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Pred stavbou treba vedieť...
Vajnorský ples 2018
Karneval na ľade
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ROK VÝZIEV
Ján Mrva
starosta

Milí spoluobčania, máte v rukách prvé
tohtoročné číslo Vajnorských noviniek.
Je síce už február, ale nedá mi, aby som
nenapísal, čo nás v roku 2018 čaká. Rok
2018 je symbolicky „osmičkový rok“.
Uplynulo 100 rokov od skončenia Veľkej
vojny a vzniku Československej republiky. Uplynulo 70 rokov od komunistického uchopenia moci, ktoré spôsobilo utrpenie mnohých vajnorských osobností.
Uplynulo 50 rokov od Pražskej jari – a naštartovania obrodného procesu, ktorý sa
po roku skončil pod pásmi ruských tankov. Je to už 30 rokov od sviečkovej manifestácie bratislavských veriacich za právo slobody vierovyznania. Rok 2018 je
významný aj pre Vajnory. Pripomenieme
si 50. výročie založenia Základnej školy
Kataríny Brúderovej. Dokončíme projekty, ktoré sa začali pripravovať už pred
niekoľkými rokmi. Patria sem: prístavba
pavilónu s piatimi triedami pre školu,
ale aj nadstavba štyroch tried materskej
školy a rozšírenie školskej kuchyne, tiež
v priestoroch školy. Práve sa dokončujú
dva projekty cyklistických trás, a to chodník Pri starom letisku a cyklolávka ponad
Šúrsky kanál smerom na Čiernu Vodu.
Združenie Jurava naprojektovalo a povolilo, BSK začne stavať predĺženie trasy
o 4 kilometre do Ivanky pri Dunaji. Na
to sa osobne veľmi teším a verím, že aj
množstvo našich spoluobčanov. Samozrejme, nezabúdame na tradície, ktoré sú
Vajnorom vlastné. Tradície našej dediny
v meste zachovávame aj propagujeme v
našom kultúrnom programe na tento rok.
Vajnory žijú svoj dedinský život. Rok
2018 má ešte jeden významný prívlastok, je to rok volieb do samosprávy. V
novembri sa otvoria volebné miestnosti
a budeme si voliť zástupcov, ktorí nás
budú zastupovať pri spravovaní našej
obce. Nie je to kampaň, iba chcem pripomenúť, že „osmičkový rok“ 2018 je významný nielen z pohľadu minulosti, ale
aj prítomnosti. Roky končiace sa osmičkou sú pre nás Slovákov míľnikmi. Verím,
že tento rok sa ním tiež stane.
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AKTUALITY

JURAJ ŠEBO: „ÚTEK Z PEKLA“
Jana Belovičová

Spisovateľ Juraj Šebo je už vo
Vajnoroch ako doma a netají
sa tým, že sa u nás dobre cíti.
Aj na besede, aj po nej. A bolo
ich už zopár, pretože je to výnimočne plodný autor.
Doteraz sme ho vnímali najmä ako faktografického autora, ako spisovateľa, ktorý
svojským a netradičným štýlom mapuje
dejiny. A hoci sa sám považuje za spisovateľa amatéra, jeho diela dobyli knižný trh a
jeho vydavateľ, veru, s odbytom problém
nemá. Asi najviac ich venoval dekádam minulého storočia (za Budovateľské 50. roky
dostal napríklad cenu kritiky Zlaté pero), ale
upútala ho aj história kaštieľa Pálfiovcov v
Budmericiach, dejiny futbalového štadióna
na Tehelnom poli, fenomén bratislavského
korza a nenechal prachom zapadnúť ani
históriu PKO, o ktorý sme prišli „vďaka“ nekompetentným rozhodnutiam vtedajších
radných, pričom taký priestor, na takom
mieste, s takým génius loci už Bratislava
nikdy mať nebude.
Ani mnohí účastníci besied v našej knižnici
o Jurajovi Šebovi nevedeli, že je aj chodiacou kronikou bratislavskej hudobnej scény,
aj celého spoločenského diania okolo nej.
Že už počas vysokoškolského štúdia bol
členom viacerých kapiel, neskôr aj organizátorom bigbítových podujatí.
Dňa 25. januára však prišiel do Vajnor predstaviť knihu, ktorá sa z jeho tvorby dosť zásadne vymyká. Je síce opäť do veľkej miery

faktografická, ale v prvom rade je to veľký
príbeh. Príbeh Arnošta Rosina, väzňa, ktorému sa podarilo ujsť z Osvienčimu.
Na jeho meno naďabil Juraj náhodne na
internete a ako zo sna sa mu vynorila spomienka na to, že Arnošt bol vlastne priateľom jeho otca, že k nim chodieval, hrával s
otcom karty, bol u nich na Vianoce, dokonca
bol jeho birmovným otcom a dodnes má od
neho hodinky. A tak sa rozhodol zmapovať
jeho osud. Osud jedného z miliónov osvienčimských väzňov a zároveň jedného z mála
šťastlivcov, ktorým sa podaril útek z toho
prekliateho miesta, hoci to bolo považované za takmer istú samovraždu.
S nefalšovaným záujmom sme počúvali
rozprávanie a čítanie tohto fascinujúceho,
často neuveriteľného príbehu človeka, ktorý sa nikdy nepoddal. Človeka, ktorý navyše
pomohol utiecť dvom slovenským židom
Wetzlerovi a Vrbovi, ktorí potom ako prví

opísali spôsob a rozsah nacistického vraždenia v koncentračných táboroch, človeka,
ktorý opakovane mohol, ako zástupy ďalších, vyletieť komínom krematória. No - ako
aj sám priznával - napriek všetkým krutostiam ho celý čas sprevádzalo šťastie. A jeho
osud nebol rozhodne fádny ani po skončení
vojny.
A aj keď téma bola vážna, atmosféra v knižnici bola opäť skvelá, aj úsmevná, aj zvedavá a len neochotne sme sa rozchádzali
domov. A keďže Juraj Šebo neobsedí, už má
rozpísaný ďalší zaujímavý osud, mohli sme
sa, teda, rozlúčiť s prísľubom, že o rok sa
opäť uvidíme.
A na druhý deň nás prekvapil telefonátom,
že príde o čosi skôr, už v apríli a privedie aj
atraktívneho hosťa, známeho spisovateľa.
Ktorého? Nechajte sa prekvapiť...a najmä...
príďte!

Výrub dreviny z dôvodu pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo
pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku – upozornenie
Výrub dreviny z dôvodu pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo pri
bezprostrednej hrozbe vzniku značnej
škody na majetku v zmysle vyhlášky č.
24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny sa rozumie taký stav, ktorý je
vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú
následky týkajúce sa ohrozenia zdravia
alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä
o úder blesku, povodeň, zemetrasenie,
smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce

sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť
značnú škodu na majetku (t.j. 26 600 €).
Na základe uvedeného občanov Vajnor upozorňujeme, že podľa § 47 ods.
4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je možné vyrúbať takúto drevinu iba z uvedeného
dôvodu, nepostačuje, aby mala, napr.,
drevina iba niektoré konáre suché, tie je
možné orezať.
Výrub dreviny z dôvodu pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo pri
bezprostrednej hrozbe vzniku značnej
škody na majetku sa nevyžaduje súhlas
orgánu ochrany prírody, ale je potrebné

túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok
na výrub dreviny orgánu ochrany prírody, t.j. Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava v
lehote do piatich dní od uskutočnenia
výrubu. Preukázať splnenie podmienok
je možné, napr., záznamom z polície SR,
mestskej polície, hasičského zboru, fotodokumentáciou výpovednej hodnoty.
V prípadne nejasností k tejto problematike je možné informovať sa na oddelení
životného prostredia Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava -Vajnory.
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SPÝTALI SME SA STAROSTU
trasu. zákony neumožňujú pri splnení zákonných podmienok stavbu nepovoliť. Súčasný zákon, bohužiaľ, nemyslí na vzhľad
krajiny a okolie ciest.

?

Dobrý deň, rada by som sa informovala, prečo bola premiestnená
zberná nádoba na sklo z Ul. Kratiny
na stanovište nádob na separovaný
odpad na Ul. Pri mlyne - Za humnami?

Silvia

?

Pán starosta, ľudia, ktorí cestujú
do Bratislavy vlakom, by privítali,
keby sa pri železničnej stanici osadil
slušný stojan na bicykle. Ak by sa podaril urobiť aj stojan so strieškou, parkujúci cyklisti by sa potešili.

Martin

Stojisko na bicykle na vajnorskej železničnej stanici je vo fáze riešenia. Znamená to, že jeho konštrukcia je navrhnutá
aj so zastrešením a bol podaný návrh na
financovanie z eurofondov už v decembri
2017. So ŽSR je dohodnutý aj pozemok,
na ktorom bude stáť. Na stavebnom oddelení miestneho úradu sa doťahujú
administratívne úkony. Aby som objasnil situáciu. O prístrešok na bicykle sme
žiadali ŽSR už v minulosti, no vedenie
železníc na naše požiadavky nereflektovalo. Preto sa MÚ rozhodol postaviť prístrešok sám, na vlastné náklady. Problém
je však v tom, že pozemky okolo stanice
sú majetkom železníc, MÚ musel pozemky
prenajať, podobne ako pruh pozemku, na
ktorom je cyklochodník na stanicu. Všetky povolenia vybavuje špeciálny stavebný úrad Slovenských železníc. Investícia
do prístrešku a jeho postavenie boli pridružené k projektu cyklochodníka, ktorý
povedie Ulicou Pri mlyne na žel. stanicu.
Ak hodnotenie podaného projektu v júni
dopadne dobre, počas letných prázdnin
by sme radi vybudovali aj stojan, aj cyklo-
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Pani Silvia, nádoba na sklo z Ul. Kratiny
bola dočasne premiestnená na stanovište separovaného odpadu na Ul. Pri mlyne,
križovatke s Ul. Za humnami z dôvodu
opakovaných sťažností občanov bývajúcich v blízkosti umiestnených nádob na
separovaný odpad na Ul. Kratiny a Zátureckého. Obhliadkou pracovníka mestskej
časti Bratislava -Vajnory sme zistili, že nádoba na sklo bola uložená na chodníku a
bránila chodcom v prechode. Okrem toho
niektorí nedisciplinovaní občania ukladali
sklo a iný odpad mimo nádob. Premiestnenie nádoby je dočasným riešením, a preto
hľadáme iné vhodné miesto na umiestnenie týchto nádob. V blízkosti sa nachádzajú dve zberné hniezda na separovaný
odpad, kde je možné odpad zo skla uložiť,
na križovatke Ul. K. Brúderovej - Za farou
a na križovatke Ul. Na doline – Nad jazierkom.

?

Po vybudovaní „akože“ cyklotrasy
vo Vajnoroch Pri starom letisku tu
ostali kopy zeminy, rozrytý trávnik,
blato po bagroch na chodníku. Prosím
o nápravu.

Tomáš

Dobrý deň, Tomáš, cyklotrasa popri Starom letisku v čase, keď ste nás upozornili na neupravené okolie a trávnik, bola
tesne pred dokončením, respektíve bola
to ešte stavba. Dodávateľ ešte upravoval
okraje, maľoval vodorovné dopravné značenia, odvážal prebytočný stavebný materiál. Povinnosťou stavebníka je aj upratať okolie staveniska. Kolaudačný proces
sa začal 14. 2. 2018, až po podpise kolaudačného protokolu bude stavba riadne
odovzdaná aj pre verejnosť na užívanie.
Verím, že to bude čím skôr chodník a bude
prínosom pre všetkých obyvateľov Vajnor.

?

Po zime ostali na niektorých miestach upchaté odvádzacie kanály
na odvod zrážkovej dažďovej vody.
Voda tam neodteká a dlhšie stojí. Hrozí znečistenie šatstva rozstrekovanou
vodou pri prechode autami.

Martin

Údržba zberačov dažďovej vody na uliciach v správe miestnej časti pravidelne
čistíme. Aj spomínané odtoky na rohu
Jačmennej a Roľníckej ulice boli už niekoľkokrát čistené, no zdá sa, že problém
bude v potrubí, ktoré má odvádzať vodu
popod cestu na druhú stranu do vsiakovača. Na prečistenie toho potrubia nie
sme technologicky vybavení. Údržbu
odvádzacích potrubí, nielen z tohto zberača dažďovej vody, plánujeme zabezpečiť externou spoločnosťou v jarných
mesiacoch.

?

Pri výjazde z Vajnor smerom do
Rače stavia reklamná spoločnosť
Arton veľký board. Zaujíma ma, či si
požiadala o stavebné povolenie. Má
súhlas od všetkých majiteľov pozemkov?

Peter

Preverili sme spomínanú reklamnú stavbu . Na spomínaný „bigboard“ v tvare „V“
na pozemku p. č. 2052/10 k. ú. Vajnory
bolo staviteľovi vydané stavebné povolenie ešte v roku 2012. Jeho platnosť
bola nasledovne predĺžená. Stavba je,
teda, riadne povolená a v blízkom čase
sa bude kolaudovať. Na otázku, či má
staviteľ súhlas všetkých majiteľov pozemku, uvádzame, že vlastníci pozemkov sú zastúpení pozemkovým spoločenstvom , a to uzavrelo so stavebníkom
riadnu nájomnú zmluvu. Stavba má aj
všetky ďalšie povolenia (od dopravného
inšpektorátu či energetikov, policajtov
atď.), potrebné na jej realizáciu. Stavebný úrad nemá oporu v zákone, ako takéto stavby z hľadiska vizuálneho smogu
nepovoliť . Aj keď sa stavba nepáči ani
obyvateľom, ani predstaviteľom zastupiteľstva, ani starostovi, platné zákony
neumožňujú pri splnení zákonných podmienok stavbu nepovoliť. Súčasný zákon, bohužiaľ, nemyslí na vzhľad krajiny
a okolie ciest.

Pozvánka na otvorenú
stredu so starostom
Pozývame vás na otvorenú stredu
so starostom, ktorá sa uskutoční
21. marca 2018 a 18. apríla v
čase od 16.00 do 18.00 h. Ak máte
akékoľvek otázky, námety, reklamácie či pripomienky, bez objednania ste srdečne vítaní na pôde
Miestneho úradu Mestskej časti
Bratislava-Vajnory.

AKTUALITY

RENOVOVANÝ DOM MÔŽE
BYŤ AJ SKVOSTOM
Veronika Feketeová

Na Roľníckej ulici, hneď vedľa
zdravotného strediska a pošty, stojí rodinný dom rodiny
Vávrovej. Zaujme pekným kovaným oplotením a príjemnou
žltou omietkou. Málokto zo
susedov však vie, že citlivá renovácia objektu bola ocenená
prestížnym Ocenením za príkladnú obnovu, ktorú udeľuje
Academia Istropolitana Nova
spolu s BSK a PSS. O rozhovor
sme požiadali Luciu Petrovičovú, rod. Vávrovú, ktorá je
dcérou majiteľa domu.

?

Aká je história domu?
Dom bol postavený v roku 1927
naším prastarým otcom Jozefom Leškom. Tento pracoval ako vysoký úradník vtedajších železníc a býval v ňom
s celou rodinou, piatimi deťmi. Dom,
respektíve secesná vilka, bol postavený prakticky na konci dediny, za ním,
na mieste dnešného Medicentra, sa nachádzali bariny. V podobnom štýle, iba
o jednu izbu menší, bol aj vedľajší dom
v smere do centra Vajnor, ten počas rekonštrukcie stratil historickú tvár.
K domu bola postupne pristavená veranda a letná kuchyňa, ktorá bola neskôr opakovane rekonštruovaná na
obytný priestor a samostatnú bytovú
jednotku. Dom bol na svoj čas moderný, disponoval kúpeľňou a toaletou.
Od času postavenia až do dnes v ňom
bývali štyri generácie jednej rodiny, nedávno pribudla na svet piata.

?

Dnes sa rekonštruujú domy nie
vždy tak, aby bol zachovaný genius loci stavby. Akú ste mali motiváciu na to, aby renovácia zachovala
ducha čias, keď dom stavali?
Znie to síce vzletne, ale môj otec, ktorý dom rekonštruoval, chcel zachovať dedičstvo zdedené po predkoch.
Zároveň vedel, že dom je originálny

a má hodnotu, ktorú chcel ponechať
nám, deťom, a nasledujúcim generáciám. Hoci v deväťdesiatych rokoch,
keď moji rodičia prestavbu začali, sa
rekonštruovalo a stavalo pomerne necitlivo, oni mysleli aj na jeho historickú
tvár.

?

S čím ste mali pri renovácií najväčší problém? Čo bolo najťažším orieškom projektu?
Keď sa rekonštrukcia začala, teda na
konci deväťdesiatych rokov, ešte nebol
internet a tiež nebolo k dispozícii toľko
materiálov a profesionálov, špecialistov,
ako dnes. Bolo ťažké ich nájsť. Problém
bol, napr., zohnať niektoré špecifické
kusy strešnej krytiny, pre ne bolo treba cestovať až na stredné Slovensko.
Takisto bol problém nájsť remeselníkov
na výrobu rovnakých zdobených okien,
aké boli na čelnej fasáde. Nakoniec sa
podarilo v Čadci nájsť stolára, ktorý
vyrobil podobné, hoci menej zdobené
okná. Niektoré zručnosti akoby časom
zanikli. Dnes by bola, vzhľadom na širšie možnosti, zrejme rekonštrukcia jednoduchšia.

?

Čo ste museli meniť oproti pôvodnej stavbe?
Okrem už spomínaných okien bol dom
tepelne izolovaný vzhľadom na dnešné stavebno-technické potreby stavieb
z troch strán, s výnimkou čelnej fasády. Táto bola, vzhľadom na prítomnosť
ozdobných prvkov, rekonštruovaná bez
tepelnej izolácie, pričom ozdobné prvky boli urobené presným skopírovaním
pôvodného vzhľadu. Stĺpy predného
oplotenia boli vzhľadom na zvetranosť
postavené nanovo v presnej kópii, no tepané ozdobné prvky oplotenia sú úplne
pôvodné, čo svedči o kvalite vtedajšej
práce a materiálov.

?

Ako dlho renovácia trvala, prípadne, aké náklady si vyžiadala.
Renovácia trvala, vzhľadom na časové
a finančné možnosti, niekoľko rokov,
odohrávala sa postupne. Náklady ťažko
odhadnúť, aj vzhľadom na to, že išlo o
iné obdobie a peňažnú menu. Niektoré
špecifické položky boli rozhodne nákladnejšie, ako keby sa na ne použili moderné materiály a technológie.
Ďakujem za rozhovor.
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UZNESENIA ZASADNUTÍ
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Tomáš Kulka

Dňa 20. februára 2018 sa
uskutočnilo 21. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
v aktuálnom volebnom
období.
Z dôvodu zmeny životného minima
bolo na rokovanie predložené a nasledovne schválené všeobecne záväzné
nariadenie, týkajúce sa príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školských
a predškolských zariadeniach. Ďalej sa
poslanci venovali prvej zmene rozpočtu a nasledovne rozdelili finančné
dotácie na podporu kultúry, športu a
činnosti miestnych spolkov a združení
na aktuálny rok.
Bol schválený harmonogram kultúr-

nych, spoločenských, športových podujatí na tento rok. Je veľmi bohatý,
takže sa aj tento rok máme načo tešiť
a ako po iné roky dúfame vo vysokú
účasť občanov ma plánovaných podujatiach. Nasledoval priestor pre miestneho kontrolóra, ktorý predložil poslancom správu o výsledkoch kontrol a
správu o kontrolnej činnosti za minulý
rok. Žiadosť o prenájom pozemku pri
Vajnorských jazerách poslanci odobrili
a na záver programu zobrali na vedomie vzdanie sa členstva v komisii školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva.
V bode rôzne dostali priestor na svoje
príspevky aj občania. Vo svojich vystúpeniach sa venovali najmä problémom
pri schvaľovaní územného plánu a žiadostiam na zlepšenie podmienok na
bývanie na Rybničnej ulici.
Týmto si vás dovoľujeme pozvať na
nasledujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré je plánované na 19.
apríla 2018.

www.vajnory.sk

BLAHOŽELÁME!
Kňazovický

Pred pár dňami 1. februára
oslávil krásne 60. narodeniny náš kolega a spolupracovník Ľubomír Krištofič.
Pán Krištofič je vedúcim referátu hospodárskej správy na miestnom úrade a
vďaka nemu sú ulice Vajnor upratané,
chodníky očistené od snehu, technicky
zabezpečené všetky kultúrne akcie. Bez
neho neprebehne žiadna aktivita v dedine. Je známy aj svojím kuchárskym umením. Jeho vynikajúce guláše už testovali
nielen kolegovia, ale aj naši družobní
partneri v Alviane! Za jeho kuchárske
variácie získal Rad zlatej varešky. Vážime a ceníme si jeho prácu. Gratulujeme
a ďakujeme!

ZNOVU JE TU MOŽNOSŤ ROZHODOVAŤ
O ČASTI ROZPOČTU
Tomáš Kulka

Po úspešných minulých ročníkoch participatívneho rozpočtu vám aj tento rok ponúkame možnosť zúčastniť sa
na využití sumy 10 320 €
z vajnorského rozpočtu.
Oproti minulému roku sa
suma zvyšuje opäť o 20 %.
V decembri 2017 poslanci MZ schválili rozpočet mestskej časti aj s touto
položkou. Opäť budete mať možnosť
hlasovať o participatívnom rozpočte
na rok 2018.
Minulý rok sme z tohto rozpočtu
podporili tieto 4 návrhy:
1. vytvorenie pitnej fontánky na detskom ihrisku,
2. kultivovaný prístup k Vajnorským
jazerám,
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3. nové vybavenie na detskom ihrisku,
4. javiskové svetlá do domu kultúry.
Suma navrhovaného rozpočtu pre
jeden projekt nesmie presiahnuť
3000 eur.
Mestská časť Bratislava-Vajnory
pomocou finančných prostriedkov
v rozpočte sa predovšetkým snaží
zveľaďovať svoj majetok, ktorý slúži
všetkým obyvateľom mestskej časti.
Návrhy nám zasielajte do 23. marca
2018.
Návrhy môžete podávať písomne
(odovzdať na Servise pre občanov
alebo hodiť do schránky), ústne alebo elektronicky na e-mail: vajnory@
vajnory.sk
V priebehu mesiaca návrhy vyhodnotíme a urobíme štandardný cenový
odhad návrhov, ktoré potom uverejníme na našej vajnorskej webovej
stránke www.vajnory.sk, ako aj vo
Vajnorských novinkách a vy v priebehu apríla hlasovaním rozhodnete o
tom, ktoré z návrhov spoločne zrealizujeme v tomto roku.

DON VLADIMÍR FEKETE
SA STAL BISKUPOM V
AZERBAJDŽANE
SITA
Za prvého biskupa Apoštolskej prefektúry Azerbajdžan bol v nedeľu 11. februára v Baku vysvätený slovenský salezián
Vladimír Fekete (62). Bývalý provinciál
slovenských saleziánov je na čele apoštolskej prefektúry od roku 2011. Je prvým slovenským saleziánom, ktorého
pápež František povýšil do hodnosti biskupa. ThLic. Vladimír Fekete SDB (* 11.
augusta 1955) pochádza z Chorvátskeho Grobu (jeho matka pochádzala z Vajnor). Vyštudoval matematiku a geológiu
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, no medzitým
tajne vstúpil do noviciátu Rehole saleziánov dona Bosca a 15. februára 1975
zložil prvé rehoľné sľuby.

DÁVAME DO POZORNOSTI

ČO TREBA VEDIEŤ PRED
ZAČIATKOM STAVBY
Ing. arch. Ingrid Krumpolcová

prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich
objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m,
šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
f) pri prízemných stavbách elektronických
komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,
g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí,
keď nedôjde k zmene stavby,
h) pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3
m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

Stavebná legislatíva má
svoje zákutia. Každé rozhodnutie začať stavať je
spojené s množstvom administratívnych krokov, ktoré
je nevyhnutné vykonať pred
začatím stavby, aby ste sa
nedostali do situácie, ktorá
sa môže skončiť aj finančnou pokutou. Prinášame niekoľko upozornení, na čo si
treba dať pozor.
Vzhľadom na množiace sa nedorozumenia stavebníkov a ich susedov ohľadom
vysvetlenia, čo je stavba a ktorú stavbu
je možné ohlásiť.
Terminológiu presne definuje Stavebný zákon č. 50/1976 Z. z. V § 43 je
stavba presne definovaná nasledovne:
(1) Stavba je stavebná konštrukcia, postavená stavebnými prácami zo stavebných
výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou
sa rozumie:
a) spojenie pevným základom,
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo
zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú
stavbu,
c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
e) umiestnenie pod zemou.
Na konštrukcie, ktoré spĺňajú uvedené
podmienky, sa pozerá ako na stavby a platia na ne aj právne predpisy a usmernenia
podľa tohto zákona.
Ďalej upozorňujeme na § 54 stavebného zákona:
Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce
na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa
stavebného povolenia alebo na základe
ohlásenia stavebnému úradu, čo presne
definuje § 54 zákona.
Stavebník (žiadateľ) je povinný čo najskôr
požiadať o stavebné povolenie, alebo po-

žiadať o vydanie oznámenia stavebného
úradu (ďalej len „oznámenie), že stavebný
úrad nemá námietky voči uskutočneniu
stavby, ktorú možno ohlásiť podľa ustanovení stavebného zákona. Až po vydaní
oznámenia možno začať so stavbou. Stavebný úrad posudzuje žiadosti podľa toho,
v akom poradí prišli do podateľne miestneho úradu, a pokiaľ spĺňajú všetky zákonom
stanovené náležitosti, ohlásenia drobných
stavieb, resp. udržiavacích prác, vydáva
povolenie v pomerne krátkom čase. Preto žiadame stavebníkov, aby dodržiavali
stavebný zákon a začali realizovať stavby,
ktoré je možné ohlásiť až po vydaní oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky proti uskutočneniu stavby.

Do kategórie drobné stavby podľa §
139 ods. 6 a 7 stavebného zákona patria :
(6) Drobné stavby sú stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
(napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu
občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne
ovplyvniť životné prostredie, a to
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky,
stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov,
čakárne a stavby športových zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Stavby, ktoré je možné ohlásiť (podľa
§ 55 ods. 2 stavebného zákona):
a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a
nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v
územnom rozhodnutí,
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré
nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa
podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby,
nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli
ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné
prostredie a pri všetkých udržiavacích

(7) Za drobné stavby sa považujú aj
a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady
krmiva, náradia alebo hnojiva,
b) oplotenie,
c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých
stavieb a pozemkov a pripojenie drobných
stavieb a pozemkov na rozvodné siete a
kanalizáciu hlavnej stavby,
d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na
susedné pozemky, priepusty a pod.,
e) reklamné stavby, na ktorých najväčšia
informačná plocha je menšia ako 3 m2.
Dúfame, že vám tieto rady pomohli.
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OD TROCH KRÁĽOV
Monika Debnárová

Po Novom roku do Troch
kráľov chodievali farár, rechtor, kostolník a miništranti
„visvícat“ do jednotlivých rodín, za čo dostali od domácich
„koledu“ v podobe slaniny,
vajec, vína a neskôr pribudli i
peniaze.
Na Troch kráľov zas chodili chlapci preoblečení za troch kráľov vinšovať do rodín, za
čo boli tiež odmenení koledou. Na „Tri krále“
sa v kostole svätila voda, krieda a tymian
(kadidlo).
Od Troch kráľov po fašiangy bývali najmä
domáce zabíjačky, ktoré predstavovali významnú rodinnú slávnosť. Po Novom roku sa
robievali po Troch kráľoch až do skončenia
fašiangov. Po spracovaní ošípanej sa usporiadala rodinná večera, ktorej hovorili „svinskí tanec“, kde si pochutnávali na pečenej
bravčovine, jaterniciach a zabíjačkové dobroty zapíjali vínom. Príbuzným a susedom
sa ušla výslužka, ktorú večer, alebo na druhý deň roznášali najmä deti. Väčšina mäsa
sa zaúdila do zásoby. V mnohých rodinách
robievali aj klobásy a z vnútorností sa zas
pripravovali jaternice a tlačenky.
Fašiangy sa začínali po Troch kráľoch a trvali až do veľkého pôstu na Popolcovú stredu. Bolo to najveselšie obdobie roka. Okrem
zabíjačiek sa konali aj miestne veselice a
zábavy. K typickým fašiangovým jedlám
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patrili rôzne múčne jedlá, ako sú „božie milosti“ (fánky), šišky, pražené rožky a dyňové
stopky. Z mäsových jedál sa dojedali najmä
zabíjačkové produkty a údené mäso a klobásky. Pred Veľkou nocou sa zabíjalo tak,
aby bol dostatočný čas na odležanie mäsa
v náleve (v páci), aby sa stihlo do sviatkov
ešte vyúdiť.

Pôstne obdobie a príchod
Veľkej noci
Obdobie pôstu je, rovnako ako Veľká noc,
pohyblivé obdobie v roku. Pripadá vždy na
nedeľu po splne mesiaca po jarnej rovnodennosti. Začína sa „Popelečnú stredú“ (Popolcovou stredou), ktorá je na 40. deň pred
Veľkou nocou, do čoho však nie sú zarátané
nedele. Počas pôstu sa vôbec nejedlo mäso.
Najprísnejší pôst bol na Popolcovú stredu a
Veľký piatok. Pôstne jedlá boli veľmi jedno-

duché. Robili sa zväčša z múky, zemiakov,
strukovín, zeleniny, zaváraného ovocia a
lekvárov. V niektorých rodinách sa jedli aj
ryby.
Na Popolcovú stredu sa väčšinou robievali šišky. Z pôstnych jedál sa varili polievky
zahustené zápražkou, alebo zátrepkou, najmä zemiakové a strukovinové (šošovicová,
fazuľová, hrachová, bôbová), ale i kapustová polievka. Často sa do nich pridávali aj tzv.
„dropce“ (mrvenička) rezance, alebo „šnúrki“
(široké rezance, krájané pomocou „ostroški“
(zúbkovaného radielka). Varili sa i omáčky
z rôznych strukovín a kelu, do ktorých sa
niekedy pridávalo varené vajce, alebo volské oko. Tí, čo dodržiavali prísny pôst, vajcia
ani mlieko a mliečne výrobky počas pôstu
vôbec nejedli. K polievkam a omáčkam sa
vždy zajedal chlieb, ktorý mal v kuchyni
osobitné postavenie. Počas pôstu sa často

PO VEĽKÚ NOC
robila aj „kiseuá poléfka“ a „mléková poléfka“, nazývaná „hadzí“.

Od Zeleného štvrtku po Bielu sobotu
boli na kostole zaviazané zvony. V tomto
období každé zvonenie nahrádzali rapkáče. Na obed bývalo symbolicky niečo zelené. K najčastejším jedlám patril špenát
so zemiakmi, do ktorého niekde pridali
aj volské oko, alebo rozkrojené vajce na
tvrdo. Počas pôstu sa najmä deti tešili na
obľúbené sladké múčne jedlá, pre ktoré
sa často využívali rôzne zaváraniny, ktoré bývali v komore naporúdzi. Jedlá s makom, či orechmi sa však už považovali za
drahšie jedlo.
Na Veľký piatok sa vykonávala len tá
najnevyhnutnejšia činnosť, dokonca sa
nerobilo ani vo vinohrade, na poli, záhumienku, či v záhrade, lebo sa nesmelo robiť
so zemou. Bol to deň prísneho pôstu, keď
sa jedlo len veľmi málo. Často sa robievala
zapražená polievka, alebo strukovinová,
chrenová, či kôprová omáčka. Na Veľký piatok sa varievali aj makové rezance, ktoré v
niektorých rodinách neskôr nahradila ryba.
Častým a obľúbeným jedlom boli aj samotné zemiaky, varené v šupe „na plano“, alebo trochu posolené a pomastené masťou,
alebo maslom. Zemiaky mali počas pôstu
veľmi široké použitie, či už samotné, upravované na rôzne spôsoby, pridané do múčnych jedál, alebo ako príloha.
Biela sobota predznamenávala blížiaci sa
koniec pôstu. Na kostole rozviazali zvony,
ktoré keď sa opäť rozozvučali, hospodári
za ich zvukov triasli ovocnými stromami,
aby mali dobrú úrodu. K neodmysliteľnej
súčasti veľkonočného stolovania patrilo
aj tradičné veľkonočné pečivo, ako veľkonočný veniec, judáše a drobné pečivo,
vhodné ku vínu a na pohostenie mnohých
a častých návštev. Na Veľkú noc sa podnes
pečie rôzne figurálne pečivo v špeciálnych
pôvodne hlinených formách v tvare barančeka, ryby, zajaca, či iného zvieratka, ktoré
symbolizuje príchod jari a nového života.
Slávnostný stôl zvyčajne dopĺňali aj makové a orechové záviny.

Ako prvé sa jedlo vajíčko. Manželia ho prekrajovali a každý dostal polovicu „abi sa na
druhém svjece zešli“. Až po „svjeceninách“
rodina zasadla k slávnostnému obedu,
ktorý zväčša začínal mäsovou polievkou s
rezancami a ako druhý chod bývalo rôzne
upravené mäso so zemiakmi, či ryžou a obľúbené bolo aj kura s „nádzifkú“.
Na veľkonočný pondelok sa už zväčša
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nevarilo. Jedlo sa to, čo ostalo z nedele.
Rušno bolo od včasného rána, keď mládenci chodili v hlúčkoch po dedine s korbáčmi
spletenými z ôsmich vŕbových prútov, na
konci zviazaných farebnou mašľou. Šibali nimi ženy a dievky, ktoré im na korbáče
uväzovali farebnú stuhu. Krásnu Veľkú noc.
Pridávam aj pár typických receptov na obdobie fašiangov a Veľkej noci.

TVAROHOVÉ FÁNKY
(BOŽIE MILOSTI)

PLNENÉ VAJÍČKA

Potrebujeme:
múka hladká špeciál 250 g, tvaroh jemný
250 g, cukor práškový, 100 g, cukor vanilkový 1 ks, maslo 70 – 80 g, vajce 1 ks, žĺtok
1 ks, sóda bikarbóna ½ PL, rum, 2 PL, soľ,
štipka, olej na vyprážanie, zmiešaný práškový a vanilkový cukor na posypanie

Potrebujeme:
vajcia 10 ks, maslo 125 g (1/8), horčica
plnotučná 1 - 2 ČL, podľa chuti, soľ podľa chuti (s mierou), lístky petržlenu na
ozdobu podľa potreby, červená paprika
na ozdobu 1 ks

Do múky pridáme sódu bikarbónu, cukor,
vanilkový cukor, štipku soli a premiešame.
Potom pridáme nakrájané zmäknuté maslo, tvaroh, rum, jedno celé vajce, jeden žĺtok a dobre vypracujeme hladké nelepivé
cesto, ktoré prikryjeme a necháme ca 20
- 30 minút odstáť v chladničke. Potom ho
na pomúčenej doske rozvaľkáme na hrúbku ca 0,5 cm a ostrôžkou nakrájame na
rovnomerné obdĺžniky, alebo kosoštvorce,
ktoré uprostred ostrôžkou ešte raz, alebo
dva razy narežeme. Vyprážame v horúcom
(nie prepálenom) oleji z oboch strán dozlata. Oleja má byť toľko, aby v ňom fánky
plávali. Upražené fánky vyberieme dierovanou obracačkou a položíme na sito na
parenie, vystlané papierovými obrúskami,
aby sa odstránil prebytočný olej. Vypražené obalíme v práškovom cukre, zmiešanom
s vanilkovým cukrom. Namiesto obaľovania môžeme fánky ešte za tepla len posypať. Rum sa pridáva do cesta preto, aby
cesto počas vyprážania vstrebávalo menej
oleja.

Vajcia uvaríme natvrdo, ošúpeme, vychladnuté rozpolíme a vyberieme žĺtky.
Tie prelisujeme cez cesnakový lis. Maslo vymiešame do peny. Po troche doň
pridávame prelisované žĺtky a vymiešame do hladkej hmoty. Na záver pridáme podľa chuti trochu soli a plnotučnú horčicu. Vajíčkovú zmes plníme do
rozpolených bielkov čajovou lyžičkou.
Zdobíme lístkom zeleného petržlenu a
tenkým kúskom červenej papriky alebo
paradajky. K týmto dobrotám je výborná čerstvá bageta alebo chlieb. Plnené
vajíčka sú obľúbenou veľkonočnou pochúťkou. Dobré je pripraviť ich v dostatočnom množstve, lebo sa rýchlo míňajú. Dobre vyzerajú aj na veľkonočnej
mise, naaranžované spolu so šunkou,
či inou údeninou, chrenom a kyslými
uhorkami, dozdobené šalátom a inými
pochutinami.

Na Veľkonočnú nedeľu sa do kostola
nieslo v košíku jedlo na posvätenie (sväteniny). V košíku bývala fašírka, tzv. „sekánka“, calta (biely pletený koláč), šunka,
vajíčok toľko, koľko bolo členov rodiny a
soľ. Domáci sa postili, až kým sa po návrate z kostola nepriniesli sväteniny. Po
príchode každý dostal niečo z koša jedál
posvätených v kostole, tzv. „svjecené“.

9

PREDSTAVUJEME

www.vajnory.sk

VESELÉ ROZHOVORY PRED
ZRKADLOM
Štefánia Fultová – diváčka Talk Show

Bolo veselo. Peknou tradíciou
sa každú poslednú nedeľu v
mesiaci v Dome kultúry vo
Vajnoroch stáva Talk Show
Igora Roya, Odraz v zrkadlách.
Tentoraz v kresle pre hosťa hviezdila speváčka, spisovateľka a moderátorka Marcella
Molnárová, ktorá sa v deväťdesiatych rokoch dostala do povedomia širokej verejnosti cover verziou hitu Evy Kostolányovej
„Až bude pokosená tráva“. Táto pieseň zaznela aj na záver príjemne stráveného nedeľného večera.
Druhým hosťom bol populárny herec a režisér Ľubo Paulovič spolu so svoju dcérou
Dominikou, ktorá ako verný Igorov fanúšik
nesmie chýbať na žiadnom jeho vystúpení.
Uvoľnená priateľská atmosféra a dobrá
nálada sa rozpútala hneď na začiatku večera, keď si pani Molnárová zaspomínala

na herecké začiatky v divadle Nová scéna,
kde s Igorom účinkovali v operetnej revue
Ples v hoteli Savoy v réžii Petra J. Oravca, s
ktorou strávil trojmesačné turné po nemecky hovoriacich krajinách, ako je Rakúsko,
Nemecko a Švajčiarsko. Veľmi vtipne a otvorene odpovedala aj na všetečné otázky
a nebránila sa odpovedať aj na nedávnu
mediálnu aféru, ktorá prebehla tlačou, keď
istý týždenník palcovými titulkami uverejnil
„skutočnú“, „pravdivú“ a „zaručene overenú“ informáciu: Marcella Molnárová je novou favoritkou Róberta Fica.
Energia, temperament a veľmi pozitívna,
charizmatická duša tejto speváčky sa prejavila aj v krásnych piesňach, ktoré zaspievala na koniec každého bloku Talk Show. Vo
Vajnoroch zaspievala aj svoju novú autorskú skladbu a ukázala, že bravúrne zvláda
aj francúzsky jazyk, ale aj výborne tancuje,
čo spolu s Igorom ukázali, keď zatancovali
zvodnú salsu.
O neutíchajúci smiech a potlesk sa postaral Ľubo Paulovič spolu s Igorom Hraškom,
keď si kontrovali vtipmi – jedným lepším od
druhého.

Na vážnejšiu tému sa Igor Roy pozhováral
s Mgr. Elenou Vrablecovou a Helenou Hoffmannovou, aktívnymi členkami miestnej
charity pri Katolíckej jednote Slovenska,
ktorej bol venovaný výťažok tejto časti Talk
Show. Vyzbieralo sa rovných 100 €. Nevyhnutné je tiež podotknúť, že pozvaní hostia
sa zúčastňujú bez nároku na honorár, čím
podporujú ideu celej koncepcie tohto umeleckého a spoločenského projektu.
Erika Surányiová-Berenčiová, rodená Fogašová so svojou sestrou Marianou Zemanovou nechýbali ani tentoraz a vo foyer Domu
kultúry inštalovali výstavu diel, ale aj diel
svojich žiakov z Kúzelného sveta.
Nechýbala ani prezentácia vajnorských vín
z produkcie Poľnohospodárskeho družstva
Vajnory, ktorú pripravil obchodný riaditeľ
PD Igor Hraško. Ten okrem vína a vtipov ponúkol aj krásnu ukážku ľudovej hudby, keď
zahral na fujare.
Už teraz sa teším na ďalšiu poslednú nedeľu a Talk Show Igora Roya, keď privíta
čerstvého osemdesiatnika a hokejovú legendu Jozefa Golonku a herečku Dagmar
Bruckmayerovú.

STRETNUTIA SO ZAUJÍMAVÝMI ĽUĎMI
Igor Roy

Som veľmi rád, že sa nám
v tejto divadelnej sezóne,
vďaka podpore Mestskej
časti Bratislava -Vajnory a
Vajnorskej podpornej spoločnosti podarilo obnoviť
TALK SHOW, ktorú VOD
uvádzalo v historickej pivnici poľnohospodárskeho
družstva.
Koncom októbra sme tak v priestoroch
Domu kultúry vo Vajnoroch predstavili
pod názvom ODRAZ V ZRKADLÁCH vynovený projekt, ktorý budeme od januára 2018 uvádzať pravidelne, a to každú
poslednú nedeľu v mesiaci.
Zámerom tohto projektu je predstaviť vo
Vajnoroch osobnosť kultúrneho, ume-
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leckého a spoločenského života. V komornom prostredí, v dobrej atmosfére a
nálade, pri poháriku vína, ktorý ponúkla
Vinotéka NECO * ESTATE WINERY, Roľnícka 10, budeme spoločne prežívať nedeľný podvečer s obľúbenou herečkou,
hercom, spevákom, speváčkou, športovcami, či politikmi. Veď nemusíme sa na
svoje idoly dívať len v televízii, ale naživo im môžeme spoločne položiť otázky,
ktoré nás zaujímajú.
Som nesmierne rád, že pani poslankyňa
a predsedníčka kultúrnej komisie Katka
Pokrivčáková tento náš projekt podporila
a pomohla nám zrealizovať jeho uvedenie. Taktiež srdečne ďakujem za podporu
a spoluprácu vicestarostke Soni Molnárovej a poslancovi Michalovi Vlčkovi. Osobitne ďakujem aj Kataríne Močkovej s
mamičkou Katarínou Šimonekovou, ktoré
upiekli chutné praclíky na občerstvenie.
Moja vďaka patrí aj Daniele Rybárovej a
Anke Bartošovej za výbornú organizáciu.
Počas Talk Show bude mať v priestoroch
foyeru svoju pravidelnú vernisáž i umel-

kyňa z Vajnor Erika Berenčiová-Surányová, rod. Fogašová, ktorá bude spojená aj
s predajom výrobkov s ručne maľovanými originálmi vajnorského ornamentu.
Dôležité je aj to, že všetci, ktorí sa zúčastňujú na príprave a realizácii tohto
projektu vrátane umelcov sa zriekajú
svojich honorárov a výťažok zo vstupného každý mesiac dostane niektorá z
vajnorských organizácií, ktorá podporuje
voľnočasové aktivity, kultúru, či školstvo.
Tentoraz sa hosť večera, pani Mária Kráľovičová rozhodla, keďže október je mesiacom úcty k starším, venovať výťažok
miestnej organizácii Jednote dôchodcov
Slovenska, ktorý z jej rúk prevzal predseda vajnorského spolku JDS Ján Krištofič.
Veríme, že aj vy si nájdete čas a nezabudnete si do kalendára poznačiť
poslednú nedeľu v mesiaci a užiť si
spolu s nami záver víkendu i mesiaca
vo veselej spoločnosti, s humorom a
dobrou náladou. Tak dovidenia, priatelia! Už teraz sa na vás tešia Igor Roy a
Ľubo Paulovič.

ROZHOVOR

CHARITA JE ODRIEKANIE, ALE AJ
RADOSŤ Z POMOCI
Igor Roy

„Pracovať na posvätení duší,
aby sa všetky stali účastnými
zdrojov milosti tu na zemi a
získali blažený život po smrti.“
Dr. A. Lazík – výňatok z príhovoru uverejneného v kalendári
Katolíckej jednoty v r. 1947.
Katolícka jednota Slovenska znamená okrem
zachovania duchovných hodnôt aj pomoc
ľuďom v núdzi. Práve na tento cieľ bol určený výťažok dobrovoľného vstupného z Talk
Show „Odraz v zrkadlách“, ktorá sa konala 28.
1. 2018 v Kultúrnom dome vo Vajnoroch s
podporou Mestskej časti Bratislava-Vajnory,
Vajnorskej podpornej spoločnosti a Vajnorského ochotníckeho divadla. Vyzbieralo sa
krásnych 100 €, ktoré organizátori odovzdali
pani Helene Popelkovej, dobrovoľníčke Farskej charity, ktorá je nástupcom miestnej KJS.

?

Koľko členov má miestna organizácia
KJS vo Vajnoroch, pani Popelková?
To by si sa musel opýtať našej predsedníčky
Kristíny Nemcovej, ale naša miestna organizácia KJS svoju činnosť vo Vajnoroch skončila.

?

Takže to mám chápať tak, že vaše aktivity sú už čisto dobrovoľné?
Viac - menej áno. Naša charitatívna činnosť
je teraz pod záštitou fary, čiže nefungujeme
už pod hlavičkou KJS, ale ako Farská charita.
Ľudia si už za tie roky zvykli, že im dokážeme
v núdzi pomôcť a stále sa na mňa obracajú s
prosbou o pomoc.

?

Koľko rokov sa venujete charite vo
Vajnoroch a pomoci núdznym?
Od roku 2000, teda osemnásť rokov.

?

Kam putuje šatstvo, ktoré vyzbierate?
V prvom rade posielame balíky s oblečením pánovi farárovi Mariánovi Kuffovi do
Žákoviec. On sa venuje narkomanom, bezdomovcom, sociálnym prípadom, tínedžerom a
deťom v sociálnej núdzi. Cestu k nám si nájdu
však aj jednotlivci, čo sú v núdzi a sociálne
slabšie rodiny s deťmi.

?

Koľko balíkov s oblečením pošlete
mesačne?
Približne osem kusov desaťkilogramových
balíkov za mesiac. Pochopiteľne oblečenie,
ale aj kuchynské potreby, ako je riad, taniere

a iné drobnosti do domácnosti, ktoré vyzbierame od našich dobrodincov, si prichádzajú ľudia k nám do charity prevziať aj osobne. Pani
Elena Vrablecová sa v rámci Farskej charity
venuje charite zameranej na potravinovú pomoc a vždy sa svojich klientov opýta, či by sa
im nezišlo aj dajaké šatstvo, a tak si klientov
posúvame.

ešte raz pretriedia na druhotné spracovanie.
Niektoré veci skončia v sklade pre prípad živelnej pohromy. Iné sa použijú na recykláciu
– vyrábajú sa z nich najrôznejšie veci: koberce,
utierky, obrusy a pod.

?

?

Ospravedlňujem sa za hlúpu otázku,
ale to platíte so svojho dôchodku?
Nie, kým fungovala KJS vo Vajnoroch, žiadali
sme aj o dotácie od Mestskej časti BratislavaVajnory a kňaz čas od času vyhlásil v kostole
zbierku na charitu. Dnes mám, vďaka Bohu,
svojich pravidelných darcov, ktorí okrem šatstva prispievajú aj finančnými darmi na poštovné, bez ktorého by sa charita zrejme asi
nedala ani realizovať.

Spomenuli ste, že Elena Vrablecová
sa stará o farskú potravinovú charitu,
ako funguje táto?
Počas pôsobenia otca Petra (vdp. Peter Slepčan – predošlý správca farnosti, poznámka redakcie) boli v kostole vyhlásené potravinové
zbierky a farníci zo svojich prebytkov mohli
venovať na charitu trvanlivé potraviny. Súčasný kňaz otec Jozef Nádaský v tejto činnosti
tiež ďalej pokračuje. Dnes, počas ohlásených
zbierok v nákupných reťazcoch, zbierame od
dobrodincov potraviny, ktoré skladujeme na
farskom úrade vo Vajnoroch a rozdeľujeme
medzi rodiny, ktoré to potrebujú. Pochopiteľne, potraviny nedávame dookola tým istým
ľuďom, aby si nezvykli, že bez akejkoľvek
námahy prídu ľahko k pravidelnému prísunu
jedla.

?

?

?

Koľko vás mesačne stojí posielanie
balíkov?
Jeden balík stojí 4,90 €. Čiže mesačne je to asi
40 €.

Spomínali ste, že zbierate šatstvo a
drobné potreby do domácnosti, kde
to všetko skladujete?
Mám od Mestskej časti Bratislava-Vajnory
miestnosť v bývalej budove materskej škôlky
na Šaldovej ulici. Musíme sa však priznať, že
teraz trochu stagnujeme. V budove sa nekúri
celú zimu, je nemožné tam počas tohto obdobia stráviť celú sobotu, ako som to robila
doteraz a triediť šatstvo, keďže nemôžeme
do balíka len tak nahádzať pár kusov oblečenia a tváriť sa, že je hotovo. Šatstvo musíme
pretriediť, musí byť čisté a rozdelené podľa
klientov, vekových kategórií a potrieb jednotlivcov, a to je veľmi náročné, tak na čas, ako
aj na energiu a v tej zime sa to nedá zvládať.
Bolo aj chrípkové obdobie a musím sa starať
aj o domácnosť. Rada by som spomenula, že
dva razy do roka, v adventnom období a na
jar, v spolupráci s miestnou cirkevnou školou
a pani Ivetkou Izakovičovou organizujeme
zbierku ošatenia, najmä pre školopovinné deti
a tínedžerov priamo v budove školy. Vždy sme
veľmi vďační, ak okrem oblečenia ľudia prinesú aj detskú obuv, posteľnú bielizeň, uteráky,
záclony, hračky a školské potreby.

?

Šatstvo triedite, čo robíte so špinavým,
alebo nepoužiteľným oblečením?
Nič nepríde nazmar. Mám dohodu s organizáciou, ktorá má v našej mestskej časti umiestnené aj kontajnery na oblečenie pre charitu.
Raz za čas si prídu po veci, ktoré ja nedokážem použiť a nemám kde skladovať a oni ich

Priznám sa, že sa často stretávame v
budove na Šaldovej, keďže naše divadlo susedí s vašou charitou a vidím, koľko
času a energie charite obetujete. Je to
obdivuhodné. Čas od času vám pomáhajú
aj vaše sestry, či Helena Hoffmannová. Je
to časovo náročné a už ste vo veku, keď
síl nie je nazvyš. KJS vo Vajnoroch už nefunguje, ako vidíte pokračovanie miestnej charity vo Vajnoroch, v prípade, že už
nebudete mať dosť síl sa tejto činnosti
venovať?
Ak sa nenájde žiadny odhodlaný dobrovoľník,
tak mizerne. Počas zimných mesiacov som sa
charite venovala naozaj len v nevyhnutných
prípadoch. Rada by som uspokojila všetkých
klientov, ktorí čakajú na pomoc, ale bola by
som veľmi rada, ak by túto aktivitu po čase za
mňa niekto prevzal.
Verím, že ešte dlho budete obetavo pomáhať
ľuďom v sociálnej núdzi a že si skoro vychováte rovnako zodpovedného nástupcu, ktorý
bude charite tak oddane a obetavo slúžiť,
ako vy. Verím tiež, že sa vo Vajnoroch nájdu
takí darcovia, ktorí vám budú pomáhať nielen šatstvom a drobnosťami do domácnosti,
či pomôckami pre školopovinné deti, ale aj
finančnými darmi na podporu vašej činnosti.
V mene všetkých vám srdečne ďakujem za
rozhovor a priblíženie činnosti Farskej charity
vo Vajnoroch. Vám, pani Popelková, ale aj pani
Vrablecovej prajem pevné zdravie a vytrvalosť v tejto Bohu milej obete.
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ODIŠIEL VÝNIMOČNÝ KOLEGA
A ČLOVEK STANISLAV SVÁTEK
Zuzana Klaučová

Tieto riadky by som chcela
venovať spomienke na nášho
kolegu Ing. Stanislava Svátka,
s ktorým som sa osobne poznala 16 rokov.
Stretli sme sa na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Rača, kde nastúpil na
Oddelenie stavebné a dopravy, na pozíciu
referenta investičnej prípravy a zabezpečenia realizácie stavieb mestskou časťou.
Zverené úlohy boli pre neho ľahko zvládnuteľné, keďže mal široké praktické skúsenosti a vedomosti. S elektrotechnickým
vzdelaním zo strednej školy, stavebným
vzdelaním zo stavebnej fakulty, skúsenosťami priamo z riadenia a realizácie stavieb
vo väzbe aj na prácu s rozpočtom a cenníkmi si ľahko poradil so zverenými úlohami.
Neskôr sa stal vedúcim Oddelenia stavebného a dopravy mestskej časti Rača, pri
práci čerpal zo skúseností, ktoré nadobudol
v minulosti pri riadení štátneho podniku
Stavomontáže Bratislava. Ako kolega bol
veľmi obľúbený, vždy ochotný pomôcť a
poradiť.
V roku 2008 prijal ponuku od starostu
Mestskej časti Bratislava - Vajnory Jána
Mrvu a nastúpil na pozíciu investičného
referenta na tunajšie stavebné oddelenie,
ktoré som v tom čase viedla. Znova sme
sa stali kolegami a nadviazali na predchádzajúce vynikajúce pracovné vzťahy. Ing.
Svátek na oddelení stavebnom zabezpečoval investičnú prípravu stavieb v réžii
vlastných investícií mestskej časti, od
spracovania zadania, výber a usmerňovanie projektanta, cez inžiniersku činnosť
a zabezpečenie územných rozhodnutí,
stavebných povolení a nasledovne výber
dodávateľa stavby na jej realizáciu, dozor
stavieb a vybavenie kolaudačných rozhodnutí vrátane zorganizovania podkladov na
zaradenie zhotovenej stavby do majetku
mestskej časti. Za osem rokov pôsobenia
na úrade vo Vajnoroch mal veľkú zásluhu
na zveľaďovaní mestskej časti, jeho rukopis sa podpísal najmä na tieto stavby: vákuová kanalizácia (splašková), revitalizácia
hlavného námestia na Roľníckej ul., revitalizácia Parku Pod lipami, rekonštrukcia
Národnej kultúrnej pamiatky Vajnorského
ľudového domu, výstavba novej materskej
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škôlky Koniarkova, výstavba cyklotrasy
JURAVA, revitalizácia historickej studne,
dostavba a výstavba Kultúrneho domu Vajnory. Taktiež zabezpečoval mnoho iných
menších investičných akcií, ako vybavenie
kuchyne ZŠ Osloboditeľská, dobudovanie
verejného osvetlenia, osadenie meračov
rýchlosti, dobudovanie častí komunikácií a
chodníkov vo Vajnoroch, ako Ul. Za humnami, Ul. Tibenského, chodník k zástavke
MHD Ul. Na pántoch a k zástavke MHD Ul.
Rybničná. Technickou pomocou prispieval
k údržbe objektov v správe mestskej časti
najmä na základnej škole, budove miestneho úradu, v areáli hospodárskej správy Ul.
Alviano a v neposlednom rade to bolo aj
zabezpečenie čistenia dažďovej kanalizácie v mestskej časti.
S kolegom Stanom Svátkom a kolegyňou

Máriou Okónovou, ako bývalí kolegovia z
mestskej časti Rača, sme tu na úrade vo
Vajnoroch tvorili taký stabilný základ stavebného oddelenia, ku ktorému sa neskôr
pridal aj kolega Ján Šilinger. Spolu sme
zdolávali pridelené úlohy a veľakrát sme aj
suplovali ostatné pozície na oddelení, ako
referát dopravy a životného prostredia, kde
sa referenti často striedali. Stano Svátek
svojimi skúsenosťami a znalosťami zvládol
aj zastúpiť kolegov, prípadne novým poradiť a usmerniť ich. V práci bol svedomitý a
zodpovedný, vedel si získať dôveru ľudí a
prípadné sporné situácie vyriešiť kompromisom k spokojnosti všetkých strán. Svojou
vitalitou a príkladom sa dokázal popasovať
aj s náročnejšími úlohami a pre úspešné riešenie presvedčiť aj ostatných v kolektíve.
Vždy sme obdivovali, kde vo svojom zrelom
veku berie tú nekonečnú energiu. V rozhovoroch často spomínal rodinu, vnúčatá a
svoju záhradku, kde si popri záhradkárčení
našiel čas aj na rybárčenie. Pre nás kolegov
bol v súkromí aj zdrojom záhradkárskych a
pestovateľských rád, často sme si vymieňali v tejto oblasti nadobudnuté skúsenosti.
Určite môžem za kolegov stavebného oddelenia povedať, sme radi, že sme mohli
s kolegom Ing. Stanom Svátkom tak dlho
pracovať v jednom kolektíve, ale na druhej
strane sme smutní, že nás kolega tak nečakane rýchlo opustil a nemal možnosť dlhšie
si užiť zaslúžený odpočinok (dôchodok) a
venovať sa najmä rodine a svojim záľubám.
A ako si Ing. Stanislava Svátka pamätajú ostatní kolegovia a obyvatelia mestskej časti
? Poviem to slovami starostu Jána Mrvu:
„Každý, s kým sa stretol, ho oslovoval pán
Svátek, on skutočne svojím životným postojom a prístupom k ľuďom pánom bol “.

Senior klub blahoželá

Krásnemu 80. jubileu sa tešia páni František Jaslovský 7. 12. 2017 a Jozef Fašung 18. 12. 2017.
Úctyhodných 90 rokov sa dožíva pán Milan Zeman, ktorý ich oslávi dňa 17. 12.
2017.
V januári, presne 18. 1. 2018 sa krásnych 65. narodenín dožila pani Eva Zemanová. Gratulujeme aj Oldřichovi Vaňharovi, ktorý 12. februára 2018 oslávi
úctyhodných 85 rokov svojho života.

December 2017 je v našom Senior klube silným mesiacom na okrúhle jubileá:
70. narodeniny oslávili pani Miroslava
Smatanová 2. 12. 2017 a pani Anna Kusendová 27. 12. 2017.

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a do ďalšieho života im želáme
okrem zdravia a šťastia, aj veľa pokoja,
lásky a dôvodov na radosť.
			Senior klub.
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PAMÄTNÝ PARK SV. JÁNA PAVLA II.
Mário Schwab

Uplynulo 28 rokov od historicky prvej návštevy Sv. otca
Jána Pavla II. Slovenska. Stalo
sa tak 22. apríla 1990 ešte v
spoločnom Československu.
Pápež sv. Ján Pavol II. pri tejto
príležitosti odslúžil svätú
omšu na Starom letisku vo
Vajnoroch.
Naše spomienky na pápeža svätého Jána
Pavla II. sú natoľko živé, že si ich chceme
už natrvalo na mieste jeho návštevy pripomenúť. Posolstvá Svätého Otca boli a stále
budú pre ľudí povzbudením a veľkou inšpiráciou. Svätý Ján Pavol II. sa zaradil medzi
najobľúbenejších pápežov v celej histórii
Katolíckej cirkvi. Preto obyvatelia, ale aj slovenskí veriaci si zaumienili vybudovať miesto trvalej spomienky na jeho prvú návštevu
Slovenska.
Ľudia, ktorí boli v jeho blízkosti, tvrdia, že si
bol vedomý, že „hlavnou úlohou pápeža voči
Cirkvi a svetu je modlitba“ a že z modlitby
sa rodila jeho schopnosť hovoriť pravdu bez
strachu, „lebo keď je človek sám pred Bohom, nemusí sa báť ľudí.“ Tieto myšlienky
a slová sa odrážali v jeho písomnostiach venovaných veriacim i ostatným ľuďom. Koľko
významných apoštolských listov a encyklík
svätý Ján Pavol II. napísal a aké množstvo

významných myšlienok vyslovil. Aby sa na
ne nezabudlo, je potrebné si pripomínať
jeho prítomnosť v minulosti aj minulosť v
prítomnosti. Pamätné miesto by malo byť
tým bodom, v ktorom sa budú stretávať
spomienky a odkaz pre budúce generácie.
Stačí začiatok. Tam, kde je pamätné miesto,
sú nielen turistické návštevy, ale aj individuálne a spoločné púte veriacich. Je tam
miesto modlitby. Miesto oživovania viery,
spojené s láskou k svätcovi. Je to aj miesto
na mape krajiny, na mape sveta, všade, kde
je svätý Ján Pavol II. uctievaný. Miesto, ktoré
to všetko spája. A práve spojenie vo viere
sa javí také dôležité pri rôznych pohnutých
udalostiach času, i skúškach, ktorými prechádzame. Budeme mať miesto opory a
pozdvihnutia srdca.
Na pamätník svätca a kaplnku v mieste prvej historickej pontifikálnej svätej omše na
území Slovenska sa koná zbierka, preto sú
potrebné sponzorské dary a dôležitá je aj
podpora celého Slovenska, mesta a obce.
Mestská časť Bratislava - Vajnory bude
zaradená z hľadiska histórie medzi mnohé
miesta, kde sv. Ján Pavol II. už má sochu, obraz, kaplnku, kostol, pamätník, kde je miesto
jeho úcty.
Na počesť jeho prvého kontaktu so slovenskou zemou, na mieste uctenia bozkom slovenskej zeme a prvej pontifikálnej sv. omše
pápeža na slovenskom území Mestská časť
Bratislava - Vajnory plánuje zrealizovať Pamätný park sv. Jána Pavla II.
Na jeho realizáciu je vyhlásená dobrovoľná
verejná zbierka. Prinášame bližšie informácie.

Vyhlasovateľ: Mestská časť Bratislava Vajnory
starosta mestskej časti Ján Mrva a miestne
zastupiteľstvo mestskej časti
Účel dobrovoľnej zbierky: získanie finančných prostriedkov na zriadenie pamätnej tabule a vybudovanie kaplnky v priestore, kde sa nachádza miesto pobozkania
slovenskej zeme a oltára prvej pontifikálnej
sv. omše, celebrovanej pápežom sv. Jánom
Pavlom II.
Miesto konania verejnej zbierky:
Mestská časť Bratislava - Vajnory.
Čas konania dobrovoľnej zbierky: od 1.
januára 2018 do 31. decembra 2019.
Spôsob vykonávania dobrovoľnej
zbierky:
Zasielaním príspevkov na osobitný transparentný účet dobrovoľnej zbierky
č. účtu IBAN:
SK18 0900 0000 0051 3939 2486
vedený v Slovenskej sporiteľni,
(http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5139392486)
Detaily k verejnej zbierke nájdete aj na
stránke http://www.vajnory.sk/novinky/
pripominame-si-28-rokov-od-navstevyjanapavla-II
Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým darcom a sponzorom, ktorí prispejú
akýmkoľvek spôsobom na úspešné dokončenie tohto diela, na rozvoj úcty a lásky k sv.
Jánovi Pavlovi II.

POĎAKOVANIE HRDINOVI VŠEDNÝCH DNÍ
Rudolf Suran

Keď som sa posúval slimačím tempom ráno po Roľníckej ulici, na okamih som
podľahol dojmu, že možno
robiť aj niečo iné, ako iba
šoférovať.
Ťuk, ťuk, ťuk: sms-ka do mobilu. A buch!
Zalial ma studený pot. Predok môjho
auta pobozkal zadok autobusu predo
mnou. Našťastie, nič vážne sa nestalo,
len plechový zvuk slabého nárazu, vlastne iba dotyku, bol silnejší než by človek
očakával. Neskôr som zistil, že odpadlo

predné evidenčné číslo. Predstavoval
som si otrávený ako po značke jazdia
autá a je celá zničená. Vybavenie novej
stojí 33 eur, ale čo je horšie, treba si odstáť hodiny na dopravnom inšpektoráte.

Z pochmúrnej nálady ma prebralo zvonenie telefónu. Policajt z Rače oznamoval,
že šofér autobusu našiel moju značku a
odovzdal im ju. Keď som si ju o pár hodín
na policajnej stanici prevzal, bola nepoškodená, ostala uprostred cesty, autá po
nej nejazdili. Zistil som, že dobrým človekom, ktorému nie sú ľahostajné starosti
iných, je pán Daniel Bartoš, šofér autobusu 54, ktorý má konečnú na vajnorskej
stanici. Zavolal so mu a poďakoval sa.
Prezradil mi, že už takto zachránil viaceré odpadnuté evidenčné čísla, ale ja som
prvý, čo mu ďakujem. Chcel som sa mu
odmeniť, ale tento dobrý, skromný človek to odmietol. Tak mu aspoň touto formou znova ďakujem, lebo tohto čarovného slovíčka nie je nikdy dosť. A tí, ktorí
si to zaslúžia, nesmú ostať v anonymite.
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DO PALERMA V NOVEMBRI
Rudolf Suran, snímky autor

Dal som k sebe palec a ukazovák a spýtal sa vedúceho v
reštaurácii Buatta v Palerme,
či s mafiou je to už na Sicílii
aspoň o taký kúsok lepšie.
Vtipný chlapík tiež dal k sebe
rovnaké prsty, zasmial sa a
povedal :„ Áno, o toľko sa to
zlepšilo!“.
Mafia na Sicílii je súčasťou života, ale mnohým prekáža a bojujú proti nej. Napríklad,
starosta Palerma Leoluca Orlando. Preto
všade chodí so silnou ochrankou. No aj mafia má záujem, aby sa turistický ruch nerušene rozvíjal, turisti boli spokojní a vracali
sa sem.
Prechádzal som v noci po neosvetlených
častiach parkov a cez deň zanedbanými
uličkami. To nie je návod pre iných, ale pocit
ohrozenia ani strach som nemal. Keď som
potreboval pomoc, miestni ľudia sa išli potrhať od ochoty. Zisťoval som vhodný autobus, a celá zastávka mi radila. Upozornili
ma, aby som si dával pozor na veci. To treba
všade, ale všade vás miestni nevystríhajú –
v Palerme áno. Človek im rád odpustí aj to,
že na tomto hojne navštevovanom ostrove domorodci nemajú dostatočnú znalosť
angličtiny. A to ani mladí ľudia. Stačí však
doslova pár talianskych slovíčok a nestratíte sa.

Sicílska nonšalancia
Jeden Nemec, ktorý dlhé roky navštevuje
Sicíliu, mi povedal, že ešte pred desiatimi
rokmi Palermo vyzeralo ako mesto duchov. Veľmi zanedbané. Odvtedy sa veľa
zmenilo. No kto si chce užiť toto mesto,
mal by zabudnúť na čistotu Viedne. Sicília
leží blízko Afriky a podľa toho vyzerajú aj
niektoré palermské ulice. Tej, kde stál môj
hotel, som sa najprv trocha zľakol. Postávajúci, posedávajúci černosi, bielizeň visiaca z
okien, fasády budov spustnuté. Nič, čo by
sa podobalo na hotel. Ten bol umiestnený
v obytnom dome, kde zaberal dve poschodia zo siedmich, zvyšok boli byty. V malej
izbe jedno okno viedlo do vetracej šachty
a druhé na schodisko, kde jazdil výťah. Izba
však a hotel zvnútra boli nové, čisté, bezpečné, noc tam stála iba 30 eur. Tento hotel
by som si vybral opäť, lebo mal strategickú
polohu pri hlavnom nádraží, ku ktorému sa
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zbiehali všetky dôležité autobusové linky.
Väčšinou som bol vonku, v hoteli som iba
prespával. Raz bol menší problém s vodou,
tiekla po kvapkách. Recepčná povedala, že
do rána to bude opravené. Nebolo. Keď som
od odchádzajúcich hostí počul, že voda počas celého ich pobytu z kohútika iba kvapkala, zakročil som. Recepčnej som povedal,
že som novinár. A napíšem o ich hoteli článok s nadpisom „Tortura siciliana turistica“,
teda, o mučení turistov na Sicílii, keď sa nemôžu ani osprchovať. Onedlho z vodovodu
a sprchy tryskali prúdy vody.

Trhy Palerma
Na začiatku novembra je ideálny čas na
poznávanie Palerma. Nie sú horúčavy, je
príjemných 20-25 stupňov, a to aj večer. Aj
turistov, ktorých Sicília priťahuje, je oveľa
menej.
Impulzom mojej návštevy bol televízny dokument „Chuť ulice“, v ktorom kuchár, moderátor a zabávač Ainsley Harriott ochutnával po Palerme miestne dobroty a spieval o
nich chvály. Robil to aj na miestnych trhoch,
jedných z magnetov mesta. Najznámejšie
sú Ballaró a Capo. Ballaró je najfarebnejší,
najživší, a teda pre turistu najlákavejší palermský trh. Popri ňom je „Miletička“ šedivý
cintorín. Trhovci nielen veľmi hlasno vyvolávajú svoj tovar, ale niektorí aj spievajú.
Pulty plné rýb, malých, obrovských, celých
aj rozrezaných na veľké kusy, misky s ustricami (hneď som na raňajky jednu zhltol posolenú, pokvapkanú citrónom), varené chobotnice (to som sa už neodvážil ), rôzne iné
druhy morských živočíchov, kopy nádhernej
zeleniny, ovocia, miestnych syrov, delikátnych salám, klobás a iných dobrôt. Okolo
jedného muža bolo zhrčených veľa ľudí,
turistov aj domácich. Predavač držal košík
prikrytý obrúskom, aby to, čo bolo vnútri,
nevychladlo. Vybral to z košíka, dal medzi
žemľu a podal prvému v rade. Ja som už tušil, o čo ide, preto som sa len prizeral. Jeden
Francúz sa vedľa mňa labužnícky olizoval,
už sa nevedel dočkať, kedy príde na radu.
Keď konečne zahryzol do žemle, vypleštil
oči a urobil grimasu. Presne ako kuchár Harriott . So smiechom ma ponúkol. Zobral som
medzi prsty kus teplej, hnusne mastnej
sleziny a ovoňal ju. Na túto lahôdku miestni
stoja rady, ale pre turistov, ktorých žalúdky
nie sú zvyknuté na kus trasúceho sa loja, je
to často sklamanie.

Bohatá história, úchvatné
umenie
Potulovanie sa po meste je samo osebe zážitkom. Pri dlhej chôdzi sa môžete

hocikde osviežiť vynikajúcou čerstvou
šťavou z granátových jabĺk. Pohárik za
päť eur. Ak by ste sa unavili, neberte
si taxík. Lacnejšie a lepšie vám poslúži
sieť autobusovej a vnútromestskej vlakovej dopravy. O umenie a históriu sa
„potkýnate“ na každom kroku. Prekvapí
vás veľkolepá katedrála. Stavali ju od
roku 1185 do roku 1801. Jej súčasťou
je klenotnica, krypty a kráľovské hrobky. Kráľovský palác, známy ako Palazzo
dei Normanni (Normanský palác) ukrýva
poklad - Capella Palatína. V tejto kaplnke sú zlatisté, trblietajúce sa steny a
stropy, pokryté úžasnými maľbami a mozaikami. Rozľahlý priestor je harmóniou
umenia viacerých kultúr – arabskej, kresťansko-latinskej a byzantskej. Právom je
kaplnka na zozname UNESCO. Vstupné
je 11 eur, počas bohoslužieb sa možno
kochať zadarmo. Iný zaujímavý kostol
je San Giovanni degli Eremiti, súčasť
bývalého kláštora, s piatimi červenými
kupolami, obklopený pomarančovníkmi,
mandarínkovníkmi, ibištekmi, jazmínom
a paznechtíkom. V Palerme sú aj unikátne katakomby. Ukrývajú 8000 kostier v
rôznych polohách. Sediaci, stojaci, či ležiaci nebožtíci v uniformách, habitoch,
svadobných šatách, civilných oblekoch.
Hlavnou atrakciou je dvojročné dievča, ktoré po vyše 100 rokoch od svojej
smrti vyzerá akoby len spalo. Nemožno fotografovať. Fotografie nebožtíkov
smú predávať iba mnísi, ktorí katakomby
spravujú. Tento monopol im dobre vynáša, lebo máloktorý turista si nechce odniesť takýto suvenír.

Pozor na deci za sedem eur
Krajiny sa poznávajú aj cez žalúdok.. A sicílska strava je preslávená. Tisícročná zmes
rôznych stredomorských kultúr sa dodnes
prejavuje aj v gastronómii. Okrem spomenutých trhov, kde sú sezónne potraviny
najčerstvejšie a cenovo najprijateľnejšie, je
tu množstvo lacnejších, ale aj drahších, ba
predražených reštaurácií. Aj v nie drahej reštaurácii sa treba vopred spýtať, koľko stojí
víno, lebo sa môže stať, že vám donesú deci
obyčajného za sedem eur aj za viac. Odporúčam sa poradiť s miestnymi, kde oni chodia jesť. Čo vám odporučia, tam nebude draho a jedlo bude zaručene originál sicílske.
Je nespravodlivé, že pri vyslovení mena tohto mesta a mena ostrova sa človeku vybaví
zločinecká organizácia. Palermo je úžasné
mesto, kam sa človek túži vrátiť. Ja som bol
v Palerme iba štyri dni. No na pomyselnej
korune Sicílie je tých drahokamov viac.

FAŠIANGOVÁ SOBOTA
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Igor Kňazovický, snímky autor, M. Grebeči

Počasie v sobotu 10. februára
ráno nevyzeralo vábne. Zdalo
sa, že bude pršať , fúkal nepríjemný vietor. Napriek tomu
sa na parkovisku pred Poľnohospodárskym družstvom
Vajnory stretli členovia miestnych združení a spolkov, aby
si pomerali sily v tradičnom
varení guláša.
Miestni poľovníci stavili na divinu, Podobenka stavila na tradičný recept. Divadelníci z VOD sa sem - tam inšpirovali aj pohárikom vajnorského vína, ktoré k vareniu
guláša patrí. V stánkoch sa ponúkali aj tradičné sladkosti a koláče. Stánok Základnej
školy Kataríny Brúderovej ponúkal chutné
koláče, pri ktorých príprave sa zúčastnili
aj žiaci školy. Počasie sa okolo 11. hodiny
umúdrilo a ukázalo sa aj zubaté slniečko.
Nad parkoviskom sa v tom času už vzná-

šali vône z kotlov, v ktorých bublalo chutné
jedlo. Fašiangový program predstavili členovia Vajnorského okrášľovacieho spolku
a po nich návštevníkov potešilo vystúpenie detí zo súboru Podobenka z Vajnor. V
rámci programu mohli návštevníci vidieť aj
tradičné búranie mäsa a prípravu zabíjačkových špecialít. Popoludní odborná porota
pod vedením Igora Hraška z miestneho
družstva hodnotila „výtvory“ jednotlivých

družstiev. Vyhrali všetci. Na vyhodnotenie
prišiel aj starosta Ján Mrva. Popoludní sa
návštevníci postupne začali vytrácať. Deti
sa presunuli na ľadovú plochu, kde sa konal
karneval na ľade. Členovia VOS sa presunuli do Bratislavy , kde predstavili tradičné
fašiangové zvyky. Fašiangová sobota sa
skončila tradičnou fašiangovou zábavou aj
s pochovávaním basy v miestnom dome
kultúry. Bola to príjemná sobota.
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Jana Osvaldíková a Tatiana Ilavská

V stredu 31. 1. 2018 žiaci
priniesli domov hodnotenie
svojej polročnej práce. V piatok boli polročné prázdniny.
No a medzi nimi bol štvrtok,
deň ako stvorený na karneval.
Pre 1. stupeň sa začal o 9.00 h.
Udržať žiakov počas prvej hodiny aspoň čiastočne pri učive
sa rovnalo zázraku. Konečne
odbila vytúžená hodina.
Vďaka našim deviatakom sa telocvičňa
odela do slávnostného šatu. Pani učiteľka
Emilka a pán učiteľ Martin sa postarali o
správny výber hudby a radostné šantenie
sa mohlo začať. Tancovanie, ktorí niektorí
poňali viac športovo, a tak veľmi pripomínalo behanie, skákanie a smiech sa miešali
s hudbou. A nie len v tom predviedli žiaci
svoju šikovnosť. Bravúrne zvládli rozprávkovú úlohu. Každá trieda dostala 2 rozprávky. Z jednej mali pantomimicky kúsok
zahrať a z druhej vytvoriť živý, ale nepohybujúci sa obraz. Ostatní hádali, o akú
rozprávku ide. Ani jedna rozprávka neostala neuhádnutá.
V dobrej nálade doznela aj posledná pes-

nička a žiaci sa so sladkou odmenou rozlúčili s telocvičňou, ktorá o pár chvíľ privítala
žiakov 2. stupňa.
Veľkáči, druhostupniari, tiež neostali bez
zábavy. Deviataci a deviatačky vyzdobili
telocvičňu, pripravili súťaže a pesničky.
Najskôr sa nám všetci predviedli vo svojich maskách, čím nás, samozrejme, veľmi
prekvapili a potešili, pretože niektoré boli
skutočne originálne.
Po prehliadke deviataci uviedli pár súťaží.
Nechýbal tanec okolo stoličiek, pričom si
žiaci po zastavení hudby museli čo najrýchlejšie sadnúť. Kto nestihol, žiaľ, vypadol.
No poviem vám, boli naozaj veľmi šikovní.

Nechýbal ani tancujúci pár na novinách a
kŕmenie jogurtom. To bolo trošku aj trápenie pre jedákov, pretože tí, ktorí kŕmili,
mali zaviazané oči. Naše skvelé deviatačky
však mysleli na všetko a pripravili im obrovský igelitový podbradník. No ušlo sa aj
vlasom... To neprekážalo, zábava bola, a to
je na karnevale hlavné.
Po súťažiach si žiaci ešte trošku poskákali
a nakoniec boli vyhodnotené tri najlepšie
masky. Sladkú odmenu však nedostali len
traja, ale všetci naši milí žiaci. Verím, že
nielen telocvičňa bude dlho spomínať na
vydarený karneval, ale aj naši žiaci. Už sa
teším, čo si vymyslia na budúci rok.

VIANOČNÁ AKADÉMIA, VIANOČNÉ TRHY
Jana Cigániková, snímky autorka

Stalo sa tradíciou Základnej
školy Kataríny Brúderovej,
že zimné mesiace žiaci vítajú
výrobou vianočných ozdôb,
pečením koláčov a ozdobovaním perníkov.
Koledy, punč, koláče, vianočné úsmevy,
dobrá nálada. To všetko sprevádzalo aj
tento rok vianočné trhy, ktoré sa uskutočnili v našej škole 15. 12. 2017. Hlasná
vrava prezrádzala, že život v škole neutíchol ani po skončení vyučovania. Nakupujúci zjednávali ceny a žiaci sa snažili
predať. Z našich detských predavačov sa
zrazu stali výborní obchodníci, ktorí pres-
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ne vedia, čo treba povedať. Veríme, že
rodičia i deti si prišli na svoje. Odniesli si
z trhov nielen krásne vianočné ozdoby,
ale aj čaro blížiacich sa Vianoc. A ak sa
nakupujúcim predsa len nepodarilo užiť

si vianočnej nálady, v programe, ktorý si
pripravili žiaci Základnej školy Kataríny
Brúderovej, ju určite našli.
Žiaci sa pod vedením svojich triednych
učiteľov snažili aspoň na krátku chvíľku
dotknúť zimy, vyspievať si vločky snehu
a priniesť sviatočnú atmosféru do všetkých príbytkov. V KD Vajnory sa tancovalo, spievalo, recitovalo. A tlieskalo. Rodičia
boli na svoje deti právom hrdí a učitelia sa
tešili z každého úspechu a potlesku.
Vianočnú akadémiu skončili žiačky druhého stupňa koledou Tichá noc, ktorú
zaspievali v piatich jazykoch. Dobre počujete, naozaj, v piatich. Postupne sa k nim
pridalo aj niekoľko žiakov prvého stupňa.
A to bol potom ešte len zvuk. Neboli ste
tam? Môžete ľutovať. Pán riaditeľ pripojil záverečný vinš a... Všetkým z nás sa z
akadémie odchádzalo akosi veselo. Vianoce boli naozaj blízko.

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA
ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
RNDr. Tibor Kráľ,
poverený vedením MŠ

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3
ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.
306/2008 doplnenú vyhláškou č. 308/2009
Z. z. o materskej škole/ďalej len „vyhlášky“/
a VZN mestskej časti Bratislava - Vajnory
č.4/2013 o prijímaní detí do materskej školy
a na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole
VÁS POZÝVAME NA ZÁPIS DETÍ DO MŠ,
ktorý sa uskutoční v termíne od 16. apríla do 20. apríla 2018.
Miestom na podávanie žiadosti o prijatie
dieťaťa do MŠ /ďalej len „žiadosť“/ pri zaregistrovaní žiadosti v sídle materskej školy

na Koniarkovej ulici č. 9 /ďalej len „sídlo MŠ“/
zákonný zástupca povinne predloží spolu so
žiadosťou aj občiansky preukaz.
Žiadosť si môžete prevziať v MŠ osobne
a je prístupná aj na webstránke materskej
školy: msvajnory.webnode.sk v položke
Tlačivá. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o
zdravotnom stave dieťaťa. V zmysle platnej
legislatívy je potrebné uviesť a to, či je dieťa
riadne očkované /nemá to vplyv na prijatie
dieťaťa/. Bez týchto náležitostí nemôže byť
žiadosť zaregistrovaná.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí
dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ MŠ najneskôr do
18. mája 2018.
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa
do MŠ si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť osobne v termíne od 21. mája do 25.
mája 2018, po tomto termíne nevyzdvihnuté žiadosti budú zaslané poštou.
Podrobnejšie podmienky na prijímanie upravuje VZN MÚ MČ Vajnory č. 4/2013 a kritériá
prijaté pedagogickou radou materskej školy.

OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ DO PRVÝCH
ROČNÍKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Ing. Ján Mrva,
starosta Mestskej časti Bratislava-Vajnory
Zápis sa uskutoční v zmysle VZN 4/2013
o prijímaní na výchovu a vzdelávanie v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Vajnory
Termín a čas zápisu:
v piatok 13. apríla 2018 od 15.00 h do
18.00 h,
v sobotu 14. apríla 2018 od 8.30 h do
12.00 h
Miesto zápisu: ZS Kataríny Brúderovej,
Osloboditeľská 1, Bratislava
Podľa §19, §20 a § 60 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť
na zápis dieťa, ktoré do 31. augusta 2018
dovŕši šiesty rok veku, ako aj dieťa, ktoré
malo v predchádzajúcom roku odklad začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden rok.
Ak rodič chce zapísať do školy mladšie dieťa, musí si pri zápise vyžiadať informácie o
úradnom postupe pri predčasnom zaškolení.
Deti sú zapisované do školy spravidla podľa miesta bydliska, ale nie je to zákonnou
podmienkou. Na zápis je potrebné prihlásiť
aj deti telesne postihnuté, aby bolo mož-

né včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie,
prípadne zaradenie do príslušného druhu a
typu školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť, alebo vydať rozhodnutie o oslobodení povinnej školskej dochádzky.
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:
• platný občiansky preukaz
• rodný list dieťaťa
• v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa
doklad o jeho zdravotnom postihnutí
Všetky tlačivá potrebné na zápis sú k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie na web stránke školy: www.zsvainorv.sk.
Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
Upozornenie: Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa k povinnej
školskej dochádzke je postihnuteľné ako
priestupok podľa §11 a §31 ods. 1 a 2 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov. Za dopustenie sa takéhoto priestupku je možné uložiť pokutu
do 331,93 €.

ŠKOLA

KRITÉRIÁ NA
PRIJÍMANIE DETÍ
RNDr. Tibor Kráľ,
poverený vedením MŠ

Do materskej školy sa spravidla prijímajú deti
vo veku od 3 do 6 rokov. Výnimočne možno
prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné
podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti (bez plienky a vie
samostatne jesť lyžicou).
Pri prijímaní detí do materskej školy dodržiavame princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie a segregácie.
Prednostne sa prijímajú:
• deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku
• deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou /ďalej len OPŠD/, pričom rodič v
zmysle školského poriadku predloží riaditeľke, spravidla do 30. mája daného roku, rozhodnutie riaditeľa ZŠ o OPŠD
• deti s dodatočne OPŠD, pričom rodič predloží
riaditeľke rozhodnutie riaditeľa ZŠ o dodatočnom OPŠD
Ďalšie podmienky na prijímanie prerokované
v pedagogickej rade a rade školy:
V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa je vyšší, ako umožňuje kapacita MŠ, prednostne budú prijaté :
• deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v MČ
BA Vajnory
• súrodenci detí, ktoré už navštevujú našu MŠ
• deti pochádzajúce z neúplných rodín, rodín v
hmotnej núdzi, znevýhodneného prostredia a
dovŕšili vek 3 roky
• deti podľa poradia, od najstaršieho dieťaťa
po naplnenie kapacity

PRACOVNÁ PONUKA
UČITEĽKA PRE PREDPRIMÁRNE
VZDELÁVANIE

Miesto výkonu práce :
Osloboditeľská 1 - alokované pracovisko Materská škola, Koniarkova 9, 831
07 Bratislava
Termín nástupu :
1. september 2018
Požadovaný stupeň vzdelania :
V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z. z. a zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní
- úplné stredné odborné vzdelanie
Optimálne vzdelanie : / https//:www.
istp.sk/
Kontakt :
RNDr. Tibor Kráľ, 0918 730 171
Andrea Vajdová, msvajnory@msvajnory
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REPREZENTAČNÝ PLES 2018
V sobotu 3. februára sa v Dome kultúry Vajnory plesalo. Pozrite si, ako to na tohoročnom tradičnom plese vyzeralo v našej fotoreportáži. Atmosféru príjemného večera zvečnila pre vás
Kristína Töröková.
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ŽIVOT FK

1933

Richard Fekete, snímky autor

FK VAJNORY

www.vajnory.sk

AJNORY

Nový rok 2018 je tu a my vo
futbalovom klube máme pred
sebou ďalšie ciele a vízie. Tou
najväčšou je výmena a obnova unimobuniek, ktoré nám
slúžia ako šatne a skladové
priestory.
Začína nám byť totiž trochu tesno. V našich mládežníckych tímoch pribúdajú deti a
chceme všetkým ponúknuť väčší komfort.
O tomto projekte, ale aj iných udalostiach
sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

A-tím muži
(tréner Ladislav Mikita)
Naši seniori sa pripravovali spoločne (skupina „A“ aj rezerva) od polovice januára. V
utorok výbehmi v okolí obce, v stredu a v
piatok na umelej tráve Mladej Gardy. Zároveň znovu štartovali v Zimnom turnaji
BFZ. Mužstvo sa opäť obmieňalo, niektorí hráči odišli do Rakúska, snažili sme sa
káder doplniť. Možno aj ďalšími mladými
dorastencami, ktorým to už vek dovoľuje.
V príprave sme na úvod nastúpili v Prievoze proti Kalinkovu (4:4), potom sme už na
Pasienkoch remizovali s NMŠK Bratislava
(3:3). Nasledoval výbuch improvizovanej
zostavy s Ivankou pri Dunaji (0:8), ďalšie
derby s Bernolákovom (3:1) a pár iných súperov. V klube sme sa rozhodli urobiť malý
pokus s hracím dňom našej skupiny „A“. V
snahe pritiahnuť aj ďalších fanúšikov budeme hrať na jar domáce zápasy v sobotu. V lete potom vyhodnotíme, ako sa táto

zmena odzrkadlí na návštevnosti. Jarný
program našich seniorských tímov nájdete
nižšie. Otázny je posledný aprílový víkend,
keď hostíme Slovan „B“. Musíme si počkať
na program Fortuna Ligy.

Mladší dorast
(Radoslav Kováč)
Tréner dorastencov sa v januári tešil z ďalšieho prírastku do rodiny (gratulujeme a
prajeme zdravie) a aj z dobrých tréningových podmienok. Mladíci mali v pondelok
večer k dispozícii telocvičňu základnej školy, v stredu sa delili o plochu Mladej Gardy
s mužmi a ďalší tréning v týždni mali vo
Svätom Jure, odkiaľ máme päť chlapcov.
Koncom januára v tamojšej telocvični absolvovali aj turnaj svojej vekovej kategórie.
A boli najlepší, všetky tri zápasy vyhrali.

Mladší žiaci U13
(Róbert Vajda)
Žiaci trénera Vajdu mali v zimnom období,
podobne ako ostatné mládežnícke výbery,
dva tréningy v telocvični. Okrem toho v
rámci spolupráce s Klubom rodičov využívali aj plaváreň SOŠ na Pántoch a ľadovú
plochu vo Vajnoroch. Na žiadnom dlhodobom turnaji sa nezúčastnili, ich zimné obdobie bolo napriek tomu pestré. Po jarných
prázdninách by sa toto družstvo, ale aj
všetky ostatné mali presunúť von na naše
ihrisko.

Mladší žiaci U12
(Andrej Kulčár)
Náš výber U12, teda druhý tím mladších
žiakov, chodil každú sobotu do haly SOŠ na
Pántoch na tradičný zimný turnaj a nestratil sa. Tréner Kulčár svoju zostavu obmieňal podľa zdravotného stavu, dochádzky a
správania sa na tréningoch. Zápasy sa hrali
40 minút, na ihrisku boli okrem brankára 4
hráči, takže v nominácii bolo vždy 9 nádejí.

Prípravka (Richard Fekete)
Zimný turnaj hrala aj prípravka. Opäť s dvoma skupinami. V celkovo 16 súbojoch sa vo
vajnorskom drese ukázalo spolu 24 chlapcov. Turnaj bol určený pre deti narodené
v roku 2007 a mladšie. V našich tímoch
sme mali 6 hráčov ročníka 2007, desiatich
2008, piatich 2009. Často oveľa starších
súperov sa nezľakli ani traja chlapci ročníka
2010 (bratia Jakub a Lukáš Račkovci a Filip
Gero).
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Predprípravka (Martin Cintavý, Patrik Mozola, Kamil
Bľanda)
Ich rovesníci v predprípravke pracujú dvakrát do týždňa pod vedením troch trénerov.
Počet detí sa postupne ustálil, v priebehu
jari budeme vybavovať registračné preukazy aj ďalším, aby sme mali od leta možnosť
vytvoriť, ak to situácia dovolí, až tri družstvá v kategórii prípravky.
Futbalový klub spolu združuje vyše 110
registrovaných hráčov (z toho 80 detí) a
približne 80 neregistrovaných (20 v „Old
boys“ a asi 60 malých nádejí v predprípravke). K tomu 30 členov FK, mnoho ďalších
fanúšikov, rodičov a rodinných príslušníkov.
Pre každého chceme vytvoriť čo najlepšie
podmienky. Už zopár rokov postupne rastie
pri našom veľkom ihrisku aj menšia plocha,
ktorá už slúži našim najmenším v rámci
tréningového procesu. Potrebujeme ju aj
oplotiť, nainštalovať osvetlenie, ochranné
siete, brány, taktiež zveľadiť kabíny detí.
Ak nám v tom chcete pomôcť, môžete
nám poukázať 2% z vašich daní. Hlavným
bodom nášho snaženia v tomto roku bude
obnova a doplnenie unimobuniek. Už dlhšie pracujeme na získavaní prostriedkov a
príprave plánov. V roku 2017 sme získali
18-tisíc od Slovenského futbalového zväzu
(k tomu musíme zohnať 6-tisíc ako spoluúčasť FK). V tomto roku sme zase požiadali

o grant Bratislavský samosprávny kraj, ktorý by nám mohol poskytnúť v rámci svojej
výzvy až 20-tisíc eur, pričom našou úlohou
je pripojiť 50 % poskytnutej sumy ako spoluúčasť. Celková hodnota tohto projektu
je cez 60-tisíc eur. Na snímkach si môžete
pozrieť aktuálny stav, ktorý je už nepostačujúci, aj s našim návrhom. Nemusí byť
konečný. Ak nezískame dosť prostriedkov,
budeme sa musieť uskromniť. Základným
cieľom je poskytnúť ďalšie priestory na
šatne našich žiakov a dorastencov, rozšírenie šatne mužov, zakomponovanie bufetu,
i novej kancelárie, ktorá by mala tvoriť druhé podlažie. Presunúť musíme našu kosačku a ostatné pomôcky hospodára do novej

Plán jar – 3. liga
11. 3. ned
17. 3. sob
25. 3. ned
31. 3. sob
8. 4. ned
14. 4. sob
22. 4. ned
????
5.5. sob
9.5. str
12. 5. sob
20. 5. ned
26. 5. sob
2. 6. sob
9. 6. sob

garáže. Vytvorí sa tým miesto na novú
šatňu hostí (na návrhu najbližšie k vchodovej bráne). Odbúrame tým kolízne situácie
pri organizovaní domácich zápasov, keď
sa občas vo vypätej atmosfére hráči hostí
miešali s fanúšikmi či návštevníkmi bufetu.
Získame tým aj šatňu výlučne pre našich
dorastencov. Šatňu mužov zase chceme
rozšíriť a vytvoriť v nej lepšie podmienky
na prípravu na tréningy a zápasy. V tejto
aktivite je nám nápomocný aj miestny úrad
či niekoľko dlhoročných podporovateľov.
Opäť pripomínam, že sa môžete pridať aj
vy, ak nám poukážete 2 % z dane. Tlačivo
a postup nájdete na našej stránke www.
fkvajnory.sk.

Plán jar – 5. liga
Rohožník – Vajnory
Vajnory – Báhoň
D. Lužná – Vajnory
Vajnory – Lozorno
Rača – Vajnory
Vajnory – Tomášov
Ivanka pri Dunaji – Vajnory
Vajnory – Slovan B
Svätý Jur – Vajnory
Vajnory – Rovinka
Pezinok – Vajnory
FC Petržalka – Vajnory
Vajnory – Most pri Bratislave
Devínska N. Ves – Vajnory
Vajnory – Bernolákovo

14.30
15.00
15.00
16.30
10.30
17.00
17:00
17.00
17.00
17.30
17.00
10.30
17.00
17.30
17.30

18. 3. ned
25. 3. ned
1. 4. ned
8. 4. ned
15. 4. ned
21. 4. sob
????
5. 5. sob
13. 5. ned
19. 5. sob
27. 5. ned
3. 6. ned
10. 6. ned

Vajnory B – Miloslavov
Devínska N. Ves – Vajnory B
Vajnory B – NMŠK
Dúbravka – Vajnory B
Vajnory B – MŠK Senec
Krasňany – Vajnory B
Vajnory B – Ch. Grob
Iskra Petržalka – Vajnory B
Vajnory B – Jarovce
Vajnory B – Nová Dedinka
Igram – Vajnory B
Vajnory B – Malinovo
Danubia H. Šúr – Vajnory B

15.00
15.00
16.30
16.30
17.00
10.30
17.00
10.30
17.00
17.00
17.00
17.30
17.30
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KATARÍNSKA ZÁBAVA 2017
Viktor Fekete, HK Vajnory, snímky autor

Hádzanársky klub Vajnory v
spolupráci s mestskou časťou
Bratislava - Vajnory aj tento rok usporiadali tradičnú
Katarínsku zábavu. Tento rok
termín zábavy dokonca padol
presne na 25. Novembra, čiže
na Katarínu.
Akciu podporili:

SPONZORI:
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Po skúsenostiach z minulých rokov sa
hádzanári opäť snažili prichystať čo
najlepšiu zábavu, aby sa všetci dobre
zabavili a odniesli si pozitívne spomienky. Po dobrých skúsenostiach z predchádzajúcich rokov sa opäť o hudbu
starala skvelá živá kapela Kollarband, po
ktorej taktovku prebral a do tanca hral
DJ Live. O dobrých skúsenostiach a zážitkoch z minulých rokov svedčí aj fakt,
že už 2 týždne pred akciou bolo temer
vypredané a je nám ľúto, že vzhľadom
na kapacitu sa podaktorým už nakoniec
neušli lístky. Čo potešilo tento rok bol
aj zvýšený záujem „mladých Vajnorákov“, ktorí sa v hojnom počte zúčastnili
a pomohli dotvoriť skvelú atmosféru.
Okrem skvelej hudby a zábavy sa tento
rok vďaka podpore štedrých sponzorov

uskutočnila opäť bohatá tombola, z ktorej mali všetci výhercovia veľkú radosť.
Samozrejme, že si popri tancovaní všetci mohli pochutiť na dobrom kvalitnom
vínku z PD Vajnory, ako aj na skvelej kapustnici, pagáčoch a štrúdľach. Verím,
že všetkým zúčastneným sa páčilo a že
budúci rok sa opäť prídu zabaviť a podporiť tak aj hádzanársky klub Vajnory.
Za spoluprácu ďakujeme miestne úradu
a všetkým sponzorom, ktorí sa zúčastnili na tejto výbornej novembrovej akcii.
Ospravedlnenie redakcie: V tlačenej
podobe Vajnorských noviniek sa do vydania omylom dostal materiál z Katarínskej zábavy 2016. Uverejňujeme preto
aktuálny text aj fotografie. Organizátorom sa ospravedlňujeme.
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VAJNORSKÝ ĽADOVÝ POHÁR
Marián Nemček, snímky autor

Otvorenie a úvodné vhadzovanie deviateho ročníka mal
v rukách starosta Vajnor Ján
Mrva. O 8.30 h odštartovala
skupinová fáza turnaja, na
ktorej základe boli tímy nasadzované do súbojov playoff.
Hneď v úvodnom zápase sa predstavili
obhajcovia z minulého roku, tím Condors.
Proti nim nastúpili hráči z HC Apollo. Od
začietku bol zápas vyrovnaný, ale gólovo
sa viac presadil tím Condors, ktorý svoj
polčasový stav 4:2 dokázal navýšiť na
konečných 8:5.
Tím HC Apollo po krátkej pauze nastúpil
hneď na svoj ďalší zápas proti tímu Bocko. HC Apollo dokázal vyhrať polčas rozdielom jedného gólu, ale vstup do toho
druhého im nevyšiel a rýchlymi gólmi súpera sa skóre otočilo a tím Bocko zvíťazil
7:6. Na radu prišli obľúbenci domáceho
publika Končári. Tí hneď od začiatku dokázali, že nedajú nič zadarmo a obhajcov
titulu Condors trápili do samotného záveru, no napokon podľahli 3:4. Hneď v ďalšom zápase sa stretli najvyrovnanejšie
tímy Končári a HC Apollo. Tímy nedoká-

zali v priebehu zápasu odskočiť viac ako
na 1 gól a po riadnom hracom čase bolo
skóre 4:4. O zápase rozhodlo predĺženie,
v ktorom dokázal skórovať tím HC Apollo.
Nasledovne si v jednoznačných zápasoch
poradili s tímom Bocko najprv Condors
(14:3) a aj Končári (7:3).
Semifinálové zápasy sa mohli začať. O to
prvé sa postarali víťazi skupinovej fázy
Condors a hráči z tímu Bocko. Úspešní
tak ako v prvom vzájomnom zápase, boli
Condori.
Druhé semifinále sľubovalo vyrovnaný
súboj, a tak sa aj stalo. HC Apollo a Končári ukazovali od začiatku zápasu túžbu po
víťazstve. Apollo si však vybudovalo náskok 3:1. Ten sa im darilo udržiavať. Dokázali reagovať na zníženie 2:3, tak isto
3:4 rýchlym gólom a udržiavali si 2-gólové vedenie. Štyri minúty pred koncom
Končári znížili na 4:5, no to bolo všetko
a poznali sme dvojice v boji o 1., resp. o
3. miesto.
V boji o 3. miesto si Končári poradili suverénne s tímom Bocko.
Vo finále sa, teda, predstavili Condors vs
HC Apollo. Perfektný prvý polčas sa musel divákom páčiť. Útočný prejav oboch
tímov a množstvo gólov však priniesol
polčasový výsledok 6:4 v prospech Condors. V polčase tímy pozmenili taktiku a
zameriavali sa už viac na obranu ako na
útok. Ťažko sa oba tímy presadzovali pred

bránou súpera. Apollo však znížili na 6:5 a
súboj o vyrovnanie sa mohol začať. Rýchle protiútoky Condors sa nedarilo zakončiť a tlak Apollo neprinášal tiež góly. Do
posledných chvíľ sa bojovalo o výhru. So
záverečným hvizdom sa mohli, napokon,
tešiť hráči Condors, ktorí v tesnom zápase porazili HC Apollo 6:5.
Condors si okrem pohára pre víťazov odniesli aj dve individuálne ocenenia. Juraj
Švihráň sa stal najlepším strelcom turnaja
s 15 gólmi. Cenu pre MVP hráča turnaja si
odniesol Roman Brúder.
Turnaj prebehol bez zranení, čo všetkých
určite potešilo. Hráči si užili príjemný hokejový zážitok a iste aj diváci museli byť
spokojní so zápasmi týchto amatérskych
tímov.
Poradie tímov:
1. miesto – Condors tím
– najužitočnejší hráč tímu Jozef Brúder
2. miesto – HC Apollo
- najužitočnejší hráč tímu Michal Švantner
3. miesto – Končári
- najužitočnejší hráč tímu Jakub Čeleš
4. miesto – Bocko
- najužitočnejší hráč tímu Ján Drab
Najlepší strelci – Juraj Švihráň (Condors)
– 15, Jozef Brúder (Condors) – 12, Daniel
Mrva (HC Apollo) – 11
MVP – Roman Brúder (Condors)
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KARNEVAL NA ĽADE 2018
Marian Nemček, snímky autor

V sobotu 10. februára 2018
mali Vajnoráci na programe
viaceré podujatia.
Deti si ráno mohli pozrieť zabíjačkové tradície na Družstevnom hodovaní.
O 15. hodine si však deti obliekli svoje
preoblečenie a masky, tenisky vymenili
za korčule a hor sa na ľad. V príjemnej
atmosfére detských piesní po ľade sa
premávali princezné, strašidlá, hokejista,
smrtka či templár. Deti boli odmenené
sladkou medailou, rodičia úsmevom svojich detí a spoločne si užili príjemné zimné chvíle na ľade.
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AKTIVITY KLUBU RODIČOV
VO VAJNOROCH
Monika Debnárová
www.klubrodicovvajnory.sk

Novoročný turnaj mladších
dorastencov vo Svätom Jure
Mladší dorast FK Vajnory, v ktorom hosťuje viacero chlapcov zo Svätého Jura, sa stal
víťazom turnaja, ktorý zorganizoval Klub
rodičov - Vajnory, v úzkej spolupráci s rodičmi zo Svätého Jura, v miestnej športovej
hale pri ZŠ Sv. Jur v nedeľu 28.1. 2018.
Okrem družstva usporiadateľa sa na turnaji zúčastnili aj tímy: FC Ružinov, ŠK Vrakuňa a MŠK Senec. Celý turnaj mal vysokú
športovú úroveň, všetky mužstvá a zápasy boli vyrovnané, aj keď sa každý zápas
odohral vo veľmi rýchlom tempe, hra bola
férová a čistá, bez faulov.
Pre všetkých hráčov turnaja sme pripravili pitný režim a občerstvenie (minerálne
vody, plnené bagety a na doplnenie energie horalky).
Po odohratí 6 zápasov bolo vyhodnotenie
turnaja, v ktorom vyhlásili najlepších hráčov a poradie mužstiev.
Vyhodnotenie najlepších hráčov:
Najlepší brankár turnaja – Matej Meško – FK
Vajnory (dostal 2 góly)
Najlepší strelec turnaja – Martin Zelenay –
FC Ružinov (dal 5 gólov)
Najlepší hráč turnaja – Patrik Gábriš – MŠK
Senec (určený podľa dohody trénerov)
Poradie družstiev:
1. miesto: FK Vajnory
2. miesto: FC Ružinov
3. miesto: ŠK Vrakuňa
4. miesto: MŠK Senec
Víťazom turnaja gratulujeme a želáme
veľa úspechov!

Vyskúšali sme novú plaváreň na Pántoch
V rámci rozširovania pohybových aktivít sme si v nedeľu 14. 1. 2018 prenajali
úplne celú plaváreň na Pántoch (SOŠ hotelových služieb) a poskytli ju bezplatne
deťom a ich rodičom na plávanie. Rodičia si
s deťmi rozdelili bazén na hraciu a plávaciu
plochu, vďaka čomu si mládežníci mohli pod dozorom trénerov Róberta Vajdu a
Rada Kováča zasúťažiť a rodičia v pokoji
zaplávať. Vďaka spolupráci s trénermi Róbertom Vajdom a Radoslavom Kováčom
nebola núdza ani o všakovaké súťaže.
Keďže sa všetkým zúčastneným rodinné
plávanie veľmi páčilo, zabezpečili sme im
plaváreň každú sobotu v januári a plánujeme v tom pokračovať aj na budúci rok.

Rodinné korčuľovanie
Na sklonku roka si náš Klub rodičov prenajal niekoľko po sebe idúcich piatkov vajnorskú ľadovú plochu a ponúkli sme ju deťom
na korčuľovanie. Posledný piatok v roku
2017 sme si plochu prenajali na rodinné
korčuľovanie s inštruktormi. Počas hodiny
strávenej na ľade sme sa všetci do sýtosti
vyšantili. Vďaka prítomnosti inštruktorov
sa konečne podarilo aj nám, dospelým,
zdokonaliť naše korčuľovanie. Rodinné
korčuľovanie a plávanie patrí k našim novým klubovým aktivitám, ktoré sa veľmi
osvedčili. Preto v nich plánujeme pokračovať aj v budúcom roku.

Súťaž o najlepší guláš
V sobotu 10 2. 2018 sme sa spolu s ostatnými vajnorskými spolkami zúčastnili
na súťaži vo varení gulášu, ktorá sa konala
v rámci Družstevného hodovania na parkovisku pred Poľnohospodárskym družstvom Vajnory. Pri varení sme zažili kopec

„srandy“. Naši oteckovia navarili vynikajúci
rodinný guláš, vhodný aj pre deťúrence,
za ktorý sme získali Diplom za najelegantnejší guláš. Aj mamky sa výborne zhostili
prezentácie nášho Klubu rodičov a reprezentovali nás v tom najlepšom svetle. Veľmi nás potešilo, že sa v našom stánku zastavilo nielen množstvo našich kamarátov
a známych, ale prišlo nás povzbudiť aj veľa
nových rodičov s deťmi. Najväčší záujem u
detí vzbudil náš nový denný letný tábor s
komisárom Rexom. Mamičky a staré mamy
sa zaujímali o naše kurzy varenia a oteckovia o rodinné výlety na bicykloch. Za pomoc pri varení guláša ďakujem rodine Kulovcov, Sýkorovcov a Depešovcov. V mene
Klubu rodičov ďakujeme aj všetkým, ktorí
nás finančne podporili (Ján Mrva, Soňa
Molnárová, Peter Pilinský, Juraj Ondruška,
Martin Cintavý). Výťažok z predaja guláša
použijeme na prenájom skákacieho hradu
pre deti na MDD.

Čo pre vás ešte pripravujeme?
Na jar pripravujeme spoločný autobusový
rodinný výlet na bicykloch okolo Neusiedlerského jazera so zastávkou vo Familyparku. V letných mesiacoch plánujeme v
spolupráci s mestskou časťou zorganizovať pre deti aj niekoľko turnusov denných
letných táborov:
23. - 27. júla 2018 (športový), 30. júla - 3.
augusta 2018 (malí pátrači s komisárom
REXOM),
6. - 10. augusta 2018 (rozprávkový), 13.
- 17. augusta 2018 (poznaj svoje mesto),
30. 12. pripravujeme pre celé rodiny koncoročný rodinný turnaj v bowlingu a v posledný deň roku 2018 zorganizujeme v DK
Vajnory Silvestrovskú mega party. Všetci
ste srdečne vítaní!

25

HISTÓRIA

www.vajnory.sk

ZAUJÍMAVOSTI Z MESTSKÉHO
ARCHÍVU
Ján Kúkel, Archív mesta Bratislavy

Príjmy mestského kata
Bratislavský mestský kat v roku 1775
popravil obesením dvoch mužov a dve
ženy postavil na pranier, kde boli vystavené verejnej potupe a hanbe. Za tieto pracovné výkony zinkasoval celkom
80 denárov. Po vyplatení sumy si za ňu
mohol v tom čase kúpiť, napríklad, 80
vajec alebo 13 kurčiat. Nebol to však
jediný zdroj jeho príjmu, mestská rada
ho paušálne platila sumou 141 zlatých
ročne. Vlastného mestského kata mala
Bratislava už od čias stredoveku a okrem vykonávania verejných popráv a
iných trestov mal na starosti aj odchyt
túlavých psov, odpratávanie odpadkov
a kadávrov (zdochlín) z ulíc.
Každodennosť pred mestským súdom
(21. november 1719)
Súd: S kým si otehotnela a kedy?
Zuzana (priezvisko nepoznáme): So
Šimonom, kočišom pána pivovarníka
z Podhradia, niekedy okolo Veľkonočných sviatkov.
Súd: Bola si presvedčená slovami a
sľubmi, alebo si to vykonala sama od
seba?
Zuzana: Keď prišlo k činu, spomínaný
Šimon sľúbil, že ma pojme do manželského zväzku.
Pre Zuzanu bolo toto tvrdenie formou
určitej obhajoby. Mravný rozmer tohto
prípadu bol rovnako dôležitý ako právny aspekt. Tvrdením, že „zhrešila“ až
potom, ako jej spomenutý Šimon sľúbil
manželstvo, zároveň vyjadrovala, že
nie je žiadna cudzoložnica a ani prostitútka, za čo by ju mohol stihnúť prísny
trest.

Pohostenie pre vyslancov
V roku 1626 sa zúčastnili na zasadnutí
taverníckeho súdu v Bratislave (vyššia
súdna inštancia pre uhorské mestá)
vyslanci siedmich kráľovských miest.
Na túto príležitosť mesto vynaložilo
nemalé finančné prostriedky. Len na
pohostenie boli dané 3 morky, 8 starých sliepok, 36 malých a 36 väčších
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kureniec, osem holieb masti (ca 6,8 l),
maslo, špenát, jablká, ryby, šalát, petržlen, bylinky, vajíčka, 29 libier teľacieho
(1 libra = 0,56 kg), 49 libier hovädzieho,
29 libier jahňacieho mäsa, teľacie pľúcka, čerešne a jahody, šalvia, majorán,
špargľa, chlieb, žemle, rožky a k tomu
dve holby ružovej vody – v tomto prípade nevieme, o čo vlastne išlo.

Oko za oko, zub za zub. Alebo
aj nie...
Dňa 6. júna 1621 sa dostavili pred

mestskú radu viacerí mešťania spolu s
vdovou po Pavlovi Bayrnovi, aby prosili
za jej syna Juraja, ktorý pred niekoľkými
dňami ubil istého Taliana menom Niclas
Zieger pri Dunaji motykou, za čo sedí
vo väzení. Spomínaný Juraj sa dohodol
s vdovou po mŕtvom a jeho bratom a aj
sa s nimi vyrovnal sumou 200 zlatých, k
čomu dal povolenie aj pán richtár. Rada
sa teda stretla, aby uvážila, či mu dať
milosť a prepustiť ho z väzenia, keďže
spomínaný ubitý bol aj tak už slabý a
chorý. Aj keď si za svoj neuvážený čin
zabitia na verejnosti na základe práva
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zaslúži stratiť život oddelením hlavy od
tela, s ohľadom na horeuvedené a na
to, že s tým súhlasil pán richtár, bude
mu darovaný život, a to s tou podmienkou, že behom 15 dní opustí mesto a
jeho pozemky. Ak ho však chytia na
majetkoch mesta, bude na ňom vykonaný trest smrti. Tento verdikt padol
na základe intervencie mestskej elity, s
ohľadom na jeho matku a zásluhy jeho
nebohého otca.

zimnom štadióne v Bratislave hokejový
zápas Bratislava – Berlín. O prejavoch
odporu voči politike tretej ríše svedčí napríklad aj táto športová udalosť.
Počas zápasu dvaja hokejisti – Ján Mistrík a slovenský reprezentant Teodor
Reimann – hrali proti svojim súperom
tak tvrdo, že tréner Berlína vyhlásil,
že už nikdy viac nebudú hrať proti
Slovensku. Obecenstvo na pozdrav nemeckého mužstva navyše zareagovalo

jednoduchým, no výstižným citoslovcom „fuj“. Výsledok zápasu dopadol v
neprospech Bratislavy 2:5. Tisov režim
na nešportové prejavy voči vojnovému
spojencovi zakročil a Slovenský hokejový zväz pre oboch spomenutých hokejistov, napriek tomu, že ich považoval za nepostrádateľných, vydal zákaz
nastúpiť v medzištátnych zápasoch
sezóny 1942/1943.

Len nech sa ožení...
V Bratislave bolo v minulosti veľké
množstvo rôznych cechov – od pekárov
cez garbiarov až po medovnikárov. Stať
sa cechovým majstrom a nasledovne
prijímať do služby tovarišov, nebolo
vôbec jednoduché. Záujemca o túto
pozíciu musel zhotoviť tzv. dokonalý
kus, výrobok vysokej kvality podľa zamerania cechu. Okrem toho však musel
vynaložiť aj nemalé množstvo peňazí
a niekedy nielen to. Ako sa píše v artikulách cechu zámočníkov: Ak by sa
nejaký tovariš chcel stať majstrom a
vykonávať samostatne remeslo, nech
je mu to povolené. Ak však nemá manželku, behom obdobia jedného roka sa
má oženiť.

Hokejom proti fašizmu
Dňa 20. decembra 1942 sa konal na
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HOSTING AMERICKÝCH RODÍN V RAČI
Vajnoráci, zapojte sa do projektu hostingu cestovateľov z USA a
predstavte nás v tom najlepšom svetle
V rámci projektu „GCCL Grand circle cruise line“ podnikajú cestovatelia z USA výlety naprieč Rakúskom, Maďarskom a Slovenskom. V
rámci výletov zavíta k nám do Vajnor v období od konca mája do
polovice novembra 2018 (19 x) približne 160 návštevníkov z USA
s cieľom zoznámiť sa s bežným životom nás Slovákov, našou kultúrou, tradíciami a gastronómiou. Cieľom projektu je predstaviť naše
Slovensko, tradície a typické slovenské jedlá v tom najlepšom svetle. Okrem toho sa zoznámite aj so zaujímavými ľuďmi a pocvičíte sa
v anglickom jazyku.
Podmienky pre záujemcov o hosting rodín:
- nevyhnutnosť ovládať anglický jazyk (konverzačná úroveň)
- komunikatívnosť a záujem o cestovateľov z USA
- poskytnúť hosťovanie návštevníkov po čas 2 hodín v domácnosti
- uvariť návštevníkom typické slovenské jedlo (bude zadané)
- ochota baviť sa s návštevníkmi o slovenských tradíciách a zvykoch, rodine, záujmoch a každodennom živote v rodine (bývanie,
záhrada, ...)
Nábor rodín sa bude konať 6. marca 2018 (utorok) od 15.00 – 17.00
h v malej zasadačke na Miestnom úrade – Vajnory.
S rodinami, ktoré prejdú výberom, bude spísaná zmluva o finančnom
vyrovnaní za hosting. Koordinátor projektu: Ing. Monika Debnárová,
kontakt: monika.debnarova@raca.sk, tel.: 0905 418 507,
aktuálne info nájdete aj na www.vajnory.sk

KEĎ SA NA NEPORIADOK
NEDÁ POZERAŤ...
Monika Voleková
Veľké jarné upratovanie je
ešte pred obyvateľmi Vajnor,
ale obyvatelia bytovky na
Rybničnej ulici počas roka
robia poriadok nielen okolo
svojho domu, ale aj ďalej.
Pozemok medzi mestskou
komunikáciu na Pántoch,
Rybničnou ulicou a plotom
SOU elektrotechnického až
ku zastávke MHD OÚ Obchodné je cieľom neporiadnikov, ktorí ním prechádzajú.
V tráve je možno vidieť plastové fľaše, sklenené fľaše od
alkoholu, stavebný odpad, televízor, papier či „hniezda“ s
odpadom. Najnovšie vidno na zemi staré použité detské
plienky... Keď sa odpad nahromadí, vždy sa nájde obyvateľ
alebo obyvatelia, ktorí sa na to už nemôžu pozerať. Vezmú
vrece a na ruky rukavice, a odpad vyzbierajú, hoci pozemok
nepatrí k bytovke. Veľká vďaka všetkým, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie.
Naposledy bola jednoosobová brigáda začiatkom februára
a jej výsledkom bolo 5 vriec plných starých plastových fliaš
a za misu sklených „tľapušiek“ od alkoholu. Kým bude jarná
brigáda, opäť sa nazbiera neporiadku na zopár vriec.
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SVÄTOŠTEFANSKÉ ŽEHNANIE VÍNA
Igor Hraško snímky autor

Už po 22. raz sa vo vínnej
pivnici poľnohospodárskeho
družstva Vajnory zišli milovníci vína, aby boli účastní na
požehnaní nie len vajnorského vína, ale aj celej vínnej
pivnice, jej zamestnancov a aj
našich vinohradov.
Hneď po skončení svätej omše vo vajnorskom Kostole Sedembolestnej Panny
Márie sa františkáni páter Jozef a diakon
Jaroslav presunuli do priestorov našej
vínnej pivnice, kde už na všetkých čakali
degustačné poháre a 5 vzoriek vína. Prítomných privítal, opäť vo vajnorskom kroji, obchodný riaditeľ Igor Hraško a požiadal
o úvodné slovo predsedu predstavenstva
Branislava Brúdera, ktorý zhodnotil vinársky rok a pochválil našich zamestnancov z
viníc i vínnej pivnice za odvedenú prácu.
Veď práve výsledkom ich práce môžeme
ľuďom ponúknuť vysoko kvalitné vína. Už
tradičným hosťom na svätoštefanskom
žehnaní vajnorského vína je aj starosta
mestskej časti Vajnory Ján Mrva, ktorý
si ctí tradície našich predkov a jednou z

nádherných tradícií je aj vinárstvo, teda
pestovanie viniča a dorábanie kvalitného
vína.
Po úvodných slovách už dostal slovo páter Jozef, ktorý na úvod zaspieval pieseň
o víne. Nasledovala modlitba za vinárov,
za dobrú úrodu i tú budúcu a nechýbalo
ani poďakovanie za nové vína. Po kadidle
prišlo i na svätenú vodu, ktorou boli pokropené takmer všetky priestory našej vínnej
pivnice. Po návrate pátra Jozefa medzi ostatných už čakali v džbánoch naše vína.
Koštovali sa Iršai Oliver – náš čerstvý zlatý
medailista, Pesecká Leánka, Chardonay,

Frankovka modrá a ďalší a už dvojnásobný zlatý medailista - Generál Pellé. Na
spríjemnenie koštovky našich vín už tradične na akordeóne zahral a zaspieval Igor
Hraško.
Po družných rozhovoroch a príjemnej atmosfére sa dvere našej pivnice zatvorili
pred štrnástou hodinou. Ľudia sa pobrali
každý svojou cestou a my nechávame
sudy a tanky nerušene oddychovať, aby
víno, ktoré v nich ešte zrie, mohlo putovať
k našim klientom v čo najlepšej kvalite a
chuti. Tešíme sa na ďalšiu úrodu i na ďalšie stretnutia pri našom vajnorskom víne.

TOHTOROČNÁ SEZÓNA NA
VAJNORSKOM DRUŽSTVE
Igor Hraško

Rok 2017 bol skutočne málo
prajný našim snahám o dopestovanie kvalitných poľných
plodín, keďže tento rok udrelo enormne veľké sucho.
Veľmi zle dopadol aj náš sad, kde nám tento
raz jarné mrazy zlikvidovali 80 % z celkovej
úrody broskýň, jabĺk a marhúľ. Jediné pozitívum pestovateľskej sezóny 2017 boli naše
vinice, ktoré nám priniesli celkom slušnú
úrodu hrozna, čo sa týka kvantity, ale najmä
čo sa týka kvality. Odhadovaná úroda bola
na úrovni 550 000 kg a skutočná 644 281
kg. Ani tu sme sa však nevyhli vymrznutiu

dvoch honov. Priemerná cukornatosť hrozna bola na úrovni 21°NM. Bude teda dostatok prívlastkových vín. V súčasnosti sú už v
predaji Iršai Oliver 2017 – biele polosladké
a Šyrák rosé 2017 – ružové sladké. Pochváliť sa však môžeme už aj získanými dvoma
zlatými medailami z výstavy v Trenčíne
Generál Pellé 2015 – červené polosuché a
Iršai Oliver 2017 – biele polosladké, a ďalších dvoch zlatých medailí z medzinárodnej
výstavy vín v Brne, kde opäť bodoval náš
Generál Pellé 2015 a pridal sa aj Šyrák rosé
2017 – ružové sladké.
Aj keď úroda na poliach nebola až taká, akú
sme očakávali, aj tak si povedzme výsledky
pestovania v sezóne 2016/2017. Úroda je
určená v čistom, t. z. prepočet na 14% -nú
vlhkosť pri obilninách a pri olejninách 8%nú vlhkosť. Pšenica ozimná dala priemernú
úrodu 3,5 t/ha, jačmeň ozimný 4,5 t/ha, jač-

meň jarný 4,0 t/ha, repka ozimná 2,3 t/ha,
slnečnica 2,2 t/ha a kukurica na zrno 5,3 t/
ha. Dorobilo sa len 13 t silážnej kukurice na
ha, čo je iba jedna tretina oproti minulému
roku, a lucerny 5 t/ha v sene, čo je oproti
minulému roku len polovica. Pre naše dojnice budeme musieť dokupovať v jarnom
období krmoviny a budeme sa spoliehať aj
na to, že nebude dlhá zima a budeme môcť
pokosiť prvú jarnú lucernu. V súčasnosti
dávame do poriadku náš strojový park, aby
sa čo najskôr mohlo vyraziť do polí a mohli
sme vysiať všetky jariny. Budúci rok sa nám
menia aj výmery polí, keďže nás zasiahne
výstavba diaľničného obchvatu D4. Aj preto dúfame, že globálne klimatické zmeny,
ktoré sa prejavujú čoraz intenzívnejšie,
opäť neurobia galibu v našom chotári a podarí sa nám dopestovať čo najlepšiu úrodu.
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PLÁN KULTÚRNYCH, ŠPORTOVÝCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ NA ROK 2018
Marec:
7. 3. MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN - slávnostné popoludnie, organizuje mestská
časť Bratislava-Vajnory a Senior klub
Vajnory, Dom kultúry Vajnory, 14.00 h
15. 3. UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA – obradná sieň Miestneho úradu Bratislava-Vajnory,
15.00 h
24. .3. TVORIVÉ DIELNE PRE DETI, Galéria Typo&Ars, 10.00 h - 14.00 h
25. 3. KVETNÁ NEDEĽA - zvyky a obyčaje
vo Vajnoroch, organizuje Podobenka z
Vajnor v spolupráci s mestskou časťou
Bratislava-Vajnory, Dom kultúry Vajnory,
14.00 - 18.00 h
25. 3. Talk show, DK Vajnory o 16.00 h,
organizuje Vajnorské ochotnícke divadlo a
MČ Bratislava -Vajnory
27. 3. DEŇ UČITEĽOV - stretnutie peda-

Kozmeticko-regeneračný salón IVA
ponúka tieto služby:
Masáž tváre, farbenie rias a obočia, hĺbkové
čistenie pleti, prístrojové ošetrenia, ošetrenie
rúk a iné. Viac na: www.salon-iva.sk
Za mlynom 3, Vajnory, tel. 0904623275
FK Vajnory hľadá hospodára pre futbalový
areál. Nástup 1.1. 2018. Podmienky - časová flexibilita, zručnosť pri kosení a údržbárskych prácach. Bližšie informácie na 0908
477 307. Richard Fekete, predseda klubu
MČ Bratislava – Vajnory hľadá
• brigádnikov na obsluhu zberného dvora na
biologicky rozložiteľný zelený odpad a to v
čase od 15.03.2018 do 16.11.2018. Pracovná doba je v piatok od 14.00 hod. do 18.00
hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 17.00 hod.
• upratovačku na upratovanie objektov MČ
Bratislava – Vajnory. Ide o prácu (upratovanie)
hlavne počas sobôt a nedieľ, ako aj na zastupovanie počas neprítomnosti (dovolenka, PN).
Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne, mailom
na kristofic@vajnory.sk , prípadne porazikova@vajnory.sk alebo telefonicky u vedúceho
referátu hospodárskej správy t.č. 02/21 295
253.
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gogických pracovníkov so starostom, Dom
kultúry Vajnory, 14.00 h

Pomníku padlých v spolupráci so školami a
Senior klubom, 11.00 h

1. 3. - 31. 3 . MAREC – MESIAC KNIHY
- burza kníh v knižnici, pondelok - piatok
14.00 h - 18.00 h

11. 4. 113. VÝROČIE PRÍCHODU FERDIŠA JURIGU DO VAJNOR, slávnostné
spomienkové dopoludnie v spolupráci
so školami a Senior klubom, Park Ferdiša
Jurigu, 11.00 h

ŠPORTOVÉ PODUJATIA:
25.3. Otvorenie CYKLOMOSTU na JURAVE a otvorenie korčuliarskej sezóny „Vajnory
na kolieskach“ 15.00h
Miesto : Cyklolávka ponad Šúrsky kanál
smerom na Čiernu Vodu.
Apríl:
2. 4. VEĽKONOČNÝ PONDELOK – ukážka
tradičnej šibačky, organizuje Podobenka
z Vajnor, Vajnorský ľudový dom, 8.00 –
12.00 h
4. 4. 73. VÝROČIE OSLOBODENIA BRATISLAVY, slávnostný akt kladenia vencov k
Materská škola Koniarkova, so sídlom Koniarkova 9, 831 07 Bratislava-Vajnory hľadá:
• 8 ľudí na obsadenie pozície učiteľ/učiteľka
materskej školy pre novovytvorené elokované pracovisko materskej školy s nástupom od
27.08.2018
• Požiadavky na zamestnanca:
• ukončené úplne stredoškolské vzdelanie
s maturitou so zameraním na učiteľstvo pre
materské školy, prípadne vysokoškolské
vzdelanie so zameraním na predškolská elementárna pedagogika,
• prax v materskej škole podmienkou,
• 1 ekonómku
• Záujemcovia/Záujemkyne sa môžu zasielať
žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a
súhlas so spracovaním osobných údajov mailom na kral@zsvajnory.sk alebo porazikova@
vajnory.sk
Klub rodičov – Vajnory
Ďakujeme vám za podporu v minulých rokoch
Z vašich daní a podporných grantov sme doteraz prefinancovali projekty pre deti a mládež v celkovej výške: 17 807,34 €
Tlačivo na 2% nájdete na www.klubrodicovvajnory.sk

21. 4. TVORIVÉ DIELNE PRE DETI, Galéria
Typo&Ars, 10.00 h - 14.00 h
30. 4. STAVANIE MÁJA – organizuje
mestská časť Bratislava-Vajnory v spolupráci s Vajnorským okrášľovacím spolkom
a Futbalovým klubom Vajnory, Park pod
lipami, 18.00 h
29. 4. Talk show
ŠPORTOVÉ PODUJATIA:
28. 4. VAJNORSKÝ DETSKÝ DUATLON –
organizuje mestská časť Bratislava-Vajnory,
Jurská cesta, 10.00 h
Klietky pre chov prepelíc , pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, viac na
www.123nakup.eu , tel.0907181800

Rád komunikuješ s ľuďmi?
Si tímový hráč? Baví Ťa obchod?
Pridaj sa k nám. Máme voľné pracovné
miesto a hľadáme práve Teba.

OBSLUHA ČERPACEJ STANICE
BENZINOL BRATISLAVA VAJNORY
Zaujímavá práca v dobrom kolektíve zameraná na predaj a komunikáciu so zákazníkmi.

Podrobné informácie na:
Mgr. Bibiana Duchajová
duchajova@benzinol.com
www.benzinol.com
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Budujeme, opravujeme, aby Vajnory
boli krajšie a lepšie sa tu žilo

Zima nám nadelila veľa snehu, technika a ľudia ho však
zvládali.

Dokončili sme cykloláv
ku na trase Vajnory – Čie
rna
Voda. Cyklodoprava je
zase o čosi bezpečnejš
ia.

Vajnorská ľadová plocha sa vďaka počasiu
tohto roku hojne využívala.

Začala sa kolaud
ácia

Po jarných prázdninách otvoríme 5 nových tried v prístavbe
Základnej školy Kataríny Brúderovej.

cyklotrasy Pri st
arom letisku.

Fašiangy sme zavŕšili tradičným družstevným hodovaním aj
s varením tradičných gulášov. Bolo veselo.

