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Za oknami svoju farebnú paletu naplno predstavila jeseň. Nad prázdnymi
strniskami zafúkali chladnejšie vetry, ktoré prilákali na lúky deti a ich
rodičov. V povetrí na šnúrkach predvádzajú svoj jesenný balet pestrofarebné šarkany a vyvolávajú úsmev
na tvárach detí aj ich rodičov. Z pod
striech sa vytratili švitoriace lastovičky a spolu s nimi odletel do teplých
krajov aj miestny zmrzlinár Sebo. Gazdovia v záhradkách zbierajú plody svojej práce a tešia sa z krásneho ovocia.
V pivniciach v sudoch a demižónoch
prebubláva burčiak. Tohtoročné víno
bude dobré. Prialo mu počasie v lete aj
dlhá slnečná jeseň. Poézia jesene sa
pomaly prelína do reality. V sobotu 10.
novembra je deň, keď každý môže rozhodnúť o najbližšej budúcnosti. Voľby
do samosprávy sú priestor, kde môžeme otvorene ohodnotiť našich zástupcov na obecných úradoch. Vystavíme
im vysvedčenie a rozhodneme, či sme
s ich prácou spokojní alebo nie. V túto
novembrovú sobotu rozhodneme, kto
nás bude zastupovať a presadzovať
naše záujmy a ciele. Bude len na nás,
ako sa rozhodneme a aká bude budúcnosť Vajnor. Dajte váhu svojmu svojmu hlasu. Nezabudnite, táto jesenná
sobota je dôležitá!

www.vajnory.sk
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V ostatnom čase sa začali
v mestskej časti Bratislava
- Vajnory objavovať na miestnych komunikáciách, ktoré sú
v správe MČ Bratislava, ale aj
Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, prekážky.
Podľa platného zákona č. 8/2009 o cestnej premávke § 2 je prekážkou cestnej
premávky všetko, čo môže ohroziť alebo
obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov.
Podľa § 3, ods. 2 a 6 a § 8, ods. 1, zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
zmien je potrebné na takéto zaujatie verejného priestranstva stanovisko príslušného cestného správneho orgánu.
Podľa § 43 ods.1 zákona č8/2009 Zz. o
cestnej premávke: Kto spôsobil prekážku
cestnej premávky, je povinný ju bezod-
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kladne odstrániť. Ak to neurobí, je povinný
ju bezodkladne odstrániť na jeho náklady
správca cesty. Ten, kto odstráni prekážku
cestnej premávky, je povinný bezodkladne zabezpečiť aj odstránenie predmetov
a odpadov prekážajúcich v zjazdnosti na

ceste, ktoré s prekážkou cestnej premávky
súvisia.
Týmto si vás dovoľujeme vyzvať na odstránenie prekážok v užívaní miestnych
komunikácií, ako aj chodníkov, inak budeme nútení pristúpiť k ich odstráneniu.

Koniec septembra bol na jednotku
... alebo divadelníci vo Vajnoroch

Cvičebné (workoutové) ihrisko je oficiálne otvorené

Miestny úrad

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

Nebezpečné prekážky na
miestnych komunikáciách

AKTUALITY
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V ostatný septembrový
večer sme vo Vajnoroch
privítali vzácnych ľudí – Ingrid Fašiangovú a Mariána
Chudovského – ktorí boli
hosťami v talkshow „Obrazy
v zrkadlách“.

žisér. Určite sa máme na čo tešiť, a začať
zháňať vstupenky. Pochválili Vajnorákov,
že nezabúdajú na svoje tradície, že sa vyobliekajú do krojov, otvoria domy – stihli
totiž ešte navštíviť jeden priestor podujatia „Maľované Vajnory“ ... a na oplátku
dobehol Igor Hraško, a zahral a zaspieval
zopár veselých vajnorských ľudových
piesní. Veľkú radosť mala aj Danka Zema-

nová, ktorá vyhrala v tombole vstupenky
a pôjde do divadla.
Moderátor a hostiteľ Igor Roy bol pripravený, kládol otázky, viedol, dopĺňal debatu, na profesionálnej úrovni zaspieval dve
skladby zo svojho repertoáru. Ďakujeme,
bol to príjemný nedeľný večer, a už teraz
sme zvedaví, a tešíme sa, na októbrovú
talkshow.

Obaja dobre naladení pokojne hovorili
o svojej práci, o láske k divadlu, o každodennom živote, o svojich koníčkoch
aj o problémoch, ktoré museli riešiť pri
vedení našich popredných divadelných
scén. S úsmevom a nostalgiou spomínali na svoje detstvo, na študentské časy
v Bratislave, na divadelné začiatky, tiež
čo-to prezradili, čo nové chystajú v prebiehajúcej sezóne v divadle – Ingrid Fašiangová, ako generálna riaditeľka Novej
scény, a pán Chudovský, ako divadelný re-
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STAROSTA ODPOVEDÁ
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Spýtali sme sa starostu

s externou spoločnosťou a realizuje sa
vždy, keď sa kontajnery naplnia. Naši zamestnanci sa snažia udržať zberný dvor
v čo najväčšom poriadku. Zaregistrovali
sme však aj prípady, keď občan dovezie
a prehodí odpad aj cez plot v čase, keď
je zberný dvor zatvorený. Ocenili by sme,
aby občania, ak vidia v okolí pohybovať
sa podozrivé osoby, informovali o tom
mestskú alebo štátnu políciu.

Vážení spoluobčania,
moji milí Vajnoráci!

?

O znečisťovaní prostredia v okolí
nášho bydliska som už niekoľkokrát písala. No napriek tomu pokračuje znečistenie časti potoka Na Pántoch v Bratislave-Vajnoroch.

Monika

Dobrý deň, Monika, je pozitívne že
vás zaujíma stav životného prostredia.
Vaším podnetom sme sa zaoberali a
16.10.2018 sme urobili obhliadku na
mieste. Zistili sme, že v koryte vodného toku Vajnorského potoka, ktorý je v
správe Slovenského vodohospodárskeho
podniku, š. p., sa nachádza nezákonne
uložený odpad, zložený zo 6 ks polystyrénu, plastových fliaš a niekoľko plechoviek. Vzhľadom na to, že ide o malé
množstvo, jeho odstránenie zabezpečíme pracovníkmi hospodárskej správy MÚ
BA-Vajnory, aby si tam niekto neurobil
veľkú skládku odpadu. O nezákonnom
uložení a nasledovne o odstránení odpadu sme informovali správcu vodného
toku a OÚ BA, odbor starostlivosti o životné prostredie.

?

Pán starosta, na svojej stránke
ste prezentovali slogan: „Viac
zelene v Bratislave“ a chceli ste nechať zrátať všetku zeleň. Zaujímalo
by ma, ako sa to dá realizovať a koľko to bude stáť?

Martin

Dobrý deň, Martin! Mestská časť Bratislava-Vajnory má vypracovaný Projekt
starostlivosti o stromy 2017, ktorý rieši Pasportizáciu stromov a stromových
skupín spoločnosťou SAFE TREES, s.r.o.,
od marca 2017. Externá spoločnosť v
projekte navrhla evidenciu, ošetrenie a
monitoring drevín. Firma dodala softvér,
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v ktorom sa každý strom na verejnom
priestranstve zaznačí do databázy. Dáta
zo softvéru potom vyexportuje do mapy,
ktorá je prístupná na stránke Stromypodkontrolou.cz. Tento portál je verejne
prístupný a môžu do neho svoje dreviny vkladať aj súkromné osoby. Okrem
Vajnor v ňom nájdete aj okolité verejné
správy, ako Raču alebo Svätý Jur. Ošetrenie drevín je každoročne zabezpečené najmä podľa označenia naliehavosti
prostredníctvom odborne spôsobilej
osoby, s ktorou má mestská časť uzavretú dohodu, pracovníkmi hospodárskej
správy a v zložitých prípadoch vybranou
externou firmou.

?

Zaujímalo by ma, prečo v zbernom dvore Pri pastierni sa hromadí neodvezený odpad, ktorý láka
rôznych ľudí, tzv. recyklantov a tí z
neho vyberajú, čo sa dá speňažiť. Ich
prítomnosť spôsobuje kolízie a nevyhnutnosť vyhýbania sa. Čo sa s tým
dá robiť?

Občan Z

Dobrý deň, občan Z! Ďakujeme za podnet, ktorý ste nám poslali. Podľa dokumentácie zo zberného dvora je odpad
pozostávajúci zo zvyškov stavebného
dreva a iného stavebného materiálu.
Ani jeden z nich na zberný dvor nepatrí.
Tento zberný dvor je určený na zelený
odpad. Náš pracovník v niektorých prípadoch nedokáže zabezpečiť, aby si ten,
kto privezie nevhodný odpad, ho odviezol aj naspäť. Zatiaľ to podľa možnosti
triedi, čo sa dá, pridá do najbližších kontajnerov, tie pri konci obdobia prevádzky
zberného dvora zabezpečíme a odpad
odvezieme. Odvoz odpadu je dohodnutý

Posledný raz na týchto stránkach odpovedám na vaše otázky a podnety
ako váš starosta. Od decembra sa vám
prihovorí ten nový. Verím, že bude
dobrým nástupcom a bude pokračovať v tradíciách a práci, ktorú sme na
miestnom úrade so spolupracovníkmi
zastávali. Snažil som sa vždy poctivo
a čestne obhajovať a presadzovať záujmy Vajnor a Vajnorákov a viem, že
ľudia o tom vedia. .
Dvanásť rokov som sa spolu s vami
snažil budovať a zvelebiť naše Vajnory. Nie je to len miesto, kde žijem s
rodinou, Vajnory pre mňa navždy ostanú spojené s hrdosťou na to, ako veľa
dokáže aj malá mestská časť. Tu, vo
Vajnoroch, žijú moje deti a verím, že tu
ostanú žiť aj moji vnuci. Som hrdý na
to, čo tu po nás zostáva. Tých dvanásť
rokov bude vždy svetlým momentom
môjho života. Odchádzam z funkcie
starostu, ale zostávam vaším susedom
a hrdým Vajnorákom, nech už ma hlasy
voličov alebo Pán Boh zavedú kamkoľvek.
Chcem sa vám poďakovať za dôveru
a podporu, ktorou ste ma poctili. Moji
najbližší o mne vedia, ako sa viem do
vecí zahryznúť a koľko energie pri tom
viem vydať. Bez vás by som tej bojovnosti nemal ani kúsok. Chcem sa poďakovať všetkým spolupracovníkom z
miestneho úradu, že mi pomohli splniť
naše vízie. Bez nich by som bol ako bez
rúk a bez nôh. Ďakujem aj poslancom.
Spolu sme ukázali celej Bratislave, ako
sa dá spolupracovať a prinášať výsledky, keď je vôľa na oboch stranách.
Ospravedlňujem sa, ak som niekoho v
návale práce nahneval alebo zarmútil.
Aj za chyby, ktoré som mohol urobiť.
Ďakujem aj za kritiku, veľakrát mi pomohla napraviť to, čo nám v zápale
ušlo. Boli to krásne a hrdé roky, také
krásne a hrdé, ako naše Vajnory. Teším
sa na ďalšie susedské stretnutia.

AKTUALITY

Poslanci zvážili riziká, na ktoré ich upozornilo
MV SR, a to nezákonnosť komunálnych volieb,
netransparentnosť financovania volebných
kampaní a referendá uskutočnia 8.decembra 2018
Tomáš Kulka

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory boli dňa 17. októbra
2018 vyhlásené referendá na
základe žiadosti o ich vyhlásenie.
Referendá sa uskutočnia 8. decembra 2018.
V prvom referende je predložená
otázka:
„Súhlasíte so zmenou funkcie plochy
staré letisko Vajnory z doterajšej funkcie šport a telovýchova na iné funkcie v
územnom pláne Bratislavy?“
pričom druhé referendum obsahuje
otázky dve:
1. „Súhlasíte, aby pred kruhovým objazdom Vajnory bol umiestnený pripájací
a odpájací pruh, nový vstup pre tranzit
z nadjazdu do obce, na ploche izolačnej
zelene parkovisko pre 50 áut a v obytnej zóne predajňa potravín o rozlohe cca
1300m2?“
2. „Súhlasíte, aby verejne prerokovaný
návrh územného plánu zóny Šuty z roku
2013 bol nahradený novým návrhom,
ktorý pri kruhovom objazde zodpovedá
projektovej dokumentácii developera
predajne potravín?“
Miestne zastupiteľstvo zároveň určilo lehoty na vytvorenie okrskových komisií a
delegovanie jej členov, ktoré sú spoločné
pre obidve referendá: lehotu na vytvorenie okrskov na hlasovanie v miestnom referende a určenie hlasovacích miestností
na 13. 11. 2018. Lehotu na vytvorenie
miestnej komisie pre referendum a delegovanie jej členov a lehotu na vytvorenie okrskových komisií pre referendum a
delegovanie ich členov na 16. 11. 2018.
Lehotu na ich prvé zasadanie na 22. 11.
2018.
Poslanci zvážili riziká, na ktoré ich upozornilo ministerstvo vnútra, a to nezákonnosť komunálnych volieb, netransparentnosť financovania volebných kampaní,
referendá sa vo Vajnoroch uskutočnia v
termíne sobota 8. decembra 2018. Miestne zastupiteľstvo sa pri termíne vyhlásenia riadilo odporúčaním Ministerstva
vnútra SR, sekcia volieb a referenda, ktoré upozornilo na riziká spojenia volieb a
miestneho referenda. Konanie miestneho referenda nemožno spojiť s konaním

volieb do orgánov samosprávy obcí tak,
aby okrskové volebné komisie a miestna
volebná komisia plnili okrem úloh pre uvedené voľby aj úlohy komisie pre miestne
referendum. Uvedené vyplýva z toho, že
§ 169 a § 170 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva
ustanovuje miestnu volebnú komisiu a
okrskové volebné komisie len na voľby
do orgánov samosprávy obcí.
Podľa doručeného stanoviska MV SR
považuje konanie miestneho referenda
v deň konania volieb do orgánov samosprávy obce za problematické nielen z
pohľadu organizačno – technického zabezpečenia, ale aj z pohľadu podmienok
vedenia volebnej kampane podľa zákona
č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, a
to najmä v prípade, ak členovia petičných
výborov sú zároveň aj kandidátmi vo voľbách do orgánov samosprávy obce. Takéto spojenie by mohlo mať za následok
právnu neistotu samotných kandidátov
pri plnení podmienok volebnej kampane,
zmätok vo financovaní volebnej kampane, a zároveň by mohlo viesť aj k zníženiu transparentnosti vedenia volebnej
kampane. Ministerstvo tiež upozornilo, že
takáto situácia by mohla viesť až k neprípustnému ovplyvňovaniu voličov v deň
volieb, čo by mohlo mať za následok nezákonnosť volieb do orgánov samosprávy obce. Ministerstvo za najvhodnejšie
riešenie odporučilo vykonanie miestneho
referenda až po vykonaní volieb do orgánov samosprávy obcí.
Mestská časť sa obrátila so žiadosťou o
usmernenia na viaceré príslušné štátne
orgány aj na Úrad vlády SR. Úrad vlády
ako gestor petičného zákona nás informoval, že na posúdenie petície je potrebné predloženie originálov petičných
hárkov a nepostačia iba ich overené kópie, tak ako bolo pôvodne predložené. Ministerstvo vnútra, sekcia verejnej správy
nás informovala, že ak nám boli doručené
dve petície, tak je potrebné ich posudzo-

vať osobitne, a je potrebné vyhlásiť dve
referendá. Keďže môže ísť o dve vecne
odlišné a nesúvisiace petície, uvedený
postup umožní, aby obyvatelia v každej
veci mohli osobitne využiť svoje právo
zúčastniť sa na správe veci verejných.
Vzhľadom na to, že pre referendá je nevyhnutné vytvoriť osobitné okrskové aj
miestne komisie, tak spojenie volieb a
referenda by nijako neznížilo náklady na
ich uskutočnenie referend, a teda neboli by ani hospodárnejšie. Na tento účel
zastupiteľstvo zároveň schválilo zmenu
rozpočtu, kde na vykonanie referend vyčlenilo sumu 11 740 €. Na organizáciu
samotného referenda bude potrebné
zapojenie najmenej 48 členov a zapisovateľov okrskových a miestnych komisií.
Členov komisií môže nominovať petičný výbor a skupina aspoň 3 poslancov.
Personálne zabezpečenie referend bude
teda ešte náročnejšie ako pri samotných
voľbách.
Miestne zastupiteľstvo vyhlásilo referendá v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda,
tak aby sa konali v sobotu 8. decembra
2018 v lehote určenej zákonom (90 dní
od doručenia petície), aby ich bolo možné
organizačne, personálne a technicky zabezpečiť a aby nevznikol dôvod na spochybnenie zákonnosti samotných volieb.
Stanoviská MV SR a Úradu Vlády SR sú
zverejnené na stránke www.vajnory sk
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* Deň a čas konania volieb: sobota 10. 11. 2018 od 7.00 do 22.00 h
* Miestom konania volieb sú pre:
Okrsky č. 1 a 2:	Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1
Okrsky č. 3 a 4:	Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27
Okrsok č. 5:		Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59
VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Alviano, Dorastenecká, Nové Šuty,
Pod krížom, Pri nadjazde, Pri pasienku,
Pri potoku, Pri starom letisku, Pri šanci,
Príjazdná, Regrútska, Roľnícka 1 - 29 (nepárne), Roľnícka 2 - 40 (párne), Rybničná
1 - 43 (nepárne), Rybničná 2 - 32 (párne),
Šutráková, Tibenského, Tomanova 1 - 51
(nepárne), Tomanova 2 - 34 (párne), Tomanova 54 - 64 (párne), Tuhovská, Uhliská, Zbrody

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2

Buzalkova, Čierny chodník, lokalita
Vajnorské jazerá, Pračanská, Pri mlyne,
Šachorová, Šinkovské, Široká, Šuty, Za
mlynom

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3

Hospodárska, Jačmenná, Kataríny
Brúderovej, Kúkoľová, Na jarku, Ochotnícka, Osloboditeľská, Pod lipami, Pri
pastierni, Roľnícka 31 - 351 (nepárne),
Roľnícka 42 - 384 (párne), Veľké Štepnice, Za humnami

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4

Baničova, Koncová, Koniarkova, Kratiny,
Na doline, Nad jazierkom, Nad Válkom,
Nemecká dolina, Pod Válkom, Pri Struhe,
Skuteckého, Šaldova, Tomanova 51A
- 119 (nepárne), Tomanova 70 - 138
(párne), Za farou, Zátureckého

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5

Rybničná 34, 38, 38N, 40D, 59, 61A,
61B

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na voľby
starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na voľby
do Miestneho zastupiteľstva v Bratislave-Vajnoroch
Mestská časť Bratislava-Vajnory uverejňuje podľa § 173, ods. 2 zákona č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných na voľby do miestneho zastupiteľstva:

Volebný obvod č. 1
1. Jana Besedová, Mgr., 37 rokov, marketingová manažérka, nezávislá kandidátka
2. Monika Debnárová, Ing., 42 rokov, projektová manažérka, nezávislá kandidátka
3. Martin Demo, Ing., 54 rokov, riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát

6. Dominika Feketeová, 23 rokov, predajca
športových potrieb, nezávislá kandidátka

14. Martin Oťapka, Ing., 41 rokov, projektový manažér, nezávislý kandidát		

7. Marek Grebeči, 44 rokov, vedúci odbytu,
nezávislý kandidát

15. Katarína Pokrivčáková, Ing., 40 rokov, manažérka, nezávislá kandidátka

8. Justín Horvatovič, Mgr., 35 rokov, výrobný riaditeľ, Kotleba – ľudová strana Naše
Slovensko

16. Jozef Šimonovič, 69 rokov, herec, nezávislý kandidát

9. Peter Jaslovský, Ing., 57 rokov, konštruktér, nezávislý kandidát
10. Milín Kaňuščák, Ing., 47 rokov, manažér,
Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické
hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

4. Matúš Fekete, Bc., 35 rokov, živnostník
– web developer, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina
– Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia
Slovenska

11. Mária Knausová, 54 rokov, predsedníčka
SVB, účtovníčka, nezávislá kandidátka
12. Peter Koprla, 62 rokov, invalidný dôchodca, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár,
Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

5. Václav Fekete, Ing., 65 rokov, stavebný
inžinier - vodohospodár, nezávislý kandidát

13. Soňa Molnárová, Ing., 68 rokov, krízová
manažérka, nezávislá kandidátka

17. Stanislav Uhlár, Ing., 41 rokov, technický riaditeľ, nezávislý kandidát		
18. Róbert Vajda, 51 rokov, technik, nezávislý kandidát			
19. Juraj Zeman, JUDr., 36 rokov, právnik,
Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
20. Marián Zeman, 44 rokov, športový
manažér, nezávislý kandidát
21. Matej Zeman, Mag. iur., 38 rokov,
právnik, nezávislý kandidát		
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

3. Michal Vlček,

Ing., PhD., 36 rokov, poslanec MČ, vedecký pracovník, pedagóg, nezávislý
kandidát

Ing., 60 rokov, elektrotechnický inžinier,
nezávislý kandidát

Ing., 38 rokov, ekonóm, nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
na voľby primátora a poslancov
hlavného mesta Bratislava
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul,

6. Iveta Plšeková, MUDr.,

1. Viktor Béreš, Ing.,

7. Roman Ruhig, Mgr.

2. Jaroslav Brada, JUDr.,

8. Andrej Trnovec, RNDr.,

3. Václav Mika, Ing.,

9. Matúš Vallo, Ing. arch.,

4. Ján Mrva, Ing.,

10. Miroslav Vetrík, Mgr.,

5. Ivo Nesrovnal, JUDr.,
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Volebný obvod č. 7

1. Monika Debnárová, Ing.,
2. Justín Horvatovič, Mgr.,

JÁ

2. Marian Pružina,

SP

1. Juraj Ondruška,

N

O

MRV

A

Mestská časť Bratislava-Vajnory uverejňuje podľa § 178, ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných na voľby starostu mestskej časti:

JIL PRA

10. 11. 2018
VOLÍME

JÁNA MRVU
ZA PRIMÁTORA

Objednávateľ: Ing. Ján Mrva, Pri mlyne 30, 831 07 Bratislava
Dodávateľ: Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. , Pod lipami 2, 831 07 Bratislava

OZNÁMENIE o čase a mieste konania
volieb do orgánov samosprávy obcí

VOĽBY

CU

www.vajnory.sk

VI

VOĽBY

3. Ján Panák.,
4. Juraj Zeman.
Vo volebnom obvode (v mestskej časti Bratislava-Vajnory) sa volí 1 poslanec.
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15. ročník Vajnorských dožiniek 2018
Eva Bielčíková, snímky K. Bielčíková

Návšteva hostí z Talianska na
tohtoročnom jubilejnom 15.
ročníku Vajnorských dožiniek
sa prejavila aj vo fotogalérii
vajnorských noviniek,
ponúkame vám ďalšie fotografie z ich diania.

Ešte raz ďakujeme všetkým zúčastneným spolkom v sprievode, sponzorom,
remeselníkom, umelcom, ľuďom od
techniky, tvorcom programu, ale aj tým,
ktorí pracovali na pódiu alebo v jeho
okolí zadarmo a zvýšili tak kvalitu celého podujatia.
Nectí nás však jedna skutočnosť, že
sme niektorí z nás schopní ukradnúť
kvetinovú dekoráciu spred pódia, nuž
teda máme ešte čo meniť a vylepšovať,
VAJNORÁCI!

AKTUALITY

Vajnorské hody 2018, záverečné
letné podujatie
Eva Bielčíková , snímky M. Grebeči

Vajnorské hody patrili k záverečným podujatiam Kultúrneho leta 2018 vo Vajnoroch.
Boli oslavou patrónky miestneho kostola, ktorej je zasvätený, Panne Márii Sedembolestnej.
Po naozaj horúcom lete sme asi všetci
uvítali chladnejšie počasie, ktoré nám
tak doprialo prežiť pekné popoludnie v
Parku pod lipami. Priali sme si vytvoriť
pre prítomných príjemnú, ba až rodinnú atmosféru plnú dobrej nálady a aj
priestoru na stretnutie so známymi a k
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tomu sme prispôsobili najmä kultúrny
program. Hody slávnostne otvoril starosta Ján Mrva a jeho zástupkyňa Soňa
Molnárová.
A tak hodovanie sa začalo vystúpením
Vajnorského okrašľovacieho spolku. V
krátkej tanečnej pozvánke sa predstavili tanečníci z Interklubu v Bratislave,
ktorý bol hlavným organizátorom tanečnej súťaže, pre deti a dospelých
„Vajnorský tanečný pohár“, konajúcej sa
nasledujúci deň v DK Vajnory. Po nich
si už prišli na svoje milovníci Vajnorskej
dychovej hudby a opäť sa nám predstavila aj na tohtoročných hodoch hudobná
formácia SHINE. Nesmierny úspech zožala kapelka St. James Blues Distillery v
obsadení s anglickým spevákom a hodová veselica, ktorú si návštevníci naozaj

vychutnávali s hudobnou skupinou Kollarband až do 24.00 h. Zo sprievodných
podujatí sa deti tešili z nafukovacích
atrakcií, dospelí zo stánkov s remeslami,
ale aj pochúťkami. Vo dvore Vajnorského ľudového domu Podobenka z Vajnor
pripravila expozíciu tradičného vajnorského bývania a ľudových remesiel,
záujemcovia si mohli zakúpiť ľudovoumelecké výrobky, publikácie MČ, tričká,
keramiku, prezrieť si výstavu ornamentov maľovaných deťmi, špeciálne k hodom boli pripravené ukážky tradičného
prešovania hrozna. V nedeľu sa v Kostole Sedembolestnej Panny Márie konala
slávnostná svätá omša, v ktorej účinkoval aj Spevácky zbor sv. Jána Pavla II. a
ktorá bola dôstojným skončením osláv.
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Štyridsať rokov od zvolenia
Karola Wojtylu za pápeža
Igor Zbojan

Je 40 rokov od konkláve, ktoré
16. októbra 1978 zvolilo za
pápeža poľského kardinála
Karola Wojtylu, Jána Pavla II.
Chceme si pripomínať nádhernú postavu svätca, s ktorou sme žili, a ktorý je pre
nás príkladom človeka, ktorý
všetkých iba miloval.
To bolo evidentné na stretnutí s každým
človekom, pri stretnutiach s predstaviteľmi iných náboženských vyznaní, pri stretnutiach s každou dušou, ktorá bola cieľom
jeho prežívania i jeho bezprostredného
osobitného vzťahu. Bol mierotvorcom,
umelcom, básnikom a dramatikom, filozofom, tvorcom encyklík a exhortácií.
Vyše štyri storočia pápežom nebola žiadna osobnosť netalianskeho pôvodu. Ján
Pavol II. sa stal prvým pápežom v histórii,
ktorý rozumel po slovensky. Jeho vzťah
k Slovensku bol nezabudnuteľný. Vo
Vajnoroch, kde pobozkal slovenskú zem,
prišiel odovzdať svoje osobné posolstvo
slovenskému národu. Tu sme sa s ním
stretli. No, nelúčil sa s nami, chcel opakovane navštíviť Slovensko.
Ján Pavol II. v živote zažil mnoho utrpenia.
Deväťročný stratil matku, ktorá mu stále
chýbala, a neskôr tiež jediného brata, človeka mladého veku. Hlboká úcta a láska
k Panne Márii bola u neho prirodzená,
možno ho doviedla aj k jeho osobnému
rozhodnutiu stať sa kňazom. Pripravoval
sa na duchovnú cestu počas obdobia II.
svetovej vojny. Po nastolení komunistického zriadenia mala Cirkev neľahkú pozíciu. Práve vtedy sa ukázal jeho charakter,
nebál sa hovoriť od srdca, tak, ako cítil.
Venoval sa najmä mladým, o čom bola tajná polícia pravidelne informovaná. Svoju
vieru však sa nebál prejavovať v podmienkach, ktoré poznačili a deformovali
myslenie mnohých ľudí a ich vonkajšie
prejavy.
Veľmi obľúbený kňaz sa stal biskupom
ako 38-ročný. Oznámenie o vymenovaní za pomocného biskupa v Krakove ho
zastihlo na výlete s mládežou, s mladými
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vodákmi. Do náročného boja a nevyhnutnej koexistencie so štátnou mocou vstúpil spôsobom, ktorý vzbudzoval rešpekt.
Prejavoval sa s plnou autoritou a neohrozene. Bol obľúbeným kazateľom a vyhľadávaným spovedníkom, nadšeným organizátorom, iniciátorom mnohých aktivít s
mládežou, ktoré posilňovali odhodlanie
vzdorovať nepriaznivým podmienkam v
prostredí útlaku komunistického režimu.
Ako 43-ročný sa stal arcibiskupom v Krakove a jeho slovo malo značnú váhu medzi poľským episkopátom. Bol oporou pre
predstaviteľov poľskej Cirkvi, osobitne
kardinála Stefana Wyszynského. Dlhšie
pôsobil tiež ako profesor na Jagelonskej a
Lublinskej univerzite, kde spomienky na
jeho pôsobenie pretrvávajú, pretože bol
vzorom otvoreného a láskavého človeka,
človeka príkladnej viery. Ako arcibiskup
sa zúčastňoval na viacerých aktivitách
vo Vatikáne, kde bol už predtým oboznámený s prostredím a pri dokončení kňazských štúdií tam bol vyslaný na prehĺbenie kňazského vzdelania. Ako 47-ročného
ho pápež Pavol VI. vymenoval za kardinála. Bolo to povzbudením pre poľskú Cirkev, ale tiež obohatením tvorivej činnosti
v Ríme v prostredí vatikánskych kúrií.
Nezabudnuteľným dňom sa stalo jeho
prvé vystúpenie bezprostredne po zvolení za pápeža. Celý svet bol prekvapený nielen jeho poľským pôvodom, ale i
svojím osobným príhovorom, v ktorom sa
črtali slová a postoje výraznej osobnosti Cirkvi. A na to nasledoval aj zakrátko
televíznymi kamerami prenášaný rozhovor s novozvoleným pápežom. Otvorený
a veľmi sympatický človek, ktorý upútal
svetovú verejnosť hneď svojím prvým

rozhovorom s médiami. Karol Wojtyla si
dal meno Ján Pavol II. Do svojho erbu si
dal veľké M (Mária). Jeho heslom je „Totus
tuus“, čo v preklade znamená „Celý Tvoj“.
Kardinál Wyszynski novozvolenému pápežovi povedal: „Ty musíš priviesť Cirkev
do tretieho tisícročia.“ Boli to dosť odvážne slová, ktoré sa naplnili. Pontifikát
Jána Pavla II. bol tretím najdlhším v celej
Cirkvi. Nejde však o dĺžku pontifikátu, ale
o jeho obsažnosť.
Ako najmladší zvolený pápež od čias pápeža Pia IX. (1846) začal Ján Pavol II. svoj
pontifikát ako mimoriadne zdravý, relatívne mladý muž, ktorý na rozdiel od svojich
predchodcov chodieval na túry, plával
a lyžoval. Napriek tomu po dvadsiatich
piatich rokoch úradu, pokuse o atentát v
roku 1981 a množstvu zdravotných problémov, fyzické zdravie Jána Pavla II. stále
upadalo. Mal nádor, ktorý mu z hrubého
čreva odstránili, bolestivú artritídu po výmene bedrového kĺbu, zlomenú stehennú
kosť, a ortopedická operácia v roku 2001
potvrdila, že pápež Ján Pavol II. trpí na
Parkinsonovu chorobu. Aj napriek tomu
pokračoval vo svojich cestách po celom
svete. Tí, ktorí sa s ním stretli ku koncu
života, potvrdili, že hoci bol po fyzickej
stránke veľmi zničený, mentálne bol stále
veľmi čulý.
Iba tri mesiace po svojom zvolení sa Svätý Otec vybral na prvú cestu mimo Talianska. Niekoľko dní predtým sa vyslovil, že
chce sa stať putujúcim pápežom. Povedal: „Chcem zájsť za všetkými, za chorými, čo trpia na posteli, predovšetkým za
utláčanými a ponižovanými. Chcel by som
prekročiť prah všetkých domov.“ Chápali
ho veriaci aj neveriaci, bol všetkým blízky.
Po jeho smrti zástupy v Ríme prevolávali
santo subito, „hneď svätý“. Prijímali sme
ho ako svätca, nie z dávnejších čias, ale
ako človeka, ktorý žil s nami, počuli sme
jeho slová a videli sme jeho skutky, ktorého život sa odohrával pred nami.
Vo Vajnoroch trpezlivo čakáme na pútnickú kaplnku, kde slúžil sv. omšu a na jeho
pamätník. Ako ľudia, ktorí ho mali radi a
ktorí ho dlhé roky mali radi, takže si vieme na to spomenúť, aké to bolo stretnutie. Myslíme na neho s úctou, i dojatím. Je
živým príkladom pre tých, ktorí prijali jeho
hodnoty vzájomného pochopenia, úcty,
lásky a porozumenia medzi všetkými ľuďmi. V tomto ostáva Ján Pavol II. svietiacim príkladom na životnej ceste každého
z nás.

VAJNORSKÝ ŽIVOT

Don Titus už má svoj pamätník
Podľa TK KBS, upravené,
snímky A. Jakubáč

Počasie v nedeľu 30. septembra bolo ako z reklamného
plagátu. V Kostole Sedembolestnej Panny Márie sa pomaly končí omša a na Námestí
Titusa Zemana vo Vajnoroch
sa tmolia čakajúci hostia aj
domáci. Všetci čakajú na procesiu z kostola, aby spoločne
odhalili sochu miestnemu
rodákovi, blahoslavenému
donovi Titusovi Zemanovi.
Bronzovú sochu v mierne nadživotnej
veľkosti odhalili a požehnali v jeho rodisku v deň prvého výročia blahorečenia.
Realizátorom myšlienky je synovec a birmovný syn Titusa Zemana Michal Titus
Radošinský, autorom sochy je akademický sochár Peter Švaral.
Socha predstavuje bl. Titusa vo veku
plného rozvoja, keď urobil rozhodnutie
sprevádzať mladých saleziánskych bohoslovcov tajne cez hranice do Talianska, aby tam mohli doštudovať a stať sa
kňazmi, čo im domáci komunistický režim
neumožňoval. Rozhodnosť a samotné
prechody cez hranice pripomína palica,
Titusovu lásku zasa ponúkané srdce

na dlani a ruženec pripomína Titusovu
úctu k Panne Márii. Na dolnom okraji
reverendy sú zobrazené čísla, ktorými
komunistický režim označoval Titusa v
jednotlivých väzeniach jeho 13-ročného
väznenia.
Odhaleniu sochy predchádzal prednes

Hymnu ku cti. bl. Titusa v podaní herca
Jozefa Šimonoviča. Samotný akt odhalenia vykonali spoločne Michal Titus Radošinský a žiaci bl. Titusa Ján Brichta a Augustín Krivosudský. Nasledovne sochu
požehnal bratislavský arcibiskup Mons.
Stanislav Zvolenský. Ten pri požehnaní
pozval veriacich, aby sa k bl. saleziánovi
Titusovi modlili aj za nastávajúcu biskupskú synodu, venovanú téme mladých.
Na svätej omši, odhalení a požehnaní
sochy sa zúčastnili viacerí saleziáni aj s
provinciálom Jozefom Ižoldom, prítomný
bol tiež Apoštolský prefekt Azerbajdžanu biskup Vladimír Fekete, viaceré sestry saleziánky, nechýbali obe ešte žijúce
sestry bl. Titusa a ďalší príbuzní, a mnohí
Vajnoráci.
„Socha blahoslaveného Titusa ho sprítomňuje na miestach, kde mal 4. augusta 1940 primičnú svätú omšu a objasňuje celý jeho životný príbeh, spojený
s nepredstaviteľne veľkým utrpením,
ale naplnený nekonečnou láskou k Bohu
a všetkým ľuďom dobrej vôle, osobitne
k mladým chovancom saleziánov, ktorým
ostal nezmazateľne zapísaný v ich srdciach ako hlboko veriaci a obetavý kňaz a
jeden z najlepších pedagógov,“ povedal
v príhovore Michal Titus Radošinský.
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Čo sa deje na Starom letisku
Ján Komara

Mestskí poslanci na svojom zasadnutí dňa
27. 9. 2018 uznesením požiadali primátora,
aby s okamžitou platnosťou zrušil obstarávanie a schvaľovanie zmien a doplnkov 04,
ktorých súčasťou bola aj zmena na území
Starého letiska a zahájil proces obstarávania nových zmien a doplnkov k Územnému
plánu Hlavného mesta SR Bratislavy z roku
2007 po jednotlivých súvisiacich územiach.
Takéto uznesenie bolo aj dôsledkom listu
vajnorských poslancov, ktorí adresovali magistrátu v apríli a septembri 2018 a ktorý
inicioval poslanec Michal Vlček. Poslanci vo
svojom liste argumentovali tým, že pomery
v území sa zmenili natoľko, že obstarané
územnoplánovacie podklady sú už neaktuálne a mesto, ak nechce rezignovať na
zodpovedný výkon územného plánovania,
ich nemôže použiť ako návrh na schválenie
zmien a doplnkov a musí dať aktualizovať,
napríklad, dopravno-kapacitné posúdenie
celej lokality. Ak podľa názoru hlavného
mesta nie je možné vyňať túto konkrétnu
zmenu, navrhli schvaľovanie zmien odložiť
a pripraviť nový aktuálny územný plán, zodpovedajúci verejnému záujmu a aktuálnym
požiadavkám verejnosti.
Vajnorskí poslanci tiež mesto upozornili, že
považujú za nesprávny postup, keď územnoplánovacie podklady obstaráva investor,
ktorý navrhuje využitie územia a mesto sa
k týmto podkladom iba vyjadruje, namiesto
toho, aby samotné hlavné mesto navrhovalo
optimálne využitie svojho územia podľa potrieb mesta a jeho obyvateľov. Výsledkom takéhoto postupu je, že mesto je iba pasívnym
pozorovateľom tvorby územného plánu, pričom jeho úlohou by malo byť tento územný
plán aktívne vytvárať. Optimálne využitie
územia podľa požiadaviek mesta je tak nahrádzané prípustným využitím územia podľa požiadaviek investorov, resp. vlastníkov
pozemkov. Proces zmeny územného plánu
sa začal ešte v máji 2006, keď vtedajšie
miestne zastupiteľstvo súhlasilo so zadaním
urbanistickej štúdie na územie Staré letisko.
To bolo zároveň jediným momentom, keď
mestská časť iniciatívne vstúpila do zmeny
územného plánu, neskôr sa v procese tvorby
územného plánu viacnásobne opakovane
nevyjadrovala, pričom navrhovanú zmenu
podmieňovala redukovaním výstavby a jej
dôslednou reguláciou. Tak isto bolo zastupiteľstvom schválené zadanie územnoplánovacej štúdie na zmenu UP v máji 2006.
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3. ročník Vajnorského
tanečného pohára
Pripravil Igor Földes

Dňa 16. septembra 2018 sa
konal vo Veľkej sále Domu
kultúry vo Vajnoroch už 3.
ročník tanečnej súťaže Vajnorský tanečný pohár za
účasti tanečných párov detí a
dospelých v štandardných a
latinsko-amerických tancoch.

Zámer štúdie zadania bol jasný a schválený
v roku 2006 na potreby bývania a občiansku
vybavenosť k nemu. V nadväznosti na hodnotenie územného plánu Okresným úradom
Bratislava - odborom starostlivosti o životné prostredie mestská časť vo svojom liste
č. OS-UP-268/1749/2016-JŠ zo dňa 16. 2.
2016 požiadala o zníženie intenzity využitia územia a aj to podmieňovala spracovaním územnoplánovacej dokumentácie zóny.
Tieto požadované podmienky mestskej časti Bratislava-Vajnory však neboli v návrhu
zmien a doplnkov územného plánu naplnené, a preto nikto ani nemôže argumentovať
podmieneným súhlasom mestskej časti,
ako súhlasom s konečným návrhom, keďže
ňou požadované úpravy a pripomienky neboli zapracované. Vajnorskí poslanci uzne-

sením z 20. 9. 2018 požiadali, aby zmeny
a doplnky územného plánu UPBA ZaD4
pre územie “Staré Letisko” v katastrálnom
území Vajnory z návrhu vyňali alebo ho
vôbec neschválili, čím miestni poslanci jednohlasne vyjadrili svoj nesúhlas s návrhom
zmien a doplnkov, znova z iniciatívy poslanca Michala Vlčka. Za takéto uznesenie
hlasovali všetci prítomní poslanci. Tento
list bol doručený všetkým mestským poslancom, ktorí túto žiadosť vypočuli schválením uznesenia o zrušení navrhovaných
zmien.

Na súťaži sa zúčastnilo 100 párov z
tanečných klubov z celého Slovenska
a prvý raz i zo zahraničia. Zahraničné
páry boli zastúpené pármi z Českej republiky, Rakúska, Poľska a Maďarska.
Organizátorom súťaže bol Interklub
Bratislava a podujatie finančne podporilo miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Vajnory.
Súťaž uvádzal pán Eduard Slimák, vedúci Interklubu Bratislava, ktorý na
úvod požiadal zástupkyňu starostu MČ
Vajnory Soňu Molnárovú o slávnostné
otvorenie 3. ročníka tanečnej súťaže
Vajnorský pohár. Tá srdečne privítala
všetkých prítomných na pôde Vajnor a

vyjadrila potešenie z nadviazania na
úspešný 2. ročník z minulého roka.
Tým bola táto, už medzinárodná, súťaž
oficiálne otvorená a slávnostná promenáda zúčastnených tanečných párov
priviedla obecenstvo k prvému neutíchajúcemu potlesku! Tie predviedli
obecenstvu svoje umenie v tancoch
waltz, tango,valčík, quick step, samba,
rumba, cha cha, jive a paso doble. Súťažiaci vo vekových kategóriách, od naj-

menších detí a juniorov až po kategóriu
seniorov, predvádzali na parkete vynikajúce výkony. Obecenstvo intenzívne
povzbudzovalo a uznanlivým pokrikom
ocenilo každý vydarený tanečný prvok.
Ceny víťazom odovzdávali pani Soňa
Molnárová a zástupca Interklubu Bratislava Igor Földes.
Už teraz sa tešíme na štvrtý medzinárodný ročník Vajnorského tanečného
pohára v roku 2019!
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Na tanieri maľované
Elena Karácsonyová, snímky autorka

Vajnorské malé knižnice
oslávili v auguste piate narodeniny. Bola to príležitosť na
ich obnovu a vrátenie na svoje
miesta v úplne novom šate.
Vajnorský ornament je fenoménom, ktorým žijú Vajnory čoraz viac a ktorý zažíva
v ostatnom období svoju ďalšiu renesanciu. Príprava projektu a nasledovne zápis
nášho ornamentu do reprezentatívneho
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky „spôsobili“
vzrastajúci záujem o jeho vývin, formy,
dochované hnuteľné i nehnuteľné objekty, ním dekorované. Pozitívne je aj to,
že samotní obyvatelia Vajnor sa aktívne
snažia, aby tieto pamiatky neostali zabudnuté a aby neostali zabudnuté ani ich
autorky, ktorými boli ich mamy, tety, babky či prababky. A tak sa nám stále viac
darí znovu objavovať ženy, ktoré ornament vytvárali, zaslúžili sa o jeho rozvoj a
preniesli ho až do 21. storočia.
Záujem o vajnorský ornament ma pri príprave tohto článku, paradoxne, nezaviedol
najprv do niektorej z vajnorských domácností, ale do Jaroviec, k pani Marte Radovichovej, dcére pani Viktórie Zemanovej,
ktorá mi ochotne porozprávala o živote
svojej mamy a ukázala mi aj časť jej prác,
ktoré s láskou opatruje.

Viktória Zemanová so svojimi prácami
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O pani Viktórii Zemanovej jej rodina hovorí, že sa na ňu vo Vajnoroch zabudlo.
Možno je to dôsledok toho, že pani Zemanová, podobne ako mnohé ďalšie ľudové umelkyne, svoje práce nesignovala.
A mnohí preto ani netušia, že jedna z jej
prác sa nachádza vo väčšine vajnorských
domácností...
Zmienky o nej v monografiách a článkoch
venovaných Vajnorom, ornamentom a
vajnorskému folklóru nájdete naozaj iba
sporadicky - je to však neprávom. Žena,
ktorej životná cesta sa v mnohom podobá
životu jej rovesníčok, ktoré takmer celý
svoj život prežili v roľníckom a vinohradníckom prostredí Vajnor 20. storočia. Ako
ona sama zo žartu vravievala, bola taká
stará ako republika – narodila sa totiž v
novembri roku 1918, a tak isto, ako prvá
Československá republika, by dnes oslávila 100 rokov. Školu navštevovala vo Vajnoroch. Celý život pracovala na roľníckom
družstve, vo vinohrade. Sortu hrozna vedela rozoznať podľa strapca, ktorý držala
v ruke. Aktívne sa zúčastňovala na spoločenskom živote vo Vajnoroch. „Svadby,
čepčenie, rozprávanie na driapačkách
– bola vždy tam, kde sa niečo dialo,“ spomína jej dcéra. Hrávala divadlo, bola dlhoročnou členkou vajnorskej folklórnej
skupiny. Účinkovala i v prvom predstavení
vajnorskej svadby v roku 1966.
Vzťah k vajnorskému ornamentu v nej
pestovalo nielen prostredie, v ktorom žila,
ale bola aj jednou zo žiačok Kataríny Brúderovej vo vajnorskej škole (nájdeme ju aj
na známej snímke, kde je Katarína Brúderová so svojimi žiačkami a ich prácami). Od

mladosti vyšívala, maľovala obrazy, neskôr aj nástenné maľby. Jej „špecialitou“
boli taniere maľované vajnorským ornamentom, ktoré sú v mnohých, a to nielen
vajnorských domácnostiach. Práce pani
Viktórie Zemanovej nájdeme po celom
Slovensku i vo svete. Podľa spomienok
jej dcéry sa zúčastnila na realizácii nástenných malieb vo Vajnoroch - v kostole,
v družstevnej pivnici, v budove bývalej
reštaurácie Jednota a súkromných domoch, ale aj v Matici slovenskej v Martine.
Ornáty, štóly a iné sakrálne textílie vyšité
jej rukami putovali do Šaštína, Marianky,
talianskeho Alviana, francúzskych Lúrd,
portugalskej Fatimy, či rakúskeho Mariazellu. Geograficky najďalej nájdeme vankúš farebne vyšívaný na čiernom saténe
– vyhotovila ho v 60. rokoch minulého storočia a dostal sa až na Srí Lanku. Určite
jednou z jej najvýznamnejších prác, ktorú
namaľovala na sklonku života, je práve tá,
ktorú som spomínala na začiatku – je totiž
autorkou maľby na plagáte vydanom pri
príležitosti návštevy Jána Pavla II. vo Vajnoroch v roku 1990.
Pani Viktória Zemanová zomrela v roku
1994 vo veku nedožitých 76 rokov. Dodnes nám ju však pripomínajú nielen
publikované fotografie z aktívneho účinkovania vo folklórnej skupine, ale najmä
jej výšivky a maľby. Nesporne svojou
tvorbou patrí k tým maliarkam a vyšívačkám, ktoré pomáhali svojou tvorivosťou
zachovať krásu vajnorského ornamentu
až do dnešnej, uponáhľanej a na krásu
tak často skúpej súčasnosti.

Taniere maľované p. Zemanovou

Objednávateľ: Michal Vlček, Uhliská 7, Bratislava 83107
Zhotoviteľ: Mestská časť Bratislava Vajnory
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Slávnosť uvítania do života
Soňa Molnárová, snímka IFK

Keď sa domov naplní zvonením
hrkálok
a rozvonia bábätkom,
je to to najkrajšie a najmilšie
čo môže do rodiny vstúpiť.
Aj v našich vajnorských rodinách sa už
niekoľko mesiacov rozlieha nový detský
smiech i plač. Postaralo sa o to 15 najmladších členov rodín, ktorých sme sláv-

nostne privítali do veľkej rodiny Vajnorákov na „Slávnosti uvítania detí do života
27. septembra 2018“. Ich mená sú zapísané v Pamätnej knihe mestskej časti.
Mamičky okrem poďakovaní i gratulácií si
prevzali Pamätný list pre dieťatko a finančný príspevok od mestskej časti. Svojich
malých kamarátov prišli pozdraviť žiaci a
pedagógovia Základnej umeleckej školy
na Vrbenského. Našim malým ratolestiam
prajem, aby boli šťastným dieťatkom v
šťastnej rodine, kde sa majú všetci radi.
Rodičom prajem veľa dobrého zdravia, dostatok elánu, mnoho trpezlivosti a neúrekom úspechov pri výchove detí.

Meno Priezvisko
Andrej Hríbik,

dátum nar.
8. jún 2018

Samuel Mázik,

18. máj 2018

Zoja Husková,

2. máj 2018

Ema Husková,

2. máj 2018

Oliver Urbánek,

21. jún 2018

Richard Hudec,

5. júl 2018

Adam Lőrincz,

18. jún 2018

Oliver Buck,

14. máj 2018

Viktória Slimáková,

14. júl 2018

Michaela Ondrušová,

25. júl 2018

Nikoleta Sekerková,

26. máj 2018

Adrián Roller,
Matúš Čík,
Jakub Gaál,

19. júl 2018
1. august 2018
15. august 2018

Senior klub blahoželá

10
Ing. KAŇUŠČÁK
MILÍN

V októbri a novembri oslavovali svoje jubileá až 6 členovia
klubu. Sedemdesiate výročie oslávili 17. septembra Viera
Krištofičová a 27. 9. sme gratulovali k sedemdesiatke pani
Ľubomíre Medeovej, pánovi Františkovi Feketemu deň po
nej 28. 9. Rovnaké výročie oslávili František Grebeči 3.10.
a deň po ňom 4.10. oslávila Anka Bratošová Krásnych 80
rokov oslávil aj Tomáš Takáč. Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a do ďalšieho života im želáme okrem zdravia
a šťastia aj veľa pokoja, lásky a dôvodov na radosť.
V minulom čísle nám v texte zaúradoval tlačiarenský škriatok, uvádzame text na pravú mieru, malo byť uvedené v auguste 2018.

Senior klub.
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Nádielka vajnorskej krásy, to
boli Maľované Vajnory 2018
Anna Zemanová, členka správnej rady
Vajnorského okrášľovacieho spolku

Koncom leta sa konal 1. ročník
podujatia Maľované Vajnory. Po
skúšobnom nultom ročníku sme
nadobudli odvahu a nadšenie pre
prvý riadny ročník s nádejou, že
to bude začiatok novej tradície vo
Vajnoroch.
Elán a nadšenie členov folklórnej skupiny
Vajnorský okrášľovací spolok boli dôležité, no podstatná bola ochota majiteľov
súkromných priestorov sprístupniť ukrytú
krásu. Spolu s Kostolom Sedembolestnej
Panny Márie, Vajnorským ľudovým domom a Vinárňou pri kaplnke to bolo 7 zastávok. Potulka po Vajnoroch sa začínala
v rodinnom dome na Roľníckej 33. Rodina
Krištofičovcov uchováva maľovanú síň z
roku 1933, ktorú maľovala ľudová umelkyňa Hedviga Krištofičová. Jej ornamenty
sú aj v sanktuáriu vajnorského kostola,
kde bola jedna z predkresľovačiek ornamentov. Danka a Edo Krištofičovci majú
zapálené srdce pre uchovávanie vajnorských tradícií a návštevníkom podujatia
ukázali aj zbierku historických predmetov,
krojov a výšiviek. Stanovište číslo 2 Vináreň pri kaplnke ponúkala vajnorské menu
s typickou pochúťkou sádelníkom. Vináreň
– reštaurácia je v rekonštruovanom rodinnom dome. Ornamenty sú na fasáde, ale
aj v interiéri. Novinkou tohtoročného ročníka bolo stanovište č. 3 - rekonštruovaný
dom na Roľníckej 116, v súčasnosti prestavaný na kancelárske účely. Nádherná
maľba z roku 1923 bola rekonštruovaná
pred 15 rokmi a svietili v plnej kráse. Ponuku doplnili paličkárky z nášho spolku a
mladá ľudová umelkyňa Kristína Rožňovcová. Vďaka Kristínke boli vo Vajnoroch
vyzdobené aj ďalšie objekty, napríklad jej
návrh ornamentov sa nachádza na fasáde kultúrneho domu vo Vajnoroch či na
3 vajnorských miniknižničkách. Historickú
atmosféru doplnil svojím rozprávaním pán
Fekete, pôvodný obyvateľ, ktorého dcéra
tiež prispela k vymaľovaniu ornamentov.
Stanovište č. 4 – Národná kultúrna pamiatka - Vajnorský ľudový dom. Ukážka tradičného obydlia vajnorských vinohradníkov
zo začiatku 19. storočia. Pôvodné ľudové
interiérové maľby dopĺňa výstava nábyt-

ku, krojov a tradičného ľudového náradia.
V tento deň, v priebehu troch hodín do
múzea prišlo rekordných 110 ľudí. Novinkou na potulkách po Vajnoroch bolo stanovište č. 5 - kaviareň Dobrá lipa na Roľníckej
242. Krásny príklad, ako sa dokáže snúbiť
staré s moderným využitím. Krásne a s citom zrekonštruovaný dom v súčasnosti
slúži ako kaviareň, ale aj wellness centrum.
Predné miestnosti dýchajú pôvodnou atmosférou a poskytli priestor na výstavu
ornamentálnych obrazov, vyhotovených
k rôznym životným jubileám. Okrem toho
obyvatelia Vajnor zapožičali originálnu
výšivku od Kataríny Brúderovej, vyšívané
obrusy, vankúše a krojované bábiky. Po
prvý raz bol k dispozícii na prehliadku aj
Kostol Sedembolestnej Panny Márie z 13.
storočia. Interiér je vyzdobený ornamentmi, ktoré namaľovali vajnorské ženy. V
sanktuáriu sa nachádza kompozícia ornamentov na stenách v 12 ornamentálnych
oblúkoch. Na oltároch sú vyšívané oltárne
plachty a v zadnej časti kostola vyšívané
historické vlajky. Záver potulky bol na čísle
7 – v družstevnej zasadačke, vyzdobenej
dvoma ornamentálnymi oblúkmi, nachádzajúcej sa v budove za Bakchusom. Tu
sme sa postretávali, jednotlivci aj s rodinkami. Tí, čo mohli, sa občerstvili družstevným vínkom a jablkovou šťavou a najmenším sa ušlo aj jabĺčko z vajnorských sadov.
Vmestili sa tam aj minidielničky a stolík s
maľovanými suvenírmi Eriky Surányovej,

Marianny Zemanovej a Renátky Hraškovej.
Erikin ornament zdobí aj priečelie neďalekej zmrzlinárne v Parku pod lipami.
Určite k dobrému pocitu z akcie prispelo
aj neuveriteľne krásne počasie. Ľudia boli
úprimne nadšení a ďakovali, že mohli vidieť a zažiť toľkú nádielku krásy. V prvom
rade ďakujeme Danke a Edovi Krištofičovcom, bez ich elánu a chuti by sme sa asi
do projektu nepustili, Ing. arch. Milanovi
Škorupovi a rodine Bachratých. Zvláštne
poďakovanie patrí aj partnerom, a to MČ
Bratislava-Vajnory, PD Vajnory a zvlášť
Igorovi Hraškovi, Vinárni pri kaplnke , kaviarni a wellness Dobrá lipa, o.z. Podobenka a Rímskokatolíckej farnosti BratislavaVajnory.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, sme
povzbudení tým, že sa nám prihlásili ďalší
Vajnoráci, ktorí sú ochotní sprístupniť svoje historické zákutia. Cenné sú aj staré zachované pivnice, pece, alebo aj novodobé
maľované ornamenty v interiéroch budov.
Našou snahou je, aby Vajnory ukázali svoje ukryté tajomstvá, stali sa atraktívnym
miestom , kde sa snúbi úcta k tradíciám s
moderným spôsobom života. Chceme byť
inšpiráciou pre ľudí, ktorí si ornamentálnymi prvkami vyzdobia svoje príbytky, fasády, či oplotenia. Máte aj vy taký priestor?
Zastavte sa za nami v DK Vajnory alebo
nám napíšte na adresu info@vajnorskyspolok.sk.
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Jablkové hodovanie

Eva Bielčíková

VAJNORSKÁ ŠARKANIÁDA S
PODPOROU BSK bola tohto
roku po 7. raz zaradená do
seriálu podujatí pod záštitou
Bratislavského samosprávneho kraja ŽUPNÁ JESEŇ, ale
MČ BA – Vajnory, už po 10. raz
pripravila toto typicky jesenné podujatie, tohto roku na
priľahlom pozemku v tesnej
blízkosti Jurskej cesty.
Zámerom bolo zažiť dobrú atmosféru a
kopec zábavy, baviť nielen deti, ale aj
rodičov, či starých rodičov. Ak niekto prišiel bez šarkana a chcel si zasúťažiť, mal
možnosť si ho zakúpiť v stánku na mieste od firmy Samba Lighting System. Tí,
ktorí si šarkana vyrobili doma, alebo si
ho vymaľovali na mieste pod dohľadom
110. skautského oddielu z Vajnor, sa
mohli zapojiť do súťaže v jednotlivých
kategóriách o pekné ceny. Samozrejme,
súťažilo sa aj o najväčšieho a najmenšieho lietajúceho šarkana, či šarkana, ktorý
vzlietne ako prvý, druhý a tretí. Moderátor šarkaniády Lukáš Pavlásek vyhlásil
súťaže aj pre rodičov a rozdali sa všetky
pripravené ceny. Naladiť sa na šarkanové súperenie sa podarilo Disko Jarke a jej
zverencom.
Sprievodným podujatím Šarkaniády bolo
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tradične JABLKOVÉ HODOVANIE, ktoré
sa v jeden deň konalo v Modre, Pezinku,
Sv. Jure, Senci, Jabloňovom, Dunajskej
Lužnej, Limbachu, Ružinove, Devínskej
Novej Vsi, Rači, Novom meste a vo Fresh
marketoch.
Jablkové koláčiky napiekli Veronika Feketeová za Miestny úrad Vajnory, Igor Roy
za Vajnorské ochotnícke divadlo, potešili
ženičky z Valašska a ich valašské frgale,
ale aj stála skupina vyznavačov tohto
podujatia - pani Mária Kulčárová s nevestou a rodinou z Vajnor. Spestrením bol
predaj byliniek, bio ovocných, domácich
sirupov a jablkové produkty z Poľnohospodárskeho družstva vo Vajnoroch, ktoré
ponúklo jablkovú šťavu a jablká na zimné zásobenie.
Zadarmo sme rozdali 60 kíl dobrých,
šťavnatých jabĺk od sponzora Dobré jabl-

ká. Nechýbali ani receptáre zostavené z
receptov jablkových dobrôt, diáre na rok
2019 s jablkovou tematikou od hlavných
organizátorov podujatia a Malokarpatského osvetového strediska Modra, za čo
im patrí poďakovanie.
Je vidieť, že jablkové hodovanie si našlo
veľa nadšencov, ktorí neváhali a aj tento
rok sa radi zapojili.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, 110.
skautskému oddielu vo Vajnoroch, ktorí
sa zúčastnili na šarkaniáde, ale aj tým,
ktorí upiekli jablkové dobroty pre všetkých prítomných, patrí im všetkým veľká
vďaka.
Veríme, že takto s nami strávenú októbrovú sobotu ste prežili dobre, chceli sme
aspoň trocha premôcť konzumizmus a
darovať pekný zážitok z pohybu či prekonávania sa.
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Deň otvorených dverí v Regine
M. Burzová

AKTUALITY

S Vašou podporou chceme
hájiť vajnorské záujmy

Svieža streda dňa 5. septembra 2018 sa niesla v meninovom sviatku ženy. Oslavovala
Regína.
Nemali by sme zabudnúť na Rádio Regina, ktoré sídli v majestátnej budove
Slovenského rozhlasu a tiež oslavovalo
svoje meniny. A práve v tento deň otvorilo svoje dvere do zákulisia pre všetkých
zvedavcov. A ani my, žurnalistky, sme si
túto udalosť nemohli nechať ujsť.
Deň nám spríjemnili šikovné ručičky kuchárok, nadané hlasy speváckych skupín,
domáci majstri s ich úžasnými výrobkami. Zaujímavé chvíľky sme zažili aj pri robotovi, ktorý rozpráva a tancuje, ale aj pri
ukážkach bojového umenia. Na dni otvorených dverí nechýbali stánky s chutným
občerstvením.
Sály rozhlasu neostali zívať prázdnotou.
Z koncertnej sa šírila klasická hudba,
inde sa skúšala zdatnosť čítania jazykolamov. V ďalších sálach prebiehali rozho-

1

9
vory so známymi osobnosťami a nahrávanie rozprávky.
Aj my by sme chceli Rádiu Regina zaželať všetko najlepšie k sviatku. Ďaku-

Jana BESEDOVÁ

Václav FEKETE

Deti sú naša
budúcnosť. Zázemie
pre rodiny a voľný
čas.

Spodná voda,
problém č. 1.
Viem čo s ňou.

5

Peter JASLOVSKÝ

Mária KNAUSOVÁ

Zosúladím vajnorské
záujmy s urbárskymi.
Územný rozvoj vždy
v prospech Vajnorákov.

Solidarita a pomoc
sociálne slabším
a Rybničná ako
dôstojná súčasť
Vajnor.

11

Jozef ŠIMONOVIČ

jeme za krásny deň! Taktiež dúfame,
že tí, ktorí nemohli do „obrátenej pyramídy“ zavítať, si to budú môcť užiť
budúci rok.

16

Kultúra, umenie,
tradície a morálka.
Vaša vôľa je moja
povinnosť.

Matej ZEMAN

21

Medzinárodné
právne skúsenosti
v službách
Vajnorákov.

Náš kandidát na
nezávislého starostu Vajnor

ľt

ís

1

lo

vo

"Ku šťastiu už nepotrebujeme veľa.
Stačí nám istota, že si Vajnory
zachovajú svoj charakter."
eč
www.ondruska.sk

Objednávateľ: Ing. Juraj Ondruška, PhD., Pračanská 49, Bratislava-Vajnory, kandidát na starostu MČ Vajnory | Dodávateľ: Dančo Group, s.r.o., IČO: 46930086, Hálova 15 851 01 Bratislava-Petržalka
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Rozhovor s pánom Milanom Lasicom
rozhovor spracovala J. Cigániková

V Základnej škole Kataríny
Brúderovej sme 3. októbra
2018 privítali vzácneho
hosťa. So svojimi zážitkami a
skúsenosťami sa s nami prišiel podeliť pán Milan Lasica.
Priestory knižnice boli pripravené, žiaci šumeli do chvíle,
kým tento pán s obrovskou
charizmou nevstúpil. Tí
najodvážnejší využili šancu
a opýtali sa.

?

Dá sa humoru naučiť?
Ja si myslím, že nie. Myslím si, že to je
danosť, aby sa človek dokázal nielen zasmiať, ale aj niekoho rozosmiať. V tom je
veľký rozdiel. Poznám veľa ľudí, ktorí sa radi
zasmejú, ale rozosmiať niekoho iného - to
je niečo úplne iné. Takže ja predpokladám,
že treba mať na to akýsi talent. Asi sa s tým
treba narodiť. Možno to býva geneticky zakódované. Je to niečo nepomenovateľné,
niečo tajomné.

?

Boli pre vás začiatky náročné?
Bolo to nezvyčajné. Keď sa človek prvý
raz dostane pred ľudí a snaží sa ich pobaviť, je najskôr zvedavý, či sa mu to podarí. Potom, keď sa mu to na prvý raz podarí, tak je nadšený a myslí si, že to už bude
furt. Potom na druhý raz zistí, že už to nie
je také, ako to bolo vtedy. Skrátka a dobre,
je to trochu komplikované a tam je dôležité vydržať s triezvym úsudkom a triezvou
hlavou, nehádzať flintu do žita. Veľmi dôležité pre človeka, ktorý zabáva obecenstvo,
je jeho povesť. Keď je človek pre publikum
úplne neznámy, je ťažké ho zabaviť. No,
keď je známy ako človek, ktorý to dokáže,
keď prichádza, ľudia sa zabávajú bez toho,
že by sa ten dotyčný o niečo pokúšal. Vtedy
je to ľahšie.

?

Koľko času vám priemerne zabralo
nakrúcanie zábavných relácií?
Ťažko sa to zratúva. Najprv musí človek pripraviť text, to zaberie dosť času. My sme
potom mali akúsi skúšku a neskôr nakrúcanie s obecenstvom. To zabralo v podstate
jeden až dva dni. Tá príprava však bola dlhšia.

?

Bolo pre vás nakrúcanie psychicky
náročné?
(Smiech) To sú vysoko odborné otázky.
Nakrúcanie psychicky náročné do istej mie-

22

Vajnorské novinky

ry bolo, pretože pred takým nakrúcaním s
publikom, ktoré je v štúdiu, a na tom sme
my trvali, aby tam vždy obecenstvo bolo (to
ktoré sa smeje, keď mu je niečo smiešne, a
nie vtedy, keď mu dajú pokyn, ako to býva
dnes), tak pred takým publikom má človek
trému. Je to také vzrušenie, ktoré treba
prekonať. Takže povedal by som, že psychika tam hrá dosť dôležitú úlohu. Môžem
z vlastnej skúsenosti povedať, že to vzrušenie predtým, ako sa prvý raz stretnete s
publikom, to neodznie ani po rokoch.
Keď som začínal, mal som oveľa väčšiu trému pred ľuďmi, ako mám teraz. Dokonca mi
vysychalo v ústach a triasli sa mi ruky. To
už teraz nemám až v takej miere, ale určité
vzrušenie, napätie ostáva.

?

Vaše úspešné vystúpenia vám robili
radosť?
Mne to robí radosť dodnes, keď dokážem
rozosmiať obecenstvo. Stále mám veľmi radostný pocit, je to taká droga, ktorá mi stále
dodáva energiu.

?

Vedeli by ste dnes konkurovať
súčasným stand-up-istom?
Myslím, že nie. To nie je môj žáner. Je to
ťažké a treba na to veľa odvahy. Myslím si,
že už by som to nedokázal, lebo ja nie som
človek monológu, ja som muž dialógu. Ja
potrebujem partnera na to, aby sme mohli
vytvoriť nejakú komickú situáciu.

?

Ak by ste mali možnosť vo svojom
živote niečo zmeniť, čo by to bolo?
Keby mal človek v živote možnosť niečo
zmeniť, tak by to bolo možno všetko. Je
zaujímavé žiť úplne iný život. No v tom, ktorý som prežil, možno by bolo pár vecí, ktoré
by som zmenil, ktoré by som rád vynechal.
My so Satinským sme nemali vždy šťastie
a na ružiach ustlané. Boli roky, keď sme nemohli v podstate vykonávať svoje povolanie a uplatňovať svoje schopnosti. Tie roky
by som pokojne vynechal, alebo by som ich
zmenil na úspešné.

?

Zaspomínate si na nejaké vtipné momenty zo zákulisia?
To je pre mňa vždy najťažšia otázka. V zákulisí sa stávajú vtipné veci, ale nikdy si pri
tejto otázke neviem na nijakú spomenúť. A
potom, keď si spomeniem, zistím, že ona je
vtipná vtedy, keď ste v zákulisí, a nie vtedy, keď to rozprávate. Je to špeciálny spôsob humoru, ťažko sa dá prenášať. Ak však
predsa len chcete, tak nepoviem zo zákulisia, ale priamo zo scény. Kedysi sme hrávali
v Divadle na Korze a so Satinským sme mali
dialóg. Hovorilo sa o nás vtedy (to bol taký
pomocný termín), že náš humor je intelektuálny. No každý, kto vedel povedať súvislú

vetu, bol hneď považovaný za intelektuála.
My sme si nikdy nemysleli, že ten humor je
intelektuálny, skôr univerzálny. Mali sme,
teda, taký dialóg, sedeli sme na stoličkách
a rozprávali sme. A videli sme, že ľudia sa
hystericky smejú ako nikdy predtým, aj keď
sme tento dialóg hrali už viac razy. A mysleli
sme si, akí sme úžasní a aké to je vnímavé
obecenstvo. Obecenstvo, ktoré nás chápe,
a tak dobre sa baví. Mysleli sme si to až dovtedy, kým sme nezistili, že Satinskému trčí
z rázporku kus košele, ktorý sa pri dialógu
hýbe. To bol ten intelektuálny humor.

?

Ako vzniklo vaše priateľstvo s pánom Júliusom Satinským?
S Júliusom Satinským som prakticky skoro
od narodenia býval na jednej ulici. Na Dunajskej. Ja som býval na hornom konci a
on býval na dolnom. Bol o jeden a pol roka
mladší, v detstve sme nemali veľkú šancu
stretnúť sa, pretože naše chlapčenské partie sa pohybovali jednak v inom prostredí,
v inej štvrti a jednak vekovo v inej skupine.
Prvý raz som sa s ním stretol, keď som mal
trinásť rokov a boli sme – vtedy existoval
Pioniersky palác, to je teraz Prezidentský
– na programe O dvanástich mesiačikoch a
my sme sa tam náhodou stretli. Ja som bol,
myslím, jún a on apríl. Tam sme sa zoznámili a potom sme sa ešte pár rokov nevideli.
Stretli sme sa opäť na recitačných pretekoch Hviezdoslavov Kubín, ktoré, myslím,
ešte doteraz existujú. A tam sme sa obaja zúčastňovali a obidvaja sme vo svojich
kategóriách zvíťazili. Hlavné bolo, že sme
strávili v Kubíne niekoľko dní a večer na
ubytovni sme zabávali celú partiu, ktorá
tam bola, takými improvizovanými predstaveniami. Tam sme pochopili, že máme rovnaký zmysel pre humor a že nám to spolu
akosi ide dohromady. Odvtedy (to bolo v
nejakom päťdesiatom siedmom, ja som
bol pred maturitou) sme sa stretávali pravidelne a cvičili sme sa v dialógoch len tak
sami pre seba. Až potom, neviem presne, o
rok alebo o dva, vznikla príležitosť vystúpiť prvý raz pred publikom. Ako som pred
chvíľou povedal, mali sme úspech, tak sme
si mysleli, že už je to navždy. Potom to však
ešte trvalo, kým sa nám podarilo udomácniť sa na scéne.

?

Zdieľali ste spoločné názory s
Júliusom Satinským aj na bežné veci?
Ja myslím, že väčšinou sme sa zhodli v názoroch na všetko, čo bolo okolo nás. Najmä
na politiku. V tom sme, myslím, boli zajedno.
V niektorých súkromných veciach sa naše
názory diametrálne líšili. To nám však nebránilo v tom, aby sme spolupracovali. Július
Satinský bol mimoriadne tolerantný človek.
Ja som sa tiež usiloval, ale taký tolerantný,
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ako on, som nedokázal byť. A predsa to
stačilo na to, aby naša spolupráca vydržala
vyše 40 rokov.

li marihuanu (smiech), ale sme baterkami
svietili na vežu Modrého kostolíka, keď sa
zotmelo. To bola vtedy tá najväčšia zábava.

ostali v pamäti. No nedá sa povedať, že by
pretromfli to, čo som robil s Júliusom Satinským.

?

?

?

Nerozmýšľali ste niekedy nad odchodom z krajiny?
Mal som dôvod odísť odtiaľto, keď sme
prišli o možnosť pracovať. No neuvažoval
som o tom, pretože som sa vždy živil slovenským jazykom a v inom jazyku by som si
netrúfol robiť to, čo v slovenčine. Pre lekárov alebo inžinierov to nebol jazykový problém uplatniť sa v inej krajine. Pre mňa by to
bol veľký problém a možno že by to bolo aj
nemožné. Keď chce človek robiť to, čo som
ja celý život robil, tak je najlepšie, keď sa v
tej krajine s tým jazykom narodí a vyrastie.

?

Čím ste chceli byť, keď ste boli malý?
Túto otázku nám položili asi v tretej
triede základnej školy, že čím by sme chceli byť a jeden môj spolužiak, ktorý sedel
so mnou v lavici povedal, že by chcel byť
prezident. (Smiech) Zdalo sa nám to veľmi smiešne a nedosiahnuteľné. Teraz to
už tak nevyzerá. (Smiech) Keď vidíte, kto
všetko chce byť prezidentom, tak by to už
dnes nebola taká zábava. No ja som chcel
byť (pamätám sa, že som mal asi sedem
rokov) strojný inžinier. A pritom som vôbec
nevedel, čo to znamená. Tak veľmi som sa
ním chcel stať, že som si vypýtal peniaze od
rodičov a kúpil som si v železiarstve kladivo.
Myslel som si, že strojný inžinier musí takto
začať. Skončilo to, našťastie pre strojné inžinierstvo, pri tom kladive.

Cítite sa lepšie v úlohe herca, humoristu, moderátora?
To najdôležitejšie, čo tieto úlohy spája, je
humor. Takže mne je to v podstate jedno,
či som herec alebo či píšem, či moderujem
alebo či spievam. Pre mňa je dôležité, aby
za tým všetkým a v tom všetkom bol humor
a potom je to už vlastne jedno.

?

Čo máte rád a čo nemáte rád na tom,
že vás ľudia poznajú?
Ja nie som z tých, čo hovoria, že ich otravuje,
keď ich ľudia poznajú. My nič iné nerobíme
a o nič iné sa neusilujeme, len aby nás ľudia poznali. Takže by bolo veľmi hlúpe, keď
vás poznajú (keď sa vám to podarí), byť z
toho znechutený. Ja nepoznám, alebo si nemyslím, že by existoval nejaký výnimočný
neznámy herec. Každý, kto robí toto povolanie, musí byť známy, je to s ním spojené.
A to, že ho ľudia poznajú, by malo byť pre
neho dôkazom, že to svoje povolanie sa mu
darí robiť. To, že sa musí fotografovať, keď
ide po ulici, to už je súčasť veci a nesmie
to nikoho prekvapiť a znechutiť. Patrí to k
tomu.

?

Podporovali vás rodičia v tom, čo robíte, alebo chceli, aby ste robili niečo
iné?
Môj otec ten bol zhrozený, keď som mu povedal, že by som chcel byť pri divadle. Nevedel to pochopiť, on bol bankový úradník,
takže mal naozaj ďaleko od toho, čo som ja
chcel robiť. Potom sa však s tým zmieril a
keď videl, že mám úspech, myslím si, že ho
to nejako uspokojilo. Matka, tá nebola proti,
lebo ona bola veľmi tolerantná. Jej brat bol
herec, takže mala veľmi blízko k tomuto
prostrediu.

Ako vám ovplyvnilo kariéru prvé dieťa?
(Smiech) To mi už kariéru neovplyvnilo. Mal
som 41 rokov, keď sa narodila moja prvá
dcéra, takže to malo najmä vplyv na môj
osobný život. Predsa len v štyridsiatke je
to veľká zmena. Zmena, ktorá strašne veľa
znamená. Myslel som si, že už nič viac radostnejšieho sa nedá zažiť. To som si myslel až dovtedy, kým sa mojej dcére nenarodilo dieťa. Vnučka, to je ešte radostnejší
pocit. A má dve, jedna bude mať teraz sedem rokov, chodí do prvej triedy a druhá ma
štyri. Vždy, keď sa s nimi stretnem, veľmi
dobre sa zasmejem. Je s nimi veľmi veselo.
Napríklad, tá štvorročná sa minule opýtala
svojej matky: „Mami, ty keď si bola mladá,
ešte žili dinosaury?“ (Smiech)
Tak to musí rozveseliť.

?

?

?

Ak by ste sa mohli vrátiť do nejakého obdobia vášho života, ktoré by to
bolo?
Ja som sa narodil v štyridsiatom roku a
hneď vypukla vojna. Takže do piatich rokov som prežíval akési vojnové obdobie.
Nepamätám sa na nálety v Bratislave, ako
sme utekali do krytu. Takže nejaké desivé
spomienky to neboli. Od mojich šiestich do
deviatich rokov, keď som začal chodiť do
školy, to bolo veľmi zaujímavé, veselé a príjemné obdobie, na ktoré rád spomínam. A
rád spomínam aj na obdobie od trinástich
rokov, kde som sa zase dostal do určitých
chlapčenských partií. Vtedy sme nefajči-

Ľutujete nejaké svoje rozhodnutie,
ktoré ste v živote spravili?
Ľutujem, ale nezaoberám sa tým. Aj keby
som veľmi ľutoval, už sa to nevráti späť.

?

Ktorú z postáv, ktoré ste hrávali,
máte najradšej?
Ja mám najradšej, ak sa to dá nazvať postavou, svoje účinkovanie v dialógoch s Júliusom Satinským. Ja nie som klasický herec,
herectvo som neštudoval, takže pre mňa
nie je tá otázka vhodná ako pre iných vyštudovaných hercov. Niektoré Molièrove,
ako Don Juan alebo Orgon v Tartuffeovi,
alebo Cyrano z Bergeracu, sú také, ktoré mi

Ako vysokoškolský učiteľ ste určite
zažili niečo nečakané.
Nečakané bolo predovšetkým to, že mi
ponúkli, aby som viedol na VŠMU seminár
pre poslucháčov dramaturgie a réžie, seminár takzvaného tvorivého písania. Bolo to
veľmi zaujímavé a mnoho z tých ľudí, ktorí
sa potom uplatnili v praxi, chodilo na tento
seminár. Stretol som sa s nimi a ako to už v
škole býva, niektorí žiaci boli veľmi aktívni,
bolo jasné, že majú veľké ambície. Niektorí
študenti boli absolútne pasívni, buď na tie
semináre nechodili, alebo tam len sedeli
a tvárili sa, že počúvajú. Neviem, či naozaj
počúvali. Kontakt s nimi bol pre mňa obohacujúci, takže na to obdobie si rád spomínam.
Trvalo 20 rokov a myslím si, že obohatilo
predovšetkým mňa.

?

Myslíte si, že v dnešnom čase je ťažšie dostať sa k herectvu ako kedysi?
Ja si myslím, že je to ľahšie. Jednak si myslím, že rodičia už v tom nebránia. Kedysi dostať sa na herectvo bola odvaha najmä preto, že rodičia sa vždy zhrozili, že niekto chce
byť herec. Preto bola vždy vtipná Satinského veta: „Chcem študovať herectvo, rodičia
ma prinútili.“ Vtedy to bolo smiešne, dnes
nie. Dnes je to celkom možné, lebo rodičia v
tom vidia (ako keď chcú, aby ich dieťa hralo
tenis) nejaké veľké možnosti. Takže dostať
sa tam na skúšky nie je problém, iné je už,
či človek cez skúšky prejde. To je riziko. Tam
musíte mať šťastie, lebo je ťažké posúdiť,
či niekto, kto má sedemnásť rokov a zarecituje niečo, má veľký herecký talent. To sa
nikdy nevie, to je to riziko povolania. Keď
to vyštuduje a ten talent sa neprejaví, tak
je to oveľa smutnejšie, ako byť inžinierom,
ktorý nie je výnimočný. Inžiniera, ktorý nie
je výnimočný, si nikto nevšimne. No herca,
ktorý je slabý, alebo neúspešný, si všimne
každý. Predovšetkým jeho kolegovia.

?

Ako si pamätáte na spoluprácu s detskými hercami? Ja si pamätám konkrétne na Nekonečná, nevystupovať,
kde jednu z hlavných detských postáv
hral Matej Landl.
Áno, tam hralo veľmi veľa detí. Maťo Landl
mal vtedy 12-13 rokov. Ja som s detskými
hercami nikdy nenadobudol nejaký zvláštny kontakt. Na to bol špecialista Július Satinský, ktorý sa rád obklopoval deťmi. Robil pre nich program a deti ho zbožňovali,
pretože to, čo pre nich pripravil, bolo veľmi
atraktívne. Ja som sa potom ešte s detským
hercom stretol teraz nedávno, a to konkrétne s vnukom Mariána Labudu, Richardom
Labudom.
Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Rozhovor s pánom Milanom Lasicom
Dokončenie z predchádzajúcej strany
A keď som s ním začal filmovať, tak po prvom
dni som Mariánovi, s ktorým som hral veľa
vecí v divadle, napísal: „Hrám s tvojím vnukom, je výborný.“ A on mi odpísal: „Konečne
máš primeraného partnera.“ (Smiech)

?

Odkiaľ čerpáte námety na vašu tvorbu?
Myslím, že človek nikdy nevie, odkiaľ to prichádza. No keď žijete naplno, tak sa vo vás
ukladajú inšpirácie. Takže potom, keď začnete niečo vymýšľať, tak sa to zrazu vynorí.

?

Kto bol alebo je vaším vzorom?
Mojím vzorom v čase, keď som sa rozhodol pre spoluprácu s Júliusom Satinským,
bola česká dvojica Jan Werich a Miroslav
Horníček. Videl som ich v Prahe hrávať v
divadle ABC v takých „remakeoch“ predstavení Osvobozeného divadla, ktoré existovalo v Čechách v 30. rokoch, kde Jan Werich
pôsobil s Jiřím Voskovcom. No a tie ich dialógy a scénky boli pre mňa také inšpiratívne, že som netúžil po ničom inom, než po
tom, aby som aj ja so Satinským dokázal

stáť na scéne a hovoriť niečo, čo by tak
pobavilo ľudí.

me vyjadriť veľa. Niekedy viac ako v dlhom
románe.

?

?

Kedy ste sa spoznali so svojou manželkou?
S mojou manželkou? Tak tú som prvý raz
videl začiatkom 60. rokov, keď ma jeden filmový režisér oslovil, aby som napísal text
piesne k jeho filmu. Ukazoval mi nejaké skúšobné zábery a na jednom z nich bolo mladé
štrnásťročné dievčatko a povedali mi, že to
je sestra Emílie Vášáryovej. Emília Vášáryová bola moja spolužiačka. Bola o niečo mladšia, ale chodili sme spolu na VŠMU. Ona na
herectvo, ja na dramaturgiu. Tam som prvý
raz videl jej sestru Magdu. A potom skoro
dvadsať rokov trvalo, kým sme sa ocitli spolu v jednom divadle na Novej scéne. Tam
sme sa akosi zblížili.

?

Máte nejaký obľúbený literárny žáner?
Literárny? Ja mám veľmi rád také krátke humoristické poviedky. Napríklad od Leacocka,
ale podobných spisovateľov je veľmi veľa.
Napríklad Zoščenko. Tie mám veľmi rád,
pretože obdivujem, ako sa dá v krátkej for-

Aké boli alebo sú vaše obľúbené činnosti?
Teraz je tá najobľúbenejšia stretnutie s
vnučkami. Aj keď moja žena vraví: „Áno, ty
sa nimi zaoberáš štvrť hodiny a potom to
necháš na mňa.“ No mne stačí niekedy aj
tá štvrť hodina. To dosť vyčerpá, to by ste
neverili. Okrem toho však mám rád - to určite váš pán riaditeľ bude vedieť - golf. To je
moja obľúbená činnosť posledných skoro
dvadsať rokov a už pri nej ostanem.

?

Ktorý z vašich filmov je váš najobľúbenejší a prečo?
Myslím, že najobľúbenejší je práve Srdečný pozdrav zo zemegule. To je, keď chcem
byť presný, český film. Pretože sme tam so
Satinským boli ako dvojica. Okrem filmu Nekonečná, nevystupovať, sa nám už v žiadnom filme nepodarilo, aby sa ten film dal
označiť ako film našej dvojice. Tak na ten
spomínam veľmi rád.
Milý pán Lasica, ďakujeme! Vo vašej prítomnosti je také ľahké cítiť sa príjemne.

Vajnorské malé knižnice
Barbora Paulenová a Kristína Paulenová

Piate narodeniny Vajnorských
malých knižníc sme zavŕšili
osadením poslednej, tretej
knižnice. Dostala nové miesto
v Parku pod lipami.
V utorok 9. októbra 2018, uprostred babieho leta, sme v Parku pod lipami osadili
aj poslednú, tretiu knižnicu. Hravo a veselo
ju privítali naše obľúbené Veronika Kořínková a Barbora Jurinová z EDUdramy s predstavením Janko Hraško. Deťom sa páčilo, s
nadšením sa zapájali do deja, varili vymyslené polievky, hrali divadelné roly a Jankovi
ponúkali svoje nápady. A nakoniec rozchytali všetky detské knihy z knižnice.
Pôvodné miesto tejto knižnice bolo vo
veľkom parku na Koniarkovej ulici. To sa
kvôli obnove parku menilo niekoľkokrát,
preto sme sa rozhodli dať jej nové stabilné
miesto v Parku pod lipami. Túto knižnicu
maľovala Kristína Rožňovcová ešte v roku
2016. Ako inšpirácia jej poslúžili vzory z
predlôh od pani Ľudmily Grebečiovej. Ornament je čisto tradičný, no jeho vzory sú roz-
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miestnené trošku netradičným spôsobom.
Farebnosť je mierne tlmená, to už tak býva,
že každý ornament je jedinečný. Hoci knižnica so svojimi ošuchmi, puklinami a škrabancami dnes nie je dokonalá, vážime si ju
o to viac. Jej maľba bola totiž v roku 2017
použitá pri zápise vajnorského ornamentu
do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska ako
ukážka súčasného použitia ornamentu.
Budeme radi, ak aj do tejto knižnice prinesiete a darujete jednu-dve knižky i vy z

INZERCIA

Nesrovnal: Potrebujeme
dokončiť začaté zmeny
Nepotrebujeme utópie a rozprávky od ľudí, ktorí len nedávno
objavili komunálnu politiku

?

Pred štyrmi rokmi vás zvolili za primátora hlavného mesta, prečo ste
sa rozhodli opätovne kandidovať?
Veľkú časť svojho života som pracoval ako
právnik, okrem iného aj na mnohých miestach v zahraničí. Keď som sa po rokoch vrátil
do Bratislavy, nerozumel som, prečo niektoré veci nefungovali, prečo sa neopravovali
cesty, prečo sa mesto prestalo starať o zeleň a prečo sa vtedy nič nedialo ani s MHD.
Povedal som si, že chcem moje mesto prebrať zo spánku a vstúpil som do komunálnej
politiky. Najprv ako poslanec, potom ako vicežupan a dnes ako primátor. Keď pracujete
ako právnik, často za sebou nevidíte reálne
výsledky. Nepríde za vami mamička s dieťaťom, ktorej sa páči nová a lepšia MHD, nezastaví vás na ulici konkrétny Bratislavčan,
ktorý je rád, že sa opravili cesty, alebo babička v zrekonštruovanom Trnavskom mýte. A
dnes, oproti predchádzajúcemu pôsobeniu,
vidím zásadný rozdiel. Množstvo Bratislavčanov mi na uliciach hovorí, že za posledné
štyri roky sa Bratislava pohla dopredu.

?

Na funkciu primátora Bratislavy
kandiduje až 10 rôznych kandidátov. Aké vidíte svoje výhody oproti
ostatným súperom?
Som o štyri roky skúsenejší. Nechcem sa
s nimi veľmi porovnávať, ale myslím si, že
viem, kde sú problémy mesta a dokážem
ich aj efektívne riešiť. Hlavný rozdiel oproti ostatným je najmä v tom, že ponúkam
kontinuitu mesta, ktoré má slušné tempo
a správny kurz. Teda systémovú prácu a
dokončenie začatých zmien a akceleráciu
procesov v rozhodujúcich oblastiach ako
doprava a životné prostredie. Len to bude
meniť Bratislavu na stále lepšie miesto pre
život pre všetky generácie Bratislavčanov,

vašich políc. Za prvú, druhú a ďalšie várky
kníh, darovaných do Vajnorských malých
knižníc, ďakujeme Miestnej knižnici Vajnory. Za pomoc pri osadení aj tretej knižnice
ďakujeme Miestnemu úradu Vajnory.
Veríme, že sa knižnica dobre zžije s novým
miestom, a že vďaka nám aj vám ponúkne
dobré čítanie pre malých aj veľkých čitateľov a čitateľky.

pre našich seniorov, pre mladé rodiny s deťmi alebo aj pre tých, čo sem prichádzajú za
prácou a vzdelaním. Nepotrebujeme utópie,
rozprávky, ani experimenty od ľudí, ktorí
objavili Bratislavu tesne pred odovzdaním
kandidatúry. Viesť mesto nie je riadiť ako
televíziu či len robiť marketing a mediálne
show. Potrebujeme ďalej a poctivo robiť s
vyhrnutými rukávmi. Potrebujeme dokončiť
začaté zmeny.

?

Čo sa vám za štyri roky podarilo
uskutočniť a na čo ste počas štyroch
rokoch najviac hrdý?
Dovolím si povedať, že mesto sa za posledné 4 roky posunulo tak, ako za žiadneho
iného vedenia predtým. Samozrejme, nie
všetko sa dá stihnúť za 4 roky, najmä keď
takmer všetko, na čo sme siahli, boli desaťročia zanedbávané problémy. Cesty, Most
SNP, Trnavské mýto, Kamenné námestie
alebo Námestie slobody. Nie všetky procesy sú kompletne v rukách mesta, ale tempo
zmien je, dovolím si povedať, najvyššie za
posledné desiatky rokov. Za posledné štyri
roky sme dokázali ozdraviť financovanie a
preinvestovať do rozvoja skutočne bezprecedentné peniaze pre úžitok všetkých Bratislavčanov.

?

Mohli by ste pomenovať aj nejaké
konkrétne zmeny?
Áno. Vďaka ozdraveniu financií sme potom
mohli urobiť konkrétne zmeny. Také, ktoré
môže vidieť v reálnom živote každý Bratislavčan. Podarilo sa nám opraviť omnoho
viac cestných komunikácií ako kedykoľvek
predtým. Máme 269 km ciest s úplne novým povrchom. Aj v budúcnosti chceme
nadviazať na také projekty, ktoré poznajú
Vajnoráci. Opravili sme napríklad komuni-

kácie Pri starom letisku alebo Roľnícku. Za
dôležité tiež považujem to, že sme masívne
investovali do verejnej dopravy, ktorá je najlepším liekom na upchaté mesto. Kúpili sme
60 nových nízkopodlažných električiek, 110
autobusov, 77 trolejbusov, 18 elektrobusov
a 68 informačných svetelných tabúľ. Obnovili sme množstvo zastávok, pripravujeme
rekonštrukcie ďalších. Opravili sme všetky
prestupné body v meste. Pohli sme sa aj v
cyklodoprave, ktorá je dôležitou súčasťou
mesta. Bratislava má voči cyklistom stále
veľký dlh. Spustili sme bikesharing - najväčší
projekt verejného zdieľania bicyklov na Slovensku. Počet bicyklov sa bude postupne
zvyšovať a systém sa rozšíri aj do ďalších
mestských častí. Celkovo to bolo obrovské
množstvo zmien, z ktorých som občanom
predstavil veľmi konkrétny odpočet.

?

Aká je vaša vízia Bratislavy ako hlavného mesta, čo sľubujete vo vašom
volebnom programe?
Nie je nič ľahšie ako písať volebné sľuby.
Po 4 rokoch vo funkcii primátora a po dosiahnutí tvrdo odpracovaných výsledkov sa
však na veci dívam trochu inak. Nedávam
sľuby, na ktoré by som za 4 roky potreboval 20 rozpočtov, ale sľuby , ktoré vieme
urobiť, zaplatiť a zrealizovať. Mojím cieľom
je dokončiť rozbehnuté zmeny. Rozhýbali
sme Bratislavu a mám ďalšie plány. Chcem
dotiahnuť električku až na koniec Petržalky.
Vieme konkrétne ako ju dostať do Vajnor,
Vrakune, Devínskej Novej Vsi a takisto k novej železničnej zastávke Ružinov. Mám plán
ako opraviť všetky dôležité radiály v Bratislave, ako ochrániť a zveľadiť zeleň. Bratislava je jedným z najzelenších miest. Chcem
rozšíriť ochranu zelene aj na Malé Karpaty
- až na úroveň národného parku.
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Richard Fekete, snímky autor
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Ďalšie dva mesiace v našom
klube pripravili krásne momenty, ale tak ako bežný každodenný život, i trochu horšie
situácie.
Ak sme v auguste informovali o dvoch
nových tréneroch v našich radoch, Karolovi Stromšíkovi na lavičke mužov a
Michalovi Štolfovi pri doraste, dnes už u
nás nie je ani jeden. Dôvody sú však diametrálne odlišné.

Trénerské zmeny
Energia a skúsenosti, ktoré vkladal do
tréningového procesu seniorského tímu
Karel Stromšík, pomáhali našim hráčom
len pár mesiacov. Z ničoho nič prišla informácia, že dostal ponuku zo Serede,
od nováčika najvyššej slovenskej súťaže. Odrazu sme boli postavení pred nové
okolnosti, ale na druhej strane sa o FK
Vajnory hovorilo a písalo v najsledovanejších médiách Slovenska. Bývalému
trénerovi držíme palce na scéne Fortuna
Ligy, už sa veľmi pekne uviedol. Na jeho
pozíciu sa po pár týždňoch zvažovania
alternatív posadil Rado Kunzo, ktorý je
zároveň hráčom. Zažíva teda situáciu, v
akej vo Vajnoroch už pred pár rokmi bol.
Našim mužom sa ani po zmene trénera v
tomto ročníku príliš nedarí. V tabuľke 3.

ligy sú poslední, čo však neznamená, že
tam budú aj na konci sezóny. Potrebujú
vašu podporu, veď futbal ponúka všelijaké príbehy. Potvrdzuje to aj osud Michala Štolfu. Dlho sme hľadali trénera pre
dorastencov. Nakoniec možno aj dlhšie,
ako reálne v tejto pozícii bol. Pri skladaní
družstva sme v lete museli improvizovať.
K stabilnej kostre sme potrebovali aspoň
8 hráčov. Dotiahli sme piatich, pričom ich
kvalita a spoľahlivosť poväčšine neboli
na požadovanej úrovni. Navyše, kolektív
si tentoraz nevytvoril pevnejšie väzby s
novými členmi a aj preto sme dorast už
po pár kolách odhlásili. Chlapcom sme
dali šancu pokračovať buď v našom seniorskom mužstve, alebo na hosťovaní v
iných kluboch. Veríme, že aj napriek týmto udalostiam ostanú pri futbale a raz ich
všetkých uvidíme v našom Ačku.

Žiaci
Ostal nám však stále veľmi sympatický počet mládežníckych výberov. Dva
žiacke a tri prípravkárske. Žiaci predvádzajú v oboch súťažiach pravidelne veľmi sympatické výkony. Starší žiaci U15
trénera Roba Vajdu si rýchlo zvykajú na
rozmery klasického ihriska a až na pár
výpadkov hrajú veľmi pekný futbal. Na
viacerých chlapcov sa už vypytujú tréneri väčších klubov. Michal Meško už zlepšuje svoje schopnosti v Interi Bratislava,
kvalitu na postup inde do kvalitnejších
súťaží majú aj ďalší. Podobný osud asi
čaká aj niektoré deti patriace do partie
Andreja Kulčára, mladších žiakov U13.
Viacerí hráči chodia pravidelne na kontrolné zrazy BFZ a niektorí sa objavujú
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aj v konečných výberoch hlavného mesta na rôznych turnajoch. Tento vývoj je
prirodzený. Rast hráčov je určite aj v našom záujme. Musíme však nájsť správny
čas nato, aby deti a, samozrejme, aj ich
rodičia, boli presvedčení a stotožnení s
posunom inam.

Prípravky
Tréneri našich najmenších sa snažia v
premiérovej súťaži s tromi družstvami
poctivo pracovať na detailoch, aby deti
rástli ako futbalisti i osobnosti napriek
výsledkom. Tie v tomto veku nie sú podstatné. Deti chystáme na to, aby boli pripravené omnoho neskôr, keď budú mať
17 či 18 rokov, na futbal dospelých. Preto nás nemôže trápiť, či v septembri roku
2018 vyhrajú alebo prehrajú nad nejakým družstvom v kategórii prípraviek.
To by bolo absolútne scestné a chybné
zmýšľanie. Napriek našej veľkej snahe
niektorí rodičia túto pravdu, overenú
dlhoročnou praxou trénerov a mnohými
výskumami psychológov, nie sú schopní
akceptovať. Je to veľká prekážka, pretože svojím postojom neovplyvňujú len
vlastné deti, ale aj iné, ktoré sa pohybujú v rovnakom kolektíve. Nechajme deti
baviť sa hrou a prežívať vlastné krásne
emócie spojené s najkrajšou hrou na svete, pod vedením všetkých našich trénerov (Rado Kováč U11, Kamil Bľanda U10,
Patrik Mozola U9).

Predprípravka
Martin Cintavý je už neoddeliteľnou súčasťou nášho kolektívu. Detí, ktoré ešte

nehrajú súťaže, ale pravidelne trénujú
na našich ihriskách, je stále viac. Aktuálne ich evidujeme takmer 40. Preto sme
museli reagovať a hľadali sme ďalších
trénerov nováčikov, ktorí by privoňali k
tomu čarovnému povolaniu. Je úžasné,
že so spoluprácou súhlasili dvaja chlapci
z nášho dorastu. Richard Debnár a Matej
Meško sa stali pravou a ľavou rukou trénera Cintavého a ktovie, možno ich trénerská cesta opantá a budú na nej celý
život. Už o pár týždňov sa aj táto kategória presunie do priestorov vajnorských
telocviční. V zimnom období narážame
na vážne problémy. Pozitívny trend rastúceho počtu detí v našom klube sa razom mení na starosti s otázkou, „kde im
umožníme prečkať chladné počasie....“
Žiaľ, napriek tomu, že dlhodobo zabezpečujeme pravidelnú zmysluplnú voľnočasovú aktivitu pre také množstvo vajnorských detí, a združujeme ich najviac
v obci, v priestoroch škôl dostávajú prednosť iné krúžky, organizácie a skupiny !

Vajnorská penalta
Paľo Miženko sa činil aj v rámci 10. ročníka Vajnorskej penalty. Stal sa deviatym
víťazom v histórii tohto obľúbeného
podujatia. Tento rok sme ho využili aj
na slávnostné otvorenie malej tréningo-

vej plochy, ktorá už niekoľko mesiacov,
aj keď ešte nedokončená, slúži našim
najmenším. Inak by sme sa do areálu
nezmestili a deti by nemali adekvátne
veľkú plochu na pravidelné tréningy.
Tento rok nás poriadne vystrašilo pri organizácii „penalty“ počasie. Meteorológovia avizovali radikálnu zmenu podmienok práve v noci pred ňou. Zvažovali sme
posun, ale nakoniec sme davovej psychóze aj vďaka pozornému sledovaniu
predpovedí nepodľahli. Parádne rozhodnutie. Počasie vyšlo fantasticky a naša
pýcha – Vajnorská penalta – mala znovu
veľkú spoločenskú úroveň. Zúčastnilo sa
na nej vyše 80 dospelých v hlavnej kategórii, zhruba 40 detí do 11 rokov, 20 žiakov a rovnaký počet žien v „najkrajšej“
pasáži vydareného popoludnia.
Podrobné vyžrebovanie, presné dátumy
a časy stretnutí, i všetky ďalšie informácie nájdete na našej stránke www.fkvajnory.sk. Príďte povzbudiť naše tímy. Tešíme sa na vašu návštevu.

Areál
Prestavba našej infraštruktúry pokračuje pomaly, ale predsa. Zatiaľ čo malé ihrisko pre deti je v prvom rade „dieťaťom“
Martina Meška, ktorý mu obetoval veľa
času, nervov i schopností, nové unimobunky sú dielom aktivity iného člena výkonného výboru. Pavol Miženko, čerstvo
už otec troch detí, pokrýva tento projekt
nielen administratívne, ale často ho aj
koordinuje a plánuje. On a ďalší dobrovoľníci a členovia klubu - Ivan Depeš,
Milan Horník, Laco Szabo, Peťo Belobrad,
Aleš Čík, Slávo Múčka - sa starajú o pribúdanie nových priestorov pri našom ihrisku. V mene FK, detí, dospelých hráčov
i divákov im musím aj touto formou poďakovať. Na prvú fázu nadväzuje druhá.
Ihrisko sa konečne napojí na kanalizáciu,
pribudnú dve šatne, sociálne zariadenia,
kancelária, uvoľní sa sklad.
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Hádzanári s úspešným
vstupom do sezóny
Matej Jánošík, snímka autor

Úvodné kolo sezóny 1. ligy hádzanej mužov stanovil hádzanársky zväz na 15. septembra
2018. V našej súťaži nenastali
oproti predchádzajúcej sezóne veľké zmeny.

sme hneď na začiatku „vyhoreli“ a tromi
gólmi v rade nás súper zaskočil. Našťastie,
rýchlo sme sa vzchopili a tromi gólmi Jánošíka za sebou sme viedli v 39. minúte znova
o 13 gólov so skóre 25:12. Tempo zápasu
sme si udržali a tlačili sme do súpera, čo sa
dalo a vďaka čomu sme vyhrali prvý zápas
v sezóne o 25 gólov.

nám naplno. Zápas bol vyrovnaný hneď od
začiatku a striedali sme sa vo vedení. Polčas sme zvládli a vyhrali sme 15:13. Druhý
polčas začali lepšie domáci a pomaly začali
skracovať náš náskok. Koniec zápasu sme
mali v rukách, kde sme mali posledný útok
za stavu 27:27, ale rozhodca nám zobral
loptu pre údajnú pasívnu hru.

Tréner Budzák:

Tréner Budzák:

Som veľmi rád, že si chlapci zahrali s chuťou
a že som mohol postaviť všetkých hráčov.
Rád by som pochválil všetkých hráčov za
kolektívny výkon, že súperovi „naložili“ a
neprestali hrať, aj keď sme vyššie vyhrávali.

HK Vajnory - TJ Sokol Cífer
26:24 (11:11)

Do extraligy postúpilo družstvo Piešťan.
Keďže hráči družstva Prešov „B“ boli preradení do skupiny „východ“, Malacky nevypadli, ale ostali v extralige. Možno očakávať
kvalitnejšie zápasy, keďže v družstvách
našich súperov sa viac objavujú aj hráči zo
zahraničia.

HK Vajnory - HŠK 74 Kolárovo
44: 19 (19: 8)
Dňa 16. septembra sme odohrali náš prvý
zápas sezóny 2018/2019 u nás doma na
športovom ihrisku Alviano. Privítali sme
súpera, ktorý minulú sezónu skončil na poslednom mieste, ale potrápil viacerých súperov. Od zápasu sme čakali jasné dva body,
lebo doma body nerozdávame. Na zápas sa
tešili všetci hráči i funkcionári nášho klubu.
Od začiatku zápasu sme diktovali tempo a
štýl hry. V 11. minúte sme viedli vďaka gólu
Janča už 5:1. Tvrdá práca cez letnú prípravu
sa ukázala ako správna a v 24. minúte sme
viedli už 10--gólovým rozdielom, a to 14:4.
Do polčasu Mitterhauser zveľadil skóre na
19:8. Druhý polčas, ako je u nás zvykom,
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V nedeľu 23. 9. sme odohrali 2. kolo 1. ligy
mužov skupiny západ. Privítali sme u nás
doma hráčov z Cífera. Chlapom z Cífera
máme čo oplácať, keďže nás minulú sezónu
v nadstavbe dva razy porazili.
Zápas sme začali lepšie my a udržiavali
sme si jedno- až dvojgólový náskok do 18.
Minúty so skóre 7:5. Potom prišli zbytočné
straty lôpt a súper so 4 gólmi v rade preklopil misku váh na svoju stranu a bolo to
7:9. Na to tréner zareagoval time-outom
so snahou upokojiť hráčov. To sa aj podarilo
a do polčasu sme stav v poslednej minúte
vyrovnali najmä zásluhou 2 gólov Kožíka.
Druhý polčas bol vyrovnaný, striedali sme
sa so súperom vo vedení, no ani jedno družstvo si neurobilo výraznejší náskok. V 55.
minúte sme vytiahli obranu 5-1, kde sme
narušili útočnú koncepciu súpera, ktorý začal strácať lopty. To sme využili a stanovili
sme konečné skóre na 26:24.

Vedúci družstva Jánošík:

Veľmi sa teším z výhry, lebo to bol veľmi
ťažký zápas. Vedeli sme, že nás bude čakať
silnejší súper ako v prvom kole. S hráčmi z
Cífera máme už svoje derby, dlho sa poznáme, takže vieme, čo od koho možno očakávať. Rád by som pochválil všetkých hráčov,
že vydržali bojovať celých 60 minút.

ŠKH AGROKARPATY PEZINOK HK Vajnory 27:27 (13:15)
Prvý vonkajší zápas sme odohrali v Pezinku, kde nás privítal nedávny účastník
najvyššej súťaže. Pezinčania, ktorí majú v
družstve veľa skúsených hráčov, začali proti

Veľmi sa teším zo zisku bodu z horúcej
pôdy v PK, ale dnes sme boli veľmi blízko k
zisku 2 bodov. Chlapi bojovali, a to ma teší.
Dúfam, že bojovnosť bude naďalej rásť, tak
ako v posledných zápasoch.

HC Tatran Stupava - HK Vajnory
32:28 (15:17)
Počas „Dní Zelá“ nás v Stupave privítali
hráči HC Tatran Stupava. Začiatok zápasu
poznačili zápchy na cestách a na zápas
sme prišli v hodine „dvanástej“. Začiatok
bol veľmi vyrovnaný - v 6. minúte 4:4, v 18.
min. 10:10 a v 24. min. 13:13. Po vylúčení
nášho hráča v 25. minúte sme prekvapivo
vyhrali oslabenie 2:0 a odskočili tak súperovi na rozdiel dvoch gólov, čo sme si udržali
až do polčasu. Súper však už v 6. minúte
druhého polčasu zmazal naše dvojgólové
vedenie a začalo sa odznovu, v 36. minúte
od stavu 20:20. Od 40. min. súper pomaly
začal zvyšovať svoj náskok a navýšil ho až
na výrazných 5 gólov na skóre 28:23. Na to
tréner zareagoval time-outom, po ktorom
sme nabrali nové sily a 5 gólmi v rade sme v
56. minúte vyrovnali stav na 28:28. Škoda,
že do konca zápasu sme už nedokázali skórovať, čo súper využil a dotiahol zápas do
víťazného konca.

Tréner Darnadi:

Dnes sme videli zápas dvoch rozdielnych
polčasov, najmä ich záverov. Prvý sme
zvládli lepšie my, no ten podstatnejší, druhý, zvládol lepšie súper. Do Stupavy sme
prišli s užším kádrom, čo sa ukázalo hlavne
na konci zápasu, ktorý lepšie zvládli súperi.
Som rád, že sme v druhom polčase zvrátili
blamáž a stiahli sme ten vyšší gólový rozdiel. Našťastie, v tabuľke sme si udržali 2.
miesto, za vedúcim družstvom z Martina,
ktoré zvíťazilo vo všetkých svojich štyroch
zápasoch.

OZNAMY

Cífer NÁS INŠPIRuje novou halou
Václav Fekete

Hádzanársky klub vo Vajnoroch vznikol 17. 7. 1959
(budúci rok oslávime 60. výročie!). V tom čase sa hádzaná
hrala na vonkajších ihriskách.
Na tráve, zemi, škvare a neskôr na antuke.
Vzhľadom na náročnú údržbu a potrebu počas zápasov upravovať hraciu plochu zaviedol hádzanársky zväz nevyhnutnosť hrať na
tzv. tvrdých povrchoch. Tak bolo potrebné
koncom 80. rokov meniť na ihriskách vrchnú
vrstvu. Najvyššia súťaž sa v tom čase už hrala v halách. Postupne haly boli nevyhnutné aj
pre nižšiu súťaž.
V súčasnosti je už hádzaná halovým športom. Takže to platí aj pre vajnorských hádzanárov, ktorí postupne zo 4. najvyššej súťaže
postúpili pred niekoľkými rokmi až do druhej
najvyššej súťaže. Problémom je prenajímanie hál na zápasy, v súčasnosti už aj na tréningy. Hál ubúda! V súčasnosti sme jediným
družstvom v súťaži, ktoré nemá vlastnú halu.
Výstavba haly je u hádzanárov „snom“ číslo
jeden. Zatiaľ sme stále iba v riešení a hľadaní
vhodných projektov.
Ako na to ísť, nám ukázali v Cíferi. Táto obec
v Trnavskom kraji má 4345 obyvateľov, čiže
je menšia ako Vajnory. Miestne zastupiteľstvo rozhodlo, že hala je potrebná. Po krátkej
príprave sa pustili do výstavby v roku 2016.
A po necelých 3 rokoch už 15.9.2018 halu otvárali. Vzhľadom na to, že sú našimi súpermi

v 1. lige a osobne sa poznáme, funkcionári
nás pozvali na slávnostné otvorenie. Hlavné
slovo mal starosta Cífera Maroš Sagan. Slovo dostali aj starostovia z družobných miest
Čiech i Slovenska, predseda miestnej TJ Sokol
i predseda hádzanárskeho klubu. K slovu sa
dostal aj miestny kňaz. Nasledoval kultúrny
program a potom športové zápolenia. My
sme po krátkom rozhovore so starostom získavali informácie o príprave a výstavbe haly
od predsedu TJ. Všetky náklady boli hradené
z rozpočtu obce, nezískali žiadnu dotáciu.
Toto pokladáme za slabinu. Hala je pekná.
Napriek tomu sa nám náklady na úrovni 1,6
mil. EUR zdajú vysoké. Treba hľadať podobný
projekt haly, ale lacnejší. Tiež je potrebné získať dotácie aj z iných zdrojov.
Akútny problém s nedostatkom hál v operačnom dosahu vajnorských športovcov nemajú
len hádzanári. Vajnorskí futbalisti, tak isto,
ako aj hádzanári majú dlhodobý problém v

zimnom období nájsť vhodný tréningový
priestor v okolí Vajnor. Pre halové športy
vykonávané na výkonnostnej a profesionálnej úrovni existujú striktné pravidlá, v
akých halách sa môže hrať liga. Určujúce sú
rozmery hracej plochy a výška stropu. Tu je
nevyhnutné konštatovať, že v Bratislave a
jej okolí už nie je veľa vhodných priestorov,
alebo sú obsadené. Hádzanárske ihrisko musí
mať hraciu plochu 20 x 40m. Vhodná hala by
ponúkla obrovské možnosti rozvoja pre sálový futbal, basketbal, volejbal, pozemný hokej,
florbal, tenis, bedminton a iné halové športy.
Takéto priestory sa často využívajú na širokú
škálu ďalších aktivít, organizovaných spoločenských podujatí. Kvalitná hala je často
nevyhnutnosťou na zabezpečenie kontinuálnej výchovy detí a dorastu v jednotlivých
športoch. Veríme, že v najbližšom období sa
budeme z vajnorskej haly radovať tak, ako sa
radovali v Cíferi.

Uznesenia z miestneho zastupiteľstva
Tomáš Kulka

Dňa 20. septembra 2018 sa uskutočnilo 24. zasadnutie miestneho
zastupiteľstva v aktuálnom volebnom období.
Na úvod sa poslanci venovali bodom s informáciami o plnení uznesení zo zasadnutí
miestneho zastupiteľstva, o činnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava- Vajnory za prvý polrok a vypočuli si
správu miestneho kontrolóra. V rokovaní pokračovali bodmi týkajúcimi financií mestskej
časti, zobrali na vedomie informácie o hospodárení materskej školy, základnej školy a

úradu počas prvého polroka. Nasledovne vyhoveli protestu prokurátora a zrušili všeobecne záväzné nariadenie „o nedeli“. Na podnet
poslanca Vlčka stiahli z rokovania bod o zmenách pamiatkovej zóny a túto problematiku
nechali na nových poslancov, zvolených po
voľbách. V poslednej časti sa venovali petícii
občanov žiadajúcich vyhlásenie miestneho
referenda, zvolili overovateľov predložených
petícií a určili ďalší postup pri ich spracovaní.
V bode rôzne dostali priestor na svoje pripomienky a postrehy nielen poslanci, ale aj
prítomná verejnosť a predniesli svoje pripomienky a problémy, s ktorými sa stretávajú v
mestskej časti.
Nasledujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa konalo 17. novembra 2018 a bolo
zvolané s cieľom prerokovania petícií obyva-

teľov mestskej časti a vyhláseniu referenda.
Na úvod poslanci skonštatovali, že predložené petície spĺňajú po kontrole všetky zákonom predpísané náležitosti. Nasledovne v
schválenom všeobecne záväznom nariadení
upravili pravidlá pri príprave a počas miestneho referenda. V zmene rozpočtu boli vyčlenené potrebné finančné prostriedky na jeho
konanie. V záverečnom bode nielen tohto
rokovania, ale aj miestneho zastupiteľstva v
aktuálnom volebnom období poslanci svojím
uznesením vyhlásili konanie miestnych referend na 8. decembra 2018. Tejto problematike sa venujeme v osobitnom článku.
Týmto sa chceme poďakovať všetkým poslancom miestneho zastupiteľstva za ich
prácu v prospech občanov mestskej časti.
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AKTUALITY

POCTIVÁ
ROBOTA

Program
14.00
14.10
14.45
15.20
15.35
16.00
16.15
16.50
17.25
18.00

OTVORENIE
DFS MAGDALÉNKA z dry
DFS PODOBENKA Z VAJNOR
DFS JURÁNEK z Borského Svätého Jura
FS JURAN s cimbalovou muzikou
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
PILNÁ KAPELA z Vajnor
FS ČARAČAN z Čaradíc
FS BRODČANÉ z Brodského
FS POLENO z Bratislavy

Sprievodný program, venovaný prvkom zapísaných
do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska:
Tylová paličkovaná čipka z Myjavskej pahorkatiny (2016),
Vajnorský ornament (2016), Modranská majolika (2017)

18.11.2018 NEDEĽA
10:00
11:00
13:00
15:00
19:00

NA KRÁĽOVSKOM DVORE
Divadlo RAMAGU zo Spišskej Starej Vsi		
ŽABÍ PRINC
Bábkové divadlo ANIMARE SILVA
MAESTRO PICCOLLINO
DIVAteliér z Bratislavy
LÁSKY HRA OSUDNÁ
Divadlo RAMAGU zo Spišskej Starej Vsi
DUCH
BIELE DIVADLO z Bratislavy

Sprievodný program: Premietanie filmových dokumentov o Vajnoroch
Moderátori: Mgr. art. Michal Zeman s Vajnorským širáčkom
Monika Martinčičová s Podobenkou
Zmena programu vyhradená!
Vstupné sa platí iba pri prvom vstupe: dospelí 3 €, deti a študenti 1,50 €

Objednávateľ: Ivo Nesrovnal, Bratislava, Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o., Mierová 21 827 05 Bratislava, IČO: 35728213

17. 11. 2018 SOBOTA
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Dávajte si pozor
na „brigádnikov“
V poslednom čase sa hromadia oznámenia o ponuke brigádnických prác rôzneho druhu partiou
„potulných brigádnikov“.
V ponuke sú práce od vyasfaltovania chodníka pred
domom cez upratanie vo
dvore po orezanie stromov.
Chodníky boli v móde v
čase keď sa v dedine opravovali chodníky na Roľníckej ulici či na Čiernom
chodníku. Partia rozkopala
chodník následne zazvonila pri dverách a za istú
nie nízku sumu ponúkli
nový asfaltový poter. Pokiaľ klient nezaplatil zostal
mu rozkopaný chodník. Po
skončení opráv chodníkov
v dedine sa brigádnici preorientovali na iné práce. Na
nekalé
praktiky naleteli
najmä starší občania. Ne-
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chali sa prehovoriť na pomoc pri zrezaní pár konárov.
Sumu dohodli s jedným človekom, lenže do dvora sa im
postupne natlačilo aj ďalších osem ľudí. To, čo malo
stáť podľa dohody 100
eur, sa odrazu vyšplhalo na
1200€. Vo Vajnoroch sa
vyskytlo oveľa viac takýchto prípadov. Upozorňujeme
preto na partiu brigádnikov
ktorá sa premiestňuje striebornou Škodou Felícia ŠPZ
MA 796 DU. Upozorňujeme
hlavne starších občanov
aby si dali pozor na rôzne
ponuky pomocných prác v
záhrade. Nemusí sa vám to
vyplatiť.
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Vo Vajnoroch pribudlo skoro
90 miest pre škôlkarov

OZNAMY

I. Kňazovický, snímky autor

V piatok 19. októbra sme
slávnostne prestrihli pásku v
novej škôlke. Za prítomnosti
starostu Jána Mrvu, miestnych poslancov M. Vlčka, M.
Oťapku, M. Grebečiho, vicestarostky S. Molnárovej, zástupcu
stavebnej firmy M. Knuščáka,
riaditeľky materskej školy Vajdovej, ako aj riaditeľa
školy T. Kráľa sa slávnostne
odovzdala budova deťom.
Prítomný bol aj primátor I.
Nesrovnal.
Vajnory sa rozrastajú, zvyšuje sa počet
mladých rodín, žijúcich v tejto mestskej
časti. To, čo stačilo pred pár rokmi, dnes
už nestačí. V mestskej časti Vajnory
pribudlo preto skoro 90 miest pre deti
predškolského veku v novej nadstavbe
nad prízemnou časťou Základnej školy
Kataríny Brúderovej. V nadstavbe vznikli tak 4 triedy a na dvore pribudlo nové
detské ihrisko v rámci areálu. Už v roku
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2009 sme zrekonštruovali starú, vyše
40-ročnú budovu škôlky na Koniarkovej ulici a rozšírili počet detí z necelých
šesťdesiat na 125. Postupne však počet
detí ďalej rástol, a preto sme už v roku
2015 začali pripravovať ďalšie rozšírenie kapacít. Rozhodnutím Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
zo 16. 8. 2017 bola naša žiadosť o NFP
na Projekt „Prístavba a nadstavba objektu Základnej školy Kataríny Brúderovej
a adaptácia priestorov pre potreby MŠ“

schválená. Začiatok samotnej stavby
bol naplánovaný na marec 2018 a dokončená bola v auguste 2018. Celkové
náklady na realizáciu boli skoro 560-tisíc
eur. To dokazuje, že keď sa chce, tak sa
dá veľké veci realizovať aj s malým rozpočtom.
V celej Bratislave tohto roku neprijali do
predškolských zariadení 2379 detí. Vo
Vajnoroch, vďaka novým priestorom, boli
prijaté všetky.
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Vajnorský minimaratón 2018
Eva Bielčíková, snímky M. Grebeči

OZNAMY

Harmonogram kult. a spoločenských
podujatí november a december 2018
November:
17.–18.11. VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK
2018, prehliadka amatérskych folklórnych súborov a ochotníckych divadiel,
organizuje Podobenka z Vajnor, o. z., s
podporou MČ BA-Vajnory, DK Vajnory
17. 11. od 14. 00h do 19. 00h, 18. 11.
od 10. 00 h do 20.00 h

Vo Vajnoroch má dlhoročnú
tradíciu. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1973. Až do roku
1989 sa na ňom s obľubou
zúčastňovali nielen miestni,
ale aj mimobratislavskí bežci.
Od roku 2006 bol po prerušení obnovený a tohto roku sme
odštartovali jeho 13. ročník.
Má už svojich veteránov, medzi nich patrí
určite František Grebeči, 70-ročný jubilant,
jeden zo zakladateľov prvého ročníka Vajnorského minimaratónu, ktorý sa na ňom
s prestávkami zúčastňuje od roku 1973 a
po obnovení súťaže tohto roku 5. raz. Aj to
svedčí o tom, že Vajnorský minimaratón patrí
k najobľúbenejším a najpočetnejším podujatiam, organizovaným MČ BA-Vajnory pre
deti, mládež a dospelých. Nádherné počasie
babieho leta prilákalo pretekárov, ktorých sa
zaregistrovalo približne 357, odštartovalo
303 a dobehlo 300. Do súťaže sa zapojilo aj
154 detí v rôznych kategóriách. Najpočetnejšie zastúpená bola kategória do 10 rokov, v
ktorej súťažilo 68 detí.
Už od 13. hodiny odštartovali detské kategórie, počet prihlásených deti vysoko prevyšoval plánované očakávania. Najmladší, do 6
rokov, súťažili v behu do 120 m, do 9 rokov
250 m, do 12 a 15 rokov 600 m. Víťazi si
zaslúžene odniesli pekné ceny. Od 14.00
h sa začali rekreačné kategórie v behu na
5 km, kde súťažili dorastenky a dorastenci
do 19 rokov a nad 20 rokov, nechýbala ani
kategória Vajnoráci. Záver maratónu patril
hlavnej kategórii - behu na 10 km, súťažili
muži a ženy do 40, 50, 60, a nad 60 rokov a
študenti i študentky vysokých škôl.
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24.11. KATARÍNSKA ZÁBAVA - organizuje Hádzanársky klub Vajnory s
podporou MČ BA-Vajnory, DK Vajnory,
19.00 h, vstupné 10 €, hrá HS Kollar-

Podujatie zabezpečovala profesionálna časomiera spoločnosti VOS – TPK. Súťaže detských kategórií a rozhodovanie mal pod kontrolou Dušan Štancel. Veľkým obohatením a
spestrením podujatia bola účasť moderátora,
atletického manažéra Alfonza Jucka.
Ďakujeme všetkým účastníkom podujatia,
divákom, rodičom, sponzorovi Plzeňský Prazdroj Birell nealko za nápoje, občanom Vajnor
bývajúcim v okolí preteku za trpezlivosť a
pochopenie.
V kategórii do 6 rokov zvíťazili Filip
Nagy a Alexandra Cviková. V kategórii
7-9 rokov na prvom mieste sa umiestnili
Marek Lukačeňa Garcia a Eliška Primusová. V kategórii od 10-12 rokov boli prví
Peter Beláň a Mia Zemanová, a v kategórií 13-15 rokov zvíťazili Samuel Uhropec
a Lili Kudlička.

Výsledky v kategórii najrýchlejší Vajnoráci:
10 km muži: Juraj Čík
10 km ženy: Ľubica Páliková
5 km muži: Andrej Bezdek
5 km ženy: Elena Dušková

Výsledky 10 km

Muži do 39 rokov: Pavol Chomanič, Michal
Kostka, Patrik Arnold
Od 40 - 49 rokov: Martin Šmotlák, Michal
Šulja, Miroslav Čačík
Od 50 - 59 rokov: Miloš Jakubčiak, Miroslav
Ďuračka, Ľubomír Kovačocy
Nad 60 rokov: Marián Chribik, Jozef Kotlár,
František Chebeň
Ženy do 39 rokov: Ivana Záškvarová, Mária
Danečková, Zuzana Bibzová
Od 40 - 49 rokov: Ľubica Páliková, Andrea
Rímešová, Andrea Walterová
Od 50 - 59 rokov: Xénia Semamjanová,
Lenka Laurová, Simona Krupčíková
Nad 60 rokov: Dagmar Gregorová

Výsledky 5 km

Muži nad 20 rokov: Alexander Jablokov, Ján
Sopko, René Valent
Ženy nad 20 rokov: Jana Bašnáková, Monika Dolinajová, Daniela Kalužná
Juniori (do 19 rokov): Marek Pavuk, Matej
Čačík, Oliver Dodok
Juniorky do 19 rokov: Elena Dušková,
Lenka Slížková, Nina Masaryková

band a DJ Live
25.11 TALK SHOW Igora Roya, hostia
Ján Greššo a Eva Pacovská
December:
5.12. PRÍCHOD sv. MIKULÁŠA - Park
pod lipami, 17.00 h
6.12. UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA – obradná sieň MÚ BA-Vajnory, 15.00 h
8.12. VIANOČNÝ BAZÁR – DK Vajnory,
14.00 h - 18.00 h

8.12. LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD zraz 16.45 h pri MÚ BA-Vajnory, trasa
Jačmenná, Osloboditeľská, Baničova,
Roľnícka, dvor Vajnorského ľudového
domu, DK Vajnory
31.12. VÍTANIE NOVÉHO ROKA
2019 – pred MÚ BA-Vajnory, 23.00 –
01.30 h

Vypracovala E. Bielčíková
Zmena programu vyhradená!

Cvičebné (workoutové) ihrisko
je oficiálne otvorené
Peter Maťo, snímky F. Kubala

V sobotu 20. októbra sa na
novom cvičebnom športovisku zišli nadšenci tohto športu
aj s predstaviteľmi miestneho
úradu, aby verejnosti oficiálne
odovzdali toto nové ihrisko.
Za prítomnosti starostu Jána Mrvu prevzala
cvičebné zariadenia partia mladých chlapcov
a dievčat a hneď aj predviedli niekoľko náročných cvičebných zostáv. Starosta sa tiež
nenechal zahanbiť. V športovom areáli Alviano tak pribudla stavba, ktorú môžu využívať
všetci domáci aj hostia.
Tento šport vznikol v chudobných častiach
New Yorku, kde ľudia nemali peniaze na drahé posilňovne, tak cvičili vonku na ihriskách.
Je určený pre mládež, dospelých, starších
ľudí, pre všetkých. Môžete precvičiť celé telo
pomocou jednotlivých komplexných pohybov. Cieľom je zdravý životný štýl, využívanie
funkčného tréningu, no tiež aj spoznávanie
nových ľudí, keďže pouličné cvičenie (Street
Workout) sa často vykonáva v menších alebo
väčších zoskupeniach.
Cvičebné ihrisko vzniklo vďaka participatívnemu rozpočtu, kde ho podporilo 92 hlasov.
Realizované s finančnou podporou Úradu
vlády Slovenskej republiky, v rámci programu
„ Podpora rozvoja športu na rok 2018“ na projekt prispel aj Bratislavský samosprávny kraj.
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Budujeme, opravujeme, aby Vajnory
boli krajšie a lepšie sa tu žilo
Pri mimoriadnych zrážkach odvedú prívalovú vodu
nové zberače dažďovej vody v Parku pod lipami.

Na cvičebné zariadenia na ihrisku sa tešia
všetci

Náš veľký rodák don
Titus už
má svoju sochu

Pre komfort mam
ičiek a detí na de
tskom ihrisku
sme zabezpečili
aj hygienické zá
zemie v priľahlom parku

Okolo Kultúrneho domu sme vydláždili nový
chodník

Pokračujeme v op
ravách chodníko
v v dedine, teraz
vali povrch na Či
sme asfaltoernom chodníku

Aby mamičky s kočíkmi mohli bez problémov využívať
chodníky, upravili sa nájazdy cez obrubníky

V areáli základnej školy pribudlo sympatické sedenie z použitých europaliet

Novú pitnú fontánku, ktorá pribudla na dvore základnej školy,
určite ocenia všetci žiaci.

