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Slávnosti Vajnorských dožiniek 2014 boli
po prvýkrát v obnovenom Parku pod lipami
Mestská časť Vajnory a PD Vajnory pripravili ďalší,
11. ročník obnovených Vajnorských dožiniek. Konali sa v sobotu 23. augusta od 14.30 h. Prvý raz sa
uskutočnili v príjemnom prostredí revitalizovaného Parku pod lipami, ktorý mestská časť obnovila
v tomto roku.
Tomuto obnovenému centru zábavy dominovalo nové pódium
s kultúrnym programom, bol
tu sústredený i stánkový predaj,
s Detským svetom na ihrisku na
Koniarkovej ulici, kde návštevníci našli kolotoče, nafukovadlá, tvorivé výtvarné dielne pre
deti v réžii Galérie Typo & Ars
a výstavu drobných domácich
zvierat. “Vajnory sú jedinou zo
17 mestských častí Bratislavy,
v ktorej sa pravidelne konajú dožinkové slávnosti,” pripomenul
starosta Vajnor Ján Mrva.
Bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili
s hudobnými pozdravmi Vajnorská dychovka, Moravanka, Vajnorský okrášľovací spolok, ďalšie folklórne súbory či hudobné
skupiny s populárnou hudbou.
V tradičnej súťaži O najdlhší
dožinkový koláč sa Vajnoráci už
po siedmy raz pokúsili utvoriť
nový rekord v dĺžke tejto sladkej
dobroty - 40 m. Tento raz to vyšlo - koláč meral vyše 45 metrov.

“Do súťaže sme zapojili nielen
vajnorské gazdinky a miestne reštaurácie, ale hlavne všetky naše
organizácie a spolky. Výťažok
z predaja koláča pôjde tento rok
na vybavenie rekonštruovaného
Kultúrneho domu na Baničovej
ulici,” priblížila Katarína Dobiášová z MÚ vo Vajnoroch. Pre
návštevníkov bolo k dispozícii
nielen množstvo stánkov s občerstvením, ale nechýbala ani
ponuka remeselných výrobkov.
Napríklad, mestská časť Vajnory vo svojom stánku ponúkla na
predaj vajnorskú keramiku, tričká i všetky publikácie, ktoré dosiaľ vydala. Záujemcovia si opäť
mohli aj vlastnoručne vyraziť
symbolický pamätný vajnorský
dukát.
Z pripraveného programu zaujal priateľský medzinárodný
futbalový zápas o 10.00 h na
miestnom futbalovom ihrisku
Pri Struhe medzi najmladšími
žiakmi z družobnej MČ Brno-Vinohrady a vajnorskými

športovými nádejami. Po nich
nasledoval priateľský zápas FK
Vajnory s družstvom vietnamskej komunity, žijúcej vo Vajnoroch. Popoludní pred 16.00
h prešiel ulicami alegorický
sprievod na čele s Vajnorským
okrášľovacím spolkom, ktorý
je už tradične neodmysliteľnou
súčasťou tohto podujatia a ich
vystúpenie sa vždy teší veľkému
záujmu. Výsledkom ich práce
bol aj bohatý dožinkový veniec,
ktorý je tradičnou pastvou pre
oči. Alegorický sprievod sa vydal po novej trase. „Začal sa na
Jačmennej ulici, ďalej pokračoval po Osloboditeľskej, až k Baničovej. V kultúrnom programe
nechýbala Vajnorská dychovka,
vystúpenie členov miestnej viet-

namskej komunity, z družobného mesta Brna prišli tanečné
súbory Carola a Carolka. Pre
milovníkov dychovej hudby
boli pripravené milé prekvapenia. Z Moravy do Vajnor zavítala najznámejšia dychová hudba všetkých čias – Moravanka
Jana Slabáka, vystúpila skupina
Taktici, Elvis Presley Revival
a záver Dožiniek tradične patril tanečnej zábave s hudobnou
skupinou Gin – Tonic,“ doplnila
informácie o priebehu dožiniek
Katarína Dobiášová. Napriek
nepriaznivému daždivému počasiu mali dožinky kultivovaný
priebeh a ponúkli Vajnorákom
všetkých vekových skupín dobrú zábavu.
redakcia VN

Súťaž o Najdlhší dožinkový koláč

Víťazka Anna Belajová z Tomanovej ul.

dedina v meste

V súťaži O najdlhší dožinkový
koláč sme sa už po siedmy raz
pokúsili spoločne vytvoriť nový
rekord, ktorý sa podaril, a napiekli sme spolu fantastických
45,08 m. Do súťaže sme vyzvali
nielen vajnorské gazdinky, reštaurácie, ale hlavne všetky organizácie a spolky, ktoré budú
využívať priestory v novopostavenom kultúrnom dome. Tie

sa veru nenechali zahanbiť a
len Vajnorský okrášľovací spolok napiekol spolu vyše 12 m!
Prispelo aj Pozemkové spoločenstvo, Vajnorské ochotnícke
divadlo, PD Vajnory, reštaurácia Katka, reštaurácia Bakchus
Vila, bufet Svitlana Matúšová a
samozrejme vajnorské gazdinky. Z gazdiniek najviac, 6,12 m
skvelých závinov, napiekla pani
ENGINEERING

Anna Belajová, ktorá získala za
svoju námahu poukážky v hodnote 35 eur. Výťažok z predaja
360,70 eur pôjde na zakúpenie
inventáru do nového kultúrneho domu. Koláče, ktoré sa nestihli predať, sme ponúkli návštevníkom dožiniek a zvyšok
sme odniesli starkým do Senior
centra.
Katarína Dobiášová
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Vo Vajnoroch chceme žiť lepšie a krajšie

Spýtali sme sa starostu

?

Kde ste dovolenkovali,
pán starosta?
Bol som 10 dní s rodinkou na našom slovenskom mori,
v chorvátskom Pakoštane a neuveríte, ale aj tam som stretol
Vajnorákov. Úplne znenazdajky ma prepadli zozadu v tomto
krásnom malom mestečku-dedinke s tromi ostrovčekmi pred
sebou. Tak sme sa povyprávjali.
No a na Slovenku som bol týždeň v Banskej Bystrici s rodinou
na manželských kresťanských stretnutiach a aj tam boli
Vajnoráci.

?

Júl a august vo Vajnoroch vôbec nie sú uhorkovou
sezónou. Opravujú sa chodníky, buduje sa cyklotrasa, no všimli sme si, že sa čosi deje aj s Pračanským
kanálom a vyčistený bol aj kanál za Poľnohospodárskym družstvom Vajnory. Myslíte si, že to pomôže
uchrániť Vajnory od nadmerných dažďových vôd?
Ako ste si všimli, celý rok je čulý pracovný ruch, či už na cyklotrase, či pri oprave chodníkov, v ktorých budeme pokračovať aj
ďalšie roky (nebojte sa, prosím, tí čo tento rok nemali opravený
chodník) a aj pri čistení dažďovej kanalizácie - kanálov a vpustí.
Pokračujeme v tom, čo sme začali ešte minulé volebné obdobie, a teda čistení – pretláčaní existujúcej dažďovej kanalizácie,
nečistenej desiatky rokov našimi predchodcami. Zlepšenie
odvádzania vôd je viditeľné. No a prečo aj zakrytý Pračanský?
Pračanský potok nebol od svojho zakrytia (ca 43 rokov – zakryl
sa až po mojom narodení) čistený a jeho prietočnosť bola
slabá. Dažďové potrubie bolo do polovice zanesené bahnom,
v ktorom boli ostatky zatvrdnutého betónu, kamenia, ostatky
polievacích hadíc, zámky, plechy zo starých sporákov, oceľové
tyče a pod. Časť nečistôt bola vplavená z otvoreného kanála cez
vpusť na Uhliskách. Je zrejmé, že pár jednotlivcov si dažďový
kanál pomýlilo so smetiskom, čím ohrozujú životné prostredie
a ohrozujú ostatných občanov znečistením prietoku - nebezpečenstvo zaplavením pri výdatných dažďoch, a tak sme sa
rozhodli dať ho vyčistiť a s ním súvisí aj čistenie jarku, čo ide od
bytoviek pri PD Vajnory do neho. Tento nebol čistený podobne
dlho a mal na sebe 1 až 2m nánosov (aj splaškov atď). Už aj
letné dažde ukázali, že sme urobili dobre a budeme pokračovať
aj ďalšie roky.

?

Na novobudovanej cyklotrase JURAVA je nebezpečný úsek – prechod cez most cez Šurský kanál.
Cyklotrasa dovedie cyklistov a korčuliarov priamo
k ceste do Čiernej Vody – takto je to v projekte? Kto
toto naprojektoval? Na ceste nie je žiadne obmedzenie rýchlosti a aj keby bolo, asi by to nepomohlo (je
tam povolená rýchlosť mimo obce). Je taký problém
vybudovať most?
Najskôr je treba povedať, že sme radi a píšem za väčšinu
obyvateľov, že sa nám do tretice podarilo uspieť s cyklotrasou
JURAVA a získať príspevok EÚ. Ďalej by som chcel upozorniť na
4
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to, že cyklotrasa je ešte stále dodávateľom označená stavba,
teda sa po nej nemá jazdiť. Dodávateľ stavbu označil, aby
upozornil ľudí na nebezpečenstvo. Kto tam ide, je to iba a iba
na jeho riziko! Nielen v tom úseku ešte chýbajú dopravné
značenia zvislé aj vodorovné aj závory. Stavba má byť podľa
plánu hotová do konca roku, ale sme vo výraznom predstihu,
čo asi teší všetkých.
V mieste prechodu cez cestu bude, samozrejme, do kolaudácie
vybudovaný prechod cez cestu aj so spomaľovacími optickými
brzdami z oboch strán. Žiaľ, v rámci projektu nebolo možné
nájsť lepšie riešenie – pretože pod mostom je malá podchodná výška ca 1,6 m, a mostík cez Šúr sa už nevošiel do finančného limitu (max. bolo 800 tis. po VO a my sme mali projektový
rozpočet cez 1 mil. eur a verili sme, že sa vtesnáme do limitu
800 po súťaži, čo sa aj podarilo (cca 700 tis. eur). Samotný
most, nie mostík, bol ca 100-130 tis. eur (ide o Šurský kanál,čo
zberá vodu od Krasňan - Gaštanového hájika až po Pezinok-Viničné, a nie kanálik). Netreba to bagatelizovať, že je to také
ľahké a lacné a schvaľujú to SVP a musí to spĺňať rôzne STN-ky.
Medzi hrádze do bermy kanála sa nesmie dávať len tak niečo,
čo je ľahké a padne do kanála o rok pri povodni. V rámci Cyklotrasy Jurava je už postavený cez potok Struha (neohrádzovaný,
relatívne malý potok a zmestil sa do finančného limitu) za Vajnormi cyklomost, ktorý vytvorí plynulé spojenie z Tomanovej
ulice so súbehom trasy v zeleni v smere na Jur.
Alpské dedinky majú iný systém financovania a podpory tak
cestovného ruchu, ako aj samotných obecných potrieb – to
je však na dlhú diskusiu. Príklad: štyrikrát menší Wolstahl
má trikrát väčší rozpočet ako Vajnory, len tak na dokreslenie.
Doteraz nebola žiadna cesta smerom na Čiernu Vodu a chodilo
sa po existujúcej veľmi nebezpečnej ceste… a teraz to bude
oveľa lepšie, ale, samozrejme, cyklista vždy musí dávať pozor!
Aj pri bežnom prechádzaní cez cestu na prechode sa, predsa,
aj na zelenú presvedčíte či nejaký nepozorný vodič neprejde,
a to učíte aj deti, teda, aspoň ja áno, a teda skutočne treba byť
pozorným všade. A pre mamičky s deťmi je oveľa vhodnejší
úsek po Svätojurskej ceste a potom po hrádzi.
Dobrá správa na záver. V ďalšom projekte JURAVA II, ktorý už
projektovo pripravujeme, plánujeme aj most cez Šurský kanál

a potom smerom na Vrakuňu (ak sa podarí získať financie, tak
v budúcom roku stavba), čím bude riešený aj krátky kritický
úsek a ešte jedna dobrá správa, že tentoraz už v novom projekte nám SVP ustúpil a dovolí nám prehĺbiť cestu pod most na
2,50 m a spevniť ju a v prípade, že berma (spodná časť hrádze)
nebude zaliata, čo bude, dúfame, väčšinu roka, tak sa prejde
cez cestu najbezpečnejšie, ako sa dá, teda pod ňou.

júla sa rozbehla petícia za
?takátoKoncom
zachovanie linky MHD č. 630. Prečo vznikla
iniciatíva a ako to vyzerá s vyzbieranými
podpismi?
Iniciatívne sme vo Vajnoroch s petíciou začali v júli, lebo
autobus 630 neslúži len obyvateľom Čiernej Vody a Chorvátskeho Grobu, ale aj nám Vajnorákom. Ešte v roku 2009, keď
som jeho zavedenie inicioval spolu s vtedajším starostom
Balaškom, bol dôvod taký ako dnes, a to, aby vtedajšia 53
nechodila už z Čiernej Vody preplnená a naši Vajnoráci sa do
nej už nedostali. Teda, vznikol autobus, čo cez Vajnory prechádza, ale je prioritne pre nich, ale Vajnorákom pomáha.
Dnešná situácia je taká, že bolo niekoľko rokovaní aj na BSK
aj na magistráte spolu s Dopravným podnikom Bratislava
(ďalej DPB), a nie je ešte o osude linky 630 rozhodnuté.
Najlepšie by bolo, keby pokračovala v tom harmonograme,
ako je to dnes a k tomu smerujú moje aktivity a aktivity
susednej zastupujúcej starostky, no súvisí to aj s II. etapou
bratislavskej integrovanej dopravy, čo by sa mala začať od
1. 10. 2014. Ak by sa začala, tak všetko je zachránené, ale to
je už na dohode Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej
BSK), Magistrátu a Ministerstva dopravy SR. V prípade, že
k dohode nepríde, je BSK pripravený nasadiť svoje autobusy
SAD na doplnenie autobusov 630, ale podrobnosti by sa
ešte dohodli. Múdrejší budeme v priebehu septembra, keď
budú ich rokovania ďalej prebiehať a aj my máme naplánované ďalšie rokovania s BSK, Magistrátom a DPB. Petícia
je podporná akcia občanov pre naše aktivity a vyjadruje
potrebu obyvateľov z nášho regiónu a má ca 2000 podpisov.
Ďakujem každému, kto sa pod ňu podpísal.
(VN)

I N F OR M U JEM E

Vajnory si udržiavajú čulé družobné vzťahy
s Alvianom, Wolfsthalom a Brnom-Vinohrady
Mestská časť Vajnory
nadviazala a udržuje
družobné vzťahy s talianskou obcou Alviano,
mestskou časťou Brno
– Vinohrady a rakúskou
obcou Wolfsthal. Dá sa
povedať, že tieto samosprávne subjekty žijú
bohatý medzinárodný,
kultúrny, spoločenský
i športový život.
„S Alvianom máme družbu od
roku 1990, čiže budúci rok oslávime 25. výročie týchto vzťahov, s mestskou časťou Brno
– Vinohrady je to od roku 2004
a najmladšiu družbu máme so
susednou obcou Wolfsthal od
roku 2007,“ povedal na úvod
starosta Vajnôr Ján Mrva.
Podľa jeho slov je Alviano zaujímavá obec s približne 1500
obyvateľmi, asi 90 km od Ríma
na Tibere. “Taliani si nás vlastne
našli, hľadali dáku obec v blízkosti Bratislavy s vinohradníckymi koreňmi, lebo aj u nich
sa pestuje vinič. Táto družba
je úžasná vec. Zopárkrát bola
podporená aj fondmi z Bruselu. Pravidelne si vymieňame
návštevy – autobus Vajnorákov
každoročne chodí do Alviana
na týždňový pobyt a Taliani vzápätí prídu k nám. My chodíme
do Talianska okolo 15. augusta.

Vajnorské dožinky prišli pozdraviť aj tanečné súbory z družobného mesta Brno

Práve dnes (14. 8.) odchádzame, a taliansky priatelia tento
rok prídu na Vajnorské hody v
septembri.”
V prvých rokoch družby Miestny úrad organizoval kurzy talianskeho jazyka, aby sme odstránili jazykovú bariéru. Dnes
už mnohí Vajnoráci sa s našimi
priateľmi rozprávajú v ich rodnom jazyku. Bývalý starosta Alviana sa zas veľmi dobre naučil
hovoriť po slovensky. „Dnes už
len s humorom spomíname
na začiatky, keď sme im počas
návštev hovorili – čo si Talian,
nerozumieš? A oni s úsmevom
odpovedali – ja som Talian, nerozumiem,“ zažartoval Mrva.
Pripomenul tiež, že táto družba má aj iný rozmer. „Ešte pred

100 rokmi proti sebe bojovali
Taliani a Slováci v 1. svetovej
vojne, strieľali po sebe a na vajnorskom cintoríne je pamätná
tabuľa, pripomínajúca vyše 60
padlých Vajnorákov najmä na
talianskom fronte. A teraz po
100 rokoch tu s Talianmi sedíme, debatujeme, spoločne sa
zabávame a rozmýšľame už len
o tom, ako vzájomne spolupracovať, ako spolu žiť. To je fantastická vec.“
Blízka družba Vajnôr s Brnom –
Vinohrady je daná aj tým, že tu
nie je rečová bariéra. Preto návštevy využívajú predovšetkým
seniori a školská mládež. Na
brnianskom sídlisku žijú aj naši
krajania, dobre si tu Vajnoráci
s nimi rozumejú. Na ich Dňoch

vinohradov už účinkovala aj
Vajnorská dychovka a predstavil sa Vajnorský okrášľovací spolok s kultúrnymi vystúpeniami.
Úspešne sa vyvíja výmena
skúseností medzi brnianskymi
a vajnorskými vinohradníkmi
a vinármi. Vajnorskí a brnianski futbalisti pravidelne hrávajú
medzi sebou priateľské futbalové zápasy.
Najmladšiu družbu majú
Vajnory s neďalekým Wolfsthalom. Aj z tejto rakúskej prihraničnej obce vzišiel záujem
o družobné vzťahy. „V podstate
máme spoločné hobby – dychovky, a preto sa im zapáčili
práve Vajnory. Pravidelne sa
navštevujeme napríklad na našich dožinkách a na ich dedinských slávnostiach. Vo Wolfsthale žije viac ako 100 Slovákov,
tí sa s hrdosťou hlásia k nám,
vo všeobecnosti k Bratislavčanom. Sú veľmi dobre vnímaní
miestnou rakúskou komunitou.
Je tam dokonca slovenská materská škola. Akoby sa Wolfstahl stával 18. mestskou časťou
Bratislavy. Napokon, tam už
chodí aj pravidelná autobusová mestská hromadná doprava
z hlavného mesta SR,“ zhodnotil vzťahy starosta. A ako uzavrel, “družobné vzťahy nám stále
prinášajú radosť a potešenie. To
sú dôvody, prečo ich chceme
naďalej prehlbovať a rozvíjať”.
Eduard Fašung

Typo & Ars ponúka farebný svet Stanislava Harangozóa
Na výstavu „Stanislav Harangozó
– Farebný svet” pozýva záujemcov
Galéria TYPO & ARS na Roľníckej
349, Bratislava-Vajnory. Významný
slovenský výtvarník Stanislav Harangozó vystavuje výber zo svojej
maliarskej tvorby a ako nosnú výtvarnú techniku zvolil suchý pastel.
Predstavuje svoj farebný svet, kde
farba je vnímaná nielen ako farba
života okolo nás, ale aj farba ako
nositeľka hudby. Výstava prístupná
je od 9. 9. do 23. 11. 2014. Galéria je
otvorená UT-NE od 14.00 do 18.00
h, vstup voľný.
Peter Čepec
7 – 8/2014
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Výhody regionálnych
rodinných pasov
Výhodu rodinných pasov si už
od septembra bude môcť užívať viac ako tisíc rodín nielen
na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). „Cieľom
BSK je, aby rodiny držali spolu
a aby spoločne trávili voľný čas
zmysluplne. Veríme, že rodinný
pas, ktorý im ponúka množstvo
zliav nielen v našom regióne
týmto rodinám pomôže,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol
Frešo.
Projekt Family Net BSK spolu
s partnermi spustil od 1. mája.
„Záujemcovia sa prihlásili buď
cez stránku www.rodinne-pasy.
sk alebo priamo na podujatiach,
ktoré sa v regióne organizovali.
Od majálesu až po Senecké leto,
všade tam bol stánok, kde sa ro-

diny mohli bezplatne zaregistrovať,“ doplnila tlačová tajomníčka BSK Veronika Bauchová.
Rodinné pasy určené pre rodiny
z bratislavského regiónu však
poskytujú zľavy aj mimo tohto
územia. Partnerskými regiónmi projektu sú Trnavský kraj,
Burgenland a Dolné Rakúsko.
Najmä v Rakúsku, kde je história rodinných pasov nepomerne dlhšia, je možné získať zľavu
u tisícok poskytovateľov.
Zľavy, ktoré si vďaka rodinnému
pasu môžu jeho majitelia uplatniť sa nevzťahujú len na múzeá
či turistické atrakcie. Atraktívnu ponuku výhod ponúkajú aj
obchody, hotely a napríklad aj
jazykové školy či optiky. „Rodinný pas zatiaľ putoval do viac
ako tisícky domácností. Cez 400

Pavol Frešo

zaregistrovaných rodín má jedno dieťa a takmer 500 rodín sa
zaregistrovalo s dvoma ratolesťami. V kraji sa našlo aj sedem
päťdetných rodín a 18 rodín so
štyrmi potomkami,“ priblížila
Bauchová.

Projekt bol podporený v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce
Slovensko-Rakúsko
2007-2013 vo výške 120.000 eur,
z toho finančný náklad pre BSK
je povinných 5%, teda 6000 eur.
Eduard Fašung

Nový školský rok v Základnej škole Kataríny Brúderovej
Prah v školskom roku 2014/2015 prekročí takmer 300 žiakov. Počet žiakov v porovnaní s minulým
školským rokom mierne stúpol, pretože jednu deviatackú triedu nahradia dve prvé triedy. Počet
tried (14) však zostane nezmenený.
Počet pedagogických zamestnancov zostáva tiež nezmenený.
Novým zamestnancom bude iba
špeciálna pedagogička na polovičný úväzok. Pracovný úväzok
si bude dopĺňať v školskom klube detí.
V materiálnej oblasti bude v novom školskom roku prvoradá
revitalizácia školskej počítačovej
siete. Jej súčasný stav nepostačuje potrebám kvalitnej výučby
informatickej výchovy a informatiky a požiadavkám modernej komunikácie vedenia školy
a učiteľov s rodičmi, ako aj ostatnými partnermi školy. Trvalou úlohou zostáva postupné
dopĺňanie kabinetných zbierok
o nové učebné pomôcky a didaktickú techniku. Na prvom
stupni vzdelávania zostáva prioritou postupné vybavovanie
tried interaktívnou tabuľou, počítačom a dataprojektorom. Dva
posledne menované technické
6
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komponenty výučby spoločne
s premietacím plátnom, by nemali chýbať ani v jednej triede na
druhom stupni vzdelávania najmä v súvislosti s tvorbou projektov a rozvíjaním prezentačných
zručností žiakov.
V obsahu vzdelávania v novom
školskom roku k „prevratným“
novinkám nedôjde. Snahou
školy bude pripraviť žiakov čo
najlepšie na národné meranie
piatakov a deviatakov Testovanie
5 a Testovanie 9 zo slovenského
jazyka a literatúry a z matematiky. Testovania 9 sa zúčastnia
všetci deviataci povinne. Najmä
budúci gymnazisti, resp. žiaci
študijných odborov končiacich
maturitnou skúškou by mali
dosiahnuť v testovaní čo najlepší výsledok, ktorý im pomôže
ľahšie sa presadiť v konkurencii
ostatných uchádzačov o kvalitné
stredoškolské štúdium. Testovanie 5 sa uskutoční ako generálna

skúška. „Ostré“ testovanie všetkých piatakov v rámci SR bude
realizované prvýkrát na jeseň
2015.
Zmenou prejde štruktúra akcií
a podujatí, ktoré organizuje škola
pre žiakov oboch stupňov vzdelávania. Dnešok je plný protikladov a rozdielov v rôznych podobách. Je dôležité, aby ich žiaci
dokázali vidieť a cítiť, analyzovať
a zaujať k nim správny postoj,
prípadne profilovať svoj vlastný
názor. Preto školský rok bude
patriť aj tradičným podujatiam:
Školskej vedeckej konferencii, na
ktorej môžu žiaci všetkých tried
prezentovať textom, slovom,
zvukom či obrazom svoje „zelené“ projekty. S cieľom spopularizovať historické fakty Vajnor
a krásy jeho regiónu, jeho prírody, staviteľstva, ľudového umenia
a spoznávania kultúrneho dedičstva predkov sa v máji uskutoční
Deň vajnorských tradícií. Pos-

ledným podujatím v školskom
roku bude zábavné dopoludnie
pre všetkých žiakov „Hurá na
prázdniny“. Verím, že sa uskutoční už na skompletizovanom
vonkajšom areáli našej školy.
Malo by mať tri časti. Dve časti
sú už hotové. Tretia by sa mala
zrealizovať v novom školskom
roku. V dosiaľ nevyužitom kúte
vonkajšieho areálu našej školy by
mal vzniknúť oddychový a relaxačný priestor, ktorý by mohli
v čase vyučovania využívať učitelia na výučbu najmä žiakov prvého stupňa vzdelávania. Učitelia
vyšších ročníkov základnej školy
by ho mohli využívať na výučbu
hodín etickej, výtvarnej alebo
hudobnej výchovy, prípadne
iných vyučovacích predmetov.
V oblasti záujmovej činnosti detí
a žiakov sa v novom školskom
roku sústredíme na tradičnú
krúžkovú činnosť.
Jozef Bratina, riaditeľ

JURAVA 2014

Úspešne pokračujú práce na cyklotrase JURAVA
Na novej cyklomagistrále medzi Svätým
Jurom, Račou a Vajnorami (JURAVA) sa intenzívne pracuje. Práce sa
začali v katastri Vajnôr
pozdĺž Šúrskeho kanála, od Čiernej Vody
smerom na Svätý Jur
v dĺžke približne päť-šesť kilometrov.
V súčasnosti na ďalších úsekoch prebiehajú zemné práce,
kladie sa 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 predložila JURAVA aj výsledky verejného
obstarávania na dodávateľa
prác, kde sa jej podarilo znížiť pôvodnú rozpočtovú cenu

Nová cyklotrasa pred Modrým domom, na ktorej budú bezpečnejší
chodci, cyklisti aj vodiči

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
Vajnôr Mária Schwaba.
Celková dĺžka cyklotrasy je 28
kilometrov. Po jej vybudovaní
budú môcť bicyklisti pokračovať z Rače plynule na Svätý
Jur a Vajnory bez toho, aby
museli križovať štvorprúdovú
výpadovku. „Malokarpatskošúrska cyklomagistrála by sa
mohla v budúcnosti napojiť na
Podkarpatskú cyklomagistrálu
a nultý cyklookruh Bratislavy,“
priblížil Mário Schwab.
Projekt začal písať svoju históriu v roku 2007, keď mestská
časť Vajnory bola lídrom tvorby prvého projektu cyklotrasy,
podľa vzoru 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 spája-

Cyklotrasa JURAVA síce ešte nie je skolaudovaná, no už dnes ju
využívajú bicyklisti a turisti

li 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 Eurovello 6 až do našej družobnej
obce Wolfsthal v Rakúsku a aj
ďalej. Spojená Európa bez hraníc tak dostáva ten pravý význam aj pre tento región,“ povedal starosta Vajnôr Ján Mrva.
„Momentálne dokončujeme
Cykloprojekt Jurava II – smer
do Vrakune aj s mostíkom ponad Šúr, aby sme zabezpečili
dnes kritické miesto, ktoré sme
nedokázali realizovať v prvej
etape. Financie máme predbežne prisľúbené z národného programu cyklopodpory
a mali by byť v prvej polovici
roku 2015. Okrem toho sme
už vypracovali cykloprojekt
žst. Vajnory – žst. Rendez,

kde plánujeme rozšíriť cestnú
komunikáciu o jednosmerné
cyklopruhy asi 1,5 m po oboch
stranách. Práve prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa
a zároveň riešime s hlavným
mestom spôsob prefinancovania prác,“ doplnil Schwab.
Ako dodal, v pláne je ešte jedna veľmi významná trasa, a to
prepojenie Zlatých pieskov po
Rožňavskej ulici v zelenom
stredovom páse až po Dom
odborov, pričom toto by sa
mohlo stať nielen cyklotrasou,
ale aj cyklodopravou. Tu práve
prebieha overovanie štúdie realizovateľnosti.
Na cyklotrasu JURAVA sa plánuje pripojiť aj Pezinok a rovnako aj Modra a ďalšie obce
v tom smere, už vraj pripravujú projekty. Tiež Chorvátsky
Grob už projektuje cyklotrasu
od mostíka cez Šúr smerom
na Čiernu Vodu a Chorvátsky
Grob. Ak sa všetko podarí,
o pár rokov bude toto okolie
veľmi dobre pokryté cyklotrasami. Tie by sa mohli používať
aj na cestu do práce, čo môže
znížiť počet vozidiel na preplnených bratislavských cestách.
Cyklotrasa JURAVA je však
stále vo výstavbe. „Vstup, vjazd
na stavbu je len na vlastné
nebezpečenstvo. Na zaasfaltovanej cyklotrase ešte chýbajú prisypané krajnice, zvislé
i vodorovné značenie a tiež
cyklorampy. Ak pôjde všetko
podľa plánu, kolaudácia prvej
etapy cyklotrasy je naplánovaná koncom septembra, prípadne začiatkom októbra,“ upozornil Mrva.
Eduard Fašung

Pri soche sv. Floriána sa nová cyklotrasa križovatkovo rozdvojuje
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Výsadbou za krajšie Vajnory
a zdravšie ovzdušie
Mestá v Európe sú za posledné roky neúnosne
zaprášené. Mikročastice prachu sa dostávajú cez
pľúca do krvného obehu a môžu spôsobiť rôzne
ochorenia.

Opatrením na zníženie vysokej
prašnosti v mestách je okrem
iného i vysádzanie stromov, najmä v nadchádzajúcom období
výrazného zhoršovania klimatických podmienok, zmenou
klímy a s nimi súvisiacimi extrémami počasia.
V súvislosti s horeuvedenými
opatreniami, ako aj s kompenzáciou plôch zelene zabratých
pri realizácii cyklotrasy Jurava,
mestská časť pripravuje ďalšiu

etapu obnovy verejnej zelene.
Bude spočívať v obnove uličných stromoradí vo Vajnoroch,
ktoré sú pre miestny kolorit
charakteristické. Stromoradia
budú pozostávať z drevín, ktoré
znášajú i mestské prostredie, nie
sú náročné na údržbu, pomaly
rastú, čím predídeme zarastaniu
do vzdušného vedenia, nemajú
ovocné plody, ktoré neúmerne
znečisťujú okolité pešie komunikácie, kvitnú a pozitívne do-

tvoria vidiecky ráz Vajnor. Konkrétne pôjde o kultivary drevín
druhu hloh jednosemenný
(Crataegus monogyna), čerešňa
pílkatá-sakura (Prunus serrulata ’Kanzan’), lipa malolistá (Tilia
cordata) a višňa krovitá (Prunus
fruticosa ’Globosa’), ktoré budú
postupne vysádzané v lokalitách Zátureckého, Koncová,
Dorastenecká, Čierny chodník,
Šuty. Rovnako budeme realizovať náhradu suchých stromov za

nové jedince i na Roľníckej ulici.
Veríme, že obnovou uličných
stromoradí dôjde k plnohodnotnej náhrade zabratej časti
zelene v súvislosti s riešením
cyklotrasy a rovnako prispejeme k znižovaniu prašnosti,
zmierňovaniu teplotných extrémov a k zvyšovaniu vzdušnej
vlhkosti vo Vajnoroch.
Tatiana Páleníková
referát životného prostredia
a vodného hospodárstva

Opravujeme lávku pre peších v žst. Vajnory
V dňoch 12. 8. – 14. 8. 2014 sa
odstraňovala vodorovná protidotyková ochrana trolejového
vedenia (PDO) na lávke. Z dôvodu dodržania bezpečnosti
pri odstraňovaní trolejového
vedenia v podhľade lávky bola
v týchto dňoch počas prác lávka v ŽST Vajnory pre chodcov
a cestujúcich uzatvorená.
Vzhľadom na letné obdobie
ďalšie opravné práce rozsiahlejšieho charakteru budú realizované až v mesiaci september,
keď bude lávka pre peších uzatvorená v celej dĺžke.
Náhradný priechod bude cca
50 m od lávky, od staničnej budovy na druhú stranu. V tomto
období bude znížená rýchlosť
vlakov zavedením prechod8
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ného obmedzenia traťovej
rýchlosti, čo bude oznámené
návestím.
V auguste sa robia čiastočné
práce na lávke - oprava zábradlia, nátery, odstraňovanie
nepotrebných a korozívnych
prvkov, výmena niektorých
prvkov, najmä zavetrovania
a pod.
Na prechádzanie chodcov po
lávke je zabezpečený minimálne polovičný profil lávky
a občania budú môcť lávku
využívať.
Zamestnanci ŽSR budú koordinovať práce vzhľadom na
pohyb občanov po lávke.
Zuzana Klaučová
vedúca stavebného úradu MÚ

VINOHRADNÍCKY SPOLOK

Deň vo vinohradoch 2014 bude
po prvýkrát aj vo vajnorských viniciach
Po šiestykrát budú mať milovníci vínnej turistiky ojedinelú možnosť v sobotu 6. septembra zavítať do
malokarpatských viníc, ochutnať hrozno, ale aj burčiak i víno z neho vyrobené, spoznať vinára, ktorému
vinica prirástla k srdcu. Navštíviť sa budú dať vinice od Rače až po Suchú nad Parnou, po prvý raz aj vo
vajnorskom vinohradníckom chotári na svahoch Malých Karpát. Akciu pod názvom Deň vo vinohradoch
pripravujú vinári a vinohradníci na Malokarpatskej vínnej ceste (MVC).
V tento deň sa za chuťou
hrozna a vína z neho vyrobeného môžu návštevníci
vybrať pešo, na bicykloch,
autami a to do vinohradov
Hoffnare, Fofy, Grefty, Téglik,
Škridlák, Huncpalky, Fertále, ako aj do ďalších. A čo na
tomto veľkom vinohradníckom a vinárskom putovaní
zažijú? „Navštívia Farské vinice a v nich genofond Frankovky modrej s jej siedmimi
klonmi, ocitnú sa v stredomorskej záhrade s vôňou
levandule, nazrú do šľachtiteľského vinohradu, kde
ochutnajú strapce Merlotu,
Dunaja a Devína, prekvapia
ich nádherné vyhliadky na
mestá Pezinok a Modru, Svätý Jur, pre ktoré sa oplatí šliapať pár metrov do kopca. Vo
Svätom Jure zažijú koncert
priamo vo vinici a v Pezinku
ich očakáva jazda kočom. Veselo bude aj vo Vištuku, kde
priamo vo vinici bude cimbalová muzika a o kúsok ďalej
v Suchej nad Parnou náladu
zdvihne jazz,“ uviedla Jarmila
Dudová zo Združenia Malo-

karpatská vínna cesta. Vo vinici bude možnosť ochutnať
aj sekty, vínne mušty, či burčiak. Sobotňajší zážitok bude
aj o grilovaní a voňavých
špekáčikoch, špecialitách šéfkuchára, či vinohradníckom
guláši a oškvarkových pagáčikoch, domácich koláčikoch
a slovenských syroch od partnerov MVC.
Vajnorskí vinohradníci chcú
návštevníkov prekvapiť stretnutím vo vinohradoch a na
poľovníckej chate so začiatkom o 13.00 h. S podporou
miestneho úradu dali dokopy
organizačné sily PD Vajnory,
Vino Valenta, Vajnorský vinohradnícky spolok a v neposlednom rade aj Poľovnícke
združenie Vajnory, ktoré pre

návštevníkov pripraví v originálnom prírodnom prostredí
srnčí guláš.
Malokarpatská vínna cesta
v sebe spája niekoľko fenoménov v centrách juhozápadného Slovenska. Medzi
nimi ležia tri menšie mestá
– Pezinok, Modra a Svätý Jur,
ktoré sa pýšia starou tradíci-

ou slobodných kráľovských
miest. Tento titul získali v 17.
storočí, a to najmä vďaka
svojej produkcii kvalitného
vína, ktoré chutilo korunovaným a vznešeným hlavám
vo Viedni i Bratislave – vtedy
hlavnom meste Uhorska.
Eduard Fašung

Symbolom Malokarpatskej vínnej
cesty by mala byť vínna muška
Združenie Malokarpatská
vínna cesta (MVC) vyhlasuje zbierku na tvorbu súsošia.
Bude sa volať Malokarpatská vínna muška a vytvorí
ho sochár Ondrej Zimka.
“Chceme týmto projektom
vzdať hold remeselnému
i tvorivému umu našich
vinohradníkov a vinárov,
zároveň vytvoriť novú kultúrnu atrakciu v našom re-

gióne,” zdôvodnil novinku
predseda Združenia MVC
Milan Pavelka.
Autorom vtipného umeleckého objektu v tvare fľaše,
na ktorej vrchole sedí vínna
muška v podobe okrídlenej
dievčiny je Ondrej Zimka
a MVC. Súsošie z bronzu
a antikoru s výškou takmer
štyri metre má byť v budúcom roku osadené v pezin-

skej vinohradníckej lokalite
Pod starou horou v hone
Huncpalky.
“Vínna muška vkrádajúca sa
do mysle svojimi nežnými
opojnými krokmi, prostredníctvom delikátnych tekutých pokladov, zanecháva na
svojej púti zmyslové zážitky,
plné rôznych vôní, chutí, farieb, svetla,” charakterizuje
ju sochár, známy pod ume-

leckým menom Ondrej 4.
Povolená zbierka potrvá od
1. 8. 2014 do 1. 5. 2015. Záujemcovia môžu svoj príspevok poukázať na jej osobitný účet 4020261935/7500,
zriadený v Československej
obchodnej banke a.s. Organizátori zbierky sľubujú, že
mená darcov budú zvečnené
v podloží súsošia.
Milan Pavelka, predseda MVC
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Upratovanie po štvornohých miláčikoch
Mestská časť Bratislava-Vajnory v rámci stáleho skultúrňovania
verejných priestranstiev vytvára postupne
priaznivejšie podmienky pre majiteľov štvornohých miláčikov.
V súčasnosti je v mestskej časti osadených 23 košov na psie
exkrementy, do ktorých sa každý týždeň dopĺňajú nové vrecúška na zbieranie nečistôt po
psíkoch. Koše sú rozmiestnené
najmä na miestach, kde je vyšší
predpoklad pohybu so psom.
Málokto však vie, že psie exkrementy vo vrecku je možné hádzať aj do parkových smetných
nádob a kontajnerov na komunálny odpad.
Preto prosíme majiteľov psov,
aby nezabúdali po svojich zvieratkách upratať a v prípade, že
nemajú v blízkosti kôš na psie
exkrementy, môžu využiť aj bežné parkové koše na komunálny
odpad. Je v záujme nás všetkých
udržiavať aj takýmto spôsobom čistotu a poriadok v našej
mestskej časti i v jej okrajových

Foto: Juraj Toman

končinách, ako sú napr. Vajnorské jazerá, aby sme žili v čistom
a príjemnom prostredí a nemuseli sme si jednostajne dávať po-

zor, kam stúpime.
V rámci našich finančných
možností a ľudských zdrojov,
ktoré máme, sa snažíme, ako

Mladí atléti opäť bodovali

17 rokov. Druhou významnou
postupovou súťažou ku koncu
školského roku bolo Krajské
kolo v atletike „Hľadáme nových olympionikov 2014“. Preteky sa konali pod patronátom
viacnásobnej účastníčky OH
Márie Mračnovej, ktorá odovzdávala ceny víťazom. Súťažili
12- roční žiaci a žiačky základných škôl v disciplínach 600 m
dievčatá a 1000 m chlapci. Aj
tu mala naša obec zastúpenie.
A môže nás tešiť, že ďalší bežecký zástupca rodiny Duškovcov
Elena Dušková sa umiestnila
na krásnom druhom mieste
s výkonom 1:49,21 min postúpila do celoslovenského finále,
ktoré sa bude konať 30. augusta
2014 v Dubnici nad Váhom.
Poslednou športovou udalosťou, ktorú by sme chceli spomenúť, bolo „Štvorstretnutie
hlavných miest“ Bratislava,
Budapešť, Záhreb a Ľubľana.

Koncom školského roku sa
v Trnave konala „Medzinárodná športová olympiáda
detí a mládeže – Kalokagatia
2014“. Na postupových súťažiach sa zúčastnilo vyše 3000
mladých športovo zapálených
detí, žiakov základných škôl
z celého Slovenska. Súťažilo
sa v olympijských športoch:
futbal, volejbal, hádzaná, basketbal, vybíjaná, atletika a v netradičných športoch: bejzbal,
squash, spedminton, ja – gent
a minimaratón. Nás môže tešiť, že našu obec reprezentovali
Daniela Mišaníková a Richard
Duška.
Daniela, žiačka 9. ročníka ZŠ
Kataríny Brúderovej, súťažila v skoku do diaľky, kde výkonom 520 cm z piatej série
obsadila prvé miesto. Samoz-
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rejme, účasť na takejto veľkej
súťaži nebola náhodná. Najprv
musela vyhrať a postúpiť cez
okresné, krajské kolá a potom
preukázať svoju výkonnosť aj
v celoslovenskom finále. Veríme, že v kvalitných športových
výkonoch bude pokračovať aj
naďalej.
Richard je už ostrieľaný harcovník. Reprezentoval Slovensko na medzištátnom stretnutí
žiakov a čakali sme od neho
popredné umiestnenie. A ani
na týchto pretekoch nesklamal.
Aj napriek tomu, že skončil
celkovo tretí, vytvoril si krásny
osobný rekord v behu na 1000
m, a to výkonom 2:48,77 minúty. Víťazom sa stal Andrej
Mitašík zo ZŠ P. Bystrica, ktorý už Slovensko reprezentoval
aj na majstrovstvách sveta do

mestská časť, vytvoriť vo Vajnoroch lepšie miesto na život,
ako najlepšie vieme. Konáme
tak v záujme ochrany zdravia
všetkých obyvateľov a najmä
detí, aby si takýmto spôsobom
neroznášali baktérie a vírusy na
topánkach do svojich domovov.
Radi by sme sa priblížili k tomu,
aby Vajnory pôsobili dokonale
udržiavaným dojmom tak, ako
je to v súčasnosti už vo viacerých krajinách v zahraničí. Nemožno si však myslieť, že je to
len vec starostlivosti samosprávy. Okrem iných finančných
možností je starostlivosť o verejné priestranstvá v zahraničí
založená aj na jednotlivcoch –
obyvateľoch a dobrovoľníkoch,
ktorí si svoje okolie udržiavajú
individuálne. Veríme, že aj tu
sa postupne ľudia budú viac
zaujímať nielen o svoj domov,
ale aj jeho bezprostredné okolie a prispejú k jeho pozitívnejšiemu vizuálu, napr. zbieraním
nečistôt po svojom psíkovi z verejného priestranstva počas svojich prechádzok.
Tatiana Páleníková
referát životného prostredia
a vodného hospodárstva

Súťažili mladí športovci do 16
rokov v športoch: futbal, volejbal, basketbal, hádzaná, atletika a stolný tenis. Športové
zápolenie sa každý rok koná
vždy v inom hlavnom meste.
Tento rok sa súťažilo v hlavnom meste Maďarskej republiky a zúčastnili sa na nej aj naši
mladí atléti. Na druhom mieste v behu na 800 m výkonom
2:10,28 skončil Richard Duška
a pomohol aj štafete Bratislavy
4 x 100 m k druhému miestu.
Na piatom mieste v behu na
400 m sa umiestnil ďalší mladý
bežec z Vajnor Jakub Filo. Tak
isto na piatom mieste skončila
Daniela Mišaníková v skoku do
diaľky výkonom 511 cm a pomohla štafete Bratislavy v behu
na 4x100 m k tretiemu miestu.
Celkovo skončilo družstvo Bratislavy na treťom mieste.
Dušan Štancel

SPRAVODAJST VO

„Paklák“ pre vajnorské bicykle
Vajnorské malé knižnice
oslávili 21. augusta prvý
rok svojej služby. Rozhodli sme sa, že k tomuto výročiu pripravíme
pre Vajnorákov ďalšie
prekvapenie, ktoré spája vytrácajúce sa vajnorské tradície s každodenným životom v uliciach
Vajnor.
Presne do roka a do dňa od osadenia ornamentami zdobených
Vajnorských malých knižníc sa
v Parku pod lipami objavil originálny cyklostojan v tvare slova PAKLÁK, pochádzajúceho
z vajnorského ľudového nárečia.
Vajnoráci dodnes slovo paklák
v hovorovej reči používajú, znamená nosič na bicykli.
Vajnory sú bicyklová dedina.
Na bicykli jazdíme do obchodu,
k lekárovi, do kostola, na ihrisko. Park pod lipami je často plný
ľudí, a tak aj odstavených bicyklov, opretých o stromy, lavičky,
kdekoľvek na tráve. Potrebujú
stále a bezpečné miesto na od-

Nový cyklostojan „paklák“ v Parku pod lipami, o ktorý sa dajú bicykle nielen oprieť, ale aj zamknúť

loženie. Cyklostojan paklák je
všetkým na očiach, má takmer
štyri metre a zmestí sa naň aj
6 – 8 bicyklov. Inšpirovali nás
cyklostojany v tvare rôznych
slov. Tomu nášmu sme chceli
dať aj kúsok z vajnorskej tradície. Oslovili sme občianske
združenie Cyklokoalícia. Starajú
sa o rozvoj mestskej cyklistiky
v Bratislave a vytvorili tiež niekoľko dizajnových cyklostoja-

nov. Slovo paklák sa im zapáčilo.
Mestská časť Bratislava - Vajnory ochotne poskytla priestor
a pripravila pevné základy pre
stojan. Vďaka grantu od Nadácie
Orange z grantového programu
Šanca pre váš región sme mohli
cyklostojan vyrobiť a osadiť.
Paklák sme slávnostne odhalili v piatok 22. augusta 2014
počas akcie Večer pre vajnorské bicykle. Ľudia mali navyše

možnosť priviezť bicykle, ktoré
potrebujú rýchlu opravu. Dobrovoľníci z Cyklo Kuchyne im
ich skontrolovali a opravili.
V Cyklo Kuchyni sa podávali aj
rôzne bicykloinformácie, rady
a skúsenosti. Vajnoráci tak majú
opravené bicykle a paklák, na
ktorom si môžu nielen posedieť,
ale si oň aj zamknúť bicykel.
Barbora Paulenová

Ako si bezpečne uzamknúť bicykel?
Viac bicyklov v uliciach so
sebou prináša aj riziko zväčšujúceho sa počtu krádeží bicyklov. Sú dve možnosti, ako
sa vyhnúť krádeži bicykla:
buď si kúpite bicykel, o ktorý
zlodej nebude mať záujem,
alebo zainvestujete do zámkov na bicykel a naučíte sa ich
správne používať. Tento článok sa bude venovať druhej,
efektívnejšej alternatíve.
Základom je správny druh
zámku
Väčšina z nás využíva klasické
káblové cyklozámky, ktoré sú
lacné a tiež celkom skladné.
Zároveň sú však najmenej
bezpečné a nevhodné pre
bicykle, ktoré by ste voľným
okom ocenili na viac ako 60
eur. Tento zámok totiž zlodej
prestrihne kvalitnejšími klieš-

ťami približne za 3 sekundy!
Nevyhnutné je preto investovať do drahšieho zámku typu
U, ktorý sa skladá z ohnutej
oceľovej tyče, obalenej gumou
či plastom, a dvojnásobným
zámkom na oboch koncoch.
Tento druh zámku nie je možné prestrihnúť ani naozaj kvalitnými kliešťami. Zlodej by si
musel priniesť so sebou toľko
náradia (karbobrúsku), že
by mu to jednak za to nestálo a jednak by bol „pri práci“
ľahko spozorovateľný a dosť
hlučný.
Vhodnou alternatívou zámku
na bicykel je tiež ťažšia reťaz
alebo hrubé oceľové lano, ktoré sa často predáva ako zámok
na motorku.
Ďalším problémom je uzamknutie bicykla o vhodný

cyklostojan či iný prvok na
verejnom priestore. Kľúčom
k úspechu je zvoliť si cyklostojan, ktorý vám umožní si bicykel uzamknúť o rám. V takom prípade vám môže zlodej
ukradnúť „iba“ predné koleso.
Pri parkovaní bicykla využivajte cyklostojany typu A,
obrátené U a iné. Vyhýbajte sa
cyklostojanom, ktoré umožňujú iba ukotvenie predného
kolesa. Pokiaľ nie je blízko
vhodný cyklostojan, tak si
bicykel uzamknite radšej rámom o dopravné značky,
zábradlia, mreže či iné „tyčovité“ predmety vo verejných
priestoroch.
Ak má váš bicykel rýchloupínacie kolesá (to sú také, čo
sa dajú behom pár sekúnd
odkrútiť), budete potrebovať

zámky dva. V tomto prípade odporúčame napr. jedno
“účko” a druhý zámok ako reťaz alebo hrubšie oceľové lano.
Prvým si uzamknete rám
bicykla o stojan a druhým
si uzamknete predné koleso
o stojan či rám bicykla. Táto
silná kombinácia znemožní
zlodejovi jednak ukradnúť bicykel či predné koleso.
Vo Švédsku nás učili, že pri
kúpe bicykla je potrebné zainvestovať do ochrany bicykla
aspoň 10% z ceny bicykla.
Čiže pokiaľ ste osedlali tátoša
v hodnote 500 eur, tak minimálne 50 eur treba investovať
do zámkov. Tohto pravidla sa
odporúčame pridržiavať.
Zdroje obrázkov: internetové
obchody
Tomáš Peciar, OZ Cyklokoalícia
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Vajnorské ornamenty ako súčasť
každodenného života
Vajnorské ornamenty majú jedinečné miesto medzi
folklórnym umením. V ostatnom čase badať záujem
o uplatnenie ornamentov v bežnom živote.
Vajnorský okrášľovací spolok
organizoval bezplatný kurz
zručností vajnorských ornamentov, ktorý bol zameraný na
zachovanie a šírenie tradičných
vajnorských ornamentov medzi
všetkými generáciami. Kurz bol
rozdelený na dve skupiny a bol
zameraný na všetky vekové kategórie. Pre nižšie vekové kategórie
bolo podstatným prínosom, že
deti sa niečo dozvedeli o vajnorskom ornamente, naučili sa
používať základné tvary. Starší
účastníci sa učili maľovať ornamenty a používať ich na rôzne
materiály – od výroby veľkonočných kraslíc, cez použitie ornamentov na drevenom nábytku,
na výzdobu steny a podobne.
V predveľkonočnom období si
pod vedením Katky Števiarovej

účastníci kurzu zdobili kraslice
– tzv. výdušky. Veľký záujem bol
aj o paličkovanie. Za vyše 4 mesiace sa absolventi kurzu naučili
nielen základy, ale aj tajomstvá
prstovej čipky, používanej na
vajnorskom kroji. Dokázali to
aj vďaka trpezlivosti školiteľky
Marcelky Matulovej. Letná časť
kurzu bola rozšírená o získanie
zručností v maľbe ornamentov.
Naša najmladšia, ale zároveň aj
najskúsenejšia školiteľka Kristínka Rožňovcová dokázala každému, kto mal záujem, že ľudový
ornament je pre každého, kto
maľuje s láskou a radosťou.
Kurzy organizovala folklórna
skupina Vajnorského okrášľovacieho spolku, ktorá je aktívna
od roku 2003 a nadväzuje na
tradíciu predošlých folklórnych

skupín, pôsobiacich vo Vajnoroch. Jedným z cieľov spolku je
oživovať a rozvíjať pôvodné ľudové zvyky rôznych životných
a spoločenských udalostí Vajnorákov. Od roku 2009 svojpomocne organizuje krátkodobé kurzy
remesiel zameraných najmä na
uchovávanie tradícií – napríklad:
výroba veľkonočných kraslíc či

vajnorských pierok ako súčasť
mužského kroja a podobne. Projekt bol realizovaný vďaka finančnému príspevku z grantového
programu ARS BRATISLAVENSIS a spolupráci s MČ Bratislava
- Vajnory. Celkovo sa na kurze
zúčastnilo asi 40 účastníkov všetkých vekových kategórií.
Ivan Štelár, predseda spolku

Kultúrne leto vo Vajnoroch uviedlo premiéru
Vajnorského ochotníckeho divadla, Pytačky
Tohtoročné Kultúrne leto bolo vo
Vajnoroch veľmi pestré a u Vajnorákov sa stretlo s veľkým
ohlasom. Vajnorské ochotnícke
divadlo sa veľmi teší, že v jeho
dramaturgii sa mohlo predstaviť
sľúbenou komédiou z cyklu Svetoví klasici vo Vajnoroch hrou
ruského klasika Antona Pavloviča Čechova, PYTAČKY. Aj keď
členovia súboru mali drobné pochybnosti z technického zvládnutia na pódiu v Parku pod lipami,
vďaka pomoci a ochote našej
mestskej časti a starostovi Vajnor
Jánovi Mrvovi sa nám podarilo
prekonať i túto skutočnosť a pripraviť predstavenie, ktoré si počas
troch augustových nedieľ mohli
naši priaznivci pozrieť.
Hru Pytačky, ktorú autor označuje ako žart v jednom dejstve, sme
už tradične obliekli do vajnorského kroja a reálie hry sme sa sna12 Vajnorské novinky

žili čo najviac prispôsobiť našej
kultúre a tradíciám. Prijatie publikom bolo fantastické a ohlasy
na výkon prvej dámy Vajnorského ochotníckeho divadla Márie
Grebečiovej (tetuška), Adriany
Bezákovej, ktorá nosí titul pozoruhodnej herečky, udelili jej ho
na modranskej prehliadke ochotníckych divadelníkov (jej dcéra
Anička), a Igora Roya (predstaviteľ Jožka) nás utvrdili v tom,
že tradíciu ochotníckeho divadelníctva má zmysel udržiavať
a snaha členov divadla priniesla
svoje ovocie. Na realizáciu tohto
projektu veľkou mierou prispeli
aj dámy Miladka Brucknerová
(inšpícia) a Helena Nováková
(šepkárka), za čo im patrí srdečná
vďaka. Zároveň by som sa rada
poďakovala aj Ivanovi Ťapákovi
z Miestneho úradu Mestskej časti
Bratislava-Vajnory, ktorý nám

nedeľu čo nedeľu predstavenie
ozvučoval. Taktiež srdečná vďaka
patrí aj našim sponzorom: Máriovi Schwabovi, internetovému
rádiu Janko Hraško – studnica
slovenského folklóru, Poľnohospodárskemu družstvu Vajnory –
Branislav Brúder, Hostincu EDA
– Márii Gumanovej, Viere Timovej, Jankovi Grebečimu, Viere
a Jánovi Krištofičovcom, Adriane
a Erikovi Bezákovcom, Agneše
Feketovej a Márii Fašungovej,
Helene a Jozefovi Paulenovcom
a za krásne fotografie Antonovi
Jakubáčovi, Renátke Hraškovej
a Milanovi Jursovi.
Pytačky v naštudovaní Vajnorského ochotníckeho divadla
nekončia sa Kultúrnym letom
vo Vajnoroch, ale naďalej po
Goldoniho Grobianoch, či Predmanželskej komédii ostávajú
v repertoári divadla. Prvé pred-

stavenie mimo Vajnor nás čakalo
už v stredu 20. augusta 2014 v Zičiho paláci v rámci Staromestského divadelného leta, kde sme
sa ocitli medzi takou divadelnou
spoločnosťou, ako sú napr. GUnaGU či divadlo L & S. Je pre nás
obrovskou cťou, že naše tradície,
folklór a úsilie môžeme ponúkať
i mimo našej mestskej časti, a tak
prezentovať nielen seba, Vajnorské ochotnícke divadlo, ale aj vajnorskú kultúru, tradície a folklór,
a tým celú našu mestskú časť.
Tešíme sa na stretnutie s vami,
milí priatelia a priaznivci, v divadelnej sezóne 2014/2015
Adriana Bezáková
Vajnorské ochotnícke divadlo

VŠIMLI SME SI

Deti šantili v letnom tábore
Druhý ročník tábora pre deti z Vajnor a okolia vo
veku od 6 do 10 rokov, bol organizovaný aj vďaka
finančnej podpore mestskej časti Bratislava – Vajnory. Jeho organizátorom bol Klub rodičov a priateľov mládežníckeho futbalu Vajnory.
Druhý ročník denného tábora
sme sa po dohode so starostom
Jánom Mrvom rozhodli presunúť do športového areálu Alviano, ktorý je ako stvorený na
akékoľvek športové aktivity detí
všetkých vekových kategórií.
Vďaka podpore mestskej časti
sme získali vyhovujúce zázemie
a deti si mohli vyskúšať všetky
druhy športu, na aké si len spomeniete. Tento rok sa nám do tábora prihlásili samí chlapci, čím
sa tábor stal čisto chlapčenskou
záležitosťou a naše šikovné animátorky Janka a Ivanka tomu aj
prispôsobili plánovaný program.
V prvý deň, venovaný zoznamovaniu a deľbe do družstiev, si naši
táborníci vyhotovili svoje vlastné
táborové vlajky a spoločnými silami ich vyvesili na táborové stožiare. Na svoje výtvory boli všetci
veľmi pyšní. Počas celého tábora
panovala vynikajúca atmosféra
a deti si medzi sebou našli aj nových kamarátov.
Tento ročník sme obohatili o množstvo nových atrakcií
a každý deň sme venovali inému
druhu športu, z ktorých si každý
vybral, čo mu bolo najbližšie. Nezabudli sme si ani precvičiť svoju
pozornosť, či zaloviť v pamäti pri

meraní síl vo vedomostných súťažiach. Postupne sme spolu prešli všetky svetadiely a dozvedeli
sme sa množstvo zaujímavostí
o divoch sveta. K najúspešnejším
novinkám tábora patrili ranné
hľadania ukrytých indícií na získanie pokladu dňa, či stavanie
táborových bunkrov, ktoré vždy
vyčarili šibalské úsmevy na tvárach detí. Asi najviac sa deťom
páčil deň strávený s majstrom
Európy v thajskom boxe Jánom
Polakovičom a jeho klubovým
spolubojovníkom Davidom, ktorí nám predviedli ukážky z bojového umenia a dali deťom aj rozcvičku. Po nej si deti na vlastnej
koži vyskúšali bojové výpady
a na pamiatku sa odfotografovali
s opaskom majstra Európy. Ďalšie doobedie sa nieslo v znamení
hasičov a záchranárov. Iné popoludnie sme si zas boli pozrieť
družstevné zvieratká, pohrali
sa s novonarodeným teliatkom
a urobili si s ním aj spoločnú
snímku. Okrem množstva zážitkov, klubových tričiek a zaujímavých cien si deti odniesli domov
aj pamätné táborové medaily.
Je veľmi dôležité venovať sa mládeži, naučiť ich, ako sa môžu
spolu zabávať, že svoj voľný čas

môžu tráviť aj iným spôsobom,
ako len sedením za počítačom.
Uvedomujem si, že v dnešnom
uponáhľanom čase postupne
miznú z nášho života aktivity, na
ktoré sme boli zvyknutí v časoch,
keď sme my boli malí. Tento denný tábor sme začali organizovať
nielen z tohto dôvodu, ale sme aj
chceli pomôcť vajnorským rodinám, rodičom, ktorým záleží na
tom, aby sa ich deti počas prázdnin nenudili, ale zmysluplne
strávili tieto dni voľna.
Deti, ktoré k nám chodia, sú
úžasné, vnímavé a spoločenské.
Každý z nich je osobnosť a spolu vytvárajú veľmi milú skupinu
detí, s ktorou sa dá veľmi dobre
pracovať. Sú dychtiví po spoznávaní a objavovaní nových vecí
a náš denný tábor im dáva príležitosť objavovať nové veci, či bez
stresu si vyskúšať aj nové športy.
V krátkom čase plánujeme zorganizovať aj spoločné športové
hry pre celé rodiny, kde sa všetci

spolu stretneme a ako rodiny si
medzi sebou zasúťažíme. Veľmi
ma potešil pozitívny prístup rodičov k tejto aktivite a milo ma
prekvapilo, ako sa na toto stretnutie všetci tešia. Predbežne sa
prihlásilo vyše tridsať rodín a čím
nás bude viac, tým bude akcia
vydarenejšia. Môže sa k nám pridať každý, kto má rád spoločnosť
a rád sa zabáva. Je príjemné, keď
vidíte, že veci, ktoré pre ľudí robíte, majú taký pozitívnz ohlas.
Ak všetko vyjde podľa plánu, tak
do budúceho roku plánujeme
zorganizovať tábor na viaceré
turnusy, aby sme mohli pomôcť
čo najväčšiemu počtu vajnorských rodín.
Viac informácií o našich zrealizovaných či pripravovaných aktivitách nájdete na: https://www.
facebook.com/#!/Klubrodicovap
riatelovmladeznickehofutbaluvaj
nory?ref_type=bookmark
Monika Debnárová,
predsedníčka Klubu rodičov.

Niekedy netreba ani veľa slov

Kanál pri PD za „bytovkami“ pred vyčistením (cca 34 rokov)

Kanál dnes

Foto: Mário Schwab
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Detské dni sv. Huberta vo Svätom Antone
Už sa blížili dni leňošenia a to každý vie,
že tým myslíme prázdniny. Myšlienky žiakov
už blúdili kdesi mimo
školských povinností.
Vtedy, 19. júna, zavítalo viac ako dvetisíc
školákov z celého Slovenska do Svätého
Antona.
Nápad, urobiť s deťmi výlet
do Svätého Antona, vyšiel
od Jána Panáka: “Stále hľadám možnosti, ako podporiť
u mládeži všímavosť a dobrý vzťah k prírode, ktorá sa
pri nutnom urbanistickom
a industriálnom rozvoji stráca z nášho bezprostredného
okolia. Som totiž presvedčený,

že práve rešpekt a porozumenie prírode pozitívne ovplyvňuje formovanie osobnosti
človeka.” Jeho organizačnú
aktivitu podporilo sponzorstvom Poľovnícke združenia
vo Vajnoroch a získal pomoc
aj od bratislavskej Obvodnej
poľovníckej komory. Preto
mohli žiaci oboch základných škôl dostať pozvánku na
atraktívny a pritom bezplatný
celodenný zájazd od Svätého
Antona.
Milá príležitosť prišla práve
vo vhodnej dobe, kedy sme
hľadali spôsob, ako odmeniť
žiakov, ktorí svojou usilovnosťou dosiahli pekné vyučovacie výsledky. Na výlet do
krásneho prostredia Svätého
Antona sa vystrojilo tridsať
žiakov s pedagogickým dozorom. Termín výletu nebol ná-

hodný. Organizátor ho vybral
preto, že v Múzeu vo Svätom
Antone prebiehali Detské dni
sv. Huberta - podujatie plné
atrakcií, hier a rôznych súťaží. Väčšina z nich mala hlavný zámer rozšíriť vedomosti
o našej živej prírode a nasmerovať deti k jej úcte a ochrane. Tu musím poznamenať, že
sme boli hrdí, ako dobre naši
žiaci reprezentovali Vajnory
svojimi vedomosťami o prírode.
Múzeum pripravilo snáď až
príliš bohatý program. Nechýbali ukážky sokoliarstva
a kynológie, rôzne zábavné formy spoznávania flóry
a fauny, majestátna hra trubačov, ani vábenie zveri, dokonca v podaní najmladšieho
poľovníka na Slovensku. Žiaci si vyskúšali jazdu na koni,

presnú mušku v laserovej
strelnici, ba aj “hádzanie flinty do žita”. Príjemným kultúrnym zážitkom bola dramatizácia legendy o sv. Hubertovi,
v podaní žiakov rovnakej vekovej skupiny ako bola naša
výprava. Napokon deti pod
odborným dozorom zhotovili búdku pre vtáčiky, ktorú
si priniesli do školy. Musím
podotknúť, že hlavne dievčatá bili klince do pripravených
latiek ostošesť. K programu
patril aj piknikový obed no
a samozrejme nákup suvenírov.
Za tento krásny zážitok našich detí, patrí veľké poďakovanie Jánovi Panákovi i ďalším jeho kolegom, ktorí nás
sprevádzali a venovali sa nám
počas celého dňa.
B. Žišková

Mládežníci vypratávali starú Pastiereň
Klobúk dole pred usilovnosťou vajnorskej mládeže
- SKAUTI od Rada Zemana
a Mládež ulice od P. Kulifaja
po štyri dni vypratávali starú
Pastiereň - bývalú pekáreň od
obrovského neporiadku od
povaly až po dvor. Ak miestni poslanci budú súhlasiť radi
by sme tam mali Centrum
Mládeže - Skauti a aj Mládež
ulice aj s čajovňou a pekným
dvorom. O to je to cennejšie,
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že je to ich dobrovoľná aktivita, aj keď s neistým koncom,
lebo poslanci ešte len budú
diskutovať o možnom využití
celého objektu. Na zveľadenie
by si vedeli mládežníci zohnať
financie aj z rôznych fondov
a nielen z mestskej časti. Mládeži však už teraz patrí veľká
vďaka za kopec roboty, ktorú
na upratovaní robilo priemerne 5-6 ľudí denne.
VN

Poznaj Vajnory
Občas sa hovorí, že mladí ľudia nemajú záujem
vedieť viac o histórii, o tradíciách svojho rodného mesta či mestskej časti, a že sú viac zabraní do
sledovania toho, čo sa deje na sociálnych sieťach ako v minulosti Vajnoráci bývali, im pripravila vicestarostka Soňa
a v televízii.
ako mali zariadený dom a poroz- Molnárová. Aj keď ráno to vyze-

Občianske združenie Mládež
ulice v spolupráci s Miestnym
úradom Bratislava - Vajnory
chceli vyskúšať, či táto hypotéza
platí. Spoločne teda vymysleli
a zorganizovali podujatie s názvom Poznaj Vajnory.
Vo štvrtok 26. júna sa ráno
o ôsmej zdalo, že zamračená obloha akcii priať nebude, ale opak
bola pravda. Slnko vyšlo, a tak
si 64 detí z oboch základných
škôl vo Vajnoroch: ZŠ Kataríny
Brúderovej a ZŠ Jána Pavla II.
mohli vychutnať zábavnú, ale
aj náučnú hru o Vajnoroch. Zámerom tohto podujatia bolo, aby
mladí ľudia vyšli do ulíc Vajnor
a pomocou svojich vedomostí

a schopností zistili o mestskej
časti viac. Po privítaní získali do
rúk mapu s trasou a inštrukcie,
a tak už nič nebránilo tomu,
aby sa vydali hľadať informácie a získať nové vedomosti. Na
jednotlivých stanovištiach ich
čakali zaujímavé úlohy spojené
s miestom, na ktorého návštevu
prišli. V Parku pod lipami mali
uhádnuť, ktorý z ponúkaných
krojov na obrázku je ten vajnorský a pani Fašungová im za
odmenu ešte porozprávala, ako
chodili dievčatá a chlapci ustrojení v minulosti, keď išli, napríklad, na vinobranie. Vo Vajnorskom ľudovom dome v rodine
Krištofičovcov sa pozreli na to,

právali sa aj o maľbách, ktoré sú
typické práve pre Vajnory. Zapojila sa aj miestna knižnica a pani
Paulenová deti voviedla do tajov
kníh, ktoré hovoria aj o Vajnoroch. Potešili sme sa aj účasti
vajnorského futbalového klubu
a tiež Vajnorského okrášľovacieho spolku. Pani Matulová a pani
Viteková učili deti paličkovať, čo
už je v dnešnom čase naozaj ojedinelé. Veľmi dobre poslúžila aj
nová hovoriaca mapa pri miestnom úrade, kde deti mali zistiť,
podľa inštrukcie, zaujímavosti
napríklad o soche sv. Floriána či
o miestnom kostole. Skvelý bol aj
110. zbor skautov Vajnory spolu s Radom Zemanom, a tu sa
mladí vybláznili najmä pri športových aktivitách. Ôsmym stanoviskom bola zastávka v Klube
mladých na Šaldovej ulici, kde
Peter Kulifaj mal pripravené hlavolamy a hádanky, a tiež zisťoval,
aké sú potreby mladých v otázkach trávenia voľného času.
Osem tímov malo náročné doobedie, museli sa popasovať
s ťažkými úlohami a dokázať pri
nich aj spolupracovať. Po tvrdej
práci ich čakala odmena a tiež
zmrzlinové prekvapenie, ktoré

ralo, že dážď je nielen medzi oblakmi, ale aj na tvárach detí, tak
po akcii mali všetci dobrú náladu
a na prázdniny sa im išlo veselšie.
Naše poďakovanie patrí Miestnemu úradu Vajnory na čele
so starostom Jánom Mrvom,
vicestarostkou Soňou Molnárovou a referentom Rastislavom
Danišom, ktorí spolu s nami,
Mládežou ulice (Klub mladých),
vymysleli a pripravili tento deň.
Okrem nich aj všetkým účastníkom na stanoviskách, ktorí mali
chuť a kreativitu vymyslieť zaujímavé úlohy a stráviť s nami takto
svoj čas. Veľká vďaka deťom, učiteľom a učiteľkám, pánovi a pani
riaditeľke z oboch základných
škôl za účasť a zapojenie sa, a tiež
polícii, ktorá na nás dávala pozor
na priechodoch pre chodcov.
Sme radi, že mladí ľudia v takom
počte dali prednosť pred počítačmi a internetom akčnej zábave
s cieľom dozvedieť sa viac. Veríme, že v Klube mladých aj do
budúcnosti budeme môcť potvrdzovať, že aktívne trávenie voľného času prevláda nad sociálnymi
sieťami.
Karin Andrášiková

Vajnorské malé knižnice majú jeden rok
Vajnorské malé knižnice stoja už vyše
roka. Nohami vyšliapané miesta pred
knižnicami naznačujú, že ľudia ich navštevujú.
Objavujú sa v nich rôzne darované knihy – najčastejšie
knihy pre menšie či väčšie
deti, ale aj romány a súčasná
beletria. Občas prekvapí naúčná kniha umenia, z histórie či geografie. Niekedy sa
v knižniciach nájdu aj prastaré a roztrhané knihy. Aj preto

si dovoľujeme obsah knižníc
kontrolovať. Tie knihy, ktoré
si ľudia nepožičiavajú, vyberieme a posúvame do antikvariátu či na burzu kníh.
Sme radi, že vás stále baví
do knižníc nazerať a hľadať
dobré čítanie. Ďakujeme každému darcovi a darkyni za
knižky vložené do domčekov.
Veríme, že Vajnorské malé
knižnice budú takto slúžiť
ešte veľa rokov.
Aktuálne informácie o knižniciach môžete sledovať na
www.facebook.com/vajnorskemalekniznice
Barbora Paulenová
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Významné
výročie rodáka
Bohumíra Hrabáka
Významného výročia
- 90 rokov – sa dožíva
15. septembra náš rodák Bohumír Hrabák.
V krátkosti si pripomenieme jeho život. Narodil sa vo
Vajnoroch 15. 9. 1924, kde aj
navštevoval základnú školu.
Strednú a Vysokú školu ekonomickú absolvoval v Bratislave. Pracoval na Minister-

stve financií SR a Ministerstve
priemyslu SR, neskôr ako námestník v OD Prior Bratislava, odkiaľ v roku 1993 odišiel
pracovať do Poľnohospodárskeho družstva vo Vajnoroch
ako podpredseda a vedúci
pôdneho fondu. Zároveň vykonával funkciu stáleho súdneho znalca pre ekonomiku.
Pretože jeho pracovné miesta
boli spojené so stretávaním
sa s množstvom ľudí, najmä

so staršími obyvateľmi Vajnor, s ktorými besedoval,
spomínali na rozličné udalosti a príbehy vo Vajnoroch,
ktoré vypovedali o predchádzajúcich generáciách, a mal
vždy záujem o zachovanie
vajnorských tradícií, reči našich otcov a materí, rozhodol
sa ich zapisovať. Napísal dve
knižky príbehov starých Vajnorákov pod titulom Vajnorské poviedky. Ako člen Klubu

Dôchodcovia súťažili
Členovia ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, Ferko Grebeči
a Jožko Takáč dňa 30.
júna 2014 na Krajských
športových hrách a turistickom zraze seniorov v Malackách získali
krásne 2. miesto v hode
granátom na cieľ a 3.
miesto v stolnom tenise.
Blahoželáme!
(ZO JDS)
16 Vajnorské novinky

dôchodcov pri MÚ Vajnory
začal za spolupráce ďalších
členov pracovať na zostavovaní Slovníka vajnorského
nárečia, ktoré vyšlo v roku
2002. Nášmu rodákovi praje
Miestny úrad vo Vajnoroch,
redakcia Vajnorských noviniek a určite všetci Vajnoráci
veľa zdravia, ešte veľa rokov
vitálneho života.
redakcia

Seniori
blahoželajú
Senior klub blahoželá svojmu
členovi pánovi Bohumírovi Hrabákovi, ktorý dňa 15. 9. 2014
oslávi prekrásne 90. narodeniny. Všetci členovia mu k tomuto
jubileu blahoželáme a z úprimného srdca prajeme všetko
najlepšie, veľa zdravia, šťastia,
veľa tvorivých síl a úspechov,
taktiež vrelú lásku a pohodu
v kruhu svojej rodiny, priateľov
a známych.

Z HISTÓRIE

O Pustom kostolíku
Vajnoráci sú odvekí ctitelia Panny Márie. Svedčí
o tom už po stáročia úcta k Nanebovzatej. Každoročne ju prejavujú púťou k Pustému kostolíku –
Kaplnke Nanebovzatej Panny Márie – na jej sviatok
15. augusta.
Je to ďakovná púť, ktorou sa
zaviazali tri farnosti: Sv. Jur,
Vajnory a Rača za ochranu našich obcí pred pustošiacou morovou epidémiou v 17. storočí.
Vtedy zúrila nielen v okolí Bratislavy, ale aj na veľkom území
Rakúsko-Uhorska. Vyžiadala
si mnoho obetí na životoch.
Veriaci ľudia z týchto farností
vrúcne prosili svoju nebeskú
Matku o pomoc, záchranu
pred smrtiacim morom. Ako
zázrakom sa epidémia – až na
malé výnimky – našim obciam
vyhla.
Na svahu pri ceste medzi Račou a Sv. Jurom bola na konci
15. storočia postavená kaplnka.
Údajne ju postavil Ján Baštein
s manželkou, bývalý vojenský
dôstojník, ktorý tam neskôr žil
ako pustovník.
Až o dvesto rokov neskôr, po
krutých nájazdoch Turkov
a ich hroznom pustošení, najmä keď v roku 1663 usmrtili
60 ľudí a vyše 500 odvliekli do
zajatia, keď sa miestni obyvatelia spamätali z veľkých útrap,

ošarpanú, spustnutú kaplnku
opravili. K nej na stĺpe postavili v roku 1697 barokovú sochu
Panny Márie. O opravenú kaplnku sa starali mnísi piaristi,
ktorí sídlili v kláštore vo Sv.
Jure. Jeden z nich pri kaplnke
aj býval.
Nariadenie cisára Jozefa II.
(1741 – 1790) o zrušení kláštorov postihlo aj svätojurských
piaristov a kaplnka ostala
opustená. Keď bola morová
nákaza odvrátená a na celom
území mor pominul, veriaci
cítili veľkú vďaku k nebeskej
Matke. Spomínané tri obce sa
zaviazali, že kaplnku opravia
a každoročnou púťou k nej
budú spoločne ďakovať za záchranu. V roku 1802 skutočne
kaplnku zrekonštruovali a nasledovne v roku 1807 ju zasvätili Nanebovzatej Panne Márii.
Zaviazali aj ďalšie svoje generácie dodržiavať daný jej sľub.
Každoročné púte vajnorských farníkov, ako si ich ešte
z nedávnych čias pamätáme,
boli veľmi slávnostné. Aj keď

v menšom, neustali ani počas
náboženského útlaku. V čase
slobody boli na čele sprievodu
zástavy a kňaz, krojovaní farníci niesli sochu Panny Márie,
vyzdobenú kvetmi a stuhami.
Nechýbala dychovka, i s predspevákom mariánskych piesní. Slávnostný sprievod prišiel
k sviatočne vyzdobenému kostolíku, ktorý nepretržite patrí
do svätojurskej farnosti. Po
príchode sa pútnici poklonili
Panne Márii vnútri v kaplnke.
Farníci zo Sv. Jura vždy vyzdobia vonkajšiu stenu kostolíka
v blízkosti mariánskeho stĺpa
veľkým obrazom Nanebovzatej ku slúženiu sv. omše. Panna

Mária tu víta slávnostné sprievody pútnikov nielen zo Sv.
Jura, Vajnor, Rače, ale aj veriacich zo širšieho okolia. Stáročné lipy, symbol slovanstva, vysadené svedkami tých dávnych
ťažkých čias, ešte umocňujú
velebu a prítomnosť duchovnej
sily aj pre súčasných pútnikov.
Do dnešných čias si ctíme historický odkaz našich dávnych
predkov a 15. augusta každoročnou púťou vďaky verne zachovávame dedičstvo našich
otcov.
S použitím prameňov o histórii
Pustého kostolíka spracovala Mária
Belovičová.

Tak toto bol naozajstný zázrak!
Dňa 2. júna 1995 sa mal
rýchlik R 614, meškajúci
približne 20 min., vo Svätom
Jure križovať s osobným vlakom 2827; dôvodom bol
niekoľko dní trvajúci dážď,
ktorý podmočil koľajové
obvody a provizórne sa podarilo sprevádzkovať len
jednu koľaj. Tým, že sa tak
nestalo a R 614 odišiel proti
správnemu smeru po ľavej
koľaji, ocitli sa v traťovom
úseku Svätý Jur – BratislavaRača oba vlaky proti sebe
na jednej traťovej koľaji.
Vlak R 614 mal na prvom
oddielovom návestidle návesť „VOĽNO“, nasledujúce
však už bolo zhasnuté, čo

sa považuje, ako keby bolo
na návestidle „STOJ“. Vlak
však okolo tohto návestidla
prešiel rýchlosťou približne 120 km/h. Osobný vlak
v protismere mal na návestidle návesť „STOJ“, ktorá
mu povoľovala vstúpiť do
úseku najvyššou rýchlosťou
30 km/h. Toto miesto sa
nachádza v oblúku, rušňovodiči teda videli protiidúci
vlak až zo vzdialenosti 200
– 250 m a zrážke už zabrániť nedokázali. Došlo k nej
ráno o 6. hodine 52. minúte. Pred nehodou sa ešte
zrážke pokúsila zabrániť
výpravkyňa zo železničnej
stanice Svätý Jur vypnutím

trolejového napätia; to sa
jej však nepodarilo. Obom
rušňovodičom a inštruktorovi sa podarilo včas opustiť rušne skokom z kabíny.
Túto nehodu všetci prežili,
z cestujúcich v preplnených
vozňoch rannej dopravy do
práce len niekoľkí utrpeli
zranenia, z nich vážnejšie
bolo len jedno.
Zo záznamu na internete.
Zrážka vlakov sa stala priamo pred sochou Panny Márie, ktorá stojí na stĺpe pri
Pustom kostolíku, tvárou
obrátená k ceste a železničnej trati. Prechádzali sme
na druhý deň okolo miesta

zrážky autom po ceste popri
trati. Obidva rušne boli do
seba zaklínené ako dve zhúžvané harmoniky. Bol to hrôzostrašný pohľad. Vtedy sme
už vedeli, že túto katastrofu
účastníci prežili väčšinou bez
zranení alebo len s ľahkým
poranením. Môj manžel, režisér Martin Slivka, ktorý
ako triezvo zmýšľajúci muž
neuznával žiadne zázraky,
považoval ich iba za „babské výmysly“, pri pohľade na
zdemolované vlaky po pravej strane a na pokojnú tvár
Božej Matky po ľavej strane,
zvolal spontánne: „Tak toto
bol naozajstný zázrak!“
Oľga Slivková
7 – 8/2014
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Škola vajnorských tradícií
Vajnorský maľovaný vtáčik,
láka detí plný vláčik.
Klopkajú aj paličky,
vedľa nich sú tety šičky.
Vyšívajú, paličkujú,
dedičstvo mám rozvíjajú.
Vajíčka obliekajú do kaučí,
je to veru práca „mravčí“.
Napečú aj chutné koláče,
žalúdok až do radosti skáče.
K tomu ešte dúšok vína,
muzika a vyprávjaní,
to je duše medecína!
Pod lipami veru nuda neni.
Igor Zeman

„Dedičstvo otcov zachovaj nám,
Pane!“ Tento krátky a výstižný
citát je napísaný nad oltárom
Kostola Sedembolestnej Panny
Márie vo Vajnoroch. Citát nie
je iba duchovnou záležitosťou,
ale i záležitosťou historickou.
Vajnory však nie sú známe len
svojou bohatou históriou, krásnymi piesňami, ale aj prejavmi
výtvarného ľudového umenia:
výšivky, čipky, ľudové maľby
a zdobenie kraslíc.
Vajnorské výšivky a čipky, vo
Vajnoroch scínky, odzrkadľujú vysoko vyvinuté umelecké
cítenie vajnorských žien, ich
túžbu po kráse, nadanie a veľkú
technickú zručnosť. Vyšívanie
v minulosti patrilo k zručnostiam každej vajnorskej ženy.
Výšivkou zdobili napr. plachty
na prikrytie ustlaných postelí
a obrusy, ale najmä časti svojho odevu – ľudového kroja. Na
záscerách obdivujeme vyšité
vajnorské ornamenty, hrachovinky na rukávoch mužského
kroja, paličkované scínky na
rukáfcoch ženského kroja, fjertochu a čepci. Mnoho žien sa
snažilo maľbou skrášliť interiér
svojho domu a pokiaľ to samy
nevedeli, požiadali niektorú
vychýrenú maliarku o pomoc.
Najznámejšou bola Katarína
Brúderová, ktorá bola nielen
vynikajúcou maliarkou, ale aj
vyšívačkou, čipkárkou a ľudovou poetkou.
Počas dvoch týždňov snažili sa
túto históriu vajnorského ľudového umenia posunúť ďalšej
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generácii Vajnorákov Kristína
Rožňovcová (maľovanie ornamentu), Elena Karacsonyová
(vajnorská výšivka), Katarína
Števiarová (výroba vajnorských
kraslíc), Ružena Šutorová (paličkovanie) a Gabriela Zemanová s Vandou Alberty v letnej
Škole vajnorských tradícií.
S prvou myšlienkou na tento
projekt prišiel za nami starosta:
“Máme nový Park pod lipami
a budeme mať nový kultúrny dom. V lete zorganizujme
letnú Školu vajnorských tradícií a v zime zimnú a urobme
z toho tradíciu.“
Letná Škola vajnorských tradícií sa konala od 28. júla do 2.
augusta a od 11. do 16. augusta
na novom pódiu v Parku pod
lipami a bola určená pre všetky vekové kategórie aj pre ženy
i mužov. Počas dvoch týždňov
sa ľudia mohli naučiť maľovať

vajnorský ornament a rozhodnúť sa, či si ho chcú namaľovať
alebo vyšiť, alebo ozdobiť ním
bavlnkovou technikou alebo
kaučím vajíčko. Iným sa viac
páčilo klopkanie paličiek. Boli
aj takí, ktorí by sa chceli v našej
škole naučiť hneď všetko.
Škola vajnorských tradícií začala v Parku pod lipami 28.
júla s folkovým aranžmánom
vajnorských piesní, ktoré zneli
počas celého trvania dvoch týždňov. Každý deň v škole nám,
„žiakom“, svojou spoločnosťou spríjemňovala teta Lojzka
Hrabáková. Porozprávala nám
niekoľko príhod ze života, vždy
s poznámkou: „Ale toto sa naozaj stauo.“ Stretla sa s ľuďmi,
poviprávjaua sa s nimi a posedela si v kolektíve nadšencov
pre vajnorské tradície.
Prvý týždeň sa s nami počasie
pekne zahrávalo, letné búr-

ky vyhnali Školu vajnorských
tradícií z Parku pod lipami do
pivnice reštaurácie Bakchus
Vila. No aj v tomto komornom
prostredí nám nič nechýbalo. K príjemnému posedeniu
a práci si mohli „žiaci“ zajesť
každý deň koláče a zapiť ich
dobrým vajnorským vínkom.
Druhý týždeň sa Škola vajnorských tradícií rozhodla bojovať
s počasím, a tak či pršalo alebo
pálilo slnko, rozhodli sme sa zostať na pódiu v Parku pod lipami. Každým dňom prichádzalo
stále viac a viac záujemcov o vyšívanie, paličkovanie a maľovanie, ale „najnavštevovanejším
školským predmetom“ našej
školy bolo zdobenie kraslíc,
čo najmä pre deti bolo veľkou
zábavou. Postupom času sa
vytvorila komunita ľudí so spoločným záujmom pre tradičné
vajnorské výtvarné umenie. Počas dvoch týždňov školu aktívne navštívilo 131 ľudí všetkých
vekových kategórií (najmladší
2,5 roka a najstarší 85 rokov)
z Vajnor, ale aj z blízkeho okolia.
Veríme, že Škola vajnorských
tradícií bude pokračovať ďalej
aj v zimných mesiacoch a vajnorské tradície a dedičstvo našich predkov ostane uchované.
No a my budeme rady, že naša
snaha nebola márna.
Gabriela Zemanová a Vanda Alberty
garantky projektu
MČ Bratislava-Vajnory
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George Clooney
a Draci v Parku pod lipami
Letné open-air kino vo
Vajnoroch úspešne premietlo 8 filmov (pred
uzávierkou nám ostávalo premietnuť ešte jeden
film). Doteraz sme milo
prekvapení veľkým záujmom ľudí o filmové
večery.
V marci tohto roku Mestská
časť Bratislava - Vajnory vyzývala Vajnorákov, aby prispeli
do participatívneho rozpočtu
svojimi nápadmi prospešnými
pre dedinu. Tak sme sa s mojou sestrou Barborou Paulenovou a s Luciou Grigovou
(poznáte ju, robila návrh troch
Vajnorských malých knižníc
tak, aby sa podobali domom
z pamiatkovej zóny na Roľníckej a Baničovej) stretli a pripravili 4 projekty – letné openair kino, vajnorské trhovisko,
cyklostojan paklák a pikniková
lúka na Jurskej ceste. Boli sme
veľmi rady, že práve letné kino
a trhovisko získali od ľudí najviac hlasov.
Ešte viac nás potešilo, keď nás
Mário Schwab a Katarína Dobiášová z miestneho úradu
oslovili k spolupráci na príprave večerných premietaní – ani

trochu sme neváhali pridať sa.
Mali sme jasnú predstavu a tiež
kontakty na profesionálov, ktorí dva roky pripravovali veľmi
populárne open-air kino v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Mário Schwab a Vajnorská podporná spoločnosť
si zobrali na starosť technické
zabezpečenie letného kina, pričom spočiatku sa všetka technika prenajímala a postupne
sa počas leta zakúpilo plátno,
projektor, káble a prehrávač,
ktoré sa budú naďalej používať
aj v čoskoro zrekonštruovanom kultúrnom dome. My
sme mali za úlohu pripraviť
samotný program. Preto sme
oslovili Petra Konečného – šéfredaktora portálu Kinema.sk,
filmového kritika, ktorý pripravil a organizoval niekoľko
filmových festivalov po celom
Slovensku. Prioritou bolo, aby
sme Vajnorákom ponúkli kvalitné aj oceňované filmy, rôzne
žánre, rôzne témy, aby si každá veková kategória našla svoj
film. Peter Konečný nám spravil predvýber 17 filmov, z nich
sme po diskusii s Máriom Schwabom, Soňou Molnárovou
aj starostom vybrali 9 filmov,
ktorých práva sme nakúpili
od štyroch distribučných spoločností. Diváci mali možnosť

vidieť tieto filmy: Ako si vycvičiť draka, Nedotknuteľní, 12
rokov otrokom, Jasmínine slzy,
Rivali, Životy tých druhých,
Rango, Lietam v tom a Hugo
a jeho veľký objav.
Na začiatku sme si hovorili, že
úspech bude, keď do kina pod
holým nebom príde 30 či 50
ľudí. O to viac nás prekvapil
hneď prvý kino-večer, keď sme
narátali 330 – 350 ľudí, rodičov a detí. Prvú prázdninovú
sobotu sme premietli rozprávku Ako si vycvičiť draka,
lebo deti si zaslúžili odmenu
za vysvedčenia. Ďalšie filmy si
prišlo pozrieť vždy okolo 150
a viac divákov (výnimkou bol
zatiaľ film Lietam v tom, keď sa
ochladilo a prišlo asi 50 ľudí).
V Parku pod lipami tak každú
sobotu vznikla príjemná atmosféra. Pozorovali sme, ako
si ľudia nosia vlastné pohodlné
stoličky, pripravené pukance,
fľašku vína, či rozkladajú piknikovú deku s vankúšmi. Páčilo sa nám, že vajnorské kino je
miestom stretávania sa kamarátov a známych. Kinu pod holým nebom prialo aj počasie,
ani jeden film sme nemuseli
zrušiť pre dážď či vietor, čo pri
premenlivom počasí tohto leta
považujeme za veľké šťastie.
Veríme, že prvým ročníkom

letného kina sme naštartovali
novú tradíciu letných premietaní vo Vajnoroch, keď aj Vajnoráci mohli sledovať dobré
filmy len pár krokov od domu.
Ďakujeme Mestskej časti Bratislava - Vajnory a Vajnorskej
podpornej spoločnosti za odvahu pustiť sa do organizácie
kina.
Vďaka tiež patrí každému, kto
sa zúčastnil na jeho príprave
a organizácii, starostovi Jánovi
Mrvovi, Máriovi Schwabovi,
Soni Molnárovej a Kataríne
Dobiášovej, Jaroslavovi Grebečimu za ich profesionálny
prístup pri príprave premietania každú sobotu, Petrovi
Konečnému za výber filmov
a dobré rady, taktiež Matejovi
Šulganovi a jeho tímu z firmy
Optio za prepožičanie techniky, zaškolenie a asistenciu pri
premietaniach, Petrovi Kulifajovi a ostatným mladým
dobrovoľníkom z Mládeže
ulice za organizačnú pomoc
a tiež Martinovi Obuchovi za
organizačnú podporu a Martinovi Lancíkovi za prípravu
filmových plagátov. Ale najmä
Vajnorákom a Vajnoráčkam za
úžasnú atmosféru počas vajnorských filmových večerov.
Kristína Paulenová
7 – 8/2014

19

ŠPORT

www.vajnory.sk

Plážový volejbalový turnaj dvojíc
Za krásneho slnečného
počasia v sobotu 26.
júla 2014 uskutočnil sa
už 6. ročník Vajnorského volejbalového turnaja v plážovom volejbale dvojíc. Už od 8.00
hodiny ráno sa schádzali jednotliví hráči
a hráčky na pieskovom
kurte športového areálu pri Pizzerii Alviano.
Nálada bola výborná, všetci
účastníci, ale aj diváci sa tešili
na jednotlivé zápasy. Dvojice
boli zmiešané zo zástupcov
obidvoch pohlaví - chlapec
a dievča.
Na začiatku turnaja dostali
všetci hráči krásne športové
dresy s logom turnaja a začalo
sa hrať. Družstvá boli rozžrebované do dvoch skupín, kde
sa stretli spôsobom každý s každým na dva víťazné sety. Zápasy v skupinách boli vyrovnané
a často sa skončili iba tesným
víťazstvom jednotlivých družstiev. Zo skupiny „A“ postúpili
domáci zástupcovia Stanislav
Bednár a Andrea Bundzelová,
ktorí sa stretli s druhým tímom
v skupine „B“, a to Jankou a Daliborom Čechvalovými. Zápas
sa skončil jasným víťazstvom
vajnorskej dvojice. V druhom
semifinále sa stretli víťazi skupiny „B“ Matúš Bednár a Milka
Sihelníková proti dvojici Juraj
Slačka a Martinka Michálková,
druhým tímom zo skupiny „A“.
Všetci sme sa tešili na rodinné
finále Bednárovcov a začali sa
uzatvárať stávky na víťaza. No
prianie bolo rýchlejšie ako hra
a konalo sa ďalšie prekvapenie
turnaja. V dramatickom tesnom
zápase vyhrali Juraj a Martinka
tesne v pomere 2 : 1 a postúpili
do finále. Domácej dvojici ostali iba oči pre plač a nepomohol
ani povolený doping v podobe
rodinných príslušníkov a ich
hlasiviek.

1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto

Foto: Anton Jakubáč

V zápase o tretie miesto sa stretli
porazení zo semifinálových zápasov a hra mala jednoznačný
priebeh. Janka a Dalibor neponechali nič na náhodu a zápas
doviedli do víťazného konca.
Akoby domáci hráči Matúš
a Milka stratili motiváciu, prípadne v horúcom slnečnom
počasí nevládali kondične.
No a čo napísať o finále. Stretli
sa jednoznačne najlepší hráči turnaja, kde sa útočné akcie
striedali na obidvoch stranách.
Hra bola od začiatku do konca
napínavá, vedenie v zápase aj
jednotlivých setoch sa striedalo raz na jednej alebo druhej
strane. Nakoniec rozhodla skúsenosť Stana Bednára a dravá
mladosť Andrei Bundzelovej
a zápas skončil víťazstvom vajnorskej dvojice.
Na záver turnaja víťazov dekorovala krásnymi pohármi
a medailami zástupkyňa MČ
Bratislava - Vajnory Soňa Molnárová.
Snímky a výsledky z turnaja
nájdete na stránke www.vajnory.sk
Dušan Štancel

Stanislav Bednár – Andrea Bundzelová
Juraj Slačka – Martinka Michálková
Dalibor a Janka Čechvalovci
Matúš Bednár – Milka Sihelníková
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Päťdesiatpäť rokov hádzanej vo Vajnoroch
Vážení fanúšikovia, športoví priatelia! V roku 2009 sme si pripomenuli okrúhle 50. výročie založenia
hádzanárskeho klubu. Päť rokov od osláv, na ktorých sa zišlo približne 190 aktívnych a aj bývalých
hádzanárov a hádzanárok, ušlo tak rýchlo, že sme sa ani nenazdali. Opäť je čas bilancovať a spomínať.
A to aj z dôvodu, že sa nájdu aj takí Vajnoráci, ktorí sa čudujú: my máme vo Vajnoroch aj hádzanú?
Preto krátky pohľad do histórie. Tú opísal v publikácii Šport
vo Vajnoroch v roku 1979
futbalista Vojtech Fekete. Môžeme sa v nej dočítať o osobnostiach vajnorského športu
i o snahách športovcov kolektívnych športov zapojiť sa do
majstrovských súťaží a života
Vajnor.
Z nej sa dozvedáme: „Založenie oddielu - zatiaľ len
družstva dorasteniek a žien
v mieste, bolo dňa 17. 7. 1959,
keď pri jeho zrode stáli Milka Grebečiová, František Zeman a František Grebeči, ktorí za veľkej pomoci už vtedy
tré¬nera hádzanej z povolania
Štefana Juhásza, ako aj redaktora denníku Práca Ladislava
Grossa, spoločnými si¬lami
dali základný kameň hádzanej
v mieste. Pre ďalšie organizačné zabezpečenie činnosti prichádza 22. 7. 1959 k založeniu
prvého výboru oddielu, do
ktorého bol za predsedu zvolený František Zeman, ktorý sa
zároveň stal aj trénerom oboch
družstiev.“
Hneď v prvej sezóne dorastenky vyhrali mestskú súťaž
a v ďalšej aj krajskú súťaž. Nasledovne za účasti 4 víťazov
krajských súťaží vyhrali bez
prehry aj majstrovstvá Slovenska, čo je zatiaľ neprekonaný
úspech kolektívneho športu vo
Vajnoroch.
V roku 1962 výbor zakladá aj
družstvo mužov. Najúspešnejším obdobím tejto generácie
mužskej hádzanej bola sezóna
1968/69, keď hádzanári suverénnym spôsobom vyhrali II.
triedu a postúpili do divízie.
Všimnime si ich umiestnenie v tabuľke: 1. Družstevník
Vajnory so ziskom 38 bodov,
skóre 432:211, s 19 víťazstvami
a iba jednej prehre s Holíčom.
Pri príležitosti 50. výročia hádzanej bola spracovaná novšia
publikácia. V tejto sú spresnené informácie z rokov 1959 až
1979 a doplnené informácie

z ďalších rokov činnosti. Publikácia bude pre záujemcov
k dispozícii na oslavách 13.
septembra 2014. Iba v elektronickej forme, keďže významnou časťou je fotodokumentácia z 50 rokov činnosti
a z priebehu osláv 50. výročia.
Tu musím skonštatovať, že stále hľadáme pamätníkov tohto
obdobia, resp. osoby schopné hľadať v archívoch, s cieľom skompletizovať chýbajúce
zápasy a doplniť informácie
o ďalších sezónach nielen žien,
ale aj dorastencov.
Treba tiež skonštatovať, že
činnosť klubu kontinuálne a neprerušene pokračuje.
V minulosti sme figurovali pod spoločnou hlavičkou
TJ Družstevník Vajnory. Po
postupnom rozpade odboru
turistiky, ZRTV, osamostatnení sa volejbalového a neskôr
aj futbalového klubu sme už
aj my zmenili názov. Už sme
„iba“ Hádzanársky klub Vajnory! Významnejšie sa zmenila aj
zostava funkcionárov, na čele
je nový predseda Viktor Fekete. Informácie môžete získať na

stránke internetu www.hkvajnory.sk.
V súčasnosti máme iba družstvo mužov. To po reorganizácii súťaží hrá druhú sezónu
1. hádzanársku ligu, skupinu
západ. Vyššou súťažou je už iba
extraliga. V predchádzajúcej
sezóne sme skončili v strede tabuľky, aj keď sme až do konca
atakovali tretiu priečku. Treba
spomenúť, že nás teší aj záujem
hráčov mimo Vajnor reprezentovať Vajnory, keďže tu nachádzajú dobrý kolektív a správnu
atmosféru.
V minulej sezóne sme dokonca výraznejšie prekročili aj
hranice Slovenska, keď za nás
hrali aj hráči z Česka, Macedónska, Francúzska i z Grécka! V nastávajúcej sezóne
2014/2015 nás čakajú súperi
z predchádzajúceho ročníka
– Malacky, Stupava, Piešťany,
Cífer, ŠKP Bratislava B, ďalej
zostupujúci z extraligy – Pezinok, z východnej skupiny
preradená Lehota pod Vtáčnikom a opäť vstupujúca Trnava. Neuvidíme teda do vyššej
súťaže postupujúcu Šaľu ani

poslednú v tabuľke Dunajskú
Stredu a B družstvo Modry.
V slovenskom pohári nám
žreb prisúdil extraligové Áčko
ŠKP Bratislava.
Záverom stručnej informácie
by som chcel v mene výboru
poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, vedúcim
i hráčkam a hráčom za obdobie 55-ročnej činnosti, za
množstvo odvedenej práce
a „tvorbu“ zaujímavej histórie
športu vo Vajnoroch. Týmto
vás všetkých srdečne pozývame na oslavy výročia, ktoré sa
uskutočnia v sobotu 13. septembra na hádzanárskom ihrisku vo Vajnoroch. Pripravený
je celodenný program pre všetkých. Doobeda sú pripravené
športové hry pre deti, poobede turnaj mužov a exhibičný
zápas „Old boys“ a večer príjemné spoločenské posedenie.
Menovité pozvánky nebudú,
takže toto berte ako pozvanie
a nebojte sa prísť!!! Pozvite aj
bývalých členov a všetkých
priaznivcov vajnorskej hádzanej. Ďakujeme!
Václav Fekete
7 – 8/2014
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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

www.vajnory.sk

Prosba o pomoc pri hľadaní ukradnutých
častí plynovej kotolne a náradia
(vrátenie ukradnutých vecí za odmenu)
Vážení obyvatelia!
Chceli by sme Vás touto cestou poprosiť o pomoc pri hľadaní odcudzených vecí zo dňa
24. 7. 2014 z prebiehajúcej rekonštrukcie plynovej kotolne na ul. Osloboditeľskej v Bratislave mestskej časti Vajnory.
Cena odcudzeného materiálu je pre páchateľa prakticky nulová, pretože odcudzené
komponenty sú nahlásené u výrobcu kotlov a iba ten môže dané komponenty uviesť do
prevádzky a skôr či neskôr bude páchateľ vypátraný resp. komponenty pre neho nemajú
žiadny význam. Preto prosíme aj samotných páchateľov o vrátenie ukradnutých vecí za
odmenu. Ponúkame odmenu finančnú odmenu aj za nájdenie ukradnutých vecí.
Ďakujeme
TZB Technológie, s.r.o.
Mail.: info@tzbtechnologie.sk
Tel.: 0911 498 438, 0908 421 844

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

Pôžička
Dôchodcovia
Zamestnaní
Živnostníci
Podnikatelia
0944424324

Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. so sídlom Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, IČO: 36 772 054

podľa ustanovenia § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru
na prízemí zrekonštruovanej budovy Kultúrneho zariadenia Baničova o výmere 45,8 m2 za účelom prevádzkovania nasledovných činností: Prevádzkovanie kaviarne, cukrárne alebo vinárne.
Nehnuteľnosť - Kultúrne zariadenie Baničova, prevádzková budova - číslo súpisné 10036, postavená na pozemkoch registra „C“ parc. č. 673/3, 673/4,
673/5, 673/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Vajnory, mestská časť Bratislava-Vajnory, okres Bratislava III, zapísané
na liste vlastníctva 3071.
Nebytový priestor pozostáva z hlavného priestoru – miestnosť o výmere 37,9 m2 a obslužného priestoru – miestnosť o výmere 7,9 m2
Doba nájmu: Nájomná zmluva bude uzatvorená až s účinnosťou po kolaudácii rekonštrukcie Kultúrneho zariadenia Baničova, najskôr od mesiaca január
2015. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Návrhy na uzavretie zmluvy môžete podávať písomne na adrese vyhlasovateľa v uzatvorenej zalepenej obálke s označením „Obchodná verejná súťaž na
prenájom nebytového priestoru na prízemí zrekonštruovanej budovy Kultúrneho zariadenia Baničova - NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 31. 10. 2014.
Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 18. 11. 2014.
Vyhlasovatel‘ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.
Bližšie informácie o podmienkach súťaže získate elektronickou formou na adrese: vpsba@vpsba.sk. Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže
si môžete vyžiadať na adrese sídla vyhlasovateľa alebo elektronickou formou na: vpsba@vpsba.sk

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

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 26. augusta 2014, číslo 7 - 8/2014, 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.

BURZA
MDPLĀN\, v spolupráci s MestsNRXĀDVĨRX
Bratislava – 9DMQRU\, 9iVVUGHĀQHSR]ôYDM~QD
GHWVN~MHVHQQR - ]LPQ~EXU]X

KDE: GHWVNpLKULVNR- .RQLDUNRYDulica
.('<  - 
3UHGPHWRPSUHGDMDEXGHSRXæLWpREOHĀHQie SUHYHNRY~NDWHJyULX
0 - URNRY– MHVHQQpD ]LPQpREOHĀHQLHäSRUWRYpSRWUHE\
äNROVNpWDäN\NQLK\ KUDĀN\REXY .GLVSR]tFLLEXGHFFD
stolov, ĀLæHNWRSUYôSUtGH, ten EXGHPDĨVW{O Preto si prineste
GHNXSODFKWX VXäLDNDOHERVWRMDQ 3UHGiYDM~FLPPDPLĀNiP
RGSRU~ĀDPSUtVĨR SROKRGLQXVN{U
9VWXSSUHNDæGpKRMH=$'$502
$NFKFHWHQHMDNp veci GDURYDĨ QDFKDULWX, SULYVWXSHQDEXU]X
EXGHNUDELFDV Qi]YRP„DARUJEM“
%XU]DVDQHEXGHNRQDĨlen v SUtSDGHQHSULD]QLYpKRSRĀDVLD
Informácie na HULNDEUDXEUDX#JPDLOFRP
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Budujeme, opravujeme,
aby Vajnory boli krajšie
a lepšie sa tu žilo
Brúderovej
Nový chodník okolo ZŠ Kataríny

Oprava vozovky Jačmenná ulica

Na školskom dvore ZŠ K. Brúder
ovej pribudli nové preliezačky

Čistenie Pračanského kanála

Stavba nového Domu kultúry nap
reduje míľovými krokmi na rad
osť

Nový chodník Na jarku

všetkých Vajnorákov

Úpravou povrchu cesty na križovatke Jačmenná by mali zmiznúť mláky po dažďoch

