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Slávnosti na počesť Jána Pavla II.
v revitalizovanom Parku pod lipami
Pri príležitosti svätorečenia Jána Pavla II. sa uskutočnili v nedeľu 27. apríla v mestskej časti Vajnory celodenné slávnosti. V tento deň si občania pripomenuli
aj 24. výročie jeho návštevy na starom vajnorskom
letisku (22. apríla 1990), na ktorom vyslovil nezabudnuteľné posolstvo pre všetky európske postkomunistické štáty v revolučnom období – Nebojte sa.
V nedeľu dopoludnia bol blahoslavený Ján Pavol II. v Ríme vyhlásený za svätého. “Znamená
to, že bol daný za príklad veriacim celého sveta a jeho sviatok
sa bude môcť sláviť každý rok.
Výber prvej nedele po Veľkej
noci na svätorečenie Jána Pavla II. nebol náhodný. Je to sviatok Božieho milosrdenstva,
ktorý zaviedol ešte počas svojho
života. Tieto udalosti sme si pripomenuli slávnostnou svätou
omšou, ktorá sa začala v Parku
pod lipami o 15.30 h,” povedal
kňaz vajnorskej rímskokatolíckej farnosti Peter Slepčan.
Slávnosti sa konali na vynovenom námestí v Parku pod
lipami. “V súčasnom období je
nepochybne revitalizácia tohto
parku našou najvýznamnejšou
aktivitou. Park dostal úplne
novú, krajšiu a kultivovanejšiu
podobu. Hoci sme ho pre verejnosť slávnostne otvárili v nedeľu (27. 4. ), už pred tým slúžil občanom najmä popoludní
a v podvečer cez týždeň a celo-

denne cez víkendy. Postavilo sa
celé nové zastrešené pódium,
zrekonštruované boli chodníky, vysadili sme zeleň, pribudli
športové cvičiace prvky pre dospelých, ihrisko na petang i rekreačné prvky pre dospelých,
ako aj pre deti na ihrisku,” povedal starosta Ján Mrva.
Projekt revitalizácie parku bol
spolufinancovaný Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu
Bratislavský kraj. Projekt zahŕňal výsadbu 13 nových líp,
dvoch čerešní a dvoch ihličnanov, vybudovanie detského
ihriska ako súčasti verejného
priestranstva, osem fitnes cvičísk, pitnú fontánku a ďalšie
dekoratívne či úžitkové prvky.
“Park pod lipami bude slúžiť
nielen ako oddychová zóna,
kde sa budú organizovať kultúrno-športové podujatia, ale
obyvatelia ho môžu denne využívať na zvyšovania fyzickej
kondície,” dodal Mrva. Súčas-

ťou slávnostného otvorenia parku bol kultúrny program, ktorý
zabezpečila vajnorská dychová
hudba. Koncertovala aj miestna
skupina Shine. Návštevníci si
tiež mohli vyskúšať všetky fitnes
prvky a zasúťažiť si v petangu.
Park pod lipami sa nachádza
v centrálnej časti historicky najstaršej časti Vajnôr a je súčasťou pamiatkovej zóny. “Vďaka
OPBK sa ho podarilo výrazným
spôsobom skrášliť. Som rád,
že napriek obmedzenej možnosti čerpania prostriedkov
z eurofondov sa nám podarilo
zrevitalizovať už desiatky verejných priestranstiev na území
župy,” povedal na margo predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Dodal,
že mestská časť Vajnory získala
na revitalizáciu parku nenávratný finančný príspevok vo výške

viac ako 243.000 eur z OPBK,
pričom schválená výška príspevku bola 353.000 eur. Vo verejnom obstarávaní Vajnory
ušetrili viac ako 30 percent, čo
predstavuje takmer 110.000
eur. Obnova parku prebiehala
vlani od polovice júla do konca
decembra. “V parku nám vznikol reprezentatívny a kultúrny
priestor, kde sa budú konať rôzne spoločenské akcie. Pribudla
nám nová oddychová zóna,
ktorá svojím pokojom do značnej miery prispeje k relaxačnej
pohode všetkých obyvateľov.
Naším najbližším plánom je
vybudovanie nového kultúrneho domu na Baničovej, ktorý
funkčne aj esteticky zapadne
do susediaceho areálu v Parku
pod lipami, “ uzavrel Mrva.
Eduard Fašung

Ján Pavol II. zanechal vo Vajnoroch nezmazateľné stopy
V nedeľu 27. apríla
žili Vajnory oslavami
24. výročia návštevy
Jána Pavla II. A práve
v tento deň bol tento
velikán novodobých
dejín vo Vatikáne
zapísaný do zoznamu
svätých.
Tieto dva sviatky sme oslávili slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Mons.
Marián Šuráb. Výnimočnú

atmosféru zvýraznil Spevácky zbor Jána Pavla II., ktorý
vznikol práve po príchode
pápeža Jána Pavla II. Dá sa
povedať, že náš zbor, ktorý
svojimi vystúpeniami prináša
radosť nielen domácim Vajnorčanom, ale aj iným na Slovensku, či v zahraničí, je jeden
z plodov návštevy úžasného
človeka, ktorý zmenil dejiny.
Jeho návštevy po celom svete
sú toho príkladom. Posolstvo
„Nebojte sa“, prinášalo odvahu mnohým jednotlivcom
i národom, aby žili pravdu,

ktorá oslobodzuje, nádej
a lásku, ktorú prináša radostná zvesť - Evanjelium.
Aj znovuotvorená cirkevná
škola si zobrala za svojho patróna práve Jána Pavla II., aby
sa ideály, ktoré hlásal tento
veľký pápež, mohli odovzdávať ďalším generáciám.
Verím, že nielen tieto dve
významné a viditeľné stopy
zanechal Ján Pavol II. vo Vajnoroch. Možno ešte dôležitejšie je to, čo zanechal v našich srdciach a či sa v našich
životoch aj pod jeho vplyvom

pohlo niečo k lepšiemu. Neúnavne zdôrazňoval, aby sme
čerpali z odkazu sv. Cyrila
a Metoda a tiež vyzýval, aby
sa Európa vrátila k svojim
koreňom. Len tak prežijeme
a môžeme sa tešiť aj na peknú
budúcnosť.
Jeho posolstvo, ktoré je zachytené aj v knihách, či encyklikách, je stále živé a môže
aj naďalej prinášať ovocie
každému, kto túži meniť seba
i veci okolo seba k lepšiemu.
Mária Horváthová
5 – 6/2014
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STAROSTA ODPOVEDÁ
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Vo Vajnoroch chceme žiť lepšie a krajšie

Spýtali sme sa starostu

by som sa spýtať p.starostu,
?voľnýchChcel
či plánuje nejako riešiť nedostatok
miest pre deti v materskej škole. Už
druhý rok po sebe mi nezobrali deti do škôlky. Keď ich možno o rok zoberú, budú mať
takmer päť rokov. Situácia je neúnosná.
Nebolo by riešením otvoriť nejaku triedu
v niektorej zo škôl? Ak je problém vo financovaní interiéru samotnej triedy, som
pripravený sponzorsky prispieť na zariadenie (stoly, stoličky atď.), takto rozmýšlajú
určite aj iní rodičia. Jednorazový sponzorský
príspevok na dieťa 300-400 € nás vyjde
lacnejšie ako drahá súkromná škôlka..... Čo
vy na to?
Otázka občana z podnetu ”odkazy pre starostu”
Po škôlkach je veľký dopyt a ich kapacita je už roky v celej
Bratislave nedostačujúca. Mestská časť Bratislava - Vajnory
v roku 2010, ako jediná mestská časť v Bratislave, a asi aj
na Slovensku, vybudovala úplne novú škôlku s kapacitou 110
miest (reálne je v zariadení na výnimku 114 detí), čím zvýšila
pôvodnú kapacitu o 50 miest (pôvodná hygienicky nezodpovedala predpisom, mala trvalo zatopenú pivnicu pod stavbou
a vlhké múry). Novšia časť sa zachovala a je z nej telocvičňa.
V tomto školskom roku v čase zápisu rodičia prihlásili 108 detí.
Deti boli zoradené do zoznamu podľa dátumu narodenia, čo je
pre výber dôležitý a jediný objektívny a merateľný ukazovateľ,
aby bola dodržaná veková skladba detí v triedach pre predprimárne vzdelávanie v zmysle zákona. Podľa interného predpisu
(Všeobecne záväzného nariadenia ) boli vylúčené zo zoznamu
deti, ktoré nemajú trvalé bydlisko v MČ Bratislava – Vajnory,
a deti, ktoré k 1.9.2014 nedovŕšili 3 roky veku s trvalým bydliskom v MČ, ktorých bolo v zozname 17.
Keďže k 1. 9. 2014 odíde do základnej školy 40 detí, do zariadenia MŠ môžeme na uvoľnené miesta prijať len 40 detí. Kľúč
k obsadeniu voľných miest je nasledovný: predškoláci (päťroční
zo zákona povinné), deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku a majú
v zariadení staršieho súrodenca, a deti, ktoré dovŕšili k 1. 9.
2014 - 3 roky. Súčasne je v zozname zaradených 12 detí, ktoré
k 1.9.2014 dovŕšia vek 3 roky a majú v zariadení staršieho súrodenca a 46 detí ktoré dovŕšia k 1.9.2014 3 roky. V porovnaní
so Záhorskou Bystricou, ktorá je na počet obyvateľov o štvrtinu
menšia ako Vajnory, tam neprijali 80 detí.
Keďže MČ je zriaďovateľom len 1 materskej školy, a tá je
kapacitne vyťažená, 46 neprijatých detí do nej nie je možné
umiestniť.
Z toho, ako píšete, usudzujem, že vaše dieti majú teraz asi
3,5 roka a sú v zozname podľa dátumu narodenia. Váš návrh
otvoriť triedu MŠ v niektorej škole nie je reálny. V cirkevnej
4
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ZŠ J. Pavla II., kde mestská časť nie je zriaďovateľom, sa táto
alternatíva vylučuje. Jej zriaďovateľom je Arcibiskupský úrad
Bratislavskej arcidiecézy. Materská škola v škole J. Pavla II. má
kapacitu 30 detí a tento rok prijíma len 3 deti (namiesto 3 detí,
ktoré odchádzajú do základnej školy).
Základná škola Kataríny Búderovej je už dnes kapacitne naplnená, takže nie je možné vyčleniť triedu pre škôlkarov.
Do budúcnosti mestská časť plánuje rozšíriť budovu materskej
školy o 2 moduly, teda zvýši sa kapacita o 45 detí, alebo ďalšia
alternatíva je rozšíriť základnú školu o 4 triedy a v súčasnej
prístavbe umiestniť predškolákov materskej školy (v rokoch
2009/2010 tam už škôlka pôsobila). Skutočne mi záleží na riešení tejto situácie na prospech našich spoluobčanov. Realizácia
týchto možných alternatív však závisí od finančných možností
MČ Bratislava - Vajnory a našou snahou je získať v rozpočtovom období 2014 – 2020 financie na dostavbu školy či škôlky
z projektov EÚ, a preto projektovo chceme byť pripravení už
na túto jeseň. Vami navrhovaný jednorazový príspevok rodičov
nemôže byť kritériom prijímania detí. Zjednodušene povedané, bohatší rodičia by si miesto kúpili, a to nie je objektívny
princíp prijímania detí do verejnej miestnej škôlky. Kritériá sú
vo VZN schválenom poslancami a uviedol som ich vyššie a podstatný je objektívny zoznam podľa dátumu narodenia detí, no
a rodičia detí podporujú škôlku dobrovoľne aj teraz.

podnet občanov, bývajúcich v blíz?udialiNakostiviaceré
zeleného dvora Pri pastierni, sa
pozitívne zmeny. Môžete nám
o nich niečo povedať?
Ako hovoríte, na podnet viacerých občanov a aj v záujme
skvalitnenia životného prostredia sme pristúpili k niektorým
opatreniam na zbernom dvore Pri pastierni. Ešte v máji bola
vybraná zemina, kontaminovaná hnijúcimi pozostatkami
bioodpadu. Bioodpad sme začali ukladať priamo do kontajnera, ktorý je priebežne vyvážaný. Nahromadené drevo bolo
tiež odvezené. Vykonala sa navážka a zhutnenie podkladu
na mieste skládky.
Keďže sa stále opakovali situácie, keď občania mimo prevádzkových hodín zberného dvora prehadzovali prinesený odpad
cez plot, pristúpili sme k tomu, že sme dali ostnatý drôt nad

plot. V snahe vyjsť v ústrety občanom sme predĺžili otváracie
hodiny v sobotu až do 17.00 h. Verím, že to občania využijú
a že vďaka urobeným opatreniam bude v tejto lokalite čistejšie
a susedom sa bude žiť príjemnejšie.
Naši pracovníci sa snažia udržiavať poriadok aj na chodníku,
kde budeme priebežne orezávať aj dreviny, prerastajúce
do chodníka. Naďalej rokujem s vedením Poľnohospodárskeho
družstva Vajnory o trvalom presunutí zeleného dvora niekde
do ich areálu a rokovali sme o tom aj s generálnym riaditeľom
OLO.

projekt FITNESS PARK JURSKÁ
?ťažiVajnorský
CESTA – VAJNORY získal 5. miesto v súSPP. Môžete sa s nami podeliť o túto
radosť?
SPP a Nadácia SPP vyhlásili už tretí ročník verejnoprospešného
programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci
konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. V kategórii: SPPoločne pre ľudí - Oblasť – šport skončil
vajnorský projekt FITNESS PARK JURSKÁ CESTA – VAJNORY
na úspešnom 5. mieste z 24 záujemcov. Projekt podal Bežecký
klub Vajnory na podnet Martina Oťapku. O projekte sa už
hlasovalo v marci, keď občania hlasovali o využití participatívneho rozpočtu.
Týmto chcem veľmi pekne poďakovať vajnorským športovcom
za podporu cvičiacich prvkov pri cyklotrase Jurava. Obsadili
sme postupové 5. miesto z 24 projektov a aj vďaka vám si
budeme môcť popri bicyklovaní, korčuľovaní, behaní , alebo
len prechádzaní sa zacvičiť, a tak posilniť svoje telo a ducha
v zmysle hesla starých Rimanov:“V zdravom tele zdravý duch”.
Ako starosta ďakujem všetkým, čo za projekt hlasovali,
ale predovšetkým aktívnym bežcom pod vedením
Zdena Bošku – Jozefovi Krahulcovi, Dušanovi Krkoškovi Jánovi Komarovi a najmä autorovi myšlienky
Fitnessprvkov Martinovi Oťapkovi.
Do konca júna by mala byť podpísaná zmluva s SPP a projekt
by sa mal realizovať do konca novembra, ale verím tomu, že sa
nám to spoločnými silami podarí skôr.
VĎAKA VŠETKÝM, ČO PODPORILI PROJEKT.
Ján Mrva, starosta

ODP OVEDE OD POR AD CU

Vy sa nepýtate, ale my aj tak odpovedáme
Novinka rozpočtového roku
2014 – participatívny rozpočet sa pozitívne ujala, prvé tri
miesta obsadili projekty Vajnorské trhovisko (príspevok
je v čísle), Letné open-air kino,
vybudovanie doskokových zón
pod preliezkami v areáli ZŠ K.
Brúderovej. Pôvodný zámer
bol realizovať len víťazný projekt, ale vďaka veľkému záujmu obyvateľov a rozumnému
hospodáreniu s rozpočtom
i pomoci Vajnorskej podpornej spoločnosti sú pripravené
na realizáciu až tri projekty. Trhovisko od 29. mája už funguje a verím, že bude pravidelne
také plné ako v sobotu 7. 6. ,
keď na 6 miest prišlo až 7 predávajúcich.
Letné kino je tesne pred spustením, prvá premiéra bude
28. 6. o 21.00 v Parku pod lipami a potom každú sobotu večer až do konca augusta (s výnimkou 23. 8. keď sú Dožinky),
samozrejme v prípade priaznivého počasia. Program nájdete
v tomto čísle VN, ako aj na webovej stránke Vajnor. Takmer
celú prevádzku letného kina

finančne zabezpečí Vajnorská
podporná spoločnosť. Budovanie doskokových zón už tiež
začalo, väčšia časť bude vyplnená drobným štrkom, aký je
na detskom ihrisku a časť pod
vysokými preliezkami bude
zo špeciálne upraveného gumeného materiálu, pravdepodobne typu EPDM, podobný
ako je v Parku pod lipami,
ktorý je dostatočne bezpečný
a vhodný pre tento účel. Práve
tu prebieha súťaž na dodávateľa, počas letných prázdnin plánujeme všetko dokončiť, aby
sa školáci mohli 1. septembra
tešiť na bezpečné športovisko.
Určite si už naša mládež
na svojich mobiloch, Ipadoch,
laptopoch, či iných technických pomocníkoch všimla,
že vo Vajnoroch pribudlo 5
free wifi zón, kde je možné
bezplatne využívať internet.
Sú to tieto lokality – Námestie
na Roľníckej oproti MÚ, Park
pod lipami, športový areál Alviano, detské ihrisko a ihrisko
na Šinkovskom. Veríme, že je
to prospešná a vítaná novinka
a v prípade záujmu môžeme

v budúcnosti uvažovať aj o ďalšom rozšírení.
V čase uzávierky tohto čísla
VN práve prebiehali dokončovacie práce – asfaltovanie
povrchov na hrádzi Šúrskeho
kanála a pripravovali sa podkladové vrstvy v poli vedľa
cesty od mostíka z Čiernej
Vody smerom do Vajnor, ako
i zameriavanie úsekov v intraviláne Vajnor. Práce v samotnej
mestskej časti sú naplánované
na mesiac júl prípadne august, keď je znížená premávka
na komunikáciách a školáci
majú prázdniny. A keďže veľký
úsek sa buduje okolo obidvoch
škôl, kladieme vysoký dôraz
na bezpečnosť. Ak budú práce prebiehať tak zdarne ako
dosiaľ, je vysoký predpoklad,
že do konca októbra bude
všetko hotové. Ešte malé upozornenie, nový asfalt na hrádzi
priam láka k jeho skúšaniu,
netreba však zabúdať na opatrnosť, je to stále stavenisko a je
tam zvýšený pohyb nákladnej
techniky, preto treba dávať zvýšený pozor na bezpečnosť svoju, ale hlavne malých cyklistov

Slávnosť uvítania detí do života
Spinká si v náručí materských rúk, sú ako kolíska a v nej krásny puk.
Mamička s oteckom strážia tvoj sen, zbierajú lupienky pre tvoj krajší deň.
V ľudskom živote sú významné chvíle, na ktoré si človek
často spomína, ku ktorým
sa s radosťou vracia. Jednou
z najradostnejších chvíľ je narodenie dieťaťa.
Zbor pre občianske záležitosti pripravil 19. júna Slávnosť
uvítania do života pre malých
Vajnorčanov, ktorých mená
sú zapísané do Pamätnej knihy. Na tvárach rodičov sa zračilo nevýslovné šťastie pri pohľade na svoje dieťatko, ktoré
držali v náručí.
Slávnosť hudobným pásmom
obohatili žiaci základnej
umeleckej školy pod vedením pani učiteľky Kinčešovej
a Halonovej
Našim malým ratolestiam
prajem, aby boli s láskou vychovávaní, pretože k tomu,

Foto: Anton Jakubáč

či korčuliarov. Počas slávnostného otvorenia Parku pod lipami prebehla asi prvá „oficiálna“ súťaž v petanque a odvtedy
sme už viackrát hlavne večer
zaznamenali hrajúce dvojice
či štvorice. Na jeseň plánujeme
pripraviť turnaj, tak nech sa
páči, poctivo trénujte. Pre tých,
čo sa s daným športom doposiaľ nestretli pripájame v čísle
aj pravidlá a možnosť zapožičať si hraciu sadu na miestnom
úrade u Dušana Štancla - športového referenta.
Príjemnú zábavu a pekné leto
vám praje
Mário Schwab
poradca starostu
mestskej časti Vajnory

Meno, priezvisko Dátum nar.
Alexandra Richter 11. januára 2014
Dominik Likavský
9. januára 2014
Nina Brndiarová
6. februára 2014
Paula Dušková
19. januára 2014
Lucia Gaplovská 01. februára 2014
Tomáš Mach
01. Marca 2014
Karin Forróová
20. marca 2014
Samuel Ďuro
24. marca 2014
Karolína Lysinová
16. apríla 2014
Adam Androvič
28. februára 2014
Jakub Vančura
25.apríla 2014
Alexander Kirchner 27. marca 2014
Daniel Beka
05. januára 2014
aby vyrástli v človeka, čo sa
vie postaviť životným prekážkam čelom a neuhýbať
im, k tomu všetkému okolo
seba nevyhnutne potrebuje
lásku. Potrebuje poznať úprimný ľudský cit od svojich
najbližších, od mamy a ocka.
Rodičom želám, aby mali
pri výchove svojich detí veľa
trpezlivosti a aby spolu s nimi
prežívali len samé jasné, slnečné a šťastné dni.
Soňa Molnárová
5 – 6/2014
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Kraj ponúka rodinám
turistickú kartu plnú výhod
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil od 1. mája nový projekt
pre rodiny s deťmi, vďaka ktorému môžu aktívnejšie tráviť svoj voľný čas
a využívať množstvo zliav aj za hranicami regiónu. Za necelé dva týždne
sa zaregistrovalo takmer 400 rodín.
BSK prezentoval projekt Familynet aj na Bratislavskom
majálese, počas ktorého sa zaregistrovalo takmer sto rodín.
„Do projektu rodinného pasu sa
zapojila bratislavská a trnavská
župa, Burgenland a Dolné Rakúsko. Rodinný pas ponúka ich
držiteľom zľavy na rôzne športové, kultúrne akcie či dokonca
obchody naviazané na rôzne
zľavové programy,“ povedal
predseda BSK Pavol Frešo. Počíta sa so zapojením stoviek
prevádzok vo všetkých štyroch
partnerských regiónoch.
Zľavy sú určené pre oblasť turizmu, relaxu, športu a kultúry.
Karty sa vzťahujú na rodiny,
ktoré majú deti do 18 rokov.
Zaregistrovaných je zatiaľ 129
rodín s jedným dieťaťom, 152
rodín s dvoma deťmi, 23 rodín

s troma, päť rodín so štyrmi,
štyri rodiny s piatimi a jedna rodina so šiestimi deťmi. Registrovať sa možno prostredníctvom
webstránky www.rodinne-pasy.sk. Projekt bol podporený
v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Slovensko-Rakúsko 2007-2013 vo výške zhruba
120.000 eur, z toho iba 6000 eur
bol finančný náklad BSK, čo je
tá povinná spoluúčasť.
Podľa Freša je to vlastne projekt
rodinného pasu. „Tým, že je to
family, tak to znamená, že snažíme sa udržať celú rodinu.
To znamená - chceme, aby sa
rozvinul turistický ruch.“ Bratislavský kraj takto poskytuje
pre rodiny s deťmi množstvo
možností ako aktívne a spoločne tráviť čas. Základným cieľom
je inšpirovať a zaujať ľudí pros-

tredníctvom turistických atrakcií regiónu a udržať ich v kraji
ako v príťažlivej a zaujímavej
destinácii. Kopíruje to presne
filozofiu, ktorú má bratislavská
župa v rámci turistického ruchu. „Chceme, aby sa rozvinul
turistický ruch, aby sem chodievali celé rodiny a trávili tu svoj
čas,“ priblížil predseda BSK Pavol Frešo.
Karty sa vzťahujú na rodiny,
ktoré majú deti do 18 rokov.
Zľavy sú určené pre oblasť turizmu, relaxu, športu a kultúry.
Ambíciou kraja je, aby do konca roka získal 100 poskytovateľov služieb a aby sa do projektu
zapojilo 1000 rodín. Zľavy budú
platiť nielen na území Bratislavského kraja, ale aj v ďalších
troch susediacich regiónoch –
v Trnavskom kraji, Dolnom Ra-

Pavol Frešo

kúsku a Burgenlande. V smere
do susediaceho Rakúska zľavy ocenia aj cykloturisti, ktorí
môžu využiť nové prepojenie
Mostom slobody ponad rieku
Morava z Devínskej Novej Vsi
do Schlosshofu, na výstavbe
ktorého má nemalý podiel práve BSK.
Eduard Fašung

Na Dni vajnorských poľovníkov
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BIL ANCIA VPS

Správa o činnosti Vajnorskej podpornej spoločnosti, s. r. o., za rok 2013

Dosiahli sme dobré výsledky v prospech obce
Rok 2013 znamenal
šiesty rok pôsobenia
spoločnosti v prospech mestskej časti
a jej obyvateľov, a bol
to rok najúspešnejší,
ale i najťažší zároveň.
Dôvodom, prečo bol najťažší, bola účelová kontrola NKÚ,
v trvaní takmer 4 mesiacov,
ktorá zabrala obrovské množstvo času a energie. Samotná
kontrola sa začala 19. 8. 2013
a na kontrolu bolo stanovené neuveriteľne dlhé obdobie,
a to od vzniku v roku 2007 až
po 30. 6. 2013, čo je takmer 6
a pol roka! Kontrola bola veľmi
podrobná, kontrolóri si vyžiadali
najprv iba zoznamy zmlúv a obchodných vzťahov, aby následne
skontrolovali komplet všetko.
Všetky zmluvy, objednávky, faktúry, bankové výpisy, smernice,
inventarizácie, skladové karty,
verejné obstarávania, pokladňu,
zápisy z kontroly daňového úradu i obecného kontrolóra, zakladateľskú listinu, účtovné uzávierky, hlavné knihy, pracovné
zmluvy, správy dozornej rady…
Taktiež si vyžiadali vypracovať
prehľad o výške finančného prínosu v prospech mestskej časti
plynúceho z existenciu tejto obchodnej spoločnosti… jednoducho, boli dôslednejší ako daňová
kontrola. Celý proces trval až
do 10. 12. 2013, keď za prítomnosti riaditeľa expozitúry Bratislava Bočana, ako i konateľov
spoločnosti Vlčka a Grebečiho
bola kontrola ukončená.
Veľmi ma teší, že celá kontrola sa
skončila konečným protokolom
s jedným dodatkom a s jediným
nálezom: „VPS prostredníctvom
svojej účtovnej jednotky (externý dodávateľ) v roku 2007 nesprávne účtovala o obstaranom
majetku – zariadenie kuchyne“.
Na tento nález bolo navrhnuté a následne prijaté opatrenie,
keďže vzhľadom na metodiku
účtovania majetku obstaraného z dotácií, keď odpisy dlhodobého majetku nemali vplyv

na výsledok hospodárenia spoločnosti a uvedená nezrovnalosť
nespôsobila z hľadiska štátu ani
spoločnosti zmenu výšky dane
či iných odvodov, nie je vhodné
po 7 rokoch tento účtovný prípad opätovne otvárať. Zároveň
bola zmluva s externým spracovateľom účtovníctva rozšírená o zodpovednosť aj za takýto
potenciálny typ škody. Ešte by
som si dovolil s potešením citovať z prehľadu o prínose VPS-ky
pre mestskú časť: „Z uvedeného
vyplýva, že finančný prínos VPS
pre mestskú časť za obdobie 2007
až 2012 bol minimálne 107.458
eur, táto účelová kontrola nepotvrdila žiadne podozrenia, ba
naopak, prispela k preukázaniu
užitočnosti uvedenej spoločnosti
pre mestskú časť.“
Paradoxne, teda aj účelová kontrola potvrdila vhodnosť takejto
spoločnosti a jej činnosti, ako je
spoluorganizovanie a finančná
podpora viacerých športových
podujatí pre deti a mládež –
Streetball tour, futbalová penalta,
vianočný halový turnaj pre deti,
spoluorganizovanie prevádzky
ľadovej plochy, Mikuláš, ples,
dožinky, minimaraton (spolu
cca 9340 eur), výmena ventilátora v školskej kuchyni (1193 eur),
získavala sponzorov pre m.č.

Od júna 2013 bola miestnym zastupiteľstvom prenajatá viac ako
40-ročná značne neenergetická
budova KZ Baničova za účelom
jej rekonštrukcie i prevádzkovania VPS s.r.o. Spoločnosť pripravila v spolupráci s mestskou
časťou a poslancami i komisiou
výstavby a jednotlivými spolkami a združeniami projekt
rekonštrukcie. Bolo požiadané
o právoplatné stavebné i búracie
povolenie a následne prebehlo
verejné obstarávanie na zhotoviteľa, pri ktorom projekčná rozpočtová cena klesla z 1.150.000
eur + DPH na ponúknutú sumu
834.000 eur + DPH. Samotné
práce sú naplánované na rok
2014 s predpokladaným ukončením na jar 2015, v prípade
priaznivých okolností aj skôr.
Ako v iných rokoch, tak i v roku
2013 všetky tieto podujatia, ako
i vlastnú prevádzku financovala
spoločnosť z vlastných zdrojov, nepoberala žiadne dotácie
z mestskej časti a ešte dosiahla aj
rekordný hospodársky výsledok
v sume 29.168 eur pred zdanením a čistý zisk v sume 21.205
eur.
Všetky aktivity i celá činnosť
spoločnosti boli dosiahnuté
s minimálnym počtom osôb,
prijímaných iba na dohodu a iba
na konkrétne akcie. Celkové
mzdové náklady v roku 2013
boli 9120 eur. Ostatné náklady
počas roka boli najmä: spotreba
DHM (kancelárske potreby a režijný materiál) v sume 2058 eur,
náklady na účtovníctvo spolu
3133 eur za rok, opravy a udržiavanie zariadenia 91.431 eur
ročne, energie spolu 4558 eur,
odpisy 7686 eur. Ako každý rok
doteraz, konatelia spoločnosti
ani členovia dozornej rady nepoberali ani v roku 2013 žiadne
odmeny za svoju činnosť.
Výsledkom hospodárenia spoločnosti pre rozpočet mestskej
časti a hlavne pre jej obyvateľov
je jednak priamy prínos do rozpočtu – hospodársky výsledok
zisk v sume 21.205 eur, ďalším
ekonomickým prínosom sú
financie, napríklad na ľadovú
plochu 1300 eur, plus získala

mnohých sponzorov a podporila ostatné podujatia v sume celkovo viac ako 9000 eur.
V piatom roku fungovania
tvorí priamy finančný prínos
pre mestskú časť už viac ako
143.200 eur (4.318.000 Sk)
Na rok 2014 je v pláne pokračovať v existujúcich akciách (ľadová plocha, dožinky, hody, penalta, Streetball, Bikros, Deň detí)
a postupne pridávať ďalšie športovo-kultúrne podujatia (kino
v parku, obnovenie školy, tradícií
– paličkovanie, čipkovanie v lete
na podiu atď.), ktoré budú finančne i organizačne podporené.
Takisto je v pláne pomôcť pri získaní prostriedkov z EÚ a iných
fondov na elektronizáciu úradu,
budovanie i projektovanie cyklotrás, ale hlavne zabezpečiť kvalitnú rekonštrukciu kultúrneho
zariadenia Baničova, a to všetko
pri úzkej spolupráci s poslancami a starostom.
Spoločnosť dosiahla v roku 2013
zisk vo výške 21.206,14 eur, ktorý bol rozdelený nasledovne:
keďže rezervný fond je už naplnený v súlade so zakladateľskou
listinou spoločnosti a spoločnosť začala s rekonštrukciou KZ
Baničova, je celý zisk rozdelený
v pomere 20 % mestská časť
a 80 % VPS.
V zmysle platných právnych
predpisov SR je Vajnorská podporná spoločnosť, s. r. o., povinná predložiť hospodárenie
spoločnosti a rozdelenie zisku
za uplynulý rok na vedomie
miestnemu zastupiteľstvu, čo
bolo dňa 25. 6. 2014 aj vykonané.
Vajnorská podporná spoločnosť
bola založená Mestskou časťou
Bratislava-Vajnory v apríli 2007,
ako spoločnosť so 100 %-tnou
majetkovou účasťou mestskej
časti.
Mário Schwab, manažér spoločnosti,
Marek Grebeči a Michal Vlček konatelia spoločnosti
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Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 24. mája 2014

Ako sa volilo v Mestskej časti Bratislava-Vajnory
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Spracovala Gabika Zemanová

Každé demokratické
voľby majú svoj význam
Vajnory majú vyše 5000 obyvateľov. Občania mohli voliť
svojich zástupcov do Európskeho parlamentu v štyroch
okrskových volebných miestnostiach, ktoré boli v dvoch
miestnych základných školách. Všetky miestnosti otvorili načas, o 7.00 h.
Prvým voličom v druhom
volebnom okrsku bol starosta Vajnor Ján Mrva. Pre VN
uviedol: “Každé voľby, teda
aj do Európskeho parlamentu, považujem za veľmi dôležité, lebo prostredníctvom
8
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demokratických volieb rozhodujú ľudia o svojej budúcnosti na obdobie niekoľkých
rokov. Preto som prišiel
do volebnej miestnosti hneď
po jej otvorení, aby som motivoval našich voličov vo Vajnoroch k čo najvyššej volebnej účasti.”
Ako dodal, význam volieb
do EP spočíva, okrem iného,
aj v budúcej možnosti čerpania eurofondov. Vieme, aké
obmedzené možnosti mal
v tomto smere Bratislavský
kraj v predchádzajúcom ob-

dobí. “Naša samospráva už
čerpala z eurofondov, napríklad na vybudovanie predpolia
miestneho úradu a jeho samotnú obnovu, z európskych
peňazí sme revitalizovali park
Pod lipami a momentálne obnovujeme 28 kilometrov cyklotrás v rámci projektu JURAVA medzi Vajnormi, Svätým
Jurom a Račou, čo je veľmi
dôležitá vec pri budovaní novej infraštruktúry v našej časti Európy,” priblížil starosta
Ján Mrva.
Eduard Fašung

JURAVA 2014

Úspešne pokračujú práce na cyklotrase JURAVA
Na novej cyklomagistrále medzi Svätým Jurom,
Račou a Vajnormi sa už
intenzívne pracuje. Práce sa rozbehli v katastri
Vajnor pozdĺž Šúrskeho
kanála, od Čiernej Vody
smerom na Sv. Jur v dĺžke približne päť-šesť kilometrov.
Prebiehajú počiatočné zemné
práce, skáša sa burina, upravuje
terén, na ktorý sa položí betónová a asfaltová povrchová vrstva.
Práce na celej budúcej turisticky
atraktívnej cyklotrase by mali
byť hotové do konca roka.
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR schválilo
Združeniu obcí JURAVA dotáciu na vybudovanie Malokarpatsko-šúrskej cyklomagistrály
mestskými časťami Rača, Vajnory a mestom Svätý Jur. Ministerstvo, ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský
kraj, vydalo súhlasné stanovisko
k žiadosti združenia o nenávratný finančný príspevok vo výške
617.493 eur. Celkové oprávnené
výdavky projektu boli schválené vo výške 649.993,34 eura.
Stavebné povolenia sú vydané
a platné. Zároveň je vo verejnom
obstarávaní vysúťažený aj realizátor stavby. Okrem obsiahlej
projektovej dokumentácie pred-

ložila JURAVA aj výsledky verejného obstarávania na dodávateľa
prác, kde sa jej podarilo znížiť
pôvodnú rozpočtovú cenu projektu z 1.080.000 eur na súčasnú
sumu, čiže takmer o 40 percent
menej, čo bola jedna z úspešne
zvládnutých úloh investičného
poradcu starostu Vajnor Mária
Schwaba.
„Po vybudovaní cyklotrasy
budú môcť bicyklisti pokračovať z Rače plynule na Svätý Jur
a Vajnory bez toho, aby museli
križovať štvorprúdovú výpadovku. Malokarpatsko-šúrska
cyklomagistrála by sa mohla
v budúcnosti napojiť na Podkarpatskú cyklomagistrálu a nultý
cyklookruh Bratislavy. Úspech
priniesla spolupráca obcí, ktorá
sa po prestávke znovu obnovila po komunálnych voľbách

v roku 2010. Všetky sa podieľajú
na financovaní Združenia JURAVA, ktoré okrem cyklomagistrály plánuje aj ďalšie aktivity
na zlepšenie života v tomto susedskom trojuholníku,“ povedal
pre VN M. Schwab.
Vajnory iniciovali celý proces
výstavby cyklotrasy založením
občianskeho združenia JURAVA
s Račou a Svätým Jurom, ktoré
svojho času dvakrát neúspešne žiadalo o podporu projektu
cyklomagistrály a až na tretí raz
Združenie JURAVA získalo finančnú podporu projektu.
„Cyklomagistrála bude ďalší
skvost a lákadlo pre oddych a výlety Bratislavčanov, návštevníkov
a turistov. Cesta k úspechu býva
niekedy kľukatá a tŕnistá, ale
býva korunovaná úspechom, tak
by sa asi dala hodnotiť príprava

projektu cyklotrasy JURAVA.
Veď po rokoch námahy a prekážok je to skvelá správa a pocit zadosťučinenia nielen pre Vajnorčanov, Račanov a Svätojurčanov,
ale vlastne pre všetkých Bratislavčanov a ďalších ľudí, ktorým
bude cyklotrasa slúžiť,“ uviedol
starosta Vajnôr Ján Mrva. Ako
dodal, celková dĺžka cyklotrasy
je úctyhodných 28 kilometrov.
Projekt začal písať svoju históriu v roku 2007, keď mestská
časť Vajnory bola lídrom tvorby prvého projektu cyklotrasy,
po vzore i za pomoci obce Gols
v Rakúsku. Vďaka financiám
z operačného programu Interreg III vytvorila návrh projektu
cyklotrasy. Na jeho tvorbe sa
podieľala aj mestská časť Rača
a mesto Svätý Jur. „Cyklotrasy
sú na to, aby spájali obec s obcou a región s regiónom, spájali
ľudí s ľuďmi. 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.
Z Vajnôr 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 tento región,“ uzavrel starosta Mrva.
Eduard Fašung

Modrý dom získal cenu za pôvodnú slovenskú kuchyňu
Ocenenie za zachovanie tradičnej slovenskej kuchyne
nedávno získala vajnorská reštaurácia Modrý dom. Cenu
v kategórii gastronómia udeľuje známy kulinársky moderátor Justin Topoľský v rámci
programu To najlepšie zo Slovenska. „Držíme sa v ponuke
jedál klasických pôvodných
receptov, dnes už často originálnych ako sú napríklad
šúľance, pirohy, halušky, či
zemiakové placky. Navyše
tieto jedlá pripravujeme výlučne zo slovenských surovín,“ uviedol pre VN majiteľ
reštaurácie Rudolf Mikuš.

Reštaurácia Modrý dom funguje od roku 1995. Ide o typický starý vajnorský dom s klasickou vinárskou pivnicou.
Má rázovitý vidiecky charakter s vonkajšími i interiérovými dekoráciami na spôsob ľudových tradícií a zvyklostí. Aj
modrá farba domu sa odvíja
od vinohradníckej tradície,
lebo Vajnoráci často farbili
steny a múry modrou skalicou, používanou ako postrek
do vinohradov. S kapacitou
80-90 ľudí vie Modrý dom
uspokojiť aj tých najnáročnejších gurmánov.
Eduard Fašung
5 – 6/2014
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Prvomájové stretnutie na Mahrovej búde
Aj v tomto roku Mestská časť Bratislava, Vajnory, Združenie poľovníkov a Pozemkové
spoločenstvo pripravili tradičnú Prvomájovú
opekačku na Mahrovej
búde.
Zraz účastníkov bol pri Starom
kameňolome o 10.00 h, odkiaľ
sa vydali pešo na Mahrovu
búdu. Pán Jaslovský z Pozemkového spoločenstva privážal
autom seniorov. Prichádzali
mnohé rodiny s deťmi, pre ktoré sa rovnako ako pre nás skôr
narodených stane prvomájová
opekačka tradíciou. Keď sme
sa blížili k cieľu, hora už lákala
príjemnou vôňou. A skutočne,
guláš klokotal v dvoch veľkých
kotloch. Poľovnícky z diviny
varil Juraj Chudý, hospodár
poľovníckeho zväzu a druhý
vajnorský varil Ľubomír Krištofič z miestneho úradu. Tento

Foto: Ivan Ťapák

rok bolo počasie nádherné, čas
do porciovania gulášu si účastníci krátili priateľskými rozhovormi, tí viac hladní si ako

predjedlo opekali špekáčiky či
klobásku, iní šli do lesa na konvalinky.
Pred nakladaním tohoroč-

ného guláša sme si minútou
ticha uctili pamiatku dlhoročného majstra kuchára pána
Lenča, ktorý po obnovení prvomájovej tradície pravidelne
varil túto gurmánsku lahôdku
so synom. Starosta Ján Mrva
a poslanec Ján Panák, predseda združenia poľovníkov, udeľovali „Rád zlatej gulášovej varešky“, ktorý vyrobil pán Tesar.
Varešku udelili In memoriam
pánovi Lenčovi - prevzala ju
pani Lenčová, za vajnorský
guláš pánovi Krištofičovi a pánovi Chudému za poľovnícky
guláš. Po tomto slávnostnom
akte si všetci pochutili na vynikajúcom guláši, poľovníckom či vajnorskom, zapili
ho dobrým vajnorským vínkom z pivnice PD Vajnory
a po krátkej obedňajšej sieste
niektorí pokračovali v turistickej prechádzke na Sakra
kopec, iní sa pobrali domov.
Pri lúčení sa všetci svorne tešili na budúci rok.
Soňa Molnárová

Zriadili sme nové zberné hniezdo separovaného odpadu
na Dorasteneckej ul. - Ulica Uhliská bude čistejšia
Mestská časť Bratislava-Vajnory sa stále usiluje o ochranu
a skvalitnenie životného prostredia v obci. Z dôvodu vytvárania lepších podmienok
na separovanie odpadu vhodným systémom dňa 3. 6. 2014
pribudlo vo Vajnoroch ďalšie
hniezdo na separovaný zber
odpadu na Dorasteneckej
ulici. Je umiestnené na slepom konci ulice, na ktorom je
dostatok miesta pre obsluhu
a odvoz odpadu. V minulosti
bol na danom mieste umiestnený iba kontajner na zber
skla, v súčasnosti stojisko
pozostáva z 2 ks kontajnerov
na separovaný zber plastov,
2ks kontajnerov na separovaný zber papiera a 2 ks kontajnerov na separovaný zber
skla.
Dôvod vzniku ďalšieho stojiska na separovaný zber
odpadu je ten, že najbližším
10 Vajnorské novinky

existujúcim spádovým stojiskom pre lokality Uhliská,
Zbrody, Tibenského, Pri starom letisku a Dorastenecká
bolo zberné hniezdo na Ulici
Uhliská. Toto je dlhodobo
enormne zaťažené a kapacitne pre vyššie uvedené lokality
nepostačujúce. Napriek úsiliu
mestskej časti i pracovníkov
z firmy OLO, a.s., ktorí sa
o údržbu týchto miest starajú,
sa nepodarilo pri toľkej záťaži
udržať na Uhliskách poriadok
a čistotu. Z tohto dôvodu sme
pristúpili k riešeniu, ktoré má
záťaž z lokalít rovnomerne
rozložiť na dve časti a zlepšiť
tak vzniknutú situáciu. Keďže
ide o triedený zber surovín,
ktoré nepodliehajú procesom hniloby či rozkladu, nie
je dôvod obávať sa zvýšeného
výskytu hlodavcov z dôvodu umiestnenia stojiska. Ide
o čistý odpad.

V súčasnosti je občan povinný triediť odpad zo zákona (Zákon č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch). Keďže je však
separovanie odpadu založené
na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia
príslušné suroviny, prosíme

obyvateľov, aby neboli k tejto problematike ľahostajní
a triedením odpadu prispeli
k šetrnému využívaniu životného prostredia.
Tatiana Páleníková
referát životného prostredia
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Hovoriaca mapa a smerovníky
Ešte v roku 2013 sa začal rodiť projekt označenia
ulíc mimo fasádnych stien na špeciálnych modulárnych stĺpoch s možným doplnením o zaujímavosti miestneho charakteru i pre turistov a radi
sme privítali ponuku spoločnosti ARD, ktorá
bola veľmi zaujímavá.

Spoločnosť na vlastné náklady
postupne vybuduje kompletný
informačný uličný systém, au-

tonavigáciu a vytvorí na mieru
tzv. hovoriacu mapu. Od mestskej časti požaduje iba povoliť

umiestnenie týchto „smerovníkov“ na svojich pozemkoch
a zadať údaje do mapy. Vyzeralo to veľmi jednoducho,
ale… Problém bol najmä nájsť
vhodné pozemky v správe
či vlastníctve mestskej časti
a dopravne nekolízne. Po niekoľkomesačnom spoločnom
úsilí sa ich väčšia časť aj našla
a poslanci na miestnom zastupiteľstve mohli celý projekt schváliť. Ešte povolenia
stavebného úradu a v jarných
mesiacoch začali smerovníky
pribúdať. Pred budovou miestneho úradu nahradil dve informačné tabule štvorcový panel
na solárne dobíjanie. Na čelnej
strane panelu je umiestnená
mapa Vajnôr so snímkami
vajnorských pamätihodností a malá klávesnica s číslami.
Starousadlíci vedia presne po-

menovať každú fotografiu, ale
možno nevedia podrobne opísať jednotlivé fakty o budove.
Po zadaní trojčíslia z legendy
pri obrázkoch sa na klávesnici
rozsvieti letka na príslušnom
obrázku a zároveň na mape
Vajnôr svietiaca letka označuje
umiestnenie pamätihodnosti
na ulici. Hlas z panelu podrobne rozpovie históriu objektu
na snímke. Preto mapu voláme HOVORIACA MAPA.
Projekt má pripravenú aj svoju
druhú fázu, aby sa postupne
umiestnili smerovníky na všetky križovatky, no pozemky sú
už predovšetkým magistrátne
a mnohé aj súkromné, tak ešte
chvíľu bude trvať vybavovanie súhlasov na umiestnenie.
Veríme, že sa nám to čoskoro
podarí.
Soňa Molnárová, Mário Schwab

Zbierka ku Dňu narcisov Čítajme si… 2014
Jedenásteho apríla bežala celoslovenská zbierka Deň narcisov 2014, v ktorej si ľudia pripli
na svoj odev narcis ako symbol
spolupatričnosti a nádeje.
Všetkým
dobrodincom
vo Vajnoroch patrí veľké poďakovanie a úprimne sme
radi, že tu žijú ľudia zapálení
pre dobrú vec. Spoločné úsilie,
ktoré sme vo Vajnoroch vynaložili pri organizácii zbierky,
sa prejavilo vo vyzbieranej
sume 1747,48 eura. Na tomto

mieste patrí zvlášť poďakovať
dobrovoľníkom, a to konkrétne Márii Belovičovej, Anne
Bartošovej, Helene Gašparovičovej, Márii Halíkovej, Viere
Krištofičovej,Jánovi Krištofičovi, Lýdii Kadnárovej, Márii
Leškovej, Kataríne Takáčovej,
Anne Zemanovej, Jane Grebečiovej, Drahuši Muchovej
a Renáte Mackovičovej.
V Bratislave predstavuje výsledok zbierky sumu 175.000 eur.
Mgr. Rastislav Daniš

Miestna knižnica Vajnory sa tento rok prvý raz zapojila do celoslovenského detského čitateľského maratónu „Čítajme si“. Podmienkou súťaže bolo
nahlas prečítať jednu stranu vybranej knižky a tým sa pokúsiť prekonať
minuloročný rekord. Vďaka ochote a spolupráci vedenia obidvoch našich
základných škôl sme sa spoločne pustili do čítania a vo štvrtok 5. júna v čase
medzi 9.00 a 15.00 hodinou čítali aj naše deti. Prvý pokus sa nám vydaril,
bol úspešný, lebo vo Vajnoroch čítalo celkovo 197 „maratóncov“. Pochvala
a uznanie patrí všetkým účastníkom bez rozdielu. Každé dieťa ako odmenu
dostalo záložku a možnosť využiť zľavu na nákup kníh. Celé podujatie organizovala Linka detskej istoty INICEF Slovakia, vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o.
a sieť predajní Panta Rhei, ktorí boli hlavnými sponzormi akcie. V tento júnový deň čítalo spolu 37 064 detí v knižniciach, školách, kníhkupectvách
po celom Slovensku, čím vytvorili nový rekord. Tešíme sa, že sa na jeho vytvorení zúčastnili aj vajnorské deti. Helena Paulenová
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Spolu pre krajšie Vajnory –
Naše mesto 2014
Mestská časť Vajnory
sa stala v piatok 13.
júna súčasťou celoslovenskej akcie Naše
mesto 2014. Ide o jedno z najväčších podujatí firemného dobrovoľníctva, na ktorom
sa tento rok zúčastnilo
vyše 6000 dobrovoľníkov z desiatok rôznych
firiem.
Koordinátorom podujatia je
Nadácia Pontis a vo Vajnoroch
sa uskutočnilo v spolupráci
mestského úradu a Občianskeho združenia Mládež ulice
(Klub mladých). Počas piatkového dopoludnia sa šikovným
dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam zo spoločnosti Dell a IBM
podarilo vymaľovať lavičky
na detskom ihrisku a taktiež
skrášliť Klub mladých na Šaldovej ulici. Ďakujeme tak všetkým, ktorí priložili ruku k dielu,
za podporu podujatia pánovi
starostovi Mrvovi, za aktívnu
účasť pani vicestarostke Molnárovej a pánovi Danišovi,
samozrejme, dobrovoľníkom
z firmy DELL: Petrovi Ivančíkovi, Michalovi Hlavatému,
Danielovi Marinovi, Kataríne
Šoltésovej, Tatiane Mišlanovej,
Broni Suchánkovej, Mariánovi
Ferikovi, Petrovi Csorgovi. Rovnako patrí poďakovanie dobrovoľníkom z firmy IBM, ktorí sa
pustili do lavičiek na detskom
ihrisku a dali im nový šat. Ďakujeme dobrovoľníkom Patrícii
Krpelánovej, Ivane Stankovskej,
Zuzane Ježíkovej, Jurajovi Jergušovi, Jurajovi Šimkovi, Marekovi Kretíkovi, Ľubici Poláčkovej a Silvii Taragelovej.
Veríme, že spolupráca bude
pokračovať a uvidíme sa opäť
o rok (alebo aj skôr).

Čo je nové v Klube mladých?
Ako sme sľúbili v predchádzajúcom čísle, konečne nás mladí
12 Vajnorské novinky

Vajnorčania mohli stretnúť aj
v našich uliciach. Vo štvrtky
15. 5 a 22. 5. sme rozdávali letáky a informovali o ponuke
Klubu mladých a s niektorými
z vás sme sa stretli pred školami. Ďalší štvrtkový deň 5. júna
sme rozložili spoločenské hry
v parku Pod lipami a o pár dní
neskôr sme prišli i so „slack
line-om“. Slackline je popruh, ktorý je umiestnený medzi dvoma bodmi, v našom
prípade stromami, a chodíte
po ňom vo výške. Na rozdiel

od chôdze po lane je slackline
pružný a širší, je tak možné
okrem chôdze skúšať na ňom
aj skákanie či rôzne „akrobatické“ prvky. Až nás v parku
opäť uvidíte, pokojne sa pristavte.
Medzitým pokračovali aj aktivity v klube. V pondelok 26.
5 nás bolo viac ako zvyčajne,
v plnom využití bol stolný futbal, kreslilo sa, hralo Človeče,
nehnevaj sa či karty. A ako
obyčajne, vždy bol otvorený
priestor aj na rozhovory či

pomoc s domácimi úlohami.
Výnimočnou príležitosťou je
možnosť vyskúšať zaujímavé arteterapeutické techniky
s pracovníčkou klubu – Karin.
Začali sme s „akčným akvarelom“, kto by ste si ho radi vyskúšali, isto zavítajte do Klubu
mladých na Šaldovej.
V plnom prúde sú tiež prípravy na podujatie skryté pod
názvom Poznaj Vajnory.
Osem tímov, osem stanovíšť,
žiaci a žiačky našich základných škôl v hlavnej úlohe. Ich
poslaním bude dozvedieť sa
počas jedného dopoludnia čo
najviac o mieste, kde vyrastajú. Svoju pomoc pri realizácii aktivity prisľúbili viacerí aktívni Vajnorčania, a tak
veríme, že tak ako firemným
dobrovoľníkom i im budeme
môcť v ďalšom čísle srdečne
poďakovať.
Záverom by sme radi informovali, že Klub mladých bude
počas letného obdobia fungovať v prázdninovom režime.
Aktuálny harmonogram zverejníme aj na stránkach www.
vajnory.sk.
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Zo zápisníka
vajnorských okrskárov
Dňa 27. apríla o 0.30 h miestni
okrskári mestskej polície spozorovali
vo Vajnoroch motorové vozidlo, ktoré
jazdilo smerom na Dopravnú ulicu. Vodič tohto vozidla svojou jazdou ohrozoval iných účastníkov cestnej premávky.
Pri kontrole sa zistilo, že vodič javí
zámky silnej opitosti. Na miesto sa
dostavila hliadka Policajného zboru
SR, ktorá vodičovi namerala 1,06 promile alkoholu v dychu. 32-ročného
vodiča ukrajinskej národnosti predviedli pre podozrenie z trestného činu
ohrozovania pod vplyvom návykovej
látky.
Dňa 30. apríla o 16.36 h miestni
okrskári spozorovali na Ul. Jačmenná
pri potravinách Terno krádež bicykla.
Páchateľ odcudzil bicykel školákovi 4.
ročníka ZŠ vo Vajnoroch. Pri prenasle-

dovaní sa páchateľ rozhodol po krátkom čase bicykel odhodiť na zem a pokračoval v úteku. Proti zadržanému
24-ročnému páchateľovi z Vajnor sa
začalo konanie za krádež bicykla. Bicykel bol vrátený 10-ročnému dieťaťu,
ktorému ho ukradol.
Dňa 20. mája o 13.20 h si okrskár
MsP všimol pri hliadkovej činnosti
na Ulici Jačmenná, ako z predajne
Terno vybehol s odcudzeným tovarom
23-ročný Patrik R. z Vajnor. Jeho počínanie zaznamenala bezpečnostná
kamera. Tovar bol vrátený do predajne.
Škodu, ktorú spôsobil krádežou bola
vyčíslená na 36 eur. Za priestupok proti
majetku sa vinník bude zodpovedať
správnym orgánom.

Mestská polícia medzi žiakmi
Žiaci 5. ročníka ZŠ Jána Pavla II. na Osloboditeľskej ulici sa opäť v školskom
roku 2013/ 2014 stretávali na prednáškach s miestnymi okrskármi v projekte „Správaj sa normálne“. Projekt prebieha na tejto škole už 7 rok. Okrskári
na prednáškach žiakom priblížia rôzne témy o problémom vo vzťahu
k zákonom SR, ako sú napríklad dopravné predpisy pre chodcov a cyklistov,
vandalizmus, gamblerstvo, protidrogové témy a pod. Prevencia so školskou
mládežou je dobrý základ na slušné správanie sa do budúcnosti.

Vajnory žiadali o zvýšenie bezpečnosti v obci

Dušan Giertli, okrskár MsP Vajnory

Výtlky nielen na Pračanskej budú čoskoro minulosťou
Do redakcie VN sme dostali
občiansky podnet, v ktorom sa
okrem iného píše, že „na vjazde do Pračanskej ulice z ulice
Pri Mlyne sú na ceste vedľa
seba dva menšie výtlky, ktorým sa prakticky pri zatáčaní
nedá vyhnúť. Prosím o zabezpečenie nápravy správcom komunikácie.“
Uvedená komunikácia spadá
do správy našej mestskej časti
a vami uvedené výtlky sú zaradené do zoznamu výtlkov,
ktoré sa už od začiatku mája
opravujú a ich ukončenie je
plánované najneskôr do konca
leta. V súčasnosti prebiehajú
práce na oprave chodníkov
a to súčasne v niekoľkých častiach Vajnor (Koncová, Zátureckého, Pri struhe, Koniarkova atď.), ďalej budú nasledovať
veľmi dôležité a aj náročné práce na odvodnení križovatiek
v miestach pre chodcov Jačmenná/Roľnícka a Roľnícka/
Rybničná, ktoré mali byť zabezpečené ešte v minulom
roku magistrátom, ale nakoniec nám dali iba súhlas na ich
opravu a začiatkom júla ich tak
vyriešime sami.
Pokračovať budeme realizáciou

projektu zvýšeného priechodu pre chodcov na Tomanovej
(po dobrej skúsenosti s podobným priechodom
na ulici Koniarkova pri škôlke
z roku 2013). V nasledujúcej etape pôjde aj o opravu známych
výtlkov na komunikáciách, ale
je to živý problém, stále sa objaví nová požiadavka na opravy,
a keďže rozpočet obce má svoje
finančné hranice, aj proces výberu firmy nie je možný zo dňa
na deň, preto prosíme o trpezlivosť. Tento rok sa nám podarilo
v rozpočte vyčleniť na „opravy
chodníkov a výtlkov“ čiastku
takmer 117.000 eur (vrátane
príspevku od mesta) a poslanci
tento projekt aj schválili. Jeden

z dôvodov, prečo je tá čiastka
oveľa vyššia ako v ostatných rokoch, kedy sme tiež opravovali
chodníky či výtlky – Baničova,
Roľnícka, ale v menšom rozsahu, je úspešné ukončenie budovania kanalizácie ku koncu
decembru 2013, a teda financie,
ktoré sa predtým dávali na kanalizáciu + šetrenie na iných
výdavkoch, sme mohli presunúť
na tento účel. Pôvodný rozpočet
celej akcie od projektantov bol
211.000,– eur, avšak konečná
suma sa po verejnom obstarávaní, ktorého sa zúčastnilo viac ako
10 firiem, znížila takmer o 45 %.
Zámerom je opravovať čo najväčšie súvislé plochy chodníkov,
riešiť ich zjazdnosť pre mamičky

s kočiarmi či vozíčkarov v styku
s vozovkou (inštalujú sa sklopené obrubníky)a opravovať
lokálne poruchy prerastených
koreňov stromov do chodníkov, zničené okraje chodníkov
od nezodpovedného parkovania
vozidiel a opraviť aj cestné výtlky. Celkovo plánujme vymeniť
takmer 3.400 m2 chodníkov
v tomto roku a už sa pripravujú
obhliadky a podklady na pokračovanie v roku nasledujúcom.
Popri týchto prácach ošetrujeme
aj stromy a chystá sa ich doplnenie na mnohých už roky chýbajúcich miestach (Dorastenecká,
Čierny chodník, Koncová, Zátureckého atď.) Ešte doplním, kde
všade by sa ešte malo tento rok
pracovať – Baničova, Dorastenecká, Hospodárska, Jačmenná,
K.Brúderovej, Kratiny, Koniarkova, Nad jazierkom, Osloboditeľská, Rybničná, Roľnícka, Šúty
Pri struhe, Šutrákova, Tomanova, Zbrody, Na doline.
Všetky práce sú plánované spolu s priebežným obnovovaním
dopravného značenia a v koordinácii s budovaním cyklotrasy
Jurava a termín ukončenia je
do 31. 8. 2014.
Mário Schwab,
investičný poradca MÚ Vajnory
5 – 6/2014
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V obci nám pribudlo verejné trhovisko
V bratislavských Vajnoroch v podvečer
29. mája slávnostne
otvorili tržnicu, v ktorej budú občania tejto
mestskej časti predávať poľnohospodárske
prebytky zo svojich záhrad.
Vajnory ešte začiatkom
roka ako jedna z prvých samospráv na Slovensku usku-

točnili elektronické hlasovanie o využití časti rozpočtu
vo výške 5000 eur. Občania
si mohli vybrať z 10 návrhov,
ktoré sami podali na miestny
úrad. Víťazom sa stal projekt
vybudovania vajnorského trhoviska na Osloboditeľskej
ulici. Autorkami víťazného
projektu sú mladé mamičky Kristína Paulenová, Lucia
Grigová a Barbora Paulenová. Ako druhý skončil projekt zriadenia letného openair kina v Parku pod lipami

a na treťom mieste sa umiestnil projekt vybudovania dopadových plôch pod detskými atrakciami na školskom
dvore.
Ako na malej slávnosti
pred novými stánkami uviedol starosta Vajnôr Ján Mrva,
„projekt je zaujímavý najmä
tým, že vznikol za spoluúčasti občanov Vajnor, ktorí
pri participatívnom rozpočte
rozhodli, že chcú mať vajnorské trhovisko. Samospráva
zabezpečila verejným ob-

Oceňovanie žiakov
V pondelok 23. júna si v Obradnej miestnosti MÚ Vajnory prevzali z rúk starostu Jána
Mrvu ocenenie najúspešnejší
žiaci ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej a ZŠ s MŚ sv. Jána
Pavla II. v školskom roku
2013/2014. Ocenenie získalo viac ako 40 žiakov, ktorí
na rôznych súťažiach reprezentovali svoje školy a MČ
Vajnory a dosiahli v nich vynikajúce výsledky.
Katarína Dobiášová
Foto: Mário Schwab
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starávaním stánky a verím,
že naše nové trhovisko bude
mať svoju tradíciu”.
Predávajúci nebudú musieť
účtovať tovar cez registračné
pokladnice, keďže bude pozostávať výlučne len zo záhradkárskych poľnohospodárskych prebytkov. Prenájom
za jeden stánok na deň je
jedno euro. Otvorené budú
v týždni od 7.00 do 17.00 h
a v sobotu od 7.00 do 13.00 h.
Eduard Fašung

Z HISTÓRIE

Pod Jej ochranou
V roku Sedembolestnej Panny Márie si
priblížime históriu patrónky nášho kostola.
Že je ňou Sedembolestná, vďačíme dlhoročnému
správcovi
našej farnosti už nebohému vdp. P. Mansvetovi Drobnému.
Vo Vajnoroch veľmi plodne
pôsobil v rokoch 1965 – 1983.
Posledné roky svojho života žil v Charitnom domove
pre kňazov v Beckove. Vajnorská skautská gilda za ním
zorganizovala 25. apríla 1999
návštevu jeho vďačných farníkov z Vajnor. Prebiehajúci
rozhovor, najmä jeho spomienky sme zachytili na mg
páske. Vďaka tomu sme sa
dozvedeli, že v starých farských spisoch je záznam,
že vajnorský kostol bol pôvodne mariánsky.
V čase maďarizácie ho zasvätili sv. Ladislavovi. So súhlasom otca biskupa Ambróza
Lazíka a po následnej žiadosti o zmenu patróna u sv. Otca
Pavla VI. vo Vatikáne bola
jeho dekrétom zo dňa 6. nov.
1968 ustanovená za patrónku

nášho kostola Sedembolestná
Panna Mária.
Jej sochu získal pán farár
P.M. Drobný od provinciála
františkánov, pátra Celestína
Letarčika, ktorý mal záľubu
zachraňovať staré odložené sochy z kláštorov. Socha
Sedembolestnej bola potom
u jeho sestry v Karlovej Vsi,
kde padla nášmu pánu farárovi do oka v najvhodnejšej
chvíli a získal ju pre vajnorský
kostol. Po dôkladnom zreštaurovaní bola v ňom roku
1968 inštalovaná na hlavný
oltár. Vysvätiť ju prišiel otec
biskup Ambróz Lazík. Stanovil tak pre Vajnorčanov nový
termín hodových sviatkov
na 15. septembra.
Sochy svätých Cyrila a Metoda, ktoré stoja v bočných výklenkoch oltára, dal pán farár
P.M. Drobný vyhotoviť renomovaným rezbárom v Banskej Štiavnici.
V tom istom roku, keď bolo
zmiernené potláčanie náboženského vyznania, odvážne zorganizoval veľkolepú
púť Vajnorčanov do Šaštína.
Až 12 autobusov krojovaných pútnikov so zástavami,
na čele s dychovkou, prešli
v sprievode celým Šaštínom,
aby sa poklonili Sedembo-

lestnej. Rovnako pri príchode domov išiel krojovaný
sprievod od vtedajšieho letiska, kde odstavili autobusy,
cez celé Vajnory do kostola,
aby u svojej Patrónky púť
ukončili.
Pán farár P.M. Drobný sa počas svojho pôsobenia vo Vajnoroch zapísal nielen do sŕdc
svojich farníkov. V podobe
oživeného umenia vajnor-

ských žien máme z jeho iniciatívy vzácnymi ornamentami „zapísaný“ i kostol. Vďaka
nemu i vajnorský kroj vošiel
opäť do sviatočného života
ľudí. Určite sú ešte pamätníci
jeho nabádania: „Nenechajte
tie kroje zapadnúť prachom,
povyťahujte ich z truhlíc!“
Mária Belovičová,
Skautská gilda Vajnory

Predstavitelia MČ Vajnory si pripomenuli
tragické úmrtie M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
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Nová a náhradná
výsadba drevín
vo Vajnoroch
Predstaviteľom mestskej časti záleží na vzhľade verejných priestranstiev, a samozrejme, aj
na životnom prostredí. Preto sa stále usilujeme
o zveľaďovanie našej mestskej časti tak, aby sa
tunajším obyvateľom žilo vo Vajnoroch stále príjemnejšie.

O tom svedčí i skutočnosť,
že za posledných 6 rokov sme
vo Vajnoroch vysadili 105 ks
nových drevín a 47 m² krovitých porastov v lokalitách
na uliciach Alviano, Na doline
a Roľnícka, ďalej v Parku pod
lipami, pri Vajnorských jazerách, v areáli ZŠ Osloboditeľská,
okolo Pamätníku oslobodenia
a pri Zdravotnom stredisku.
Časť z nich bola vysadená ako
náhradná výsadba za 26 ks stromov, ktoré bolo nutné z dôvodu

nevyhovujúceho zdravotného
stavu, alebo ich ohrozenia bezpečnosti obyvateľov v minulosti
odstrániť a druhá časť bola vysadená ako úplne nová výsadba
z dôvodu zlepšenia a skvalitnenia nášho životného prostredia.
Náhradná i nová výsadba
vo Vajnoroch sa realizovala
z hľadiska plnenia estetickej, rekreačnej a priaznivej mikroklimatickej funkcie: v centrálnej
časti Vajnor na Roľníckej ulici
30 ks stromov (rod javor, lipa,

platan, čerešňa), 25 m² krov (rod
thuja, krušpán, vtáčí zob, tavoľník, dráč) a okrasná výsadba
trávnych porastov; v Parku pod
lipami v rozsahu 15 ks stromov
(rod lipa, čerešňa, jedľa, borovica); na brehu Vajnorských jazier
za účelom vytvorenia protihlukovej, protiprašnej a estetickej
ochrannej bariéry v rozsahu
8 ks stromov (rod jelša), pozdĺž
ulice Na doline 15 ks drevín (rod
javor, moruša); na ulici Alviano 5 ks ihličnanov (rod thuja,
smrek); okolo Pamätníka oslobodenia 12 ks ihličnanov (rod
thuja a smrek) a 10 m² krov (rod
krušpán); pri Zdravotnom stredisku 10 ks stromov (rod Catalpa, hrab, smrek) a 12 m² krov
(rod krušpán, dráč, skalník, nátržník, borievka) a na školskom
dvore ZŠ Osloboditeľská v rozsahu 10 ks stromov (rod javor,
okrasné odrody rodu Prunus).
V zmysle zákona o ochrane
prírody a krajiny sa na výrub
dreviny vyžaduje súhlas orgánu
ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Z tohto
dôvodu je každá fyzická i práv-

nická osoba povinná i na súkromnom pozemku požiadať
o výrub dreviny. V súhlase
na výrub dreviny uloží orgán
ochrany prírody žiadateľovi povinnosť, aby žiadateľ na svoje
náklady uskutočnil primeranú
náhradnú výsadbu na vopred
určenom mieste. Ak nemožno
uložiť náhradnú výsadbu, orgán
ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu
do výšky spoločenskej hodnoty
dreviny a to aj tomu, kto vyrúbal
drevinu bez súhlasu. V minulosti bol tento súhlas potrebný aj
na výrub drevín v súkromných
záhradách, podľa novely zákona
platnej k 1. 1. 2014 sa však po novom súhlas na výrub drevín
nevyžaduje na dreviny rastúce
v ovocných sadoch a záhradách.
Od roku 2009 sa na súkromných pozemkoch vo Vajnoroch
realizovala náhradná výsadba
v počte 56 ks odrastených listnatých a ihličnatých stromov
za výrub 13 ks drevín.
Tatiana Páleníková,
referát životného prostredia MÚ

Mahrova chata je konečne Vajnorská
Starosta ocenil dlhoročnú
poctivú prácu predsedu
Pozemkového
spoločenstva Vajnory Ing. Dušana
Obucha Pamätným listom
starostu.
Vajnoráci, som rád, že mám
pre vás mimoriadne dobrú
správu. Na záver jeho úspešného pôsobenia vo funkcii predsedu sa podarilo
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spoločenstvu za podpory
mestskej časti a svedectiev
starších spoluobčanov zapísať Mahrovu búdu na list
vlastníctva v prospech Pozemkového spoločenstva.
VEĽKÁ VĎAKA, PÁN
OBUCH, ZA ROBOTU
V PROSPECH VAJNOR!

ŠKOLST VO

V prírode so škôlkarmi
Naša materská škola v rámci profilácie (zdravý
životný štýl, pohyb a ochrana prírody) pravidelne organizuje každý rok pobyt v Škole v prírode.
Jedného krásneho dňa 19.mája - sme vyzbrojení
dobrou náladou, batožinou
a občerstvením nasadli do autobusu, ktorý našich 23 detí
a 3 pani učiteľky odviezol do
Harmónie, priamo pred chatu „Zoška“ .Tá sa stala až do
piatku naším prechodným domovom. Dobré počasie a okolitá príroda priam vyzývali
na potulky, a tak sme hneď po
dobrom obede vyrazili . Ak si

niekto myslí, že len tak, je na
omyle. Trasu do lesa, v ktorom
sme hľadali zázračnú studničk,
sme spestrili tromi zastaveniami, pri ktorých učiteľky pustili
cez pomyselnú bránu len toho,
kto uhádol prírodovednú hádanku, pomenoval živočícha,
či rastlinku a zodpovedal vedomostnú úlohu, ako napríklad, povedz aspoň tri zvieratá,
ktoré žijú v našom slovenskom
lese, ktoré vtáčiky prileteli
z teplých krajín . Každý deň
mal svoj program tak, aby celý
pobyt bol pre deti pohybovo
zaujímavý, atraktívny a inšpirujúci. Hľadanie pokladu,
návšteva observatória, výstup
na „Homoľu“, behanie po lesnej čistinke s preskakovaním
rôznych prírodných prekážok,
zakladanie ohňa, opekanie.
Tunajšia príroda nám dopriala
aj priestor na aktívny odpočinok , načerpanie novej energie
a najmä možnosť nadýchať sa
čerstvého vzduchu. Príjemne
unavení, no zdraví a šťastní, že

sme sa viac skamarátili s prekrásnou slovenskou prírodou,
sme v piatok- 23. mája odchádzali domov vychutnávajúc si
ešte z autobusu pekné prírodné scenérie i pohľad z kopca na
okolité obce. Detské poznatky
a dojmy sa nasledovne pretvorili do výtvarného, hudobného i dramatického vyjadrenia
a veríme, že aj do presvedčenia
žiť v symbióze s prírodou, aby
sme neubližovali sebe ani svojmu okoliu.
Alena Srnová
MŠ pri ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej

Škôlka na kolieskach
Ďalším neobyčajným dňom
v materskej škole bol pre deti
28.máj. Bol to deň plný radosti a zábavy, ktorý prebiehal
v športovom duchu. Tradične, ako každý rok, sa v materskej škole organizoval „Deň
na kolieskach“ v doobedňajších hodinách. Tento deň bol
ako stvorený na športovanie.
Počasie nám doprialo veľa
slnka a málo vetra.
Ráno rodičia priniesli deťom bicykle, kolobežky, odrážadlá. Samozrejme, ani pani
učiteľky sa nenechali zahanbiť
a na túto akciu sa patrične
vystrojili. Aby si deti upevnili
pocit zodpovednosti a bezpečnosti na ceste, povinnou
výbavou každého dieťaťa bola
prilba, prípadne aj kolenné
chrániče.

Po krátkom oddychu po desiatej v materskej škole sa
bicyklový výlet mohlo začať.
Deti sa obliekli, nachystali
a s nadšením vybehli k svojim
bicyklom. Vytýčeným cieľom bola „Jurská cesta“, ktorá
z hľadiska bezpečnosti bola
najvhodnejšia. Štart otvorili
najstarší predškoláci, ktorí
sa pokúsili zdolať celú trasu.
Nasledovali za nimi menšie
deti, ktoré plné energie vyštartovali za svojimi staršími
kamarátmi. Najmenší si zvolili kratší úsek, ktorý však bol
na ich vek veľmi chvályhodný. S menšími prestávkami
na dodržanie pitného režimu
zvládli polovičku trasy. Unavené, ale šťastné tváričky detí
sa vracali späť do materskej
školy.

V deťoch sa rozvíjal pozitívny vzťah ku športovým
aktivitám. Dôkazom toho
bol aj „Deň detí v MŠ“ dňa
2. 6., ktorý bol zameraný na
porovnávanie síl a schopností v rôznych športových
súťažiach, ktoré pre deti prichystali pani učiteľky. Deťom

sa rôzne súťažné disciplíny
páčili a s veľkým nadšením
sa navzájom povzbudzovali.
Samozrejme, aj sladká odmena a diplom ich veľmi potešili.
Už sa nevedia dočkať ďalších
dní plných športových prekvapení.
Klára Vadkertiová
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Stavanie mája
Každoročne 30. apríla sa v našej mestskej
časti koná vďaka Vajnorskému okrášľovaciemu spolku, ktorý
pracuje pod vedením
Ivana Štelára, tradičné
stavanie mája. Výnimkou nebol ani tento
rok.
A tak ho za rezkých tónov
vajnorskej dychovky, rozliehajúcej sa z ampliónov, posta-

vili mládenci z Vajnorského
okrášľovacieho spolku spoločne s mladými futbalistami z FK Vajnory. Po namáhavej práci každému dobre
padol pohárik vínka. Záver
tohto milého podujatia patril piesňam v podaní členov
Vajnorského okrášľovacieho
spolku. Ďakujeme Martinovi
Lancíkovi za darovanie stromu na tohoročný máj a všetkým zúčastneným, ktorí nám
ochotne a nezištne pomáhajú
udržiavať tieto pekné tradície.
Katarína Dobiášová

Foto: Anton Jakubáč

Typo & Ars vystavuje grafický dizajn a šperky z kameňa
Pozývame vás na výstavu
“Čo? Kde? Kedy?” do Galérie
TYPO & ARS na Roľníckej 349
vo Vajnoroch. Výstava približuje výber z grafického dizajnu
Yvonny Hanákovej a šperkovú tvorbu Aslana Arada (Turecko), prístupná je od 10. 6.
do 13. 7. 2014. Galéria je otvorená utorok - nedeľa od 14.00
do 18.00 h, vstup je voľný.
Čo? Kde? Kedy? To sú otázky,
na ktoré odpovedá grafický dizajn pri tvorbe úžitkovej grafiky.
Odpovede na ne ponúka prostredníctvom svojej tvorby akad.
mal. Yvonna Hanáková. Úžitková grafika, aj keď trochu zaznávaná, je osobitým spôsobom
vizuálnej komunikácie, spôsobom výmeny správ obrazovou
rečou. Výstava úžitkovej grafi20 Vajnorské novinky

ky v takom rozsahu, v akom ju
predstavuje jubilujúca autorka,
je svojím spôsobom na Slovensku ojedinelá a je o to zaujímavejšia.
Aslan Aras sa venuje šperkárskemu umeniu vyše 40 rokov.
Tvoriť začal v rodinnom podniku v Izmire a Marmarise.
Obľúbené sú jeho šperky a klenoty s použitím prírodných
kameňov. Aslana možno charakterizovať ako čarodejníka
s kameňmi, práca s čisto drahými kameňmi nie je preňho
až natoľko zaujímavá. Fascinujú ho kamene svojou farbou,
schopnosťou prepúšťať a lámať
svetlo. Žije striedavo v Turecku
a na Slovensku.
Peter Čepec, Gáleria Typo & Ars

SPRAVODAJST VO

Letné kino
Mnohí zo starších Vajnorákov
si určite spomínajú na filmové predstavenia, ktoré sa konali pred radnicou, dnešným
miestnym úradom. Každé leto,
počas žatvy, sa zavesilo veľké
plátno na vedľajší dom pri MÚ
a premietali sa na ňom filmy.
Väčšinou to boli veselohry.
Najviac mi v pamäti utkvel
film Hej, rup! s Voskovcom
a Werichom.
Na týchto predstaveniach sa

zúčastňovala väčšina Vajnorákov, hádam, iba chorí a veľmi
starí nie. Všetci si priniesli stoličky, my, deti, stolčeky
(šomlíky) a predstavenie sa
mohlo začať. Boli to nezabudnuteľné zážitky, najmä pre nás,
pre deti. Hoci vzťahy medzi
ľuďmi v dedine boli dobré,
tieto predstavenia prispievali
k ešte väčšiemu zblíženiu medzi ľuďmi. Aj letné kino prispievalo k tomu, aby sme sa
všetci cítili ako veľká rodina.
A po rokoch sa to opäť stane
realitou, hoci trošku v modernejšej a veľmi atraktívnej po-

dobe. Mnohí zo strednej generácie si pamätáme aj nedávne
obdobia letných amfiteátrov
a filmových festivalov. Niečo
na tento štýl plánuje mestská
časť na podnet svojich občanov v spolupráci s Vajnorskou
podpornou
spoločnosťou
spustiť už 28.júna o 21:00.
Letné kino v Parku pod lipami
bol jeden z návrhov Kristíny
a Barbory Paulenových v rámci participatívneho rozpočtu
a v hlasovaní skončil na druhom mieste. Záujem obyvateľov ako i očakávania sú veľké,
dúfam že výber filmov, ktorý

sme zverili do rúk odborníkovi
Petrovi Konečnému z Kinema.
sk uspokojí rôzne kategórie
divákov. Filmové predstavenia
sú naplánované na celé leto,
v prípade priaznivého počasia
každú v sobotu o 21:00 (okrem 23. 8. keď budú dožinky)
od 28.6 do 30. 8. 2014. Program
je už teraz k dispozícii, prípadné zmeny budú včas oznámené. A vstupné je dobrovoľné
– bude slúžiť na zabezpečenie
ďalších filmov a plánovaného
prekvapenia na jeseň.
Pekné filmové leto!
Edita Jaslovská, Mário Schwab

Program – Vajnorské OPEN-AIR letné kino júl - august 2014
28. 6. Ako vycvičiť draka

(USA, 2010, 97min, mládeži prístupné
- MP, slovenský dabing) réžia: Dean
DeBlois, Chris Sanders
Videli ste už trojrozmerného draka? A Vikinga? Ak
nie, budete mať príležitosť vidieť ich na drsnom
severnom ostrove Berk, ktorý obývajú ešte drsnejší Vikingovia a spolu s nimi aj draci. A tí vedia byť
poriadne drsní. No jediný, kto nie je ani trochu
drsný, je syn náčelníka Vikingov – Štikút, ktorý
namiesto svalov používa hlavu. Ako sa mu podarí
zvládnuť súboj s drakmi; čo sa stane, keď sa stretne zoči voči drakovi? Príď spolu s Štikútom a jeho
kamarátmi zažiť naozajstné dračie dobrodružstvo.

5. 7. Nedotknuteľní

(Francúzsko, 2011, 112 min, nevhodný do 12 rokov, české titulky) réžia:
Olivier Nakache, Eric Toledano
Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svojho
nového opatrovníka vyberie Drisse, živelného
mladíka z predmestia, ktorého práve prepustili
z väzenia. Inými slovami – nájde si na túto prácu tú najmenej vhodnú osobu. Podarí sa im však
prepojiť nemožné: Vivaldiho a populárnu hudbu,
serióznosť a žoviálne vtipy, luxusné obleky a tepláky. Bláznivým, zábavným, silným, neočakávaným a hlavne „nedotknuteľným“ sa stane ich
priateľstvo… Komédia s dramatickou zápletkou
o tom, že ani od krku po prsty na nohách nepohyblivý človek -odkázaný na pomoc druhých,
nemusí stratiť zmysel života. Tento francúzsky
trhák roku 2011 si naozaj nemôžete nechať ujsť
– o vtipných scénach z filmu si budete ešte dlho
rozprávať s kamarátmi či známymi.

12. 7. 12 rokov otrokom

(USA/VB, 2013, 134 min, MP, české titulky) réžia: Steve McQueen
Solomon Northup mal milujúcu rodinu, dobrú
prácu, talent, majetok, slobodu a právo na život.
Žil idylickým životom príslušníka strednej triedy
ako väčšina z nás. V jeden jediný nečakaný okamih
však prichádza o celý svoj svet, rodinu, prácu, no
stráca hlavne najvyššiu životnú výsadu, slobodu.
Skončil ako otrok spútaný reťazami a jeho jediným
osudom sa stala drina na plantáži „pod bičom otrokára“. Presne to sa v roku 1841 prihodilo Ameri-

čanovi Solomonovi Northupovi, ktorý svoj skutočný príbeh zachytil v autobiografickej knihe. Film je
najlepším filmom tohtoročných Oscarov a jednou
z filmových udalostí minulého roka.

19. 7. Jasmínine slzy

(USA, 2013, 98 min, Neprístupný
do 15 rokov, české titulky) réžia: Woody Allen
Jasmine (Cate Blanchett) je elegantná, okúzľujúca a zhýčkaná dáma, ktorá má všetko, načo
si spomenie. Jej zdanlivo idylické manželstvo
s bohatým podnikateľom Halom (Alec Baldwin)
i bezstarostný život sa v jediný okamih rozpadnú
na kúsky. Po psychickom zrútení sa Jasmine sťahuje ku svojej sestre Ginger, ktorá má skromný
byt v San Franciscu. Lenže útek z luxusného stereotypu nie je taký jednoduchý. Woody Allen natočil
film o dôsledkoch, ktoré môžu nastať, keď ľudia
zatvárajú oči pred realitou a pravdou. Vynikajúca
Cate Blanchett za rolu Jasmine získala prednedávnom Oscara.

26. 7. Rivali

(USA, Nemecko, Veľká Británia, 2013,
123 min, Nevhodný do 12 rokov, české
titulky) réžia: Ron Howard
Veľkofilm podľa skutočného príbehu približuje
drámu sezóny 1976 v pretekoch Formuly 1. Odvekí
rivali Niki Lauda a James Hunt – dokonalý rakúsky
profesionál a neodolateľný britský playboy. Lauda
sa spamätáva z takmer smrteľnej nehody a vracia
sa do hry, aby si to s Huntom rozdal o titul svetového šampióna. Film má majstrovsky nakrútené
akčné scény, ktoré Vás úplne pohltia, či už ste fanúšikom Formuly 1 alebo nie.

2. 8. Životy tých druhých

(Nemecko, 2006, 137 min., MP od 12
rokov, české titulky)
Réžia: Florian Henckel von Donnersmar
Film je výnimočným obrazom surovej atmosféry Východného Nemecka, ktorý pôsobivým
thrillerom ale zároveň aj dojemným milostným
príbehom.
V roku 1984 do pádu režimu v NDR ostáva necelých šesť rokov. Vládnuca Jednotná socialistická

strana upevňuje svoju pozíciu pomocou nemilosrdného systému monitorovania a manipulácie,
k čomu využíva tajnú políciu Stasi. Verný stúpenec
režimu – kapitán Gerd Wiesler sa v snahe o kariérny postup púšťa do zhromažďovania kompromitujúcich dôkazov proti známemu, socializmom
milovanému, divadelnému dramatikovi Georgovi
Dreymanovi a jeho atraktívnej priateľke Christe-Marii Sieland. Keď moc chce, všetko ide a ide to
rýchlo. V priebehu pár dní sú v byte nainštalované
odposluchy, nad vchodom kamera, na povale
zriadené malé technické pracovisko, z ktorého
sledujú život obľúbeného dramatika. Film je veľmi zručne premyslenou a funkčnou „špionážnou“
hrou s divákom a je potrebné ho pozorne sledovať
do poslednej minúty, aby sme zistili ako málo sme
my diváci vedeli…

9. 8. Nehanební bastardi

(USA/Nemecko, 2009, 153 min., MN
do 18 rokov,
Réžia: Quentin Tarantino
Vitajte v Druhej svetovej vojne podľa Quentina
Tarantina. Vitajte vo svete, kde historická realita
ustupuje ľahko brutálnemu rozprávkovému príbehu jedného z najkontroverznejších režisérov
súčasnosti. Jednotka zúrivých amerických Židov
lačných po pomste sa rozhodne zúčtovať s dejinami na vlastnú päsť. Pod vedením bodrého
veterána s južanským akcentom, Alda Rainesa
(Brat Pitt), nakladá s protivníkmi v duchu pravidiel
divokého západu. V popredí však už od začiatku
exhibuje temná postava Tretej ríše, plukovník
Hans Landa (Christoph Waltz). Jeho pričinením sa
víťazné ťaženie na najvyššie hlavy partaje mierne
skomplikuje. Netušenú paralelnú akciu plánuje
aj pôvabná majiteľka parížskeho kina, židovka
Shosanna Dreyfusová. Ako dopadne jeden geniálny plán na atentát, ak sa stretne s iným plánom
pomsty…

16.8. Lietam v tom

(komédia USA, 2009, 105 min.)
Réžia: Jason Reitman

život býva nevyspytateľný. Dokáže v cieľovej rovine povedať: „Chlapče, bežíš po zlej dráhe“. Režisér
Jason Reitman má slabosť pre antihrdinov, či už je
to lobista, ktorý háji záujmy tabakoých firiem (Ďakujeme, že fajčíte) alebo gravidná teenagerka (Juno). Tentoraz sa zahľadel do stopercentného sebca
a to tak neodolatelne, že stvoril jeden z najlepších
filmov roku 2009.

30. 8. Hugo a jeho veľký
objav
(USA, 2011, 121 min., MP)
Réžia: Martin Scorsese

Hugo Cabret je neobyčajný chlapec, ktorý po otcovej smrti žije na parížskej vlakovej stanici u strýka
alkoholika, ktorý tu pracuje ako údržbár staničných hodín. Po otcovi Hugo zdedil vynaliezavosť
a robota s kľúčovou dierkou v tvare srdca, ktorý
možno ožije, pokiaľ sa do nej vloží ten správny
kľúč, a predá chlapci otcov odkaz. Aspoň v to dúfa.
Neukojiteľná zvedavosť privedie Huga k predavačovi mechanických hračiek a od neho a k jeho
chránenkyni, ktorá, aj keď je to neuveriteľné, drží
v ruke kľúč k rozlúšteniu Hugovej životnej záhady. Ako k nemu prišla? Aké tajomstvo skrýva ich
adoptívny prarodič, že o ňom nesmie nikto hovoriť? Skrýva robot skutočne otcov odkaz? A dokáže
Hugo na všetky tieto otázky odpovedať skôr, ako
ho dostihne ruka zákona v podobe prísneho staničného policajta a pošle ho do sirotinca?
Hugo a jeho veľký objav je krásny rodinný film
v 3D, ktorý bol ovenčený Oscarmi.

Výber filmov pre Vajnorské open
– air kino vybral Peter Konečný /
Kinema.sk
Vstupné : dobrovoľné
Texty sú spracované podľa kinema.
sk, citylife.sk a prebraté z oficiálnych
textov distribútorov.
Premietanie zabezpečuje Vajnorská
podporná spoločnosť v spolupráci
s M.č.Bratislava-Vajnory

Príbeh muža, ktorý žil s hlavou v oblakoch. Hrdina
komédie Lietam v tom, Ryan Bingham (George
Clooney), je šťastný človek. S hlavou v oblakoch
neochvejne mieri k splneniu životného sna, ale
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Vajnorské tradície v škole
Koniec mája sa v našej škole už tretí rok nesie v znamení vajnorských tradícií. Pripomenuli sme si 6.
výročie udelenia čestného názvu školy – Základná
škola s materskou školou Kataríny Brúderovej a pripravili sme pre žiakov rôzne aktivity, pri ktorých sa
mohli nielen niečo naučiť, ale aj zabaviť.
Tento rok sme poobracali tému
vinohradníctvo vo Vajnoroch.
Po úvodných slovách pán riaditeľ privítal vzácnych hostí – pani
Soňu Molnárovú z miestneho
úradu, pani Vieru Fašungovú
a Agnešu Brúderovú – učiteľky,
ktoré pôsobili v našej škole dlhé
roky, pani Beátu Vitekovú – členku Vajnorského okrášľovacieho
spolku a pána Vojtecha Grebečiho– kronikára.
Na začiatku programu sme si pripomenuli vzácnu osobu, ľudovú
umelkyňu, maliarku, vyšívačku,
poetku a vlastenku Katarínu Brúderovú a vypočuli sme si vajnorské ľudové piesne z publikácie
Ondreja Dema Vajnory spievajú,
ktoré so svojimi žiakmi nacvičila
pani učiteľka Marta Nemcová.
O vinohradníctve vo Vajnoroch
nám prišiel porozprávať Vojtech Grebeči. Hoci je to už pán

v rokoch, dobre sa na svoje vystúpenie pripravil. Zaujímavým
prejavom upútal žiakov, a tak sa
mohli dozvedieť, že vinohradníctvo v našom regióne existovalo už v predveľkomoravskom
období, že práca vo viniciach je
pri „ocu materi čašká“ a vo viniciach sa pracovalo po celý rok.
Naučil nás, čo je to reska, kopačka, škrabačka, scínaní, čo sú
šteky, kadečky, krample, chnipi,
putňe, muštlovnice, hevere. Svoje
rozprávanie doplnil aj ukážkami
praktických činností a na záver si
žiaci mohli aj sami vyskúšať, ako
sa ťahá víno zo suda.
Po ukončení oficiálnej časti sa
žiaci rozdelili na niekoľko skupín. Žiaci 1. stupňa pozorne
sledovali dramatizáciu povesti
Ako Vajnorčania opili draka,
ktorú s piatakmi pripravila pani
učiteľka Figurová. Pani Viteko-

vá a pani Brúderová vo svojom
vstupe predstavili žiakom dievčenský a chlapčenský vajnorský
kroj a deti sa naučili, že medzi
krojom nevesty a slávnostným
krojom je rozdiel. Prvostupniari navštívili tiež vinotéku
Régius, kde sa dozvedeli, ako
žili ľudia kedysi. Druhá skupina žiakov súťažila v knižnici.
Zástupcovia tried riešili kvízové otázky, ktoré ich poriadne
potrápili. Úsmev na tvári poroty vyvolali vtipné veršovačky
o víne. „Víno, víno moje víno,
tak rád pri ňom zaspávam. Milujem ten blažený pocit, keď
do žalúdka sa mi dostáva.“ alebo „Najlepší je delevár, prišeu

si poň sám pán kráľ. Kysuo,
suadko na jazýčku, pijan zuoží
hned pjesničku.“ Najúspešnejšie zvládli úskalia kvízu žiaci 8.
A triedy. Tretiu skupinu tvorili
tí, ktorí majú umelecké cítenie.
Maľovali na kvetináče aj na výkresy, samozrejme, vinohradnícke motívy. Najpočetnejšia
skupina žiakov bola na exkurzii
vo vajnorskej družstevnej pivnici, kde zvedavými otázkami
potrápili správcu pivnice. Tohtoročný Deň vajnorských tradícií sa vydaril. Strávili sme zaujímavé dopoludnie v príjemnej
spoločnosti i atmosfére a už sa
tešíme na ten nasledujúci.
Ľ. Figurová

Školská vedecká konferencia

Dvadsiaty deviaty apríl sa
v priestoroch ZŠ s MŠ Kataríny
Brúderovej niesol v znamení
vedy. Pri príležitosti Dňa Zeme
tak, ako aj v predchádzajúce
školské roky, prebiehala už po 6×
tradičná prezentácia environmentálnych ročníkových projektov s názvom Školská vedecká
konferencia.
Žiaci 1. až 9. ročníka sa snažili te22 Vajnorské novinky

oretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami apelovať
na potrebu chrániť planétu Zem,
nedevastovať prírodu a starať sa
o zdravé a čisté životné prostredie človeka. Na konferencii sa
mohli zúčastniť nielen samotní
žiaci, učitelia, ale aj ich rodičia.
Výstava panelov s prácami žiakov bola k dispozícii aj v nasledujúce dni na prízemí budovy

školy. Niektorí žiaci I. stupňa (1.
- 4. ročník) sa vo svojich prezentáciách venovali problematike
triedenia a spracovania odpadov
a ich vplyvu na životné prostredie. Iní veľmi tvorivo spracovali
tému o lese, jeho živočíšnych
obyvateľoch a liečivých účinkoch lesných bylín.
Starší žiaci II. stupňa (5. – 9. ročník) ponúkli na zamyslenie a diskusiu tiež veľmi zaujímavé témy.
Piataci odhalili, čo je to biodiverzita v prírode, a veľkú pozornosť
venovali životu v dažďových pralesoch, ktoré sú kriticky ohrozené a ich plocha z roka na rok
stále ubúda.
Žiakov 6. ročníka zaujali chránené živočíchy žijúce v okolí ľudských sídel a vplyv človeka a jeho
činnosti na ich ďalšiu existenciu.
Siedmaci venovali pozornosť životodarnej tekutine – vode, jej
chemickému zloženiu, významu a výskytu na Slovensku, a to

v podobe minerálnych a termálnych prameňov. V súčasnosti
veľmi aktuálnym témam, ako
sú globálne environmentálne
problémy sveta, problém znečistenia ovzdušia či zdravá výživa,
sa vo svojich prácach venovali
najstarší žiaci školy ôsmaci a deviataci.
Školská vedecká konferencia je
už úspešne za nami. Priniesla
medzi účastníkmi vzájomné
obohatenie sa o poznatky, potvrdila schopnosť žiakov kreatívne
tvoriť, premýšľať a diskutovať aj
na odborné témy.
Veríme, že ďalší ročník Školskej
vedeckej konferencie v školskom roku 2014/2015 prinesie
opäť zaujímavé, obohacujúce
a podnetné práce našich žiakov
a vzbudí v nich ešte väčšiu snahu aktívne prispievať k ochrane
prírody a k zachovaniu života
na Zemi.
Lucia Ižová

ŠKOLST VO

Ako nám ten rok ubehol
Pred odchodom na
prázdniny by som sa
chcela podeliť o akcie,
ktoré sme pripravili
pre deti a tiež zrekapitulovať školský rok
v ŠKD Kataríny Brúderovej.
Napriek zvýšeným počtom
detí v oddeleniach sme sa
hneď v septembri prihlásili ako
účastníci Olympiády, ktorú
organizovalo OLO a pre deti
pripravilo množstvo podujatí. Vďaka zberu PET fliaš sme
mali možnosť sa na týchto
pestrých akciách zúčastniť aj
my. Hneď prvou bola návštěva
Bratislavskej ZOO, kde vstupné bolo 10 PET fliaš na jedno
dieťa.
Daľšou akciou OLO bol olympijský filmový festival v hoteli
Holiday Inn, kde deti cez dokumentárne filmy a interaktívne besedy získali nové pohľady
na svet a stretli mnoho zaujímavých hostí, ktorí ich festivalom sprevádzali.
Mimoriadne vydarená bola
exkurzia do spoločnosti General Plastic v Senici, kde si deti
mohli vypočuť odborný výklad
o výrobe a recyklácii PET fliaš
a celú exkurziu ukončili návštevou vodného mlyna v Kolárove.
Aby sme získané vedomosti zužitkovali, počas celého
školského roku sme sa aktívne zapojili za pomoci rodičov
do zberu PET fliaš.

Ako každý rok aj teraz sme
v rámci ŠKD absolvovali kurz
plávania vo výcvikovom bazéne v Slovnafte, kurz lyžovania
na Zochovej chate a vďaka
ústretovosti MÚ sme s veľkou
skupinou detí v 2. turnusoch
absolvovali kurz korčuľovania
na klzisku voVajnoroch.
Veľká väčšina z nás sa zúčastnila na dvoch filmových predstaveniach v Cinema City Polus,
kde deti mohli ako kolektív
prežiť filmový zážitok a tiež si
precvičiť kultúrne správanie sa
na verejnosti.
Aktívne sme však pracovali aj
v škole. V decembri sa konali
Vianočné trhy spojené s Akadémiou a v apríli Veľkonočné
trhy. Deti usilovne pracovali
pod vedením paní vychovávateliek a pripravili mnoho krásnych a originálnych výrobkov.

Taktiež vyrobili zaujímavé
darčeky, ktoré, dúfame, potešili našich budúcich prváčikov, ktorí prišli do našej školy
na zápis.
Nezabudli sme ani na obľúbenú súťaž Slávici v lavici, kde sa
deti predviedli v speve a boli
hodnotené pani učiteľkami
z ĽŠU a pánom riaditeľom ako
váženými členmi poroty.
Tradične sme usporiadali Valentínsky karneval, kde sa deti
predviedli v pestrých kostýmoch a okrem diskotéky sme
pre ne pripravili mnoho zábavných súťaží.
Naši tretiaci sa zúčastnili na
zaujímavej exkurzii do RTVS1, kde sa im veľmi páčilo.
V našom ŠKD sa snažíme
v deťoch podporovať čitateľské
návyky, preto sme sa v spolupráci s knižnicou zúčastnili na

viacerých besedách a tiež čitateľskom maratóne, ktorý mal
u detí veľký úspech.
V závere školského roku nás
ešte čaká spoločná Záhradná
párty na školskom dvore, kde
sa deti rozlúčia so školským
rokom a za pomoci rodičov
budú pre ne pripravené dobroty na grile.
V tejto krátkej rekapitulácii
máte možnosť zistiť, že okrem
každodenných aktivít sme sa
snažili deťom spestriť pobyt
v ŠKD počas celého školského
roku a umožniť im rozvíjať svoj
talent, zručnosti a získať správne pracovné návyky.
Zorganizovali sme aj niekoľko
stretnutí s významnými ľudmi
a zúčastňovali sme sa na aktivitách školy a obce.
V mene kolektívu D. Muchová –
vedúca ŠKD
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Na Deň detí
V sobotu 31. mája sa ihrisko
na Koniarkovej ulici vo Vajnoroch zaplnilo kolotočmi,
nafukovadlami, stánkami s občerstvením, cukrovou vatou,
športovými súťažami, drobnými domácimi zvieratami a ne-

prehliadnuteľným indiánskym
stanom, ktorý priam nabádal
vojsť a zistiť, čo sa v ňom skrýva.
Krásne počasie nám umožnilo
prežiť opäť vydarený Deň detí.
Katarína Dobiášová
Foto: Anton Jakubáč

Kolotoče mali úspech aj tento rok.

Vo výtvarných dielňach si mohli deti vymaľovať vajnorské ornamenty, tie
najkrajšie sme odmenili bublifukom.

110. Skautský zbor Vajnory si zaslúži veľkú pochvalu.

Šašo Maroš potešil najmenšie deti, ktoré sa zapájali do súťaží za sladké odmeny.

Súťažilo sa celé popoludnie.

ĎAKUJEME: 110. Skautskému zboru z Vajnor, sponzorom,
účinkujúcim, pracovníkom hospodárskej správy a všetkým, ktorí
prispeli k zdarnému priebehu celého podujatia.

Ku Dňu matiek
Druhá májová nedeľa bezpochyby patrí všetkým mamám,
babkám, prababkám. Deň
matiek sme v našej mestskej
časti nemohli pre nepriaznivé počasie osláviť v nedeľu 11.
mája v zrevitalizovanom Parku
pod lipami, ale presunuli sme
sa do ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej. Kyticu piesní, tancov
a básní pripravili žiaci našich
základných škôl, materských
škôl a ZUŠ. Starosta Ján Mrva
vo svojom príhovore poďakoval všetkým mamám za ich
lásku a obetavosť a obdaril ich
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ružou. Prítomná bola aj zástupkyňa starostu Soňa Molnárová.
Najväčší aplauz si vyslúžili žiaci
ZŠ Kataríny Brúderovej Simona Sivá, Jakub Sobolič, Emma
Swanová, ktorí pod vedením
pani učiteľky Marty Nemcovej zaspievali vajnorské ľudové piesne z čerstvo vydaného
spevníka Vajnory spievajú
od autora Ondreja Dema.
Všetkým pedagógom a žiakom
ďakujeme za príjemne strávené
slávnostné popoludnie.
Katarína Dobiášová

Foto: Anton Jakubáč

ŠKOLST VO

Let s raketoplánom do vesmíru
Keď sa povie slnečná
sústava, tak si každý
z nás predstaví obrovské žiarivé slnko a našu
zemeguľu. Ale vieme,
že k nej patria aj všetky planéty, hviezdy,
hmloviny, meteority,
či už sú blízko nás, alebo milióny kilometrov
vzdialené.
Deti však najlepšie pochopia
skutočnosti a fakty vtedy, keď
ich vidia na vlastné oči. No
ešte lepšie, keď sa ich môžu
priamo dotknúť a skúmať ich.
Všetko odštartoval vesmírny
raketoplán Kolumbia, ktorý
vyniesol našu fantáziu rovno
do oblakov. Preto sme sa rozhodli s deťmi v ŠKD, že si taký
vesmír vytvoríme sami v našej
škole, a to priamo nad našimi
hlavami. Neveríte? Tak dobre
počúvajte, ako sa to celé začalo.
Na úplnom začiatku sme dali
všetky hlavy dokopy a vymýšľali sme, akým spôsobom vytvoríme planéty našej slnečnej
sústavy, aby vyzerali čo najau-

tentickejšie. S dobrým nápadom prišla pani učiteľka Katka
Slivková, ktorá navrhla planéty
zhotoviť z lampových tienidiel v tvare gule. Počas celého
zhotovovania vesmíru nám
pomáhala svojimi vzácnymi
radami a umeleckým stvárnením, za čo jej zo srdca ďakujeme. Práca nám išla od ruky
a planéty vznikali ako huby
po daždi. Nezabudli sme ani
na hviezdy, ktoré sú znázor-

nené v súhvezdiach, vesmírne
lode, UFO so šmolkami a samozrejme náš mesiac, ktorý
nám v noci svieti do izbičky
a podľa ktorého sa môžeme
orientovať na nebeskej nočnej
oblohe. Deti strihali, maľovali,
lepili ako usilovné včielky a raz
- dva bol vesmír na svete.
Na vytvorenie takého veľkého
projektu, ako je vesmír, bolo
potrebné zapojiť veľa rozumu
a šikovných rúk našich detí.

Informácie sme čerpali z encyklopédií, z kníh o vesmíre
a, samozrejme, zapojili sme aj
našu detskú fantáziu, ktorej sa
skutočne medze nekladú.
Vďaka patrí všetkým deťom,
ktoré svojou kreatívnou kresbou a zodpovedným prístupom prispeli k skrášleniu našej
milej školy. A ak máte chuť
odpútať sa od každodenných
povinností všedného dňa,
neváhajte a príďte zasnívať si
do nášho vesmírneho sveta.
Na záver jedna myšlienka venovaná nášmu Pánovi, ktorý má na tom všetkom najväčšiu zásluhu. Tak, ako je
stredobodom našej slnečnej
sústavy Slnko, stredobodom
celého vesmíru, teda aj nás, je
Boh Stvoriteľ. Vďaka Ti Bože,
že môžeme byť súčasťou tvojho plánu!
A nezabudli sme ani na našich
najmenších škôlkarov, pretože vesmír nie je cudzí ani im.
Preto sme neváhali, navštívili
sme ich a položili sme im pár
otázok.
Martin Jura,
ZŠ sv. Jána Pavla II.

Deti šantili v módnom salóne
Máj, krásny jarný mesiac,
ale nie v tomto roku. Zima
potrebovala dobehnúť to, čo
nestihla v mesiacoch, keď
sme všetci čakali na sánkovanie, korčuľovanie a ostatné
zimné športy. Preto aj obľúbené vychádzky našich žiakov zo školského klubu detí
musíme niekedy nahradiť
a voliť alternatívny program.
Takto vzniklo aj jedno pekné
popoludnie, keď sa trieda našich žiakov zmenila na krajčírsku dielnu a mólo pre manekýnky.
Deti zo školského klubu 1.
ročníka ZŠ sv. Jána Pavla II.
vytvorili tri skupiny. Dostali materiál na výrobu šiat
(krepový papier, vyradené
noviny, lepidlá) a ostatné
pomôcky na zhotovenie šiat
pre jednu dievčinu z každej

skupiny. Pri práci boli veľmi zapálení. Bolo jedno, či
v skupine je chlapec alebo
dievča. Všetci chceli urobiť
čo najkrajší model, úlohy sa
zhostili s radosťou. Výroba
im išla od ruky ako maličkým profesionálom. Merali,
strihali, lepili s takým záujmom, že sme si ani nevšimli,
ako rýchlo beží čas. Modely
pre naše modelky boli urobené prevažne zo zvyškových
materiálov. Pri tejto našej zábavnej činnosti sa deti stretávajú a oboznamujú s dôležitosťou recyklácie a ochrany
životného prostredia. A vidia, že ich výrobky sú naozaj
veľmi milé umelecké diela.
Radosť z výrobkov bola taká
veľká, že sa im nechcelo ani
skončiť. Naši malí návrhári
pracovali s hmotou, vnáša-

li do svojej tvorby vlastnú
kreativitu a tvorili prekrásne
diela. Do svojej práce vniesli
priestorovú tvorbu, použili
papier. Táto naša činnosť im
priniesla nový rozmer úžit-

kovej hodnoty, pretože veci,
ako sú aj šaty, ožívajú, keď
ich používame. Takto kreatívne sme trávili nehostinný
májový čas.
Zuzana Hec
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Tenisový turnaj o putovný pohár starostu
V sobotu 7. júna 2014 sa zišli najlepší hráči z Vajnor, Chorvátskeho Grobu a blízkeho okolia na IV.
ročníku „Tenisového turnaja o putovný pohár
starostu MČ Bratislava -Vajnory“ vo štvorhre.
Turnaj prebiehal už tradične
na tenisových kurtoch v Čiernej Vode za príjemnej a neodmysliteľnej starostlivosti manželov Jaborníkových.
Už od rána vítalo hráčov krásne
slnečné počasie, ktoré sa okolo
obeda premenilo na tropické
horúčavy. No 16 statočných,
teda osem dvojíc, nastúpilo
na zápasy s veľkým odhodlaním a bojovali o víťazné vavríny do poslednej loptičky. Aj
napriek tomu, že v prevažnej

vlaňajších víťazov Nguen – Vo,
ktorí vyhrali iba jeden zápas,
a o postup sa stretli s druhým
párom z „B“ skupiny. V skupine
„B“ sa stretli hráči Ježek – Takáčová, Čuzy – Beňačka, Demo
– Demová, Dedík – Vinkler.
Presvedčivým víťazom skupiny
sa stali Dedík – Vinkler, s tromi
víťazstvami a skóre 18 : 7.
V osemfinále sa stretli športové páry Dedík – Vinkler proti hráčom Bondor – Teplan.
Víťazný pár skupiny „B“ ani
pre dvojicu Baričič – Koňa.
O postup do finále sa stretli
zmiešané páry Demo – Demová proti dvojici Ježek - Takáčová. A aj napriek tomu, že nastúpili dve ženy, hral sa krásny
a rýchly tenis. Zápas bol vyrovnaný a bojovalo sa o každú
loptičku. Zápas sa skončil s výsledkom 2: 6 pre hráčov Ježek
– Takáčová. Vládla tam skoro
rodinná atmosféra, ktorú vytvorila na tenisových kurtoch,
ale najmä medzi divákmi celá
rodinka Takáčovcov. V druhom zápase sa stretli BaričičKoňa s dvojicou Dedík – Vinkler a zápas sa skončil 3: 6.
V zápase o tretie miesto sa
stretli dvojice Demo – Demová

miere súťažili muži, na turnaji
sa zúčastnili dva zmiešané páry,
teda dve ženy a boli viac ako
vyrovnané súperky pre silnejšie
pohlavie.
Hráči boli rozdelení podľa
predpokladanej
výkonnosti
do dvoch skupín. Tu sa hralo
každý s každým na víťazný set
do 6. V skupine „A“ sa stretli
dvojice Nguen - Vo (vlaňajší
víťazi), Baričič – Koňa, Bondor – Teplan, Fiedler – Chlupis.
Víťazom skupiny sa stali hráči
Fiedler – Chlupis, ktorí presvedčivo vyhrali všetky zápasy.
Prekvapenie sa konalo na úkor
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teraz nezaváhal a presvedčivo
vyhral a postúpil do semifinále.
Veľkým prekvapením sa skončil zápas prvých zo skupiny „A“
Fiedler – Chlupis, ktorý doslovne narazili na rodinnú dvojicu
Demo – Demová a konalo sa
druhé veľké prekvapenie turnaja. Zápas sa skončil výsledkom
3:6 v prospech rodinného páru
z Vajnor. V treťom osemfinále
sa stretli domáce dvojice Ježek
– Takáčová s Nguen – Vo. Vlaňajším víťazom sa znovu nedarilo a prehrali aj zápas o postup.
No a posledný zápas sa skončil
najtesnejším výsledkom 7:6

a Baričič – Koňa. Tu sa prejavila
herná skúsenosť druhej dvojice
a zaslúžene vyhrali.
Čo napísať o finále. Iba samé
superlatívy. V rýchlom a útočne hranom zápase sa dvojice
striedali vo vedení a až v závere
sa presadili skúsení hráči Dedík
– Vinkler a zaslúžene sa stali
víťazmi IV. ročníka tenisového turnaja. Na druhom mieste
skončili Ježek – Takáčová, tretí
Baričič – Koňa a štvrtý Demo
- Demová. Ceny víťazom a putovný pohár odovzdávali starosta MČ Bratislava – Vajnory
Ján Mrva a zastupujúca starostka obce Chorvátsky Grob Miroslava Jonášová.
Text a foto Dušan Štancel
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Vajnorskí žiaci uspeli na basketbalových hrách,
výber z oboch našich škôl obsadil 3. miesto
Základná škola A. Dubčeka v stredu 14. mája privítala 80 detí, ich pedagógov, trénerov a hráčov na II.
ročníku basketbalového podujatia Hýbme svetom.
Zúčastnilo sa 8 základných
škôl v Bratislave, a to ZŠ A.
Dubčeka, ZŠ Karloveská, ZŠ
Tilgnerova, ZŠ Hargašova, ZŠ
Malokarpatské Nám., ZŠ Nobelovo Nám., ZŠ Pankúchova a ZŠ Kataríny Brúderovej.
Celé podujatie bolo rozdelené
do troch častí. Spoločné štafety jednotlivých škôl, súťaže na stanovištiach a zápasy
v prihrávanej.
Družstvá postupne zbierali
body, ktoré boli priebežne zapisované na výsledkovú tabuľu. Do poslednej chvíle boli
všetci v napätí, ktoré školy
sa umiestnia na popredných
prvých troch miestach. Víťazmi sa stala ZŠ Pankúchova,
na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Karloveská a na treťom
mieste sa umiestnil nováčik
- ZŠ Kataríny Brúderovej Vajnory, ktoré bolo zložené z detí
oboch vajnorských základných škôl. Podujatie nemalo
svojich porazených, pretože
každý zo zúčastnených vyhral
dobrú náladu a radosť z pohybu.
MBK Karlovka Bratislava sa

snaží pritiahnuť k basketbalu čo najväčší počet mladých
nadšencov. S najmenšími basketbalistami sú tréneri v kontakte prostredníctvom krúžku
Pohybové a loptové hry spolu
na trinástich školách v Bratislave. Cieľom pohybových
a loptových hier je rozvíjať pohybové schopnosti detí a zlepšovať ich pohybové zručnosti.
Prvé podujatie malo veľký
úspech a pozitívnu reakciu
u detí a učiteľov, preto sa organizátori rozhodli pripraviť ďalšie, v poradí druhé podujatie
Hýbeme svetom. Participácia
vedenia škôl, kde pôsobíme
v rámci pohybových a loptových hier, znova umožnila
realizovať pre našich najmenších (ročník 1-4 základných
škôl) športové podujatie plné
zábavy.
Cieľom je osloviť prostredníctvom projektu Hýbeme svetom najmladšie deti na základných školách, pretože pre túto
vekovú kategóriu je málo
organizovaných
súťažných
podujatí. Práve v tejto vekovej kategórii je vhodné deťom

ukázať šport a pozitívne ich
ovplyvniť. Cielene organizované športové akcie medzi školami pre deti prvého až tretieho
ročníka sú zriedkavé. Decká sa
s reprezentáciou školy v rámci
športových podujatí stretávajú
až na druhom stupni základných škôl. „Veríme, že si naša
akcia získava priaznivcov medzi žiakmi, ale aj pedagógmi
a vedením základných škôl.

Chceme tým propagovať šport
a jeho významné postavenie
v živote našich najmladších.
Za pomoc pri organizácii ďakujeme našim partnerom. Tešíme sa na pokračovanie akcie
Hýbeme svetom. Veríme, že sa
k nám pridajú aj ďalšie školy,“
zhodnotila podujatie organizátorka projektu a trénerka
v klube MBK Karlovka Bratislava Denisa Zambová.
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Vajnorská miniolympiáda 2014
Dňa 27. mája 2014
usporiadala MČ Bratislava-Vajnory so ZŠsMŠ
Kataríny Brúderovej
v spolupráci s Olympijským klubom Bratislava a Slovenským atletický zväzom „I. ročník
Vajnorskej miniolympiády 2014“.
Školská miniolympiáda je súťaž
tímov, ktoré sa skladajú zo štyroch chlapcov a štyroch dievčat. Vždy jeden chlapec a jedno
dievča z prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka ZŠ. Na súťaži sa zúčastnili základné školy
z Vajnor, ZŠsMŠ Kataríny BrúVýsledky :
1. miesto ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej
Vajnory 16 bodov
Dominika Tranžíková, Marko Kusý I.A, Max Brom, Tamara Somorovská II.B, Rebeka Fajčíková, Andrej Cichý III.A, Lucia Hozová, Norbert Surányi IV.B, ped.dozor Mgr. Peter Bratina
2. miesto ZŠsMŠ Jána Pavla II.
Vajnory 12 bodov
Michal Meško I.A, Hannah Abrman I.B, Mia Zemanová, Martin Duška, Ondrej Bošela II.A, Diana
Eliášová, Hugo Sadloň III.B, Natália Bošková, Christopher Schwab IV.A ped.dozor Mgr. Zuzana Hec
3. miesto ZŠsMŠ Jána Ámosa Komenského Rača 8 bodov
4. miesto ZŠsMŠ Chorvátsky Grob
Chorvátsky Grob 4 body

Foto: Anton Jakubáč
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derovej, ZŠsMŠ Jána Pavla II.,
ZŠsMŠ Chorvátsky Grob a ZŠsMŠ Jána Ámosa Komenského –
Rača (Hubeného). Systém hodnotenia spočíval vo vyhodnotení
každej disciplíny a nasledovne
sčítaní všetkých bodov. Na čistotu súťaže a Fair Play dohliadali
delegovaní rozhodcovia.
Ako prvá disciplína prebehol
štafetový beh cez prekážky. Bežalo sa na detskom ihrisku a dĺžka trate bola 150 m. Začínalo
sa kotúľom vpred na žinenke.
Potom deti preskakovali umelé
prekážky, podliezali kruhy a záverom bežali medzi kužeľmi.
Ako štafetový kolík sa používal
malý gumený krúžok, ktorý si
pretekári odovzdávali. Súťažiaci
sa striedali a začínali chlapci, potom dievčatá. V tejto disciplíne
najrýchlejší čas 2:40,1 min. dosiahli pretekári domácej ZŠsMŠ
K. Brúderovej a získali 4 body.
Na druhom mieste skončili časom 2:43,5 pretekári ZŠsMŠ J.
Pavla II. Druhou disciplínou
bol „žabí skok“, skok do diaľky
z miesta. Zo štartovej čiary vykonávali súťažiaci skok. Od miesta
dopadu skákal ďalší súťažiaci,
potom ďalší. Zmerala sa celková
vzdialenosť po všetkých pretekároch. Tu si znovu najlepšie viedli
naše školy a obsadili prvé miesta.
ZŠsMŠ K. Brúderovej výkonom
12,05 metra a ZŠsMŠ J. Pavla II.
11,78 m. Tesne v závese doskáka-

li žiaci ZŠsMŠ J. A. Komenského
11,72 m. Treťou disciplínou bol
hod loptičkou na cieľ. Ponad prekážky hádzali súťažiaci loptičku
na presnosť. Cieľ bol vzdialený
10 metrov a mal veľkosť 2 x 2
metre. Aj túto disciplínu vyhrali
naši malí športovci a upevnili
si prvé miesto pred poslednou
štvrtou disciplínou, ktorou bol
štafetový beh družstiev. Najprv
bežali najmladší chlapci, odovzdali kolík dievčatám, potom
znovu chlapci a v záverečnom
finiši dobiehali dievčatá. Aj
v tejto disciplíne bojovali o víťazstvo súťažiaci z našich škôl.
Záverečným bežcom víťaznej
školy sa stala Lucia Hozová
a potvrdila tak najlepšiu pripravenosť a najmä veľký športový
talent. Na koniec boli vyhlásené
výsledky a všetky zúčastnené
deti dostali od usporiadateľov
malé občerstvenie a spomienku
na súťaž. Družstvá na prvom až
treťom mieste boli dekorované
medailami, ktoré odovzdávala
zástupkyňa starostu Soňa Molnárová a víťazná škola prevzala
z rúk starostu Jána Mrvu pohár.
Na záver sa chceme poďakovať
všetkým súťažiacim deťom, ale
aj pedagogickým pracovníkom
za vzornú reprezentáciu svojich
škôl. Snímky zo športovej akcie
nájdete na stránke MČ Bratislava - Vajnory.
Dušan Štancel
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Športový deň detí
Hoď a bež, to bol ústredný motív hier 24. mája na hádzanárskom ihrisku vo Vajnoroch.
Konal sa tu prvý športový deň
detí pod záštitou hádzanárskeho klubu Vajnory. Ráno
síce náhla prietrž skoro zrušila toto podujatie, ale nakoniec
sa vyčasilo a akcia prebiehala
za krásneho slnečného počasia. Skôr ako sa celé podujatie
mohlo začať hádzanári za pomoci ľudí z miestneho úradu
prichystali ihrisko, aby bolo
možné na ňom hrať rôzne hry.
Podujatie sa začínalo už o 9.00,
čo sa zo začiatku podpísalo
na menšej účasti, ale ako čas
pribúdal, pribúdali aj malí
športovci. Ku koncu akcie sa
na ihrisku nachádzalo viac
ako 30 detí. Keďže sa zúčastnili deti od 5 po 14 rokov boli
tak rozdelené do troch kategórií, aby súťažili medzi sebou
rovnocenní súperi. Súťažilo sa v troch individuálnych
disciplínach, ktoré preverili

rýchlosť, presnosť a aj postreh
detí. Najdôležitejší je však kolektívny športový duch, preto
poslednou disciplínou boli
zápasy v minihádzanej. Toto
bolo spojením všetkých predchádzajúcich disciplín a navyše
sa tu prejavila súdržnosť tímu.
Minihádzaná sa tak stala najväčším hitom dňa a deti pri nej
prejavili súťaživosť, ale aj hravosť. Samozrejme, že nie len
športom je človek živý, a tak
počas celého dňa bolo pre deti
zabezpečené aj občerstvenie.
Všetky deti prejavili chuť športovať a okrem zážitkov si odniesli aj ceny. Pri vyhodnotení
sa deti zhodli v tom, že sa im
akcia páčila a že sa určite znova
zapoja do ďalšieho športového
dňa. Tento rok hádzaná vo Vajnoroch oslavuje 55. výročie
od jej založenia a k tejto príležitosti sa v septembri chys-

tajú oslavy, súčasťou ktorých
by mal byť ďalší športový deň,
na ktorý vás týmto všetkých
pozývame.
Ďakujeme MÚ Vajnory a všetkým sponzorom za pomoc
pri organizovaní športového
dňa detí.
Víťazi jednotlivých kategórií:
Najstarší
1.Erik Kratochvíla
2.Richard Reguli
3.Filip Pristaš

3.Michal Vacko
Mladší
1.Andrej Cichý
1.Christopher Schwab
2.Adam Lenčo
3.David Lenčo
Najmladší
1.Matúš Královič
2.Simonka Kotnerová
2.Veronika Macková
3.Miško Jankovič
Viktor Fekete

Stolnotenisový turnaj o putovný pohár Jána Pavla II. 2014
Ako každoročne aj tento rok sme usporiadali stolnotenisový turnaj o putovný pohár sv. Jána Pavla II. Uskutočnil sa 30. 4. a zúčastnili sa na ňom cirkevné školy z Bratislavy, a to Spojená škola Svätej
rodiny, Základná škola Matky Alexie, Spojená
škola de la Salle a, samozrejme, naša škola.

Turnaj prebiehal v školskej telocvični ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.
od ôsmej hodiny ráno a trval
do obedňajších hodín. Hralo sa
podľa štandardných pravidiel
na štyroch stolnotenisových
stoloch. Mená súťažiacich boli
vopred vyžrebované pod dohľadom pedagógov a nasledovne
zapísané do tabuľky s názvom
„pavúk“. Žiaci boli rozdelení
do dvoch kategórií na chlapcov
a dievčatá. Tabuľka sa rýchlo
zapĺňala výsledkami z jednotlivých zápasov a každému bolo
hneď jasné, kto a ako sa na turnaj
pripravoval. Spôsob, ako sa dostať do ďalších bojov, bol veľmi
jednoduchý. Stačilo vyhrať čo
najviac zápasov a postúpiť ďalej
do užšieho výberu. Kto prehral,
ten vypadol.
Približne v polovici turnaja sa
vyhlásila prestávka na občerstvenie, ktorú všetci hráči s radosťou
privítali. Prílev energie v podobe
výbornej bagety, pitia a malej
sladkosti padol našim súťažiacim vhod. Po krátkom odpočin-

ku sa hráči pustili do finálnych
zápasov. O skvelú atmosféru,
ktorú počas celého turnaja spríjemňovala hudba, sa postarali
samotní hráči nielen svojou zodpovednou prípravou, ale aj disciplinovaným prístupom.
Víťazom turnaja za školu sa stala
Spojená škola de la Salle, ktorá
si odniesla aj spomínaný putovný pohár. Víťazom v kategórii
chlapci sa stal žiak zo Základnej
školy Matky Alexie - Miroslav
Kováč. Víťazkou v kategórii dievčat sa stala žiačka našej ZŠ s MŠ
bl. Jána Pavla II. - Ji Yan Yan.
Srdečne im blahoželáme a ďakujeme všetkým organizátorom,
ktorí vedú a podporujú našu
mládež v takejto aktivite. Všetci
hráči vyjadrili s priebehom turnaja veľkú spokojnosť a prisľúbili
účasť aj na budúci rok, na ktorú
sa aj my veľmi tešíme. No a heslo
dňa „Lepšia raketa v pravej ruke
ako loptička v ľavom oku“ nesklamalo, pretože všetci športovci
obišli bez zranení.
Martin Jura
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Historické druhé miesto Vajnor
Najlepšie umiestnenie za 19 ročné pôsobenie seniorov v IV. lige
Futbalová sezóna nám aj fanúšikom priniesla výbornú
hru a výsledky nášho mužstva vo štvrtej lige. O tieto výsledky sa zaslúžili hráči, funkcionári klubu ako aj všetci
sponzori za čo im z našej strany patrí veľké poďakovanie.

Horný rad z ľava: Matrin Gramblička - Tajomník FK
Aleš Čík, Tencer Marek, Zeman Lukáš, Martin Kupec, Martin Gabura, Cintavý Martin, Beloblad Peter, Vajda Róbert -Predseda FK
Dolný rad z ľava: Slatinský Michal, Škrabák Peter, Cagán Juraj, Sapieta Miroslav,
Gabura Milan - tréner mužstva, Miženko Pavol, Tencer Ivan, Novák Ľudovít - hospodár Fk, Pred mužstvom: Gyuriczek Peter
Hráči, ktorí odohrali zápasy a nie sú na snímke. Uhler Tomáš, Jakubec Dávid, Matej Toman, Lukáš Luknár, Zeman Michal, Fašung Ján a Fašung Štefan.

Mladší žiaci

Starší žiaci

Mladší žiaci, vedení trénerom Milanom Horníkom,
skončili futbalovú ligu o jedno kolo skôr z dôvodu odstúpenia súpera, s ktorým sme
mali odohrať posledné kolo.
Rovnako ako starší žiaci aj
toto mužstvo odohralo ligový ročník s vekovo staršími
hráčmi, čo sa odzrkadlilo aj
na výkone a postavení v ligovej tabuľke. Celkovo 8 víťazstiev a 25 bodov vystačilo len

Družstvo starších žiakov,
pod trénerským vedením
Róberta Vajdu, skončilo
tohtoročnú futbalovú sezónu. V druhej polovici ligy
sa nám prestalo dariť, v silnej konkurencii mužstiev
zložených zväčša z vekovo starších hráčov sme sa
nedokázali presadiť a hrať
svoju hru, ktorú sme ukazovali v minulom ročníku
ligy. Zaknihovali sme len 4
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na 13. konečné miesto v ligovej tabuľke. Ešte pred prázdninami nás čaká turnaj
mladších žiakov, ktorí usporiada SFC Kalinkovo, na ktorom sa zúčastnia mužstvá:
CFK Cajla Pezinok, BIS Bratislava, ŠKP Dúbravka, FC
Dabas (H), FK Vajnory, ŠK
Šenkvice, FK Scorpions Bratislava, SFC Kalinkovo.
Text a snímka Ivan Kula

víťazné zápasy, s celkovým
počtom 25 bodov, ktoré
stačili na konečné 9. miesto
v tabuľke.
Po mesačných futbalových
prázdninách už začiatkom
augusta začnú dvojfázové
tréningy, aby sme na konci
mesiaca v plnej sile nastúpili do nového ročníka ligy
starších žiakov.
Text a snímka Ivan Kula

HÁDZANÁ

Hádzanári sú úspešne v prvej lige
V ročníku 2013/2014
naši hádzanári odohrali ďalších 7 zápasov.
Úspešnú sezónu ukončili zápasom s Malackami
a následne propagačným zápasom Mladí : Skúsení. Jednotlivé zápasy
mali rozličný priebeh.
HK VAJNORY – ŠKP BRATISLAVA B 24:21 (13:11)
Program 12. kola I. ligy mužov
zabezpečil, že na seba natrafili
v mestskom derby dvaja odvekí
bratislavskí rivali HK Vajnory
a ŠKP Bratislava. Policajti nastúpili aj s niekoľkými posilami
z A tímu, avšak to našich hádzanárov vôbec nezastrašilo a od začiatku zápasu sa prezentovali
výborným výkonom. V prvom
polčase bol priebeh vyrovnaný
a až v závere sa našim podarilo
odpútať na rozdiel niekoľkých
gólov. Po prestávke sme svoje vedenie ešte navýšili a s prehľadom
si ho udržiavali počas celého
druhého polčasu. V závere zápasu dostali priestor všetci hráči,
a tak po víťazstve 24:21 ostali oba
dôležité body doma.
MHK PIEŠŤANY - HK VAJNORY 30:25 (14:10)
Naši hádzanári sa v 12. kole
predstavili v zápase proti svojmu tabuľkovému susedovi MHK Piešťany. Piešťanci
strácali na našich hádzanárov
pred týmto duelom len 3 body
a v prípade víťazstva sa mohli dotiahnuť na jediný bod. Aj
jesenný súboj týchto tímov,
ktorý sa vo Vajnoroch skončil nerozhodným výsledkom,
sľuboval napínavé a vyrovnané
stretnutie. V zápase sme sa však
dopustili príliš veľkého počtu
technických chýb a nepremenili sme množstvo vypracovaných šancí. V závere stretnutia
sa nám síce podarilo skorigovať
výsledok stretnutia, ale po konečnej prehre 30:25 sme aj tak
odchádzali z Piešťan sklamaní.
HK VAJNORY – TJ SOKOL
CÍFER 31:19 (13:8)
Po neúspechu v predchádzajúcom kole chceli vajnorskí

hádzanári napraviť zlý dojem
z vystúpenia v Piešťanoch.
Tentokrát na domácom ihrisku privítali hádzanárov
z Cífera, ktorí na jar šokovali
výhrami nad favoritmi z Malaciek a Stupavy. Duel bol
od začiatku veľmi vyrovnaný,
ani jedno mužstvo si nedokázalo vypracovať výraznejší náskok. Za stavu 7:8 v 23. minúte
zápasu si tréneri domácich zobrali oddychový čas, zmenili
systém obrany a vajnorské
družstvo skvelou šnúrou 6
gólov v závere prvého polčasu
naklonilo misky váh na svoju stranu (13:8). V druhom
polčase domáci pokračovali
výbornou hrou v obrane aj
v útoku a stále zvyšovali svoje vedenie. Postupne dostali
šancu všetci hráči z lavičky
a po pohodlnom víťazstve
31:19 si tak HK Vajnory upevnili výborné 4. miesto v tabuľke 1. ligy ako aj tohtoročnú
domácu neporaziteľnosť.
HKM SLOVAN DUSLO
ŠALA - HK VAJNORY 41:25
(21:11)
V 14. kole sa vajnorskí hádzanári predstavili na ihrisku
lídra súťaže proti šalianskym
hádzanárom. Naši hádzanári
cestovali do Šale s cieľom nepredať kožu lacno. Od začiatku
stretnutia však ťahali za kratší
koniec, a tak už po polčase neboli o víťazovi stretnutia pochybnosti. Extraligové ambície
súpera sme hodnotili určite ako
oprávnené.
TJ SLOVAN MODRA B - HK

VAJNORY 26:26 (12:14)
V priamom súboji o štvrté
miesto nastúpili naši hádzanári
proti súperovi z Modry. Domáci posilnení niekoľkými posilami z extraligového A tímu
boli favoritmi stretnutia. Hneď
od úvodu si vypracovali niekoľkogólové vedenie, avšak
naši skvelou koncovkou prvého polčasu naklonili misky váh
na svoju stranu (12:14). Úvod
druhého dejstva im však vôbec
nevyšiel a po sérii 4 rýchlych
gólov domácich museli vajnorskí tréneri upokojovať družstvo
počas team time-outu. Počas
celého druhého polčasu sa
snažili dotiahnuť na domácich
(21:19 aj 26:23), čo sa im nakoniec v poslednej minúte stretnutia aj podarilo a vyrovnali
na 26:26.
HK VAJNORY – TJ STROJÁR MALACKY 27:28 (14:14)
V poslednom dohrávanom
stretnutí sezóny 2013/2014 sa
chceli vajnorskí hádzanári roz-

lúčiť s domácim publikom víťazstvom. Navyše v prípade zisku
plného počtu bodov by sa dostali
na konečné 4. miesto tabuľky.
V ceste im však stál silný protivník z Malaciek. Naši hádzanári
mali výborný vstup do stretnutia
a v ôsmej minúte sa ujali rýchleho vedenia 6:2. Malačania sa
však postupne doťahovali a v 22.
minúte sa im podarilo vyrovnať
na 9:9. Druhý polčas bol v celom
svojom priebehu veľmi vyrovnaný a družstvá sa striedali vo vedení. V závere mali viac šťastia
hostia, ktorí strhli víťazstvo
na svoju stranu.
Naši hádzanári sa tak bohužiaľ
rozlúčili so sezónou prehrou
a s bilanciou 6 víťazstiev, 3 remízy a 7 prehier obsadili konečné
piate miesto v tabuľke prvej ligy
mužov. Za celú sezónu ďakujeme za podporu všetkým svojim
fanúšikom a srdečne všetkých
pozývame aj na ďalšie zápasy
nadchádzajúcej sezóny, ktorá
odštartuje v septembri.
Michal Záhradník

Konečná tabuľka I. ligy mužov:
Tím
1 Šaľa
2 Malacky
3 Stupava
4 Modra B
5 Vajnory
6 Piešťany
7 Cífer
8 ŠKP Ba B
9 D.Streda

Z
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
16
11
8
8
6
6
5
3
3

R
0
1
2
1
3
1
2
1
1

P
0
4
6
7
7
9
9
12
12

B
32
23
18
17
15
13
12
7
7

Skóre
Dif.
550:385 165
456:384
72
401:361
40
427:462 -35
393:404 -11
390:415 -25
370:407 -37
366:407 -41
311:439 -128
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3x3 Basket Vajnory sa stali
korisťou tímu Beči a jeho kamaráti
Po troch podujatiach sa vrátil tento víkend deviaty ročník 3x3 Basket Tour 2014 opäť do hlavného
mesta Slovenska. Areál Alviano, v bratislavskej
mestskej časti Vajnory, sa aj 6. krát v rade stal centrom slovenského 3x3 basketbalu.
Organizátori podujatia 3x3 Basket Vajnory, Slovenská streetballová asociácia a Basketland n.f.
v spolupráci s Vajnorskou podpornou spoločnosťou a mestskou časťou Vajnory a pod záštitou predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja Ing. Pavla
Freša a starostu MČ Vajnory
Ing. Jána Mrvu pripravili pre 42
tímov a divácku kulisu bohatý
športový a kultúrny program
v znamení streetballu a streetkultúry. Súťažilo sa v 7 hlavných kategóriách - Mini Street,
MIX ZŠ, juniori, muži, ženy,
Open Mix a v kategórii Open
Fun. V príjemnom, a pre 3x3
basket takmer ideálnom oblačnom počasí, opäť nebola núdza
o zaujímavé súboje vo všetkých
kategóriách. V mužskej kategórii
sa z víťazstva opäť tešili chalani
z tímu Beči a jeho kamaráti, ktorí
sa vo finále stretli s tímom Hattori Hanzo.
Vydýchané z lavičky dali prednosť podujatiu vo Vajnoroch
pred turnajom v Maďarsku,
zvíťazili a naďalej tak kraľujú aj
v rámci priebežného poradia
tohtoročnej tour v kategórii ženy.
Turnaj vo Vajnoroch nevyšiel juniorskému tímu Sedíme v aute,
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ktorý je síce aj napriek neúspechu v podobe neobsadenia jedného z prvých troch miest stále
na čele priebežného poradia, no
dobiehajú ich chalani a víťazi
zo soboty - Ftefanovci. V kategórii Open Mix sa vo finále opäť
stretli tímy Ty Krava a Túlavá
Morka, ktoré okrem podujatia
v Ružomberku zatiaľ absolvovali všetky ostatné. Úspešnejší boli
hráči a hráčky tímu Ty krava,
ktorí zatiaľ vedú aj v tabuľke priebežného poradia.
Na programe 3x3 Basket Vajnory nechýbali ani populárne individuálne doplnkové súťaže FT
shooting, 3pts shooting a Stre-

etsportline Slam Dunk Contest. Z hranice trestného hodu
predviedol najpresnejšiu mušku
a streleckú fazónu miestny poslanec a bývalý hráč ligového
basketbalu Martin Demo. Niečo
podobné predviedol z trojkového oblúka Tomáš Kula a rovnako ako Martin, zobral okrem
vecných cien aj bank poskladaný
z vkladov všetkých súťažiacich.
Na záver prišlo vyvrcholenie
v podobe smečiarskych kreácií.
Vo finále preskákal Milana Baláža a väčší aplauz meraný legendárnym hlukomerom získal hráč
MBK Karlovka Marek Doležaj,
ktorý si tak zabezpečil miestenku na finále Streetsportline Slam
Dunk Contest, ktoré sa uskutoční na Grape festivale.
O výbornú atmosféru a náladu
sa postaral spoza mixážneho
pultu DJ Lombo a celým podujatím opäť sprevádzal Martin

„Shilo“ Šilan. 3x3 Basket Tour
2014 bude po takmer mesačnej
prestávke pokračovať najvýchodnejším podujatím vo svojej
histórii. Už 12. júla sa vidíme
na Zemplínskej Šírave!
Viac informácií nájdete na
www.basketland.sk
Autor: Daniela Čonková
Foto: Lifemoments –
Martin Šopinec
Výsledky 3x3 Basket Vajnory:
Mini Street:
1. Ninja Turtles
2. Sopláci
3. ZŠ Vajnory
MIX ZŠ:
1. #GagoTheKing
2. Kebab do Ruky
3. Devils
Juniori:
1. Ftefanofci
2. Splash Brothers
3. Debilné sochy
Muži:
1. Beči a jeho kamaráti
2. HATTORI HANZO
3. Omil
Ženy:
1. Vydýchané z lavičky
2. Bola to náhoda
3. S tým sa musíš narodiť.
Open Mix:
1. Ty krava
2. Túlavá Morka
3. Okolo pol 1
Open Fun:
1. STARCI
2. Tím 23
3. Just for fun
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Vo Vajnoroch súťažili deti
a mládež na bicykloch
Dňa 11. mája 2014 sa v MČ Bratislava-Vajnory uskutočnil už
tretí ročník „Vajnorského BMX
pohára“ Aj napriek od rána zamračenej oblohe, stále hroziacej dažďom, sa na štarte zišla
plejáda mladých športovcov
s vyblýskanými bicyklami.
Súťažili spolu malí, veľkí deti
aj dospelí. Najmladším účastníkom bol iba 7- ročný Adam
Marenčík a najstarším už 67ročný Mikuláš Rapčan z Rače.
Amatéri na horských bicykloch, ktorí sa držali hesla „nie
je dôležité vyhrať, ale zúčastniť
sa“. No našli sa aj „takzvaní
profesionáli“, ostrieľaní borci,
ktorí majú za sebou niekoľko
súťaží aj najvyššieho rangu, ako
majstrovstvá Slovenska, alebo
Európy. Na trati však a v bojovom nasadí to nebolo poznať.
Zvíťaziť chceli všetci a aj keď
medaily boli iba pre najlepších,
súťažiaci odchádzali z Vajnorskej bikrosovej dráhy spokojní.

Ceny víťazom odovzdával starosta MČ Bratislava – Vajnory
Ján Mrva, ktorý si aj osobne
na bicykli prešiel náročnú trať.

Čo napísať na záver. Dúfame,
že tento ťažký, ale krásny šport
sa vo Vajnoroch udomácni
a o rok sa zídeme na novej trati

v ešte väčšom počte ako tento
rok.
Dušan Štancel,
snímky Anton Jakubáč

Výsledky súťaže :
Kategória 15 rokov a starší:
1. Hovorka Ivan
Vajnory
2. Polakovič Patrik
Vajnory
3. Rapčan Mikuláš
BMX klub Rača
Kategória 11 – 14 rokov
1. Reguli Richard
Rača
2. Brúder Branislav
Vajnory
3. Mitošinka David
Vajnory
Kategória 10 rokov a mladší
1. Marenčík Maximilián BMX klub Rača
2. Šimon Prochádzka
BMX klub Rača
3. Horváth Gregor
Bratislava
5 – 6/2014
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Telefónny zoznam miestneho
úradu MČ Bratislava–Vajnory
Servis pre občanov mestskej časti
02/4822 4448, 4870 0380, 4371 2280
Sekretariát starostu: 4822 4412
Miestny kontrolór: 4822 4423
ODDELENIE VNÚTORNEJ SPRÁVY
Podateľňa 4822 4432
Matrika, ohlasovňa pobytu 4822 4433
Referát kultúry, športu,
zahraničné vzťahy 4822 4423
Vajnorské novinky 4822 4423
Miestna knižnica 4371 2621
Hospodárska správa 48224 4422
ODDELENIE STAVEBNÉ, ŽP, ÚP
A DOPRAVY
Stavebný úrad 4822 4426
Referát územného plánu
a architekt 4822 4427
Referát cestného hospodárstva
a investícií 4822 4428
Referát životného prostredia
a vodného hospodárstva 4822 4428
ODDELENIE EKONOMICKÉ
Referát fakturácie,
dlhodobý prenájom 4822 4442
Referát pokladne,
krátkodobý prenájom 4822 4443
Referát daní a poplatkov 4822 4444

Nový názov pre
KZ BANIČOVÁ
Občania prosím Vás navrhnite nový
názov pre rekonštruované Kultúrne
zariadenie Baničová.
Svoje návrhy posielajte na e-mail
vajnory@vajnory.sk, alebo poštou do
22.08. 2014 (piatok pred dožinkami).

PD Vajnory skupovaním
pôdy nikoho nepoverilo
 Z dôvodu množiacich sa informácií o odkupovaní pôdy od ich vlastníkov pre PD Vajnory rôznymi osobami alebo spoločnosťami, PD Vajnory
oznamuje občanom, že nemá žiadnu externú
splnomocnenú osobu na výkup poľnohospodárskej pôdy. Ak majú vlastníci záujem o odpredaj
poľnohospodárskej pôdy, môžu tak učiniť priamo
na PD Vajnory na pôdnom fonde, kde im budú
poskytnuté všetky bližšie informácie. Kontakt:
Anna Petrová, 437 11 834.
Branislav Brúder,
predseda Predstavenstva PD Vajnory

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

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 %.

Historické fotografie predajne Ryba a Drogéria
Vážení občania, prosíme vás, ak máte doma staré snímky z bývalej drogérie, predajne Ryba či zdravotného strediska, ktoré sa nachádzajú na začiatku Roľníckej ulice, prosíme vás, prineste ich na miestny úrad,
sekretariát starostu, kde si ich naskenujeme alebo nám ich môžete poslať už naskenované na: vajnory@
vajnory.sk. Ďakujeme.

Seniori blahoželajú
Senior klub blahoželá svojim členkám k životnému jubileu, ktorého sa dožívajú v mesiaci august 2014.
Pani Jozefína Vlčková dňa 8. 8. 2014 oslávi nádherné jubileum, dožíva sa úctyhodných 90 rokov. Pani
Valéria Fašungová dňa 22. 8. 2014 oslávi krásne 75-te narodeniny. Obom oslávenkyniam želáme hlave
veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojných chvíľ prežitých v kruhu svojej rodiny a svojich najmilších.
Senior klub

Aktuality z Vajnor
cez e-mail pre každého
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

Príďte za starostom
prvú stredu v mesiaci
V pravidelných otvorených prvých stredách v mesiaci bude starosta mestskej
časti Ján Mrva pokračovať aj v druhom
polroku (okrem augusta).
Občanom bude na miestnom úrade k dispozícii v čase od 16.00 do 18.00 h.
TERMÍNY: 2. 7., 3. 9., 1. 10., a 5. 11. 2014

Dvojmesačník obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Vajnory. Vydáva Vajnorská podporná spoločnosť, sídlo: MÚ Vajnory,
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, IČO: 00 304 565. ISSN 1339-0201. Registračné číslo: EV 3049/09. Redakcia: MÚ Vajnory,
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava. Náklad: 2 000 výtlačkov. Nepredajné. Vydané 23. apríla 2014, číslo 5 - 6/2014, ročník XX.
Šéfredaktor: Mgr. Eduard Fašung. Redakčná rada: predseda Ing. Mário Schwab, podpredsedníčka: Ing. Soňa Molnárová,
členovia: Ján Panák, Ing. Katarína Pokrivčáková, Juraj Lauko, Katarína Dobiášová. Jazyková redaktorka: Edita Jaslovská.
Dtp a tlač: Ultra Print s.r.o, Pluhová 49, 831 03 Bratislava. Inzeráty: redakcia@vajnory.sk, dobiasova@vajnory.sk,
tel. č. : 02/48 22 44 23. Vydavateľ nezodpovedá za obsah inzerátov. Redakcia nevracia nevyžiadané rukopisy a fotografie.
Za obsah jednotlivých príspevkov zodpovedajú v plnom rozsahu autori. Názory autorov a redakcie nemusia byť totožné.

ŠPORT

Pravidlá hry Pétanque
Kovové gule sa hádžu
z na zemi nakresleného
kruhu s priemerom cca
50 cm. Pri hode musia
byť obe nohy na zemi
v danom kruhu, až kým
hodená guľa nedopadne na ihrisko.

Proti sebe môžu hrať dve
družstvá po troch hráčoch
(TRIPLETTES – každý hráč
má dve gule), dve družstvá
po dvoch hráčoch (DOUBLETTES – každý hráč
má tri gule). Cieľom hry je
umiestniť čo najviac vlastných gúľ bližšie ku košónu.
Na začiatku hry vyžrebujú
hráči družstvo, ktoré začne,
a začínajúci hráč hodí z kruhu košón do vzdialenosti
6-10 metrov od kruhu. Prvú
guľu hádže družstvo, ktoré
hádzalo košón. V hre potom

pokračuje jeden z členov
súperovho družstva a snaží
sa hodiť guľu lepšie (bližšie
ku košónu) ako súper. Ak sa
hráč dostane svojou guľou
bližšie ku košónu, pokračuje
v hre opäť súper. V prípade
nejasností, ktorá guľa je bližšie, pristupujú hráči k premeraniu vzdialeností gulí
od košóna.Ak hráč neumiestni svoju guľu bližšie ku košónu ako súper, pokračuje jeho
družstvo v hre až dovtedy,
kým sa mu to podarí. Na základe tohto princípu sa obe
družstvá striedajú v hre až
do konca. Na konci každej
hry (odhodenie všetkých gulí
oboch družstiev) sa spočítavajú body. Družstvo získava
toľko bodov, koľko gulí je
na konci hry bližšie ku košónu než najbližšia guľa súpera.
Družstvo, ktoré ako prvé dosiahne 13 bodov, víťazí v celom zápase.
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Lakovanie lavičiek pri sv. Floriánovi pracovníkom HS (p. Ťapák)

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

kostolom.
Nový priechod pre chodcov pred
ie.
Nové vodorovné dopravné značen

Cyklotrasa Jurava – nový
cyklochodník za Vajnorm
na Čiernu vodu
i v smere

na hrádzi Šurského kanála
Cyklotrasa JURAVA - nový asfalt
poter
cyklotrasa JURAVA – asfaltový
na moste do Šúra

Pokračuje výstavba nového KZ na Baničovej ulici.

Opravený chodník na ulici Kratiny

