboditeľská.

