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Oslava Jána Pavla II.
Dvadsiateho siedmeho apríla si pripomenieme 24. výročie historickej návštevy Jána
Pavla II. na Slovensku,
ktoré sa uskutočnilo
na starom vajnorskom
letisku 22. apríla 1990.
Tento deň je pamätným aj preto, že dopoludnia 27. apríla
bude bl. Ján Pavol II. v Ríme
vyhlásený za svätého. Znamená to, že bude daný za príklad
veriacim celého sveta a jeho
sviatok sa bude môcť sláviť každý rok. Medzistupeň „blahoslavený“ znamená, že sa môže
uctievať len na ohraničenom
území, ako bol Rím alebo rodné Poľsko. Výber prvej nedele
po Veľkej noci na svätorečenie
Jána Pavla II. nebol náhodný. Je
to sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý zaviedol ešte počas
svojho života.
Všetky tri udalosti si v našej
farnosti pripomenieme slávnostnou sv. omšou, ktorá bude
v Parku pod lipami o 15.30 h.
Z tohto dôvodu bude v nedeľu
27. apríla upravený čas bohoslužieb. V kostole bude sv. omša
len ráno o 8.00 h a zrušia sa sv.

omše o 10.30 h a o 18.00 h. Budeme mať tak možnosť sledovať
svätorečenie Jána Pavla II. doma
v priamom televíznom prenose,
ktoré si sprítomníme popoludňajšou slávnostnou sv. omšou.
Prihovorí sa nám obľúbený
kazateľ Mons. Marián Šuráb,
bývalý dekan teologickej fakulty. Počas sv. omše bude spievať
chrámový Zbor Jána Pavla II.
Po sv. omši bude spoločné
agapé v Parku pod lipami. Pozvánka sa dostane do všetkých
bratislavských farností, z toho
dôvodu je pravdepodobné, že
našu mestskú časť navštívia aj
hostia z okolia. Po sv. omši bude
slávnostnú atmosféru vytvárať
vystúpenie Vajnorskej dychovej
hudby. Ako hostitelia môžeme
prispieť skromným príspevkom
(najlepšie pečivom) na spoločné občerstvenie.
Je možné, že nás táto udalosť
neosloví a zostaneme zaujatí
vlastnými myšlienkami a starosťami. Bola by škoda nevyužiť silu sviatku, ktorý so sebou
prináša inšpirácie a Božie dary.
Toto je tajomstvom života Jána
Pavla II., človeka ako my, ktorý
vo Vajnoroch zakričal „Nebojte
sa!“ Ján Pavol II. miloval Pannu Máriu, pri ktorej sa človek
zbavuje strachu. Žil zmierený

s Bohom, čo dáva každému človekovi veľký vnútorný pokoj.
Toto všetko môžeme načerpať
na slávnosti 27. apríla popolud-

Púť do Velehradu
V sobotu 5. apríla
naša farnosť navštívila pútnické miesto
Velehrad na Morave.
Nadviazali sme tak na
púte z minulých rokov,
vlani v Ríme a predtým
v rakúskom Heiligen
Kreuz.
Putovali k naším koreňom. Pretože cisterciáni, ako vetva benediktínskeho rádu, ktorí dodnes
pracujú a modlia sa v Heiligen
Kreutz, sú spätí aj s dejinami
Vajnor. Na naše prekvapenie
sme našli dosť spojitostí aj s Velehradom. Hoci to bolo v pr-

vom rade poobhliadnutie sa za
Rokom Cyrila a Metoda, mysleli sme aj na náročné duchovné obdobie, ktoré našu farnosť
čaká. V autobuse sme si pozreli
dokument STV o púti vo Velehrade z roku 1985, ktorá sa premenila na prvý otvorený protest
v ČSSR proti komunistickému
režimu.
Po vzniku prvej ČSR sa na Velehrade konali kongresy, na
ktorých sa Slováci inšpirovali
zakladaním mnohých spolkov. Neobišli ani Vajnory, ako
dosvedčujú zástavy Združenia
katolíckej mládeže a Katolíckej jednoty žien z roku 1923,
ktoré sú po oprave inštalované
v našom kostole. Velehrad bol

miestom, ktoré navštívil Ján Pavol II. 22. apríla 1990 dopoludnia, odkiaľ priletel do Vajnor na
pamätnú historickú návštevu
Slovenska.
Bol to krásne spoločne prežitý
deň na mieste, ktoré má čo ponúknuť návštevníkom. Okrem
sv. omše a spoločného ruženca

ní. Od tohto dňa máme istotu,
že v nebi máme blízkeho svätca,
s ktorým sa môžeme priateliť.
kňaz, Peter Slepčan
sme sa so sprievodcom zoznámili s dejinami baziliky a posedeli pri dobrom obede. Mnohí
nazreli do znovuotvorených
krýpt pod bazilikou, ktoré sa
po trojročnej oprave stali veľmi
pekným miestom venovaným
mučeníkom 20. storočia.
Povzbudili sme sa vo viere a videli sme, ako sa ľudia na Morave vedia postarať o svoje pamätihodnosti a zveľaďujú svoje
dejiny.
kňaz, Peter Slepčan
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STAROSTA ODPOVEDÁ

www.vajnory.sk

Vo Vajnoroch chceme žiť lepšie a krajšie

Spýtali sme sa starostu

?

Vajnory sa menia pred očami každý mesiac. Pribúdajú nové objekty, iné sa skrášľujú, tie staršie
rekonštruujú. Ktoré kľúčové investície považujete
v súčasnosti z tých zrealizovaných za dominantné?
V súčasnom období je to nepochybne revitalizácia Parku pod
Lipami. Mimochodom, pre čitateľov bude zaujímavá informácia, že v Parku pod lipami zostali pôvodne už len dve lipy
a my sme vysadili nových 13 líp, dve čerešne a dva ihličnany.
Už sa neviem dočkať kým sa zazelenajú v plnej kráse. Park
dostal úplne novú, krajšiu a kultivovanejšiu podobu. Hoci park
pre verejnosť slávnostne otvárame v nedeľu 27. apríla, už
teraz slúži občanom, ako to vidno najmä poobede a podvečer
cez týždeň a celodenne cez víkendy. Postavilo sa celé nové
zastrešené pódium, rekonštruovali chodníky, premiestnili sme
pamätník Osloboditeľom Vajnor, našlo sa mu dôstojné miesto
pred školou Kataríny Brúderovej na Osloboditeľskej ulici, vysadili sme zeleň, pribudli športové cvičiace prvky pre dospelých
a ihrisko na petang i rekreačné prvky tak pre dospelých, ako aj
pre deti na detskom ihrisku. Vo Vajnoroch tým pribudla nová
oddychová zóna, ktorá svojím pokojom do značnej miery
prispeje k relaxačnej pohode všetkých obyvateľov Vajnor. Pred
štyrmi rokmi, vybudované námestie pozdĺž Roľníckej ulice
pri sv. Floriánovi a pred miestnym úradom, bolo doplnené
pešou zónou minulý a predminulý rok. Ale to je vzhľadom na
miestnu dopravnú premávku predsa len podstatne rušnejšia
a hlučnejšia zóna. Občania si určite všimli aj ďalšie nové prvky,
ktoré nám skvalitňujú životné prostredie. Ide o vynovené lavičky, autobusové zástavky, kvetinovú výzdobu, nové smerové
ružice - označovníky ulíc, informačné stojany a budú aj hovoriace tabule. Som rád, že Vajnoráci majú záujem o skrášľovanie
životného prostredia, čoho dôkazom je aj ostatná spoločná
brigáda v obci, zameraná na odstránenie neporiadku v rôznej
podobe. V máji po skončení verejného obstarávania by sa malo začať so systematickou opravou chodníkov, no a samozrejme nemôže uniknúť všeobecnej pozornosti, že pokračujeme
vo výstavbe nového Domu kultúry na Baničovej.

?

Naznačili ste jeden z veľkých problémov Vajnor
a tým je stále hustá premávka po centrálnej
Roľníckej ulici, ktorá je čoraz využívaná ako spojnica
medzi rozsiahlou výstavbou v lokalite medzi Sencom
a Pezinkom, nielen na Čiernu Vodu v smere na hlavné
mesto. Ako sa posunuli práce na D4 – nultom okruhu,
čo má Vajnory odbremeniť od tohto tranzitu?
Minulý rok sa nám konečne, po šiestich rokoch rokovaní
s Národnou diaľničnou spoločnosťou, podarilo presadiť, že
nultý okruh D4 nepôjde nad D1, ale pod D1, čo je diaľnica
z Bratislavy do Trnavy a na zemi pozdĺž Šúrského kanála
a v časti pri Nemeckej doline, bude komunikácia prekrytá presypaným tunelom. Je to naše spoločné úsilie s Bratislavským
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samosprávnym krajom pri presadzovaní nultého diaľničného
obchvatu D4 s prepojením na rýchlostnú komunikáciu
R7 - Dunajská streda a Šamorín a ďalším mostom cez Dunaj
v lokalite za Slovnaftom do Jaroviec. Som rád, že územné
rozhodnutie, zatiaľ aspoň vo vzťahu k R7, už bolo schválené. Je
to však komplexná investícia v celkovom objeme 1,5 miliardy
eur. Na výstavbu takejto komunikácie nemajú peniaze tak
Vajnory, ani hlavné mesto, ba ani štát. Spoľahnúť sa môžeme
iba na eurofondy. Na rezortnom ministerstve nám to v decembri prezentovali ako potenciálny PPP projekt. Preto bude
veľmi dôležité, ako sa podarí vyrokovať národný strategický
referenčný rámec čerpania grantov z EÚ na nadchádzajúce
programové obdobie 2014-2020. Netreba si pripomínať, že
v predchádzajúcom referenčnom období bol celý bratislavský región oproti ostaným regiónom na Slovensku krajne
znevýhodňovaný, prakticky mal minimálnu možnosť čerpať
z eurofondov (okrem revitalizácie verejných priestranstiev)
a takmer všetky investície musel realizovať z vlastných zdrojov
alebo z bankových úverov. V súčasnosti sa preto vo Vajnoroch
usilujeme predovšetkým o zvyšovanie bezpečnosti našich
chodcov, ktorí cez Roľnícku denne prechádzajú. Podarilo sa
nám na najviac frekventovaných úsekoch osadiť dva svetelné
semafory a jeden na nadjazde, ktorý výrazne znížil nehodovosť a zvýšil bezpečnosť dopravy. Semafory spoľahlivo
fungujú na signalizačné zariadenie pre peších, aj bicyklistov
a najmä pre deti, ktoré tade prechádzajú do základných škôl
a potom domov, čo ma veľmi teší. Tretí semafor chceme
inštalovať pri zdravotnom stredisku a dúfam, že sa nám to aj
čoskoro podarí, lebo ide o verejný záujem a ochranu zdravia
a životov spoluobčanov, no je tam stále špecifický problém,
o ktorom spoluobčania vedia. Do zdravotného strediska prichádzajú najmä starší, pohybovo slabšie disponovaní pacienti
a riziko úrazu pri dopravnej nehode je tu stále veľmi vysoké.
Toto všetko sú naše operatívne opatrenia.

?

Vajnory žijú aj intenzívnym spoločenským,
športovým a kultúrnym životom. Miestna
samospráva pravidelne pripravuje množstvo podujatí,
ktoré svojím významom dávno prekročili hranice
mestskej časti, či dokonca aj hlavného mesta a celého
regiónu. Spomeňme Šakraniádu, Vajnorský minimaratón, Ľadový pohár, či mnohé ďalšie podujatia. Veľmi
zaujímavú kultúrnu stopu vtláčajú do života obce
i celej oblasti vajnorskí divadelní ochotníci. Najnovšie
so svojou druhou úspešnou premiérou Predmanželská
komédia. Odohrala sa v starom Kultúrnom zariadení
na Baničovej ulici. Netrpezlivo na jeho obnovu čakajú
nielen miestne organizácie, ale aj obyvatelia. Ako
stavba pokračuje?
Kultúrne zariadenie na Baničovej bolo už v krajne nevyhovujúcom stave. Podpísal sa na ňom zub času, navyše ani
kvalita stavby, či architektonické riešenie betónovo-hliníkovej
škrupiny so sklenenou výplňou v pamiatkovej zóne Vajnor
bolo na veľmi nevyhovujúcej úrovni. Viedla sa o tom dlhá
diskusia aj na stránkach VN, aj v zastupiteľstve mestskej časti.
Preto sa miestne zastupiteľstvo Vajnor rozhodlo rekonštruovať staré zariadenie na nový kultúrny dom, ktorý by spĺňal
nielen funkčné, ale aj estetické parametre. Podrobnejšie sme
o rekonštrukcii domu informovali v predchádzajúcom čísle VN

a občanom sme ponúkli i atraktívnu vizualizáciu budúceho
objektu, ktorý architektonicky bude tvoriť zaujímavú súčasť
revitalizovaného Parku pod lipami. O tom, že Vajnory potrebujú dôstojný kultúrny stánok, kde bude možné usporadúvať
rôzne podujatia, že potrebujú miesto, kde budú mať svoje
zázemie vajnorské spolky a organizácie, snáď nikto nepochybuje. Bude tam aj priestor pre Vajnorské ochotnícke divadlo.
Naši poslanci schválili uznesenie na poskytnutie účelovej
dotácie Vajnorskej podpornej spoločnosti, ktorej zakladateľom
a jediným vlastníkom je mestská časť Vajnory. Predpokladaný
začiatok stavby je v tomto ruku a na jar 2015 by mohla byť
stavba kolaudovaná. Dovtedy budú môcť vajnorskí ochotníci
využívať priestory telocvične našej školy. VOD je v priestoroch
pri pizzerii Alviano, ZUŠ je v priestoroch ako farského klubu,
tak aj školy a dychovka na Šaldovej vedľa knižnice a iné voľnočasové aktivity joga a podobne v našej telocvični.

?

Tŕňom v oku je udržiavanie poriadku a čistoty
v obci. Dokedy budú Vajnory zápasiť s neporiadkom pri hniezdach separovaného odpadu, čiernymi
skládkami a rôznymi neporiadnikmi?
No, pán redaktor, z neporiadnikov čo sa takto stavajú k okoliu
kde žijú a bývajú som veľmi smutný. Nielen naši chlapi
z hospodárskej správy, ale aj ja chodím - behám a upratujem
po lajdákoch, ktorí nám takto špatia naše krásnejúce Vajnory.
Téma udržania poriadku a čistoty v obci a jej okolí je už ako
obohratá platňa. Hádam ani nie je číslo Vajnorských noviniek,
v ktorých by som neupozorňoval na neporiadnikov. Tak je
tomu aj v tomto čísle. Miestny úrad vyvíja nemalé úsilie
a značné finančné prostriedky, aby sa nám podarilo udržať
čistotu v obci. Na prvý pohľad obec síce nevyzerá zle, ale asi
si málokto uvedomuje, koľko peňazí nás to každoročne stojí
z obecného rozpočtu, teda z prostriedkov nás všetkých. Tie by
sme mohli využiť na iné, potrebné projekty, o ktoré nás žiadate. A že o verejné investície majú Vajnoráci záujem, nasvedčuje
aj výsledok súťaže k participatívnemu rozpočtu, o ktorom
píšeme na inom mieste. Miestna samospráva sa v súvislosti
so zabezpečením čistoty snaží vychádzať v ústrety občanom.
Nainštalovali sme nové smetné koše, koše na psie exkrementy,
vybudovali nové stojiská na separovaný zber odpadu a už sme
ich aj s OLO dopĺňali nádobami, funguje aj zelený zberný dvor.
K zbernému hniezdu separovaného odpadu na ulici K. Brúderovej sme umiestnili fotobunku. Nastalo čiastočné zlepšenie.
Mnohé ďalšie priestory sú už pod dohľadom priemyselných
a policajných kamier. Stále je to však boj s veternými mlynmi.
Vždy sa nájdu nezodpovední jednotlivci, či podnikatelia, ktorí
sa zbavujú odpadkov na miestach, kam nepatria. Nachádzajú
rôzne kľučky ako sa vyhnúť kontrole, prípadne i pokute. Nie je
isté, či neporiadok robia domáci, alebo cezpoľní návštevníci,
ktorí obcou len prechádzajú. Obraciam sa preto opakovane na
občanov s prosbou i výzvou – všímajte si viac svoje okolie, pozorujte osoby s podozrivým správaním, zapíšte si poznávaciu
značku neznámeho auta, prípadne mobilom urobte fotografiu
vozidla, z ktorého povyhadzujú vrecia s odpadkami a príďte to
oznámiť na miestny úrad alebo na okrskovú stanicu mestskej
polície. Chránime si tak svoju obec pred vandalmi, chránime
si svoje životné prostredie. Bez vašej pomoci sa nezaobídeme.
Foto k likvidácií čiernej skládky je na záverečnej 28 strane.
Eduard Fašung

OBEC PRE OB ČANOV

Vajnorskí občania hlasovali o využití
peňazí z participatívneho rozpočtu
Vajnorskí občania vo
verejnom hlasovaní
o využití časti financií
z participatívneho
rozpočtu rozhodli, na
ktorý projekt sa peniaze použijú.
„V mestskej časti Vajnory sa ako
v jednej z prvých samospráv na
Slovensku posledným marcovým dňom skončilo elektronické hlasovanie o využití časti
rozpočtu vo výške 5000 eur.
Občania mali možnosť hlasovať o 10 svojich návrhoch,
ktoré poslali na miestny úrad,“
uviedol pre VN starosta Vajnôr
Ján Mrva.
Víťazom sa stal projekt vybudovania vajnorského trhoviska,
ako druhý skončil projekt zriadenia letného open-air kina
v Parku pod lipami a na treťom
mieste sa umiestnil projekt vybudovania dopadových plôch
pod detskými atrakciami na
školskom dvore.
Ako starosta doplnil, „na základe hlasovania občanov vznikla
situácia, že uvažujeme o realizácii všetkých troch projektov.

V týchto priestoroch by mohlo vzniknúť budúce vajnorské trhovisko.

Uspokojili by sme tým viac
obyvateľov našej dediny v meste - ako našu mestskú časť nazývame. Usilujeme sa byť transparentnou samosprávou a som
rád, že na prvýkrát sa na hlasovaní zúčastnil taký veľký počet
občanov. Verím, že budeme
v tomto projekte, aj s vyššími
sumami po schválení miestnym zastupiteľstvom, pokračovať v budúcich rokoch.“ Na
elektronickom hlasovaní, ktoré
sa konalo na stránke mestskej
časti, sa zúčastnilo takmer 400
obyvateľov.
S nápadom realizovať hlaso-

vanie obyvateľov o svojich návrhoch a predstavách prišiel
investičný poradca starostu
Mário Schwab, ktorý pre TASR
uviedol: „Som veľmi poteše-

ný z toho, že sa tento návrh
ujal. Je len potvrdením toho,
že máme vo Vajnoroch veľmi
angažovaných nielen mladých
ľudí, ktorým záleží na vzhľade
mestskej časti, že si občania
pri svojom pracovnom vyťažení vedia nájsť chvíľku času
na nové nápady i samotné hlasovanie. Rád by som sa v tejto
súvislosti ponúkol pomoc aj
Vajnorskej podpornej spoločnosti, ktorej sa podarilo za rok
2013 dosiahnuť najvyšší zisk
v takmer sedemročnej histórii
a je pripravená na realizáciu
výborných nápadov. Zo zisku
by mohla prispieť na spustenie
letného kina, čo bude finančne
najnáročnejší projekt.“
Eduard Fašung

Výsledky hlasovania v percentách
5. Vajnorské trhovisko.
23.47%
4. Letné open-air kino v Parku pod lipami
20.8%
3. Vybudovanie doskokovej zóny pod preliezkami na školskom dvore ZŠ Kataríny Brúderovej.
18.4%
6. Pikniková lúka na začiatku Jurskej cesty.
14.4%
8. Návrh postaviť cvičiace prvky na Jurskej ceste
8.27%
1. Revitalizácia parčíka ohraničeného ulicami Na doline, Za farou, Kratiny a Zátureckého.
5.6%
10. Návrh umiestniť odpadové koše (poprípade robydog) na vajnorské jazerá
4.27%
2. Vytvorenie výbehu psov z časti parčíka ohraničeného ulicami Na doline Za farou a Zátureckého 2.67%
7. Cyklostojan pri železničnej stanici Vajnory.
1.6%
9. Návrh umiestniť smetné koše na uliciach Šachorová a Buzalkova.
0.53%

Vajnory vyriešili všetky podnety občanov
V tohtoročnom hodnotení
kvality práce obecných samospráv v réžii Inštitútu pre
dobre spravovanú spoločnosť
(SGI) sa na jednom z popredných miest umiestnil Miestny
úrad mestskej časti Bratislava
– Vajnory. Zvíťazila mestská
časť Ružinov, no Vajnory
so svojím šiestym miestom
v rámci 17 mestských častí
dopadli tiež veľmi dobre.
Podľa kritérií SGI sa hodnotili
výsledky miest, obcí a mestských častí pri riešení podnetov od občanov, na ktoré
upozorňujú prostredníctvom

portálu
Odkazprestarostu.
sk. Analytici SGI zohľadňovali prínos práce samospráv
pri riešení podnetov občanov
počas roku 2013 nielen z hľadiska úspešnosti vyriešených
podnetov, ale do úvahy brali aj
ich počet a náročnosť riešenia.
Vajnory vyriešili všetky podnety občanov, ktoré adresovali starostovi mestskej
časti. „V roku 2013 vajnorská samospráva v projekte
Odkazprestarostu.sk dostala 31 podnetov od občanov
a všetky vyriešila čím dosiahla
100-percentnú
úspešnosť.

Podnetmi od občanov sa zaoberám osobne od počiatku
podania až do ich vyriešenia,“ uviedol pre VN starosta
Vajnôr Ján Mrva. Ako dodal,
projekt hodnotím vysoko
pozitívne, lebo ponúka možnosť našim spoluobčanom
aj takouto formou upozorniť
samosprávu na zistené nedostatky v extraviláne či intraviláne obce a samospráva má
možnosť s občanmi pri riešení ich postrehov aj komunikovať. Zámer zlepšiť prostredie
v mestskej časti sa nám darí
napĺňať aj prostredníctvom

tohto projektu. Odkazprestarostu.sk je internetový portál,
ktorý umožňuje obyvateľom
jednoducho a rýchlo posielať
podnety, týkajúce sa problémov v ich okolí. Odkazprestarostu.sk bol spustený
vo februári 2010 v Bratislave
a odvtedy sa rozšíril do 39
samospráv po celom Slovensku. Inštitút SGI sa dlhodobo
venuje témam zverejňovania
informácií, občianskej participácie, a to najmä vo vzťahu
k samosprávam.
Eduard Fašung
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Potrebujeme rýchlostné komunikácie
okolo hlavného mesta Bratislavy
Úsek Bratislava - Dunajská Lužná bude pravdepodobne prvým
vybudovaným úsekom rýchlostnej komunikácie R7. Odkloní dopravu z obcí Rovinka
a Dunajská Lužná, a tým značne odbremení extrémne preťaženú cestu I/63. Je však viazaný
na nultý diaľničný obchvat D4,
ktorý sa bezprostredne trasuje
okrajom Vajnor.
Ako informoval predseda Bratislavského
samosprávneho
kraja Pavol Frešo, už je vydané
územné rozhodnutie o umiestnení stavby rýchlostnej cesty
R7 Bratislava – Dunajská Lužná. Zdôraznil, že juhovýchodný
privádzač do Bratislavy v smere od Šamorína je postihnutý
dopravnými zápchami, keď po
ceste prejde denne okolo 27 000
vozidiel. Rýchlostná komunikácia R7 by preto v značnej miere
odbremenila dopravu na tomto
ťahu.
Pôvodne boli uvažované tri varianty trasovania tohto úseku všetky s dĺžkou okolo 7 kilomet-

rov. Preferovaný variant A má
navrhnutú dĺžku 7,040 kilometra a pre jeho funkčnosť musí byť
vybudovaná diaľnica D4 v dĺžke
minimálne 3,560 km smerom
od Jaroviec. Na telese rýchlostnej cesty sa majú nachádzať dva
mosty s celkovou dĺžkou 152
metrov. Nad telesom cesty sa
plánuje päť mostov v celkovej
dĺžke 356 metrov. Tento variant
má odhadované stavebné náklady vo výške 225 miliónov eur
a celý projekt spolu s nultým
diaľničným obchvatom D4 až
1,5 miliardy eur.
„V rámci posudzovania vplyvov
na životné prostredie bol uprednostnený ten variant výstavby
cesty, ktorý ide poza Slovnaft,“
povedal Frešo. Zároveň pripomenul, že dôležitou súčasťou
výstavby R7 bude vybudovanie
D4. „To je projekt, ktorý by výrazne napomohol tomu, aby sa
autá nepohybovali v širokom
centre Bratislavy, ale po vonkajších mestských okruhoch.
Závisí to všetko od toho, koľko

Pavol Frešo

financií bude mať k dispozícii
štát, aký sa nájde model na financovanie D4 samotnej,“ dodal Frešo.
Ministerstvo dopravy považuje spôsob financovania výstavby úsekov D4 a R7 zo súkromných zdrojov za jedinú
reálnu možnosť. Dôvodom
je nedostatok peňazí v štátnom rozpočte a obmedzené
možnosti využitia eurofondov

v bratislavskom regióne. Alternatívami by mal byť PPP
projekt alebo angažovanie sa
budúceho koncesionára. Rýchlostná cesta R7 bola zamýšľaná
už v 90. rokoch. V rovnako
„perspektívnej“ rovine sa nachádza aj projekt nultého diaľničného obchvatu D4, ktorý
by však výrazne odbremenil aj
premávku od Čiernej Vody cez
Vajnory do Bratislavy.

Bratislavský samosprávny kraj dá 8000 eur
na opravu Vajnorského ľudového domu
Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na ostatnom rokovaní regionálneho zastupiteľstva prijali všeobecne záväzné nariadenie k návrhom a výške poskytovania dotácií z rozpočtu
kraja na rok 2014.

Peter Húska
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Poslanci schválili príspevok pre
103 žiadateľov v celkovej výške
225 600 eur. Komisia BSK pritom posúdila 183 žiadostí vo
výške 2 274 299,81 eura. Pri posudzovaní žiadostí vychádzala
zo snahy podporiť v rámci vyčleneného rozpočtu čo najväčší
počet projektov, pričom zohľadňovala najmä všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel a počet projektov podaných
jedným žiadateľom. Príspevok
vo výške 8000 eur dostanú Vajnory na opravu Vajnorského
ľudového domu. Ako uviedol
predseda BSK Pavol Frešo, župa

môže poskytovať dotácie obciam na svojom území ako účasť
na financovaní spoločných úloh
v záujme rozvoja VÚC. Príspevok sa môže poskytnúť právnickej i fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá má sídlo alebo
trvalý pobyt na území kraja, a to
len na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov, na podporu
podnikania a zamestnanosti.
Poslanci BSK odporučili tiež
vyčleniť ďalšie finančné prostriedky z rozpočtu BSK na
pokračovanie projektu z roku
2013 „Naša škôlka – náš kraj“ aj

v roku 2014. Ako v diskusii pripomenuli, ide o projekt mimoriadneho významu, ktorý je spoločným záujmom BSK, miest,
obcí a mestských častí v prospech celého regiónu. O dotácie
tohto druhu sa môžu žiadatelia
ešte stále uchádzať. Mestská časť
žiadala v čase na to určenom
t.j. ešte pred voľbami do BSK
o sumu 17,5 tis eur na pokračovanie obnovy VĽD a je rada že
získala časť dotácie, ktorú použije na práce spojené s odvlhčovaním vnútorných priestorov.
Stranu pripravil Peter Húska
riaditeľ odboru BSK

JURAVA 2014

S cyklotrasou Jurava sme už začali
O histórii vzniku cyklotrasy a prekážkach
pri tvorbe projektu
sme už písali v minulom čísle, teraz sa začína samotná realizácia,
takže zopakujem iba
najdôležitejšie fakty.
Ako bude vyzerať cyklotrasa vo Vajnoroch? Vajnorský
„okruh“ bude tvoriť približne
1/3 z celkovej trasy cyklotrasy, a to smerom do Jura popri
Šúrskom kanáli a cestou popri Jurskej ceste späť okruhom
do Vajnor. Zároveň doplním,
že vo Vajnoroch sa bude budovať najviac nových úsekov
s asfaltovým povrchom a to
ako na hrádzi, tak i vedľa cesty
na Čiernu Vodu a na všetkým
dobre známej „panelke“ v smere od Svätojurskej oddychovej
cesty. V zrekonštruovanom
Parku pod Lipami, ktorý otvárame už o pár dní, je vybudovaná aj oddychová zóna pre
cyklistov. V Parku pod Lipami
sú fitnes prvky a napojenie na
cyklotrasu otvorí možnosti
aktívneho odpočinku pre celé
rodiny, čo je podstata cyklotrasy, aby spájala ľudí. My Vajnoráci sme hrdí na svoj titul
„dediny v meste“ a s hrdosťou
si udržiavame svoje tradície,
ktoré máme podobné s našimi partnermi v Rači a Svätom

Jure. Pre Vajnory sú charakteristické nielen vinohradníctvo,
roľníctvo alebo folklór, ale aj
silná viera a pracovitosť. Preto podľa starostu Jána Mrvu
Vajnoráci a všetci návštevníci cyklotrasy ocenia možnosť
aktívne relaxovať na bicykli,
korčuliach, chôdzou alebo behom, či len prechádzkou na
čerstvom vzduchu. Na cyklotrase si nájdu to svoje, teda
všetci: od rodín s deťmi, mládeže, či aktívnych športovcov.
Dokonca sme sa dopočuli, že
po trase už súkromníci plánujú otvoriť aj nejaký ten bufet
s občerstvením, kde sa budú
výletníci určite radi zastavo-

vať. Vo Vajnoroch sa tešíme aj
na budúce napojenie cyklotrasy na Vrakuňu až k Malému
Dunaju a odtiaľ k Dunaju do
Rakúska a cez Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi
naspäť. Z Vajnor na bicykli sa
tak dostaneme cez spojené brehy Dunaja po medzinárodnej
cyklotrase Eurovelo 6 až do našej družobnej obce Wolfstahl
v Rakúsku a aj ďalej. Spojená
Európa bez hraníc tak dostáva
ten pravý význam aj pre Vajnorákov.
A ešte aktuálny stav projektu –
sú podpísané zmluvy s ministerstvom, je ukončený proces
verejného obstarávania a rov-

nako je podpísaná aj zmluva
s víťazom VO firmou Strabag,
ktorá ponúkla najnižšiu cenu
realizácie. Dňa 11. 4. 2014
bolo podpísané už aj prevzatie
staveniska pod kontrolou spoločnosti IDM-ba, s.r.o., ktorá
bude vykonávať stavebný dozor stavby, takže práce môžu
začať. Prvé stavebné úpravy
sú naplánované v termíne od
5.mája, a to na hrádzi Šúrskeho kanála v smere od Vajnôr.
V dvojtýždňových intervaloch
a samozrejme v prípade potreby aj častejšie, sa budú uskutočňovať kontrolné dni za
účasti projektanta i ostatných
zainteresovaných osôb.
Dá sa povedať, že práce sa už
vlastne začali, keďže 12.apríla
sa na podnet aktivistov pod
vedením Matúša Ferenčíka
uskutočnila prvá „čistiaca akcia“ v budúcom cyklo úseku
Rača-Sv.Jur, kde bolo najväčšie množstvo rôznych menších či väčších odpadkov až po
pneumatiky.
Združenie obcí Jurava nespí
na vavrínoch a popri realizácii
prvej spoločnej cyklotrasy už
projektuje a pripravuje ďalší
úsek jej napojenia smerom do
Vrakune. V budúcom príspevku prinesieme podrobnejšie
informácie, ako i mapku plánovanej cyklotrasy
Mário Schwab
poradca starostu MÚ Vajnory
3 – 4/2014
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Ako sme vo Vajnoroch volili prezidenta SR
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KISKA Andrej
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MEZENSKÁ Helena
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2
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MELNÍK Milan

1
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1
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1
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0
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3
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ŠIMKO Jozef

0

0,00%

0

0,00%

1
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2

0,09%
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FICO Robert

209
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150
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26,09%

KISKA Andrej

474

69,40%

591

85,40%

410

66,67%

409

73,17%

1884

73,91%

z toho pre jednotlivých kandidátov

Spracovala: Gabriela Zemanová

Spomínali sme na 109. výročie
príchodu Ferdiša Jurigu do Vajnor
V utorok 15. apríla si
MČ Bratislava – Vajnory zaspomínala na
slovenského národného buditeľa, publicistu, učiteľa, politika, ale
predovšetkým katolíckeho kňaza Ferdiša
Jurigu, ktorý vo Vajnoroch pôsobil 13 rokov.
Na spomienkovom dopoludní
sa zúčastnili aj žiaci oboch našich základných škôl so svojimi
pedagógmi, členovia Senior
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klubu Vajnory a ostatní obyvatelia našej mestskej časti, ktorí
si prišli uctiť pamiatku tejto
významnej osobnosti. Jeho životnú púť i pôsobenie vo Vajnoroch vo svojom príhovore
priblížil starosta Ján Mrva,
Mária Belovičová priniesla
opäť publikáciu Pavla Dvořáka
– Piata kniha o Bratislave, kde
je Ferdišovi Jurigovi venovaná
jedna kapitola.
Deti zo ZŠ s MŠ bl. Jána Pavla II. si pripravili aj malý kultúrny program.
Foto: Anton Jakubáč

Katarína Dobiášová

VOĽBY EÚ

V sobotu 24. mája 2014 budeme voliť
13 poslancov do Európskeho parlamentu
TERMÍN A ČAS VOLIEB
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím
č. 341/2013 Z. z. vyhlásil voľby
do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014. Volebné
miestnosti budú otvorené od 7,
00 do 22,00 hodiny.
Na území Slovenskej republiky
sa do Európskeho parlamentu
volí 13 poslancov.
MESTO KONANIA VOĽBY
 Základná škola s materskou
školou Kataríny Brúderovej,
Osloboditeľská 1
VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Alviano, Buzalkova 1 - 9 (nepárne), 2 - 12 (párne), Dorastenecká, Pod krížom, Pod Válkom 1
- 15 (nepárne), 2 – 16B (párne),
Pračanská 29 - 49 (nepárne), 32
- 42 (párne), Pri pasienku, Pri
šanci, Pri starom letisku, Roľnícka 1 - 29 (nepárne), Rybničná
1 - 43 (nepárne), 61B, 2 – 28E
(párne), Šinkovské, Šutráková,
Tibenského, Tomanova 1 - 35
(nepárne), 2 - 32 (párne), Uhliská, Zbrody
VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Buzalkova 13, 14 - 30 (párne),
Čierny chodník, Pračanská 51
- 67 (nepárne), 48 - 66 (párne),
Príjazdná, Pri mlyne, Roľnícka
2 - 214 (párne), Šachorová, Široká, Šuty 1 - 29 (nepárne), 2 - 30
(párne), Tomanova 37 – 51 (nepárne), 54 – 64 (párne), lokalita
Vajnorské jazerá, Za mlynom
Základná škola s materskou
školou bl. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27

Osloboditeľská, Pod lipami, Pod
Válkom 17 - 31 (nepárne), 18 22 (párne), Roľnícka 31 - 207
(nepárne), Rybničná 30 – 40K
(párne), 59, 61A, Skuteckého,
Šaldova, Za farou, Zátureckého
KTO MÔŽE VOLIŤ
Voľby do Európskeho parlamentu
upravuje
zákon
č. 331/2003 Z. z. o voľbách do
Európskeho parlamentu v znení
neskorších predpisov.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej
republiky majú
 občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb
dovŕšili 18 rokov veku a majú
na území Slovenskej republiky
trvalý pobyt
 občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb
dovŕšili 18 rokov veku a nemajú
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území
iného členského štátu Európskej únie, ak sa v deň volieb
zdržiavajú na území Slovenskej
republiky.
 občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí ktorí
najneskôr v deň volieb dovŕšili
18 rokov veku a majú povolený
na území Slovenskej republiky
trvalý pobyt a na základe vlastnej žiadosti boli zapísaní do
zoznamu voličov. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov je
potrebné predložiť obci, v ktorej
má občan trvalý pobyt najneskôr 40 dní predo dňom volieb
(t.j. najneskôr 14. 4. 2014).



VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Hospodárska, Kataríny Brúderovej, Kúkoľová, Na jarku, Pri
pastierni, Pri Struhe, Roľnícka
209 - 351 (nepárne), 218 - 384
(párne), Šuty 31 - 51 (nepárne),
32 - 40 (párne), Tomanova 53 119 (nepárne), 70 - 138 (párne),
Veľké Štepnice, Za humnami
VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
Baničova, Jačmenná, Koncová,
Koniarkova, Kratiny, Na doline,
Nad jazierkom, Nad Válkom,

VOLIČSKÝ PREUKAZ
Volič, ktorý má trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky
a v deň konania volieb nebude
môcť hlasovať v mieste svojho
trvalého pobytu vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať
obec svojho trvalého pobytu
o vydanie voličského preukazu.
Voličský preukaz oprávňuje na
zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie
voličského preukazu najskôr 30
dní predo dňom volieb (t. j. naj-

skôr 24. 4. 2014), najneskôr však
dva dni predo dňom volieb (t. j.
najneskôr 22. 5. 2014) v úradných hodinách obce.
O vydanie voličského preukazu
môže volič požiadať
• osobne,
• prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba
prevzatie voličského preukazu
potvrdí svojim podpisom,
• písomne alebo
• elektronicky (e-mailom).
V splnomocnení volič uvedie
svoje
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• adresu trvalého pobytu (obec,
ulica, číslo domu)
• meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby,
ktorú splnomocnil na prevzatie
voličského preukazu.
V písomnej žiadosti a v žiadosti
zaslanej elektronicky volič uvedie svoje
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• adresu trvalého pobytu (obec,
ulica, číslo domu)
• korešpondenčnú adresu, na
ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať.
Obec zašle voličský preukaz na
adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Obec, ktorá voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto voliča
zo zoznamu voličov vyčiarkne.
AKO VOLÍME
Volič je povinný po príchode do
volebnej miestnosti preukázať
svoju totožnosť predložením
preukazu totožnosti. Voliča,
ktorý sa dostavil do volebnej
miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná
komisia do zoznamu voličov.
Voličský preukaz okrsková volebná komisia odoberie a pripojí k zoznamu voličov.
Vo volebnej miestnosti dostane
volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom
úradnej pečiatky obce.
Každý volič sa musí pred hla-

sovaním odobrať do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa
neodobral do tohto priestoru,
okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
V priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov vloží volič
jeden hlasovací lístok bez ďalšej úpravy do obálky a následne
do volebnej schránky alebo na
jednom z hlasovacích lístkov
vyznačí volič odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním
poradového čísla kandidáta.
Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac u dvoch
kandidátov. Upravený hlasovací
lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že
nemôže čítať alebo písať, má
právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča,
aby podľa jeho pokynov upravil
hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej
komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Za voliča, ktorý nemôže pre
zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti
vložiť iný volič, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť
do volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú volebnú
komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky.
OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE
KONANIA VOLIEB
Každému voličovi zapísanému
v mestskej časti BratislavaVajnory (ďalej len „obec“) do
stáleho zoznamu voličov, obec
najneskôr do 4. mája 2014 bola
povinná doručiť oznámenie,
v ktorom je uvedený čas konania volieb, volebný okrsok
a miesto, kde môže volič voliť.
Viac informácií na www.vajnory.sk
Gabriela Zemanová
3 – 4/2014
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Po rokoch snahy sa podarilo MČ presvedčiť
ŽSR, aby revitalizovali lávku ponad železnicu
Mestskej časti sa po rokoch korešpondencie a rokovaní o renovácií lávky ponad železnicu
na stanici podarilo ŽSR presvedčiť, že lávku treba opraviť.
Železnice SR, Mostný obvod,
plánujú realizovať opravu lávky
na železničnej stanici Vajnory,
ktorá bude spočívať v odstránení starého náteru opieskovaním, odstránení azbestocementovej krytiny a z nových
náterov konštrukcie. ŽSR práce
uvažujú realizovať približne
koncom apríla a začiatkom
mája tohto roku, pravdepodobne bude most odstavený z prevádzky asi na jeden týždeň.
(MÚ)

Údaje o lávke:
• dĺžka oceľovej konštrukcie:
• šírka oceľovej konštrukcie:
• výška pod lávkou:
• nosná konštrukcia :

OK č1= 19,82 m OK č2= 38,95m
2,10 m
5,90 m
oceľová,priehradová, nitovaná

Lávka pre peších v žst. Vajnory v km 64,065 trate Devínska Nová Ves – Štúrovo št. hr. SR/MR

Upozornite nás na nedisciplinovanosť
nespratníkov pri zberných miestach
Nejaký neprispôsobivý občan či bufetár-podnikateľ si pomýlil hniezdo separovaného
odpadu, kam sa dáva papier, plast a sklo s komunálnym odpadom a priniesol tam 6 vriec
plných prázdnych plechoviek.
Občania, prosím vás, ak vidíte
takéto protizákonné konanie
(v rozpore s § 18 ods. 3 písm.
a) a § 39 ods. 5 písm. b) a c)
Zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a s § 5
ods. 2 písm. i) VZN č. 7/2013
hlavného mesta SR Bratislavy
č. 7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území hlavného mesta
SR Bratislavy) tak to nafoťte
pošlite na mail vajnory@vajnory.sk a volajte mestskú políciu. Odpratávanie takéhoto
odpadu – 6 vriec plechoviek,
ktorý si mal podnikateľ, alebo
občan dať do svojho vlastné-
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ho komunálneho odpadu, nás
všetkých - náš miestny rozpočet - stojí veľa finančných
prostriedkov, ktoré by sa dali
použiť úplne inak, na prospech nás všetkých.
V prípade, že ide o podnikateľov (napr. na priloženom obrázku je na základe množstva
plechoviek pravdepodobné, že
ide o podnikateľa), dochádza
k porušeniu aj:
VZN č. 7/2013 hl.m. SR Bratislavy § 5 ods. 3 písm. a) Podnikateľ je povinný podľa
charakteru poskytovaných
služieb a tovarov, s ktorými
podniká:
a) zapojiť sa do systému zbe-

ru a zabezpečiť zber odpadu
od fyzickej osoby, jeho odvoz
a zhodnotenie, ak nie je možné zhodnotenie, zabezpečiť

zneškodnenie spáliteľného
odpadu v spaľovni na komunálny odpad.
Ján Mrva, starosta

ČLOVEK ČLOVEKU

Miestny spolok SČK bilancoval
činnosť a ocenil darcov krvi
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Bratislava - Vajnory mal výročnú členskú schôdzu
12. 3. v Kultúrnom zariadení na Baničovej ul. Na výročnej schôdzi okrem členov boli prítomní i čelní
predstavitelia miestnej samosprávy, starosta Mestskej časti Bratislava-Vajnory Ján Mrva, zástupkyňa starostu Soňa Molnárová, vedúca vnútornej správy Dana Slobodová a poslanec mestského
zastupiteľstva Ján Panák (mimo iného, všetci sú i členovia MS SČK).
Predsedníčka
miestneho
spolku SČK Emília Uhrinová, predniesla správu o činnosti miestneho spolku za
rok 2013 a plán činnosti na
rok 2014. Ďalej odznela správa o výsledku hospodárenia miestneho spolku za rok
2013 a návrh rozpočtu na rok
2014, obidva materiály predniesla pokladníčka Drahuša
Muchová.
Zameranie činnosti a aktivít
MS SČK na rok 2014:
 získavanie bezpríspevkových darcov krvi,
 v spolupráci s Mestskou
časťou
Bratislava-Vajnory
uskutočniť odber krvi mobilnou jednotkou Národnej

transfúznej služby,
 nábor na zvýšenie počtu
členskej základne,
 zdravotno-výchovné prednášky,
 v júni na akciu „Deň poľovníkov“ uskutočniť simulovanú ukážku poskytovania
prvej pomoci,
 zorganizovať kurz prvej pomoci pre občanov Vajnor
 Na schôdzi boli ocenení
mnohonásobní bezpríspevkoví darcovia krvi, ktorí sú
občanmi Mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktorí darovali
bezplatne krv v roku 2013:
Marcela Hlinková – 30násobný darca, zlatá plaketa

Daniel Panák – 20násobný
darca, strieborná plaketa
Peter Lempeľ – 20násobný
darca, strieborná plaketa
Marián Mazúr – 20násobný
darca, strieborná plaketa
Roman Rehora – 1 0násobný darca, bronzová plaketa
Podľa štatistiky počet darcov krvi sa neznižuje, práve
naopak, veľmi veľa mladých
ľudí sa v súčasnosti do darcovstva krvi zapája, napríklad, pri príležitostiach,
ako je Valentínska kvapka
krvi, Vianočná kvapka krvi
a podobne. Väčšinou sú to
ľudia z rodín, v ktorých má
darcovstvo krvi dlhoročné
tradície a rodičia prenášajú

toto posolstvo na svoje deti,
uviedla predsedníčka miestneho spolku SČK.
Držitelia minimálne zlatej
plakety Jana Janského môžu
v bratislavskej mestskej hromadnej doprave od 1. januára 2014 cestovať bezplatne.
Vybaviť si však treba v pobočkách Dopravného podniku Bratislava čipovú kartu. Podmienkou na vydanie
čipovej karty je trvalý pobyt
v Bratislave a byť držiteľom
minimálne zlatej plakety
bezpríspevkového
darcu
krvi (ženy po 30 odberoch
a muži po 40 odberoch krvi).
Soňa Molnárová

Pripravujeme výjazdový (mobilný) odber krvi
Mestská časť Bratislava - Vajnory a Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo Vajnoroch
plánuje uskutočniť v spolupráci s Národnou
transfúznou službou SR mobilný odber krvi na
Miestnom úrade vo Vajnoroch.

umelo nahraditeľná a len človek – humanista a altruista,
tu môže pomôcť.
Hlavnou podmienkou uskutočniť mobilný odber krvi je
objednaný počet darcov aspoň 40 a viac.

Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás.
Vaše rozhodnutie darovať krv
môže rozhodnúť aj o osude
iného človeka a zachrániť mu
život. Aj naša mestská časť je
tu preto, aby sme váš šľachetný čin pomohli uskutočniť.
Darovanie krvi je jednou
z činností Slovenského Červeného kríža. Jeho hlavnou
úlohou je oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi,
organizovať odbery krvi
a oceňovať za mnohonásobné
darovanie krvi. Všetky tieto
aktivity organizuje formou
projektov a kampaní zamera-

Pokiaľ ste sa rozhodli darovať krv, musíte spĺňať všeobecné základné kritériá:
 musíte mať vek od 18 do
60 rokov, pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať
krv až do svojich 65 rokov,
frekvencia darovania je pre
mužov 3 mesiace a pre ženy
4 mesiace od posledného odberu,
 musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg,
 nesmiete byť nosičom vírusu HIV,
nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B
a C,

ných na darovanie krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR.
V mestskej časti Vajnory
máme viacerých spoluobčanov, ktorí pravidelne chodia
darovať krv, za čo im vyjadrujeme veľké poďakovanie,
no radi by sme „pritiahli“
k odberu ďalších darcov, lebo
vieme, že skupinu darcov je
potrebné stále obnovovať.
Chceme podporovať v rozhodnutí darovať krv mladých
a zdravých ľudí, ktorí sa ešte
neliečia na chronické ochorenia. Stále platí, že krv vo všetkých svojich funkciách nie je

nemôžete trpieť na iné zá-

važné a chronické ochorenia,
 prešiel aspoň polrok od
operácie, tetovania, piercingu,
 ženy 1 rok po pôrode, ak
nedojčia,
mesiac po doužívaní antibiotík, teda po chorobe,
 týždeň po nechirurgickom ošetrení zubov.
Ak spĺňate tieto kritériá
a naša výzva vás oslovila, môžete sa prihlásiť do
30.mája 2014 na MÚ Bratislava - Vajnory, Roľnícka č.
109.
O presnom termíne a čase
uskutočnenia mobilného odberu krvi vás budeme vopred
informovať.
Ján Mrva, starosta MČ Vajnory
MÚ, MS SČK
3 – 4/2014
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Hovoríme s držiteľkou zlatej Janského plakety Marcelou Hlinkovou

Krv darujem pravidelne každé štyri mesiace
ktorý je zároveň prvým dátumom v mojom darcovskom
preukaze. K tomuto nápadu
ma priviedla moja najlepšia
kamarátka, za čo som jej veľmi
vďačná, pretože darovanie už
považujem za prirodzenú súčasť môjho života.
Obdržali ste významné vyzna?tu profesora
menanie, získali ste zlatú plakeMUDr. Jana Janského,
ako to, že taká mladá osoba a už
máte takéto vysoké ocenenie?

Čo vás viedlo k bezpríspevkové?dy darúvate
mu darcovstvu krvi (BDK) a odkekrv?
- Krv som začala darúvať
v roku 2005, presne 21. júna,

Asi najvýznamnejšou bude reToto vyznamenanie som mala
možnosť získať najmä vďaka
tomu, že okrem klasického
darovania krvi som zaradená
taktiež v registri darcov plazmy
a krvných doštičiek. Do tohto
registra som sa nechala zapísať po tom, ako ma sestrička
po vyšetrení krvi informovala, že mám dostatočné množstvo krvných doštičiek, čo je
základný predpoklad, vďaka
ktorému môžem byť súčasťou
tohto registra. Krv sa odoberie

z tela, nasledovne sa prefiltruje
cez špeciálny separátor, ktorý
odoberie plazmu a krvné doštičky, a takto odfiltrovaná krv
sa potom vracia do tela darcu.
Je to veľmi potrebné pre onkologických pacientov, ktorí
majú týchto krvných doštičiek
málo a práve z tohto dôvodu
nemôžu podstúpiť chemoterapiu. Keďže sa mi krv vráti späť
do tela, môžem tento proces
absolvovať častejšie ako bežné
darovanie. Vždy, keď mi zavolajú z transfúznej stanice, že
potrebujú moju krvnú skupinu, snažím sa uvoľniť z práce
a prísť pomôcť. Je to trošku časovo náročnejšie a taktiež žily
dostávajú viac zabrať, a preto za
každé takéto darovanie pribudnú v mojom preukaze dva záznamy. Práve vďaka tomu som
bola ocenená Janského zlatou
plaketou v mladom veku.
Ako často darúvate krv?
?- Snažím
sa chodiť darovať krv
pravidelne každé štyri mesia-

ce tak, ako je to povolené pre
ženy a na separátor kedykoľvek, keď je to potrebné a možné.
by ste odporučili pre prvo?krv?Čodarcov,
ktorí váhajú darovať
- Odporučila by som im, nech
to určite skúsia. Darovanie krvi
nie je nič zložité a ak je človek
zdravý, mal by to určite vyskúšať. Výhodou každého darovania je prvotné vyšetrenie, takže
darca je pravidelne monitorovaný a má prehľad o svojom zdravotnom stave, čo je viac-menej benefit darovania. Môžem
povedať, že za svoj „darcovský
život“ som prehovorila na darovanie viacerých ľudí a takmer
všetci naďalej chodia krv pravidelne darúvať. Určite to choďte
vyskúšať a okúsiť ten príjemný
pocit, keď vyjdete z transfúznej stanice a viete, že ste práve
niekomu pomohli a možno aj
zachránili život.
Soňa Molnárová

V rodine Vajnorákov sme privítali našich najmenších
Foto: Anton Jakubáč

zapísané v Pamätnej knihe mestskej časti. Mamičky okrem poďakovaní i gratulácií dostali aj Pamätný list pre dieťatko a finančný
príspevok od mestskej časti. Slávnosť hudobným pásmom obohatili žiaci Základnej umeleckej školy pod vedením pani učiteľky
Kinčešovej a Halonovej.
Našim malým ratolestiam prajem, aby boli šťastným dieťatkom
v šťastnej rodine, kde sa majú všetci radi. Rodičom prajem, aby
mali vždy otvorené dvere k citom svojich detí, k tomu, čo im je
blízke. Aby sa raz dočkali tej krásnej vety, ktorá hovorí za všetko:
Moja mama, môj ocko sú mojimi najlepšími kamarátmi.“
Soňa Molnárová
zástupkyňa starostu
Meno, priezvisko

Čím by bol človek bez detí?
Prázdny stôl, možno prestretý,
a život šiel by povedľa.
Bez detí by bolo na svete pramálo smiechu, radosti, chýbala by
bezprostrednosť, fantázia by stratila svoje korene, z ktorých rastie
do neba rozprávok, kde je všetko možné a dobro sedí na zlatom
tróne. Bez detí by bolo na svete príliš smutno a sivo.
Ako dobre, že sú medzi nami.
Zbor pre občianske záležitosti pripravil 20. marca slávnosť uvítania detí do života pre 9 malých Vajnorčanov, ktorých mená sú
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Marko Keszeli
Ria Hudáková
Daniel Beka
Jozef Merca
Filip Herber
Zdenka Noemi Heráková
Lukas Nachtmann
Hana Hrabáková
Romy Willems

Dátum nar.

11. novembra 2013
8. novembra 2013
5. januára 2014
2. januára 2014
28.novembra 2013
6. decembra 2013
1. januára 2014
19. novembra 2013
29. septembra 2013

SPRAVODAJST VO

Foto: Anton Jakubáč

Spomienka na 69. výročie
oslobodenia Vajnor
Od oslobodenia hl. mesta Slovenska uplynulo už 69 rokov.
V našej mestskej časti sme si
tento historický dátum pripomenuli v utorok 2.apríla, práve v deň, keď boli oslobodené
Vajnory.
Pietny akt kladenia vencov

pri Pomníku padlých sa po
prvý raz uskutočnil na novom
mieste, na Osloboditeľskej ulici. Na spomienkovej slávnosti
sa zúčastnili predstavitelia samosprávy: starosta Ján Mrva,
zástupkyňa starostu Soňa
Molnárová, miestny a mestský

poslanec Ján Panák, príslušníci
Čestnej stráže OS SR, zástupcovia spoločnosti Marianum –
riaditeľ Miloslav Hrádek a Boris Šramko, členovia Senior
klubu a žiaci oboch našich základných škôl s pedagógmi. Súčasťou osláv bolo aj vysadenie

Pri Starom letisku stavajú
nákupné centrum Vajnoria
Nový vlastník projektu Nákupného centra Vajnoria, spoločnosť IS Properties, s.r.o.,
začala 7. marca s výstavbou.
Nákupné centrum Vajnoria

predstavuje osobitný typ projektu na trhu bratislavských
nákupných centier. Budúce
nákupné centrum sa chce zamieravať na denné potreby

obyvateľstva - denný rýchly
nákup s akcentom na doplnkové služby. Účelom projektu je
vybudovanie lokálneho atraktívneho komplexu obchodu

3 stromčekov, ktoré venovala
spoločnosť Marianum a zasadili ich spoločne žiaci spolu
s hosťami. Žiakom a pedagógom ďakujeme za kultúrny
program.
Katarína Dobiášová

Celková prenajímateľná plocha centra: 5,404m2
Počet parkovacích miest: 218
Predpokladaný termín otvorenia: apríl 2015
a služieb pre severovýchodné
časti Bratislavy, predovšetkým
pre obyvateľov Vajnor a Východného nádražia.
Filip Matovič
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Pripomenuli sme si sviatok učiteľov
Ľahšie je písať diktát,
príklady rátať celé dni,
ako sa priznať učiteľom,
že vedia čítať naše sny.
Učitelia oslavujú svoj sviatok
v čase, keď sa všetko prebúdza
zo zimného spánku, keď všetko
pučí, kvitne, ožíva, získava nové
tvary. Medzi jarným zázrakom
prírody a prácou učiteľa nachádzame paralely. Učitelia tiež odklínajú tie najskrytejšie zákutia
detskej duše. Opatrujú krehké
púčiky, aby z nich raz boli voňavé kvety, ktoré potešia srdce
i oko každého, kto k nim privonia. Čas učiteľa neohraničujú kalendárne roky, ale školské
zvonenia. Učiteľ je srdcom školských zvončekov, ktoré ostávajú navždy v ušiach. Pomyselnú
čiarku do vlastného zápisníka
si robí vždy prvého septembra
a prečiarkuje ju posledný deň
školských prázdnin.
Učitelia, vy nestarnete! Rastiete do múdrosti a ľudskej krásy
spolu so svojimi zverencami.
V našej mestskej časti ste vy-

Každý nesie v sebe pečať vášho
pedagogického majstrovstva
a umu, vašej ľudskosti.
Starosta našej mestskej časti Ján
Mrva pozval 25. marca všetkých učiteľov, ktorí pôsobia vo
Vajnoroch, na spoločné stret-

nutie do netradičného prostredia historickej pivnice v Bakchus vile.
V slávnostnom príhovore im
poďakoval za stovky, tisícky hodín strávených v triede so svojimi žiakmi, za čas, ktorý venujú
deťom v mimoškolskej činnosti, za prácu pre naše Vajnory,
pre ľudí, ktorí tu žijú a budú
žiť. Lebo výsledky práce našich
učiteľov sú nadčasové a tešiť sa
z ich zrelých plodov budú ďalšie
generácie. Za dlhoročnú prácu
na návrh riaditeľov škôl ocenil
pamätným listom a malým darčekom pani učiteľky Zitu Búšovú, učiteľku na dôchodku zo
ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej,
a Mgr. Janku Osvaldíkovú zo
ZŠ s MŠ bl. Jána Pavla II.
Slávnosť kultúrnym programom obohatili členovia Vajnorského ochotníckeho divadla
pani Mária Grebečiová a Igor
Roy. Spoločne sme strávili
pekné a príjemné popoludnie.
Nech sa sviatočná chvíľa tejto
slávnosti nemíňa ani v nasledujúcich dňoch.
Soňa Molnárová

obyčajné alebo nezaujímavé,
ale ak sa robia spolu v tíme,
tak naberajú úplne iný charakter. V prvom rade sme týmto
víkendom „slúžili sebe“ tým,
že sme spolu trávili čas. Hodinu za hodinou bolo vidno, ako
sa spolu viac vieme rozprávať,
počúvať sa, viac sa spolu smiať.
„Službu druhým“ sme preukázali zbieraním odpadkov v oko-

litom lese. Našu vieru sme si
prehĺbili na večerných zamysleniach a modlitbou. Mladých
roverov vychovávame tak, aby
vedeli odovzdávať to, čo dostali,
ďalším skautom, a tak sa mohli
stať budúcimi vodcami. Myslím
si, že tento víkend nás všetkých
posunul zase o krok ďalej na našej skautsko-roverskej ceste.
Radoslav Zeman, Pavol Kadlic

Foto: Anton Jakubáč

chovali generácie múdrych
a schopných ľudí. Musí to byť
nádherný pocit vidieť svojho
bývalého žiaka na poste lekára,
učiteľa, umelca, počítačového
odborníka či zručného majstra…

Skauting – duch roveringu
Cieľom skautského hnutia je prispieť k rozvoju mladých ľudí, aby plne rozvinuli svoj telesný, duševný,
spoločenský a duchovný potenciál ako jednotlivci,
zodpovední občania a členovia spoločenstiev.
Deťom a mladým rôzneho
veku od 1. triedy základnej
školy až po vysokoškolákov sa
venujeme pravidelne na družinovkách – stretnutiach detí
rovnakého veku raz za týždeň.
No nestačí sa nám stretávať len
cez týždeň, a preto spolu trávime aj niektoré víkendy. Jeden
takýto víkend bol výnimočný
práve pre tých starších 14 až
16-ročných skautov – roverov.
Rover znamená pútnik. Heslom roverov je slúžiť. Službu
môžeme chápať ako službu
sebe, službu druhým a službu Bohu. Počas tohto víkendu
sme my, starší roveri, strávili
spoločne so šiestimi chalanmi
dve noci na chate v blízkosti starého toku Dunaja. Celý
14 Vajnorské novinky

víkend sme spoločne hľadali
„ducha roveringu“ – dobrodružstvo, priateľov, tímového
ducha, zábavu a mnoho ďalšieho. Vyskúšali sme si rôzne
netradičné aktivity, ako napríklad hry a úlohy s lanom, pri
ktorých bolo treba premýšľať
a aj zapojiť takmer všetky svaly, či stavbu štvormetrovej veže
z rôznych nahromadených
vecí. Vyrábali sme predmety na pamiatku z prírodných
materiálov. Fantázii sa medze
nekládli a vznikli naozaj nádherné výrobky. Večer plný už
pokojnejšími aktivitami sme si
zase, napríklad, potrápili fantáziu vymýšľaním netradičných
básničiek.
Možno sa zdajú tieto aktivity

KULTÚRA

Predmanželská komédia
v podaní vajnorských ochotníkov
Predmanželská komédia preniesla Vajnorské ochotnícke
divadlo (VOD) do svojej druhej divadelnej sezóny. Hoci táto
sa pre divadelníkov začala už
v septembri, s Kyticou piesní
a poézie Igor Roy a Mária Grebečiová Vajnory prezentovali
už v októbri na vystúpeniach vo
Vajnoroch, Brodskom a Trenčianskych Tepliciach pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Všetci očakávali slávnostnú premiéru novej divadelnej hry, ktorá v rámci cyklu Svetoví klasici
vo Vajnoroch bola ohlásená na
7. marca 2014. Tým sa potvrdil
sľub VOD, že každoročne uvedie
jednu novú hru. Taliansky autor
Comedie del’art Carlo Goldoni
poslúžil ako námet a jeho dielo
Súbehom k manželstvu pre súbor voľne spracovala umelecká
riaditeľka a režisérka v jednej
osobe Ingrid Hanzelová, ktorú
iste mnohí poznajú z televíznych obrazoviek, či dabingu
mnohých seriálov a filmov.
Ako VOD pri svojom vzniku avizovalo, každé zo svojich
diel by rado prispôsobilo našej dedinskej kultúre a tradíciám Vajnor. Tak i pri tejto hre
talianske Benátky nahradili Vajnory a z kupca sa stal obchod-

ník a z malomeštiaka Vajnorák
– hru sme presunuli do roku
1939 do vajnorského hostinca
a doplnili sme o hudobné čísla
Františka Krištofa Veselého, čím
chcelo VOD vyzdvihnúť históriu divadelníctva vo Vajnoroch,
kde F. K. Veselý spolurežíroval
spevohruhru Horička zelená
a tým vzdať hold tomuto slovenskému interpretovi. Moderné
prvky, ako postava novinárky,
nahradili zbytočne dlhé opisné
monológy postáv a v konečnom
dôsledku hra dostala tempo
a dynamiku.
Očakávania boli veľké. Od divákov, ale aj od samotných účinkujúcich. Na „domovskej“ scéne
sme odohrali šesť predstavení
a plné hľadisko a často neutíchajúci potlesk pri klaňačke boli pre
nás tou najväčšou odmenou za
snahu, ktorú v rámci voľnočasových aktivít, popri práci a rodine, venujeme našej spoločnej
záľube – divadlu. Píšeme novú
históriu vajnorského divadelníctva a teší nás, že v dnešných
neľahkých časoch majú mnohí
z vás chuť prísť na naše predstavenie. Je to i naším prvoradým
cieľom priniesť vám, divákom,
kus kvalitnej zábavy, oddych
a relax a myslím si, že sa nám to

zatiaľ úspešne darí. Ďakujeme
všetkým čo prišli a podporujete
nás v našej činnosti, lebo bez vás,
bez divákov, by akákoľvek naša
snaha a obeta nemala význam.
Chystáme sa s predstavením
opäť na súťaže, ale už dnes vieme, že tou najväčšou cenou, tou
najkrajšou trofejou ste pre nás
vy, naši priaznivci, naši diváci
a veľmi si to vážime.
Rovnako srdečne ďakujeme za
podporu a priazeň pri dovŕšení
našej práce a úspešné uvedenie
našej hry sponzorom: Slovenskému národnému divadlu, Vajnorskej podpornej spoločnosti,
SRS light design, firme Koratex,
Poľnohospodárskemu družstvu
Vajnory, Rádiu Janko Hraško.sk,
Ing. Jánovi Mrvovi, Ing. Máriovi
Schwabovi, Ing. Soni Molnárovej, Jozefovi Paulenovi, Jánovi
Panákovi a Janke Šmídovej, Eve
Orošovej, Viere Timovej, Amálii Orthovej, zástupcom Jednoty
dôchodcov vo Vajnoroch za pomoc pri organizovaní a zabezpečovaní chodu predstavenia,
pani Viere a Jánovi Krištofičovcom, našej vzácnej pani Miladke Brucknerovej (inšpicientka),
pani Helene Novákovej (šepkárka), Edite Jaslovskej, Jarmile
Molnárovej, Jánovi Rybárovi,

Martinovi Bernhauerovi, Ing.
Adriane Bezákovej s manželom
Mgr. Erikom Bezákom, Kataríne Dobiášovej, Darinke Pilnej,
Ľubošovi Krištofičovi a tímu
jeho ľudí a obrovská vďaka patrí aj pani Ing. Dane Slobodovej
– zároveň srdečne ďakujeme
za pomoc a podporu našim
partnerom: Bratislavskému samosprávnemu kraju, predseda
Pavol Frešo, a Mestskej časti
Bratislava – Vajnory, starosta
Ing. Ján Mrva, ktorí už druhú
divadelnú sezónu majú podiel
na tvorbe našich predstavení.
Hoci Kultúrne zariadenie Baničova prechádza rozsiahlou
rekonštrukciou a VOD prišlo
o pevné zázemie, nechystáme
pauzu. Čakajú nás výjazdové
predstavenia po mestách a mestečkách Slovenska a tešíme sa na
nové pódium v revitalizovanom
Parku pod lipami, kde by sme
v rámci Kultúrneho leta radi
pravidelne uvádzali Estrádny
program a malé javiskové formy.
Tešíme sa na stretnutie s vami
a ďakujeme za priazeň.
Vaše Vajnorské ochotnícke divadlo
Igor Roy, generálny riaditeľ
www.divadlo-vajnory.com
divadlo-vajnory@centrum.sk
3 – 4/2014
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Vedomostný kvíz k XXII. ZOH v Soči 2014
Od 7. do 23. februára 2014 sa v ruskom meste Soči
konala najdôležitejšia športová udalosť roku 2014,
a to XXII. Zimné olympijské hry.
A práve preto MČ Bratislava
- Vajnory usporiadala s olympionikmi športový kvíz a spoločenskú besedu. Zúčastnili sa na
nej Mária Mračnová, účastníčka Letných olympijských hier
v Mexiku (1968) a v Montreale
(1976) a Milan Jagnešák, účastník štyroch ZOH v Salt Lake City
(2002), v Turíne (2006), vo Vancouveri (2010) a v Soči (2014).
Svorne si zaspomínali na svoje
bohaté zážitky, nielen športové,
ale aj súkromné.
Po besede a otázkach od divákov
(žiakov ZŠsMŠ K. Brúderovej

a ZŠsMŠ bl. Jána Pavla II.) prebehlo medzi súťažiacimi z oboch
našich škôl vedomostné zápolenie o atraktívne ceny. Otázky boli
zamerané na históriu ZOH i na
účasť slovenských športovcov
na súťažiach. Vo vedomostnej
súťaži preukázali vybraní žiaci
mimoriadny prehľad, pričom pri
odpovediach uviedli aj viac informácií, ako bolo nevyhnutné.
Víťazmi sa stali všetci zúčastnení,
aj keď celkovo zvíťazila ZŠsMŠ
Kataríny Brúderovej v pomere
bodov 21:19.
Na záver bol vyhlásený I. ročník

najúspešnejších športovcov MČ
Bratislava - Vajnory za rok 2013.
Navrhovali ich športové kluby,
jednotliví tréneri a z ponúknutých návrhov vyberala športová komisia pri MČ Bratislava
- Vajnory. Ceny najúspešnejším,
v kategórii deti do 16 rokov a dospelí, odovzdávala zástupkyňa
starostu MČ Vajnory Soňa Molnárová spoločne s olympionikmi
Máriou Mračnovou a Milanom
Jagnešákom. V mládežníckej
kategórii sa víťazom stal Richard
Duška – atletika (2. miesto na M
SR pre rok 2013 žiakov, účastník
medzištátneho stretnutia do 15
r.). Na ďalších miestach bez poradia sa umiestnili Richard Debnár, Samuel Chorváth, – futbal,

Branislav Brúder – hokej, Daniela Mišaníková a Elenka Dušková
– atletika. V kategórii dospelých
najvyššie miesto zaujala slovenská reprezentantka v atletike
a účastníčka deaflympijských
hier Sofia 2013 Ivanka Krištofičová, na ďalších miestach bez
poradia Marek Novotný, Peter
Perďoch – hádzaná, Tomáš Zeman, Ľubomír Zeman – atletika,
Richard Fekete, Pavol Miženko,
Dávid Jakubec – futbal. Ďakujeme všetkým oceneným súťažiacim za účasť a veríme, že v II.
ročníku vyhlasovania športovca
roka pre MČ Bratislava - Vajnory
budeme môcť vyberať z ešte väčšieho množstva návrhov.
Dušan Štancel, foto: Anton Jakubáč

Program kultúrnych podujatí máj – jún 2014
1. 5. 2014 – štvrtok
Prvomájová opekačka
Mahrova búda, 10.00 – 14.00 h
Varenie gulášu, priateľské posedenie, hry
v prírode
Organizátori pozývajú všetkých priaznivcov turistiky a dobrej zábavy. Zraz je
o 10.00 h pri starom kameňolome pod
lesom. Pre občanov s obmedzeným pohybom je pripravený odvoz s osobným
motorovým vozidlom z BEZ-ky, zastávka
Vajnorský potok (pri kríži) o 9.00, 9.45,
10.30 h, odvoz späť podľa dohody.
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory,
Združenie poľovníkov, Pozemkové spoločenstvo,
Senior klub Vajnory
11. 5. 2014 – sobota
Vajnorský BMX pohár - 3.ročník
Súťaž v bikrose pre deti a mládež
Čas konania: 9.30 h
Miesto konania: bikrosová dráha v športovom areáli Alviano
Info a prihlášky stancel@vajnory.sk
0911/445 458
Organizátor: MČ BA-Vajnory
11. 05. 2014– nedeľa
Deň matiek Park pod lipami, 15.00 h
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Slávnostné popoludnie venované všetkým mamám, babičkám, prababičkám.
Účinkujú: ZŠ s MŠ K. Brúderovej, deti zo
ZŠ s MŠ bl. Jána Pavla II., DFS Juríček,
ZUŠ
Organizátor: MČ BA - Vajnory
17.5 a 31. 5. 2014 - sobota
Tvorivé dielne pre deti
Galéria TYPO & ARS, Roľnícka 349, BA
– Vajnory, 10.00 – 14.00 h
Organizátor: OZ Deti a umenie, kontakt
02/ 437 11 988, 0903/477074 cepec@typoars.sk
27. 5. 2014 – utorok
Vajnorská mini olympiáda
Pre deti 1. stupňa základných škôl z Vajnor a Rače
Miltifunkčné ihrisko ZŠ s MŠ K. Brúderovej
Čas konania: 8.00 – 12.00 h
Organizátor: MČ BA - Vajnory
31. 5. 2014 - sobota
Medzinárodný deň detí
Detské ihrisko Vajnory 15.30 – 19.00 h
Zábavné popoludnie, pre deti sú pripravené športové disciplíny, skákací hrad,
kolotoče. Šašo Maroš, tombola a veľa

sladkých prekvapení. Moderuje Lukáš
Pavlásek. Organizátor: MČ BA – Vajnory
7. 6. 2014 - sobota
Vajnory tenis cup 2014
Miesto konania: Tenisový klub Čierna
Voda
Tenisový turnaj – štvorhry Vajnory –
Čierna Voda
Štartovné: 10 Eur
Informácie a prihlášky: 02/48 22 44 23,
0911/445 458
stancel@vajnory.sk
10. 6. –13. 7. 2014
„Čo, kto, kde, kedy“- Yvonne Hanáková
Grafický design, výstava pri príležitosti
životného jubilea autorky
Miesto konania: Galéria TYPO & ARS,
Roľnícka 349, BA – Vajnory
Kontakt: cepec@typoars.sk 02/ 43711988,
0903/477074
14. 6. 2014 - sobota
Streetbasket Tour Vajnory 2014
Športový areál Alviano 10.00 – 17.00 h.
14. 6. 2014 - sobota
Tvorivé dielne pre deti
Galéria TYPO & ARS, Roľnícka 349, BA

– Vajnory, 10.00 – 14.00 h
Organizátor: OZ Deti a umenie, kontakt
02/ 43711988, 0903/477074 cepec@typoars.sk
19. 6. 2014 – štvrtok
Uvítanie detí do života
Sobášna sieň MÚ Vajnory, 15.00 h
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory
21. 6. 2014 - sobota
Deň poľovníkov
v znamení 148.výr. založenia dychovej
hudby vo Vajnoroch
Park pod lipami, 15.00 – 24.00 h
Vystúpenie Vajnorskej dychovky a jej
hostí, ukážky práce s dravými vtákmi, výcvik psov, tombola, diskotéka, poľovnícky
guláš, lukostreľba, nafukovadlá pre deti.
Organizátor : MČ BA – Vajnory, Združenie poľovníkov Vajnory
28. 6. 2014 - nedeľa
Futbalový turnaj mladších žiakov
Areál futbalového ihriska Pri struhe,
10.00 h
Organizátor: MČ BA – Vajnory, FK Cepit
Vajnory
Zmena programu vyhradená!

ŠKOLST VO

V knižnici sme čítali, rozprávali i počúvali
O tom, že o čítanie majú naši čitatelia záujem,
sme sa mohli presvedčiť počas štyroch februárových večerov v knižnici na Šaldovej ul.
Povzbudení týmto záujmom
sme zasa v marci pripravili
zopár podujatí pre najmenších „čitateľov“ z obidvoch
MŠ na Koniarkovej ul. a tiež
tematické popoludnia pre
deti Školského klubu zo ZŠ
Kataríny Brúderovej.
Najvydarenejším z nich bolo
určite to, keď naším hosťom
bola pani Zita Búšová. Veľmi
ochotne prijala naše pozvanie, nie však preto, že ako bývalá pani učiteľka bude deťom
čítať. Dôvodom jej návštevy
bola jej nevšedná zberateľská
vášeň, ktorej sa venuje s ozajstnou zanietenosťou. Titanic – príbeh legendárnej
lode, jej stavba, spustenie na

vodu, príprava, nakladanie,
veľkolepá prvá plavba až po
osudnú zrážku s ľadovcom
a nasledovné potopenie v apríli 1912. Pani Búšová nám
porozprávala, ako ju od prvej
chvíle Titanic zaujal, ako sa
postupne zaujímala o všetko
s tým súvisiace, o tom, ako si
vymieňala listy s riaditeľom
Londýnskeho múzea, aby
získala originálne podpisy
niektorých pasažierov, ktorí
mali šťastie a tragédiu prežili. Ukázala nám ich a tiež
množstvo správ, obrázkov,
a takisto model lode, veľký
vyše jedného metra, ktorý má
vo svojej výnimočnej zbierke.
Tiež sme sa dozvedeli, že bola
Foto: Helena Paulenová

Spisovateľ Juraj Šebo na besede vo Vajnoroch - 27. marec 2014
Foto: Anton Jakubáč

na výstave v Budapešti, ktorá
bola inštalovaná pri príležitosti 100. výročia potopenia
lode RMS Titanic. Tam videla rôzne predmety, ktoré po
nájdení vraku (v roku 1985),
po preskúmaní a vyzdvihnutí
z hlbín oceánu, reštaurátori
starostlivo vyčistili a mohli
byť vystavované na výstavách
po celom svete. Pol druhej

hodiny pani Búšová rozprávala a rozprávala, my sme
s napätím počúvali, potom
odpovedala na mnohé otázky
a my všetci sme vtedy v knižnici zažili nevšedné chvíle, na
ktoré budú deti dlho spomínať, pretože to marcové popoludnie im určite utkvelo
v pamäti.
Helena Paulenová

Ústretová ponuka pre čitateľov Miestnej Súťažíme s Vajnorskými
malými knižnicami
knižnice Vajnory marec 2014 - marec 2015
Miestna knižnica vo Vajnoroch vám
s potešením oznamuje, že pre svojich čitateľov rozšírila služby vďaka
dohodnutej spolupráci s Mestskou
knižnicou v Bratislave: každý, kto je
riadne registrovaným čitateľom našej
miestnej knižnice, môže využiť možnosť bezplatnej registrácie za čitateľa
Mestskej knižnice a využívať jej vyše
260 000 knižničný fond, ako i ďalšie
služby, ktoré ako regionálna knižnica
poskytuje.
Stačí zájsť do Mestskej knižnice v Bratislave s platným čitateľským preukazom našej miestnej knižnice a svojím dokladom totožnosti, bezplatne
sa v Mestskej knižnici zaregistrovať

a využívať jej služby na týchto pracoviskách: Úsek krásnej a cudzojazyčnej
literatúry na Laurinskej 5, Letná čitáreň U červeného raka na Michalskej
26, Úsek literatúry pre deti a mládež
a Oddelenie hudobnej a umenovednej
literatúry na Kapucínskej 1, Oddelenie odbornej literatúry, Oddelenie pre
nevidiacich a slabozrakých – služby
pre zrakovo a inak zdravotne znevýhodnených čitateľov a Knihárska dielňa na Klariskej 16.
Ponuka rozšírenia služieb trvá do
marca 2015, v prípade vášho záujmu
sa termín ponuky predĺži.

Zapojte sa do súťaže fotografií a odfotografujte sa s Vajnorskými malými knižnicami. Snímky môžu byť vtipné, bláznivé,
poučné, s deťmi, s kamarátmi alebo aj so
zvieratami. Jedinou podmienkou je, že na
snímke musí byť vidieť niektorú z troch
Vajnorských malých knižníc.
V priebehu mesiaca apríl a máj 2014 pošlite fotografie e-mailom na adresu malekniznice@gmail.com. Ihneď po poslaní
budú zverejnené na stránke www.facebook.com/vajnorskemalekniznice.
Víťazným sa stane ten obrázok, ktorý sa na
facebooku bude páčiť najviac. Na víťaza
čaká pekné tričko a dobrá kniha.
Berte fotoaparáty, tešíme sa na fotky.

Helena Paulenová

Barbora Paulenová
3 – 4/2014
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Mladí sa budú môcť viac
dozvedieť o mieste, kde žijú
Občianske združenie
Mládež ulice (Klub
mladých vo Vajnoroch)
v spolupráci s mestskou časťou Vajnory
a ďalšími partnermi
pripravujú podujatie,
ktoré dostalo pracovný názov „Poznaj Vajnory“.
V priebehu jedného júnového dňa žiaci a žiačky druhého stupňa našich základných
škôl zažijú na vlastnej koži,
že učiť sa o zaujímavostiach
Vajnor je možné zábavnou
a interaktívnou formou.
Tímy zložené z menších
skupín budú čakať zaujímavé úlohy, ktoré budú plniť
v rôznych kútoch mestskej
časti. Pýtate sa, ako je to
možné? Odpoveď je jednoduchá. V rukách budú držať
mapu a postupne sa budú
presúvať medzi miestami
ako napríklad Klub mladých,
knižnica, park, ihrisko a ďalšími. Na každom z nich budú
stáť pred výzvou, či dokážu
zodpovedať na pripravené
otázky alebo preukážu svoju
schopnosť tímovej spolupráce. Je sa na čo tešiť.
Klub mladých hľadá dobrovoľníkov
Radi by sme mladým ponúkli dostatok príležitostí a zaujímavých aktivít, aby mohli
svoj voľný čas tráviť spôsobom, ktorý budú považovať
za zmysluplný. Na to, aby sa
nám to podarilo je potrebná
pomoc iných mladých ľudí,
možno práve vás.
Hľadáme ľudí, ktorí
• si vedia vyhradiť čas, v rámci ktorého budú pôsobiť
v klube mladých alebo v uliciach mestskej častitýždňa
(pondelok, štvrtok – 14.00 –
17.00, utorok 14.00 – 16.30)
• majú vek minimálne 18 rokov
18 Vajnorské novinky

• študujú alebo majú ukončené vzdelanie v pomáhajúcich
a humanitných profesiách
(sociálna práca, psychológia,
pedagogika a pod.)
• sú osobnostne pripravení
na prácu s mládežou, kreatívni, flexibilní, empatickí
a najmä odhodlaní.
Pripomíname, že ide o novovzniknutý nízkoprahový
program, takže sú u nás vítaní ľudia, ktorí si chcú vyskúšať aké to je rozbiehať niečo
nové: mapovať prostredie
a stretávať mladých ľudí.
Vďaka tejto ponuke máte
možnosť získať skúsenosť
s prácou s deťmi a mladými
v ich prirodzenom prostredí. Študenti a študentky vysokých škôl môžu v klube
absolvovať svoju odbornú
prax či stáž. Súčasťou našej
práce je pravidelná supervízia (hĺbkové riešenie zvládania náročných situácií počas
výkon práce), teambuildingy
a ďalšie aktivity.
V prípade, že vás ponuka
zaujala, kontaktujte nás.
Pripravujeme sa na podujatie Naše mesto.
V dňoch 13. a 14. júna sa
bude konať jedno z najväčších podujatí, ktoré prepája
ľudí z firiem z verejnoprospešnými iniciatívami. Podujatie zastrešuje Nadácia
Pontis a do tejto jedinečnej
akcie by sme sa radi zapojili aj s Klubom mladých.
Ak sa to podarí, na výzvu
budú môcť reagovať rôzne
firmy, ktorých zamestnanci
vymenia na jeden deň svoje
klávesnice za štetce a farby
a namiesto kancelárií budú
ich kroky smerovať do klubu a parku v našej mestskej časti. Pomôžu nám so
skrášlením priestoru pre
mladých a zároveň dodáme
nový lesk niektorým z lavičiek na detských ihriskách.
Viac informácií nájdete na
stránke www.nasemesto.sk,
kde sa dozviete aj to, ako sa

zapojiť s vašimi kolegami
a firmou.
Pokračujeme v premietaní
dokumentárnych filmov
Už svojím štvrtím pokračovaním nadviažeme 15.
apríla na úspešnú sériu premietania dokumentárnych
filmov z filmového festivalu
Jeden svet. Táto príležitosť
je možná vďaka programu
Premietaj aj ty občianskeho
združenia Človek v ohrození, ktoré sprístupnilo niektoré z výborných dokumentov
na voľné šírenie verejnosti.
Znamená to, že ak by vám
to vaše povinnosti nedovolili prísť, spolu s priateľmi
môžete navštíviť stránku
tejto organizácie a jednoduchým spôsobom si zapožičať
film, ktorý si spoločne po-

zriete vo vlastnej obývačke.
Zúčastniť sa v Klube mladých má však jednu výhodu a tou je diskusia, ktorá
sa po prezretí filmu vedie.
Nejde totiž len o to, niečo
nové sa dozvedieť, ale tvoriť
si na svet okolo seba vlastný
názor. A diskutovať o ňom
s ostatnými.
V prípade záujmu o viac informácií o aktivitách Klubu
mladých neváhajte kontaktovať koordinátorku programu Karinu Andrášikovú.
Tel. 0948343559, mail karina@mladezulice.sk. Klub
mladých prevádzkuje občianske združenie Mládež
ulice (www.mladezulice.sk)
Rastislav Daniš
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Na plaveckom
kurze omladiny
Po tohtoročnej teplej zime sa človeku žiada ponaťahovať si svoje telo a nástup jari privítať aktívne a s dobrou náladou. Tým najlepším spôsobom je športová činnosť, v našom prípade ide
o plávanie v plavárni Slovnaft.
Pod odborným dohľadom organizátora pána Hečka a plaveckých inštruktorov sa deti
s radosťou vrhli do plaveckého bazéna, v ktorom na nich
čakala príjemná 27,5-stupňová voda. Návšteva plavárne
pre mnohých znamená spočiatku akési šantenie vo vode
a kde-tu občasné plávanie,
no neskôr to začnú brať veľmi vážne a zodpovedne. Veľa
detí už plávať vie, ale mnohé
z nich sa ešte len plávať učia.
A práve toto je tá pravá chvíľa, aby sa tak stalo.
Po prvých minútach vo vode
bolo hneď každému jasné,

kto je aký plavec, a do ktorej
z troch plaveckých skupín
(plavec, skoro plavec, neplavec) bude zaradený. Hodina
sa začala tradične rozcvičkou,
sprchou, rozplavbou až po
samotné nácviky plaveckých
štýlov. Pre tých zdatnejších
a pre začiatočníkov prebiehala hodinka v bazéne veľmi
hravou a nenútenou formou,
ktorú deti s radosťou a ochotou prijali.
Tohtoročné plávanie hodnotím veľmi kladne, pretože ak
sa dieťa cíti spokojne a radostne, je to výsledok dobrej
práce všetkých zaintereso-

vaných do takejto zdanlivo
jednoduchej a prínosnej akcie, akou je práve plávanie.
Je veľmi dôležité, ak pedagóg
vníma a vidí pozitívnu interakciu prebiehajúcu medzi
dieťaťom a pedagógom, prípadne inštruktorom. Preto
v budúcnosti môže pedagóg

aj takýmto spôsobom a prostredníctvom takejto aktivity
lepšie pochopiť nielen potreby dieťaťa, ale aj jeho zmýšľanie. Tým môže zároveň uľahčiť riešenie mnohých situácií
zo školského prostredia.

získavajú aj z kozieho mlieka,
ktoré je ľahko stráviteľné, výživné, obsahujúce množstvo
minerálov a vitamínov, pretože kozy biele, ktoré chovajú
na ich farme, sa pasú väčšinou
na horských lúkach, kde spásajú horské trávy, byliny, kvety a kríky. Preto sa pri výrobe
týchto výrobkov dáva veľký
dôraz na výber mlieka. Firma
Kozí Vŕšok, ktorú Mgr. Pe-

ter Meliš predstavuje, je firma
s biocertifikátom.
Týmto krásnym a veľmi atraktívnym podujatím sa význam
mlieka, ktoré predstavuje dokonalý a najprirodzenejší nápoj pre ľudský organizmus,
tiahla myšlienka potreby konzumovať mlieko v jeho akejkoľvek podobe ako červená niť.

Martin Jura

V škole mali mliečny deň
Pod týmto názvom Mliečny deň sa 6. marca v ZŠ
s MŠ bl. J. Pavla II. uskutočnila prezentácia o význame kozieho mlieka pre organizmus nielen
detí, ale aj dospelých.
Peter Meliš oboznámil deti
s výrobkami firmy Kozí Vŕšok.
Boli to jogurty, syry, mlieko.
Deti upútal a ony prirodzeným
spôsobom prejavovali záujem
o to, ako sa získava kozie mlieko, ako sa spracúva na obľúbené výrobky, aký je vlastne život
na obrovskej kozej farme…
Najradšej by sa boli hneď vybrali do terénu a chceli by to
vidieť na vlastné oči.
Vo svojich poznámkach deti
boli úprimné, nie všetkým kozie mlieko chutí, mnohí ani nepoznali chuť výrobkov z kozieho mlieka, a tak bolo veľkým
prínosom, že práve tu, pri tejto
prezentácii, si mohli pochutiť
na jogurtoch a veľmi atraktívnych syrových nitiach.
Súčasťou tohto podujatia bola

aj súťaž v jedení syrovej nite na
rýchlosť.
Záujem detí bol veľmi veľký,
každý si chcel skúsiť, či dokáže
zjesť syrovú niť rýchlo. Prejavili veľký záujem aj o výrobky
z kravského a ovčieho mlieka.
Pán Meliš im odpovedal na
všetky otázky - ako sa mlieko
získava, ako sa spracúva, čo sa
s ním deje po výrobe veľkého množstva výrobkov, ako
sa uskladňuje a dokonca boli
otázky, ako sa takéto výrobky
dostávajú aj za hranice našej
vlasti, pretože im prezradil, že
veľkú časť svojich výrobkov vyvážajú aj do zahraničia.
Deti získali prehľad o tom, aký
prínos pre náš organizmus
mlieko poskytuje, poznali, že
syry, jogurty a iné výrobky sa

Zuzana Hec
3 – 4/2014
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Naše malé a veľké úspechy
Z palety malého srdca
našich detí z materskej
školy
V tomto školskom roku, okrem iných aktivít, zvýšenú
pozornosť sme venovali výtvarným činnostiam okrem
kresby, maľby s akvarelom,
hrou s farbami i kombinovaným technikám. Už od
jesene si deti na papieri vytvárali technikou frotáže farebnými voskovkami jesenné
listy a vznikala ich prekvapivo realistická kresba, ktorou
potom dopĺňali kompozíciu
deja svojho výtvarného dielka
podľa témy. No a ocenenie nedalo na seba dlho čakať, z medzinárodnej detskej výtvarnej
súťaže „ 13. november v Skopje“ v Macedónsku prišiel Katke Krahulcovej diplom. Naša
pani riaditeľka Mária Kováčiková jej tiež i za školu odovzdala poďakovanie a cenu.
V Svätomartinskej výtvarnej
súťaži na tému: ROK VIERY,
organizovanej farnosťou Kovaľov, boli ocenené i naše deti
hodnotnými cenami:
2. miesto I. v kategórii detí
do 2. ročníka získala - SOFIA
MAXIMA MAÁR
3. miesto I. v kategórii detí do
2. ročníka získala - TARA POKRIVČÁKOVÁ
V
predvianočnom
čase
(9. 12. 2013) sme vystavovali
jabĺčka - výtvarné dielka malých autorov na výstave Vianoce s Evou Husárikovou, insitnou maliarkou z Kovačice,
v Zichyho paláci, kde sme sa
stretli s rodáčkou zo Slovenska
osobne v sprevádzaní rodičov
našich detí. Kresbami prispeli
naši malí výtvarníci: Michal
Královič, Tara Pokrivčáková,
Juraj Bošeľa, Sofia Maxima
Maár, Margita Dušková, Michaela Paulínyová, Patrik Mitošinka, Daniela Havranová,
Andrej Duška, Tomáš Gero,
Nina Ivančíková, Michaela
Hercová, Terézia Janglová,
Lenka Kováčová, Michaela
Košíková, Milla Dundová,
Katarína Krahulcová, Dárius
Richter, Petronella Lenčová.
Z nemalej dávky trpezlivosti,
nadšenia, elánu a najmä úp20 Vajnorské novinky

rimnej radosti zo záujmu rodičov pomôcť rozvíjať kreativitu
a asertivitu v tomto predškolskom veku sa utvrdzujú základy tej najprirodzenejšej cesty
spolupráce školy a rodiny. Vo
februári sme znovu vytvorili 20 výtvarných prác, ktoré
sme odoslali do Childrens art
studia St. Cyrila a Metoda do
mesta Bitoly v Macedónsku,
momentálne sa deti snažia výtvarne znázorniť svoju rodinu,
keďže sa zapájame do súťaže tu
v Bratislave, ktorú organizuje
Fórum kresťanských inštitúcií.
Matematické súťaže
V decembri prebehlo školské kolo matematickej súťaže
Pytagoriáda v 3. – 8. ročníku.
Z každého ročníka postúpil
jeden úspešný žiak do obvodného kola. V ňom boli úspešní: Matej Kula (6. ročník) – 1.

miesto a Janka Ji (8. ročník) –
2. miesto. Obom srdečne gratulujeme. V zimných mesiacoch prebiehalo domáce kolo
Matematickej olympiády v kategóriách Z5 – Z9 (5. – 9. ročník), z ktorého niekoľko žiakov
postúpilo do obvodného kola.
V ňom boli úspešnými riešiteľmi Cyril Beňačka (5. ročník)
– 6. miesto, Damián Kružliak
(5. ročník) – 10. miesto a Barbora Šídelská (5. ročník) – 19.
miesto. Žiakom 6. – 8. ročníka
držíme palce v obvodnom kole
v mesiaci apríl.
Testovanie 9
Vedomosti deviatakov tohto
roku znova otestoval Monitor 9. Preveril ich znalosti zo
slovenčiny a z matematiky.
Niektoré otázky školákov zaskočili, iným sa zdali byť ľahké
a podcenili úlohy. Na sloven-

čine boli úlohy zamerané na
rozvoj komunikačných schopností, na porozumenie textu,
na vhodnosť vyjadrenia slov,
na orientáciu v texte. Takisto
úlohy týkajúce sa pravopisu,
vokalizácie predložiek, výber
slov. Objavili sa aj neologizmy,
počítačová gramotnosť, orientácia v literatúre. Sme radi, že
naša žiačka z IX. A triedy Petra
Bellová napísala obidva testy
na 100 %, preto jej aj touto cestou ďakujeme, že sa usilovne
pripravovala a nepodcenila situáciu a zároveň reprezentovala nielen seba, ale aj školu.
Biblická olympiáda
Dňa 26. marca 2014 sa na pôde
našej školy uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Tentoraz súťažilo medzi
sebou sedem bratislavských
cirkevných škôl. Témou tohto
ročníka bol „Prechod z tmy do
svetla“ na základe knihy Exodus, Jonáš a Evanjelium podľa
sv. Jána. V ťažkej konkurencii naši žiaci, víťazi školského
kola, Timotej Schwab, Barbora
Šidelská a Dária Srnová skončili na druhom mieste medzi
dvoma družstvami Gymnázia
Matky Alexie, ktoré skončili
na 1.a 3. mieste. Biblická olympiáda patrí medzi náročnejšie
súťaže. Žiaci si upevnili nemenné pravdy Sv. písma, a tak,
ako v každej súťaži, sa zväčšuje
ich sebadôvera a šíria dobré
meno školy.
ZŠ s MŠ bl. Jána Pavla II. Vajnory
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Vijeme vence, vijeme…
S dievčatami na lúke
venčeky si splietame
a tí naši chlapci milí,
kvietočky nám nanosili.

nám boli aj naši chlapci, ktorí
sa s chuťou zapojili do zbierania kvietkov. Radosť a dobrá
nálada sa šírila veľkou rýchlosťou. Dievčence si ozdobili vlásky venčekmi a chlapci
hotové venčeky z krásnych
krehkých kvietkov niesli pre
svoje mamičky domov. Toto
nádherné slnečné popoludnie
prinieslo radosť nám všetkým.
Takto radostne trávime čas
v našom školskom klube detí.
Zuzana Hec

V takej krásnej nálade sa niesol ďalší z našich dní v školskom klube detí. Začala sa jar
a okrem rôznych iných činností sme krásne slnečné popoludnie trávili vitím venčekov, ktoré sme vili nielen pre
dievčence, ale aj pre naše mamičky. Veľkými pomocníkmi

Vajnorská brigáda očami detí
Zúčastnil som sa na vajnorskej brigáde, ktorá začala 22. 3.
o 9.00 h v Parku Pod lipami.
Spoločné fotografovanie a rozdanie vriec bolo tiež súčasťou.
Účastníkov brigády bolo veľa.
Napadla mi jedna otázka na
vás - videli ste už niekedy typické modré vrecia pre vajnorskú brigádu? Ak áno, museli
ste poznať, že patria ľuďom,
deťom, mládeži, ktorí sú po
nás ochotní zbierať odpadky!
Do odpadu, ktorý sme zbierali,
patrili aj plastové fľaše, obaly
od cukríkov a cigaretové ohorky, ktorých bolo najviac! Samozrejme, odpadu bolo oveľa
viac a aj iného druhu, ale tie

už nespomínam… Preto ďakujem všetkým, ktorí sa na tejto
brigáde zúčastnili. Bola naozaj
náročná. Predstavte si, že by
ste chodili od miesta k miestu
a zohýbali sa za každým kúskom trávy :-) a veľmi podobné
to bolo s odpadkami. Vráťme
sa k tomu poďakovaniu - srdečnú vďaku vyslovujem malým futbalistom pod vedeníim
pána Vajdu, skautom, ktorí sa
tiež zúčastnili v hojnom počte,
starostovi, ktorý to celé pekne
zorganizoval, a všetkým ľuďom, ktorí prišli pomôcť! Nabudúce príďte aj ostatní, potrebujeme vašu pomoc.
Chrisko Schwab, IV. A trieda

Keď do kameňa a drôtu vdýchnu lásku
V ZŠ s MŠ bl. Jána
Pavla II. v tomto školskom roku otvorili
nový krúžok - tvorba
šperku.
V krúžku sa schádzajú žiačky od IV. až po VIII. ročník,
pretože majú vrodenú tvorivosť a kreativitu, predstavivosť
i fantáziu. V ich rukách začali
vznikať skutočne zaujímavé
šperky. Niektoré si už predtým doma skúšali navliekať
a kombinovať korálky, dokonca i za pomoci mamičky.

Takže pochopiť vysvetľovanie
základov metodického postupu pri tvorení nebolo také
ťažké. Osobitne ich zaujala
výroba náušníc, náhrdelníkov, ale i náramkov, ktoré už
vopred mali svoje majiteľky.
Na každej hodine sa učia inú
techniku, v ktorej žiačky potom pokračujú i doma.
Základom je tvar eska a krútená špirála. Niektoré dievčatá zvládli aj motanicu a filigranské skrúcanie drôtika, no
nerobil im problém zvládnuť
pandravky, ktoré sa používajú, napríklad, na náramky či

náhrdelníky. Na to už treba
predstavivosť a prispôsobenie
tvaru konkrétnemu človeku.
Všetky výtvory sú skutočnými „originálmi.“ Na výrobu
používajú šperkársky drôt,
keltovacie a štípacie kliešte,
kamienky prírodných minerálov, perleť, sklenené korálky
a podobné materiály.
Dievčatá sa po prvý raz stretli s kryštálmi najrenomovanejšej svetovej klenotníckej
firmy, boli sme si kupovať
polodrahokamy v Millishope
na Nivách, no a 22. 3. 2014 sa
zúčastnili i na medzinárod-

nej výstave kameňov a fosílií
v ružinovskom KD v Bratislave. Mali možnosť sa stretnúť i s majiteľom Milishopu
p. Miroslavom Lipovským
a potešili sa jeho podpore,
spolupráci a veria, že sa stretnú na prezentácii na mineralogických podujatiach. Každá
hodina s dievčatami je naozajstným kreatívnym zážitkom,
tvoria s radosťou a nadšením
a chladný drôt, kamene a korálky sú preteplené láskou
skrytou v ich srdiečkach.
Alžbeta Havranová,
vedúca krúžku
3 – 4/2014
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Navštívili sme Katedrálu sv. Martina
Katedrálu sv. Martina
a výstavu o sv. Cyrilovi
a Metodovi sme my, žiaci 7. a 8. ročníka, navštívili 1. apríla. Dovoľte mi,
aby som vám priblížila
tento pekný deň. Začnem katedrálou.
Základy boli postavené v roku
1221, no vysvätená bola 10.
marca v roku 1452, teda 40 rokov pred objavením Ameriky.
Je postavená na gotický spôsob. Katedrála slúžila nielen
ako chrám, ale aj ako budova,
kde sa korunovali uhorskí králi
a kráľovné. V podzemí sa nachádzajú krypty, ktoré sme mali
aj možnosť navštíviť. Krypta je
rozdelená na viaceré časti, z ktorých sú návštevníkom dostupné
iba 2, a to tzv. kanonická a mestská. Verejnosti neprístupná je
arcibiskupská hrobka. Sú tu 4
honosné rakvy, v ktorých ležia
ostrihomskí arcibiskupi: Imrich Esterházi, Mikuláš Čáki,
František Barkóczy, Jozef Baťány. V katedrále sa nachádza
veľmi vzácna koruna, ktorá je
umiestnená vo vitrínke, ale je to

je organ. Stavali ho 3 roky, jeho
autorom je Gerald Woehl. Organ pomenoval po sv. Alžbete,
symbolizujú to aj ruže, ktoré sú
na organe. Môžu a hrajú na ňom
iba dvaja organisti. Je to zatiaľ
najlepší organ na Slovensku.

Sv. Cyril a Metod

iba duplikát. Pravá sa nachádza
v Budapešti, presnejšie v Budapeštianskom parlamente.
Ďalšou zaujímavosťou, ktorou
sa katedrála môže pýšiť, je baroková Kaplnka sv. Jána Almužníka. Vieme o ňom, že pochádzal
z Cypru a jeho telo je doteraz
veľmi zachované. Keď ho našli,
mal na sebe ešte aj kožu. Po čase
však jeho rakvu museli otvoriť
a jeho šaty, ktoré boli poškodené, mu vymenili.
Veľmi významnou pamiatkou

je socha sv. Martina. Symbolizuje známu legendu o sv. Martinovi, ako pomohol žobrákovi.
Legenda hovorí, že tento svätec,
vracajúci sa na koni domov, mal
na sebe iba vojenský plášť, pretože všetko ostatné už rozdal.
Videl, ako je žobrákovi zima,
preto mu dal polovičku svojho
plášťa. Táto socha je veľmi ťažká,
dokonca hrozilo, že sa zem pod
ňou môže prepadnúť. Bola postavená v roku 1734 a je z olova.
No a najnovšou zaujímavosťou

Potom sme sa presunuli do
Bratislavského hradu, aby sme
si pozreli výstavu o sv. Cyrilovi
a Metodovi, patrónoch Európy.
Táto výstava bola vo Vatikánskych múzeách, ktoré denne
navštívi okolo 18 000 návštevníkov. Unikátna výstava na malom
priestore ukazuje najdôležitejšie
kresťanské nálezy z územia Slovenska: tebula (škridla) s mužom nesúcim kríž, pixida z Čiernych Kľačian, dar byzantskej
misie na Veľkej Morave, známy
zvon z Bojnej, zlaté kúsky z oltára či Nitriansky evanjeliár, teda
najstarší písomný dokument.
Myslím si, že sme si z tejto exkurzie všetci niečo pekné odniesli a všedný deň sme si spestrili zážitkom, ktorý nemáme
možnosť zažiť každý deň. Tešíme sa na ďalšie.
Dária Srnová, VII. A

Žite zdravo, žite športom
V znamení tohto sloganu sme posledný marcový deň odštartovali
tohtoročné športové
dopoludnie pre žiakov
prvého stupňa ZŠ s MŠ
Kataríny Brúderovej
a budúcich prvákov,
dnes ešte „predškolákov“ v materskej škole.
Deti sa z tried základnej a materskej školy premiestnili na
multifunkčné ihrisko, kde počas
celého dopoludnia preukazovali
svoje športové schopnosti v jednotlivých disciplínach, a to individuálne ako aj v kolektíve svojich spolužiakov. Do športového
dopoludnia sa mohol zapojiť
každý, i ten menej športovo na22 Vajnorské novinky

daný žiak prvého stupňa, ako aj
každý predškolák.
Súťažilo sa vo viacerých disciplínach, kde si žiaci a predškoláci

zmerali svoje sily medzi triedami.
Najúspešnejšou
disciplínou
bolo podľa žiakov záverečné preťahovanie sa lanom,

čo potvrdzujú aj slová žiakov
z 2. A a 2. B triedy (hovoriac
s úsmevom na tvári)… bolo to
super.“ Nie náhodou, keďže na
pomoc im prišiel aj pán riaditeľ základnej školy a úspešne
tak v miernej presilovke zdolali svojich starších spolužiakov.
Všetky deti sa do hier a celého
športového dopoludnia zapojili
s veľkým citovým zaangažovaním a športovým entuziazmom.
Veríme, že našim, prvostupniarom“ aj budúcim prvákom tento športový elán aký preukázali
v tento deň, vydrží čo najdlhšie
a o rok si prídu svoje sily zmerať
opäť s rovnakým zanietením.
Prajeme aj vám čitateľom jedno
veľké ŠPORTU ZDAR a veľa
jarných športových zážitkov.
Petra Hasprunová

HÁDZANÁ

Hádzanárska šnúra v I. lige pokračuje
Ročník 2013/2014 prvoligovej sezóny pokračoval šiestym kolom, kde
naše mužstvo vycestovalo na palubovku Cífera. Cífer je naším pravidelným súperom.
Naša výrazne pozmenená zostava oproti predchádzajúcim zápasom ukázala kolektívnu súdržnosť, ako i kvalitu širšieho kádra
a už v 13. minúte sme viedli na
palubovke súpera 1:6. Táto pohoda a nasadenie sa v priebehu
prvého polčasu výrazne nezmenila a naši chlapi svoje úspešné ťaženie zavŕšili polčasovým
rozdielom 6:13. V kolektívnom
výkone a zodpovednej hre s nasadením sme pokračovali aj
v druhom polčase. Zápas sme
vyhrali v pomere 21:27. Naši najlepší strelci boli: Kovačovič 10,
Horáček 5 a Papadopulos 4 góly.
V siedmom kole sme sa pripravovali na konfrontáciu s papierovo silným účastníkom prvej ligy,
družstvom zo Šale. Súpera sme
privítali ako domáci kolektív na
palubovke v Pezinku, kde sme
odohrali zaujímavý zápas dvoch
odlišných polčasov. Súper vyhral
prvý polčas v pomere 9:23. Po
prestávke sa obraz hry zmenil.
Hra sa postupne vyrovnala, zvýšili sme aktivitu, ale nevyvarovali
sme sa zlyhaniam v koncovke.
Po kvalitnom druhom polčase,
ktorý sme vyhrali 15:12, sme nakoniec s favoritom zo Šale prehrali 24:35. Našimi najlepšími

strelcami boli: Parák a Vallo po
4, Šulavík a Horáček po 3 góly.
V ôsmom kole sme cestovali za
mužstvom elitného formátu do
Malaciek. Aj tento duel možno
nazvať zápasom dvoch rozdielnych polčasov. Športovú atmosféru vytvorilo až 150 divákov.
Od prvých minút sme s favoritom držali vyrovnaný krok
a v 17. minúte prvého polčasu
domáci vyrovnávali na remízu
4:4. Aj v ďalších minútach sme
predvádzali útočnú hádzanú
s efektívnym zakončením a domácich hráčov sme nepustili do
gólového úniku. Práve naopak,
do 20. minúty sme boli vždy
o gól či dva vo vedení. Škoda
drobných chybičiek v závere prvého polčasu, kedy sme dovolili
domácim odskočiť dvoma gólmi
v poslednej minúte na rozdiel
10:8. Po prestávke sme do druhého dejstva nenastúpili v rovna-

kom koncentrovanom výkone.
Kvôli nedisciplinovanosti našich
hráčov sme boli často vylučovaní. Naše oslabenia súper využíval
na zvyšovanie náskoku. Zápas
nakoniec vyhral 26:17. O naše
góly sa zaslúžili: Šulavík 5, Kovačovič 4, Vallo, Mitterhauszer
a Horáček po 2, Milošovič a Fekete Viliam po 1.
V deviatom kole sme sa stretli
v zápase o dobré umiestnenie
s rezervou tímu Modry. Od úvodu sme nasadili koncentrovaný
výkon a dodržiavali taktické
pokyny. Prvý polčas sme vyhrali
22:13. V druhom polčase sme si
výborne rozbehnutý zápas nechceli pustiť z vlastnej réžie a naďalej sme predvádzali príťažlivú
hádzanú s peknými kombináciami a efektným zakončením.
Po konečnom hvizde rozhodcov
na ukazovateli skóre svietila naša
výhra v pomere 39:27. Naši strelci zápasu: Kovačovič 6, Parák,
Vallo a Šulavík po 5, Szalacsi a Jánoš R. po 4, Faltus 4, Ondruška,
Milošovič a Monfort po 2, Darnadi M. a Ďorko po 1.
Po výborných výkonoch sme po
jesennej časti prvoligového ročníka 2013/2014 obsadili veľmi
pekné 4. miesto.
V jarnej časti sme odohrali dva
zápasy s tesnými výsledkami. So
Stupavou sme remizovali 22:22,
po polčase 15:7 v náš prospech.
Súpera sme zaskočili nasadením
počas celého prvého polčasu
dobrým výkonom brankára
Mitošinku a úspešným zakončovaním akcií. V druhom polčase
súper zvýšil aktivitu. My sme
nevyužili na striedanie všetkých

hráčov, a tak nám dochádzali
sily. V závere zápasu sme mali
šance na strhnutie víťazstva, ale
nakoniec ostalo pri spravodlivej
remíze. Naši strelci: Vallo a Szalacsi po 4, Lipovský 3, Šulavík,
Fekete, Kovačevič, Milošovič,
Mitterhauser po 2, Vojáček 1.
Zápas Dunajskej Strede mal iný
scenár. Bojovalo sa o každý gól.
Najväčší rozdiel v prospech súpera bol +2 góly, my sme vyhrávali najviac o gól. Nakoniec sa
z bodov tešil náš súper, po výhre
23:21. Našimi najlepšími strelcami boli: Vojáček a Parák po 6,
Darnadi M. 4 góly.
Jarná časť súťaže pokračuje ďalšími zápasmi. Domáce zápasy
by sme už mali hrať na našom
asfalte, ktorý súperom „nechutí“.
Podrobnejšie informácie o zápasoch a našej činnosti môžete
nájsť na našej novej internetovskej stránke: hkvajnory.sk.
Námety očakávame cez e-mail:
vybor@hkvajnory.sk. Tiež pripravujeme dve väčšie akcie, a to
v júni Deň hádzanárov a v septembri stretnutie pri príležitosti
55. výročia vzniku hádzanárskeho klubu.
Juraj Ďorko a Václav Fekete

Priebežná tabuľka I. ligy
2013/2014 po jesennej časti
1. HKM Slovan Duslo Šaľa
2. Strojár Malacky
3. HC Tatran Stupava
4. HK Vajnory
5. MHK Piešťany
6. Slovan Modra B
7. Sokol Cífer
8. DAC Dunajská Streda
9. ŠKP Bratislava B

3 – 4/2014
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14 b
10 b
9b
7b
6b
5b
3b
2b
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Vajnory žili na kolieskach
Športové podujatie
Vajnory na kolieskach,
ktoré zorganizovala MČ
Bratislava – Vajnory,
zaznamenalo už 14.
ročník a uskutočnilo sa
v nedeľu 6. apríla od
15.00 h na Jurskej ceste.

Výsledky súťaže IN LINE
Deti do 14. rokov nar. 2000 a mladšie (9 účastníkov)
1. Duška Peter
2003
Vajnory
13:44 min.
2. Dušková Elena
2001
Vajnory
14:00
3. Paulinyová Veronika
2000
Vajnory
14:01
Ženy od 15 rokov 1999 a staršie (8 účastníčok)
1. Jalčoviková Mária
1985
Rača
2. Turčeková Petra
1998
MAC Rača
3. Šutová Martina
1990
Bratislava

13:18 min.
13:26
13:34

Podujatie sa začalo pretekmi IN
LINE v kategórii deti, dospelí
a nasledovne starosta Ján Mrva
odštartoval ostatných účastníkov, ktorí napriek tomu, že nesúťažili, chceli sa v hojnom počte
stretnúť na trati, a tak vyjadriť radosť z pohybu. Boli medzi nimi
vyznávači športovania na kolieskových korčuliach, kolobežkách,
bicykloch, skateboardoch, no
nechýbali ani rodičia so svojimi

Muži od 15 rokov 1999 a starší (9 účastníkov)
1. Jaslovský Ivan
1962
Vajnory
2. Búči Richard
1997
MAC Rača
3. Procházka Jozef
1972
Bratislava

12:25 min.
12:30
12:56

Foto: Anton Jakubáč
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ratolesťami v kočíkoch. Na štarte
dostal každý účastník stužku so
symbolom vajnorských koliesok
a po absolvovaní trasy, v stánku
mestskej časti, tradičné fit tyčinky, jablká, ale aj reklamné predmety MČ Vajnory: zvončeky

na bicykle či pexesá. Skupinku
nadšencov na bicykloch, ktorí
mali záujem previezť sa až do Sv.
Jura k Pustému kostolíku, viedol
starosta Ján Mrva a ukázal im
pripravovanú trasu JURAVA,
ktorá by sa mala začať budovať

v polovici apríla. Na 24 verných
účastníkov, ktorí od roku 2010
zbierali pečiatky na jubilejných
kartičkách, vydaných pri príležitosti 10. výročia, čakali pekné
vecné ceny. Tie im odovzdal starosta Ján Mrva so zástupkyňou
starostu Soňou Molnárovou.
Pre najmenších boli na detskom
ihrisku pripravené nafukovadlá a pre ostaných stánok s občerstvením. Tento ročník sa, žiaľ,
nezaobišiel bez menšieho úrazu pri pretekoch IN LINE, kde
obetavo zasahovala nielen naša
zdravotná služba, ale aj účastníčka podujatia Viktória Sarkisjan,
ktorej aj touto cestou ďakujeme.
Už teraz sa tešíme na jubilejný
15. ročník, dovtedy vám želáme
veľa šťastných kilometrov na kolieskach!
Katarína Dobiášová, Dušan Štancel
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Vajnory sú opäť zastávkou 3x3 Basket Tour ’14
Vajnorský športový areál Alviáno opäť po roku privíta jednu
zo siedmich zastávok obľúbenej
streetbasketbalovej série „3X3
Basket Tour ’14“ najväčšieho podujatia svojho druhu na Slovensku. Po vydarenom finálovom
ročníku vo Vajnoroch, sa tento
rok bude na „dedine v meste“
driblovať na 4. podujatí v sérii,
ktoré je naplávanované na sobotu
14. júna 2014.
Séria turnajov je organizovaná
ako otvorené Majstrovstvá Slovenska v 3x3 basketbale, ktoré
sú pre naše teamy kvalifikačným
turnajom pre európsku sériu.
V spolupráci s Mestskou časťou
Vajnory, Vajnorskou podpornou
spoločnosťou, Bratislavským samosprávnym krajom, firmou
Koratex a pod záštitou starostu
mestskej časti Vajnory sa okrem
hlavného sobotného streetballového programu určeného pre
vyznávačov pouličnému basketbalu všetkých vekových a výkonnostných kategórií, uskutočnia aj
doplnkové sprievodné akcie.
To prvé s názvom „Hýbeme svetom“ je zamerané na mladé športové a basketbalové nádeje žiakov
a žiačok I. stupňa základných škôl
a bude prebiehať už v piatok v outdoorovom športovom areály ZŠ.
K. Brúderov v doobedných ho-

dinách formou minibasketbalových súťaží 2., 3. a 4 ročníky.
Vajnorské podujatie bude aj
v tomto ročníku spojené s vyhodnotením ankety o najlepšieho Streetbalistu a Streetbalistku
roka 2013, ktoré je naplánované
na sobotný večer a situované do
pivnice v Bakchus ville. Bude prebiehať ako večerná „afterparty“
pre ocenené teamy, hráčov, hráčky, rozhodcov i organizátorov
streetbasketbalových podujatí.
Bratislavská mestská časť Vajnory
teda opäť po roku privíta výkvet
najlepších slovenských streetballistov a tretí júnový víkend sa môžeme tešiť na neúprosné súboje,
nekompromisné smeče, nevídané triky a krásne akcie, ktorými
sa tento mladý a dynamicky sa
rozvíjajúci šport vyznačuje. Na 8.
hracích kurtoch si účastníci zmerajú sily v 6. hlavných kategóriách
a 3. doplnkových kategóriách,
v ktorých sa súťaží na podujatiach 3x3 basket Tour ’14.
Diváci sa môžu tešiť aj na populárne sprievodné disciplíny pre
divákov, o výbornú atmosféru
a náladu sa postarajú známe tváre
sveta vinylov a mixov DJ MMH,
celým podujatím bude hovoreným slovom sprevádzať a tradične nezameniteľným humorom
zabávať obľúbený speaker v stre-

etbalovej komunite Mr.- Shilan a svoje umenie predvedú aj
zástupcovia streetovej kultúry.
Jedným z vrcholov podujatia
budú určite aj individuálne doplnkové súťaže, a to konkrétne
súťaž v streľbe trojok 3pts Shooting, v streleckej “vyraďovačke“
FT Shooting Contest a vrcholom
programu bude súťaž v smečovaní Slam Dunk Contest, ako kvalifikácia na finálový „Basketland
slam Dunk Contest“, ktorý pre

regionálnych víťazov organizovaný na FinalFour Grape Streetballe.
„Sme veľmi radi, že sa „ 3x3 Basket tour“ opäť po roku zavíta do
Vajnor, kde sme našli príjemné,
športové, spoločenské i ľudské
zázemie pre organizáciu už tradičného podujatia našej série.
Viac informácií ohľadom prihlásenia
a dodatočných info týkajúcich sa
3x3 basket Tour - Vajnory nájdete na
www.basketland.sk.

Cyklistika naberá na popularite
V ostatných rokoch naberá
cyklistika na popularite, a tak
bicyklovanie oslovuje stále
viac a viac ľudí. Preto sa mestská časť Vajnory v spolupráci
s Bike Trening Centrom rozhodla podporiť tento šport aj
prostredníctvom
prestavby
pôvodnej bikrosovej trate na
multifunkčný cyklistický areál. Projekt, ktorého začiatok
je plánovaný na mesiace jún
až júl zahŕňa okrem prestavby
trate aj vybudovanie okruhu
pre najmenších a začiatočníkov, cyklotrialovej sekcie
a dirt jumpov. Stretávali by sa
tu cyklisti všetkých vekových
a výkonnostných kategórií,
realizovali by sa formou voľno

časových aktivít alebo organizovaných tréningov, oboznamovali sa s relatívne mladými,
avšak o to atraktívnejšími cyklistickými odvetviami.
Cieľom projektu je vybudovať
areál, ktorý by bol dostupný širokej verejnosti tak, aby
predstavoval bezpečné miesto

pre získanie nových zručností
a skúseností v rámci rôznych
druhov cyklistiky, rozvíjal
vzťah mládeže k športu, ale zároveň by predstavoval miesto
nie len pre profesionálov, ale
aj hobby bikerov, ktorí sa tam
budú radi vracať.
Okrem toho sa tu budú pra-

videlne konať tréningy pod
vedením skúsených trénerov
s dlhoročnou praxou a preukázateľnými výsledkami.
Tešíme sa na spoločné chvíle
strávené pri športe.
Bike Trening Centrum
Rastislav Pirman, 0908 421 844
rasto.piman@gmail.com
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Hromadné očkovanie psov proti
besnote

 Oznamujeme majiteľom psov, že v Mestskej
časti Bratislava – Vajnory sa dňa 17. mája uskutoční hromadné očkovanie psov proti besnote
v čase od 13.00 do 16.00 h vo dvore miestneho
úradu – vchod z Jačmennej ulice.
Cena 1 ks vakcíny je 6 eur.
Mária Bitarovská

Strelivo v suchej tráve

 Na okrskovú stanicu Mestskej polície vo Vajnoroch ohlásila (2. 4. ) obyvateľka Vajnor nález
vojenskej munície, ktorú našla pri hrabaní suchej
trávy na ulici K. Brúderovej. Išlo o zhrdzavený, no
funkčný náboj do guľometu a rovnako hrdzavý,
ale nefunkčný náboj do samopalu alebo pušky.
Munícia pochádza pravdepodobne ešte z čias 2.
svetovej vojny. Náboje zaistila polícia.
Dušan Giertli, okrskár MsP Vajnory.

www.vajnory.sk

Dôležité
kontakty
Hlásenie porúch BVS:
0800 121 333
Hlásenie porúch ZSE:
0800 111 567
Hlásenie porúch VO:
02/6381 0151
Hasičská služba: 150, 112
Záchranná služba: 155, 112
Mestská polícia: 159
Havarijná služba: 0123

CENNÍK INZERCIE
Rozmery

Cena
bez DPH

s DPH

a)

1 strana - 21 x 29,7 cm

440,00

528,00

b)

1/2 strany - 13 x 19 cm

260,00

312,00

c)

1/4 strany - 9 x 13 cm

140,00

168,00

d)

1/8 strany - 6 x 9 cm

90,00

108,00

e)

1/16 strany - 4,5 x 6 cm

60,00

72,00

f)

cena plošného inzerátu
atypických rozmerov (za 1 cm2)

1,40

1,68

g)

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

0,75

0,90

Politická inzercia = 1,5 násobok ceny bežnej inzercie
vo Vajnorských novinkách
Zľavy: Pri opakovanom uverejnení inzerátu 3 až 4 krát za
sebou = zľava 10 %, 5 a viackrát za sebou = zľava 20 %.

Polícia ponúka e-mailovú adresu pre občanov
Za účelom zefektívnenia komunikácie občanov s políciou je zriadená
e-mailová adresa orpzba3@minv.sk, ktorá slúži občanom. Na uvedenú adresu sa môžu občania obrátiť s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa ochrany ich života, zdravia alebo majetku, môžu sa informovať o agendách poskytovaných v rámci Policajného zboru (napr.
občianske preukazy, vodičské preukazy, cestovné pasy, zbrojné preukazy). Taktiež sa môžu informovať o činnosti dopravnej polície alebo
o podmienkach prijatia do služobného pomeru.
Patrícia Sikelová,
OR PZ Bratislava III.

Ponuka voľných
pracovných miest

Aktuality z Vajnor
cez e-mail pre každého

- Mestská časť Vajnory prijme do
pracovného pomeru pracovníka
na vykonávanie pomocných prác
na oddelení hospodárskej správy.
- Mestská časť Bratislava – Vajnory príjme do pracovného pomeru technicko-hospodárskeho
pracovníka na oddelenie hospodárskej správy s vodičským preukazom skupiny C a so zručnosťami
pri obsluhe rôznych pracovných
strojov.
Bližšie informácie na tel. č.
0907 734280
(MÚ)

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

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

23.V.
14,00- 21,00

A L O K A R P A T S K Á

2014

V Í N N A

C E S T A®

24.V.

13,00- 21,00

Viac ako 100 otvorených pivníc od Bratislavy až po Trnavu

P R E DA J V S T U P E N I E K www.mvc.sk

Malokarpatské osvetové stredisko, Malokarpatská vínna cesta, Horná 20, Modra

033/643 34 89
Bratislavský
samosprávny
kraj

Trnavský
samosprávny
kraj

Generálny partner

Hlavný partner

Partneri

Mediálni partneri

Budujeme, opravujeme,
aby Vajnory boli krajšie
a lepšie sa tu žilo
Na Zelený štvrtok odpratávali pracovníci hospodár
skej správy čiernu
skládku pri železničnom priecestí.

e
v Parku pod lipami, kde budem
Novoosadená reklamná plonecha
tia
uja
pod
rtové
propagovať aj naše kultúr a špo
enie
má nové pekne krémové zastreš
Pódium v Parku pod lipami
s vajnorskými pelikánmi a erbom
dí. Potvrjú záujem žiť v čistom prostre
i.
Mladí Vajnoráci - športovciejma
obc
ej
naš
v
áde
brig
ej
ílov
dila to ich účasť na ostatn apr

nádoby
na Uhliskách bolo doplnené po dve
Hniezdo separovaného odpadu

Nová výsadba v Parku Titusa Zemana

Novoosadená smerová ružica pred miestnym úradom

na papier a plast

