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V centre Rače tiká časovaná bomba
Projekty a zámery výstavby v MČ Rača
Z Bohem, Súset, aj ti, Súsedo
Grobiani; Peniaze…; Ruvačka v Pekle

Stavebná horúčka a blúznenie v Rači?
Úspešné mestá našej civilizácie oslovujú renomovaných architektov ako napríklad Jan
Gehl, aby nové developerské projekty boli pre
ľudí, v ľudskej mierke, s kvalitnými verejnými
priestormi a rozumnou podlažnosťou.
Developeri v Bratislave sú mentálne stále
pozadu minimálne dvadsať rokov. Projekty navrhujú nie pre ľudí, ale pre peňaženku
investora. V Rači sa s takýmito projektmi
roztrhlo vrece – aktuálne ide o projekty Račany Rosso, Dolná Pekná a Pod vinohradom.
V dohľadnej dobe sa ešte črtá napr. projekt
Vin–Vin či projekt Ohnavy. Niektoré projekty potrebujú pre realizáciu zmenu územného
plánu, takže je ich ešte možné zastaviť a výrazne korigovať. Je preto dôležité, aby sa ľudia
ozvali a chránili si svoje prostredie pre život aj
pre svoje deti. Aby Rača zostala Račou.

Projekt Račany Rosso

Projekt, ktorý plánuje vybudovať veľké
sídlisko s viac ako 800 bytmi pre 2500 obyvateľov na konci Komisárok a Račany Bianco.
Zámerom je pridať v rannej špičke 560 áut/
hod. (podľa novej dopravnej štúdie). 1/3 plá-
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nujú viesť po Rybničnej ulici (kade?). Tiež investori tvrdia, že vraj v Rači je pri súčasných
kapacitách rezerva 60 miest v škôlkach (čo je
pri poradovníku absolútny nezmysel). Projekt
zároveň navrhuje vjazd a výjazd napojiť aj na
Podbrezovskú ulicu, ktorá nemá vybudovaný žiaden chodník, a teda chodci väčšinou
musia chodiť po ceste (vrátane starých ľudí
a vozíčkarov z domova dôchodcov). Vedenie
akejkoľvek dopravy z Račany Rosso cez Podbrezovskú treba hneď v zárodku zamietnuť!
Zároveň zámer nezmyselne plánuje zaústiť
dažďovú vodu do potoka, a teda zvyšuje riziko
lokálnej povodne.
Je dôvodné podozrenie (napr. plánovaná
rekonštrukcia kanalizačného zberača v tretej
etape), že tento projekt má byť iba nohou vo
dverách pre zastavanie celej lokality Huštekle.
Ak by sa developerom podarilo sceliť pozemky a zmeniť územný plán až po pumpu ÖMV,
tak by sa jednalo o obrovské sídlisko s cca
10-tisíc obyvateľmi.
Voči projektu Račany Rosso sa zdvihol
veľký odpor a aktuálne stále prebieha petícia,
ktorú podpísalo už približne 1 500 ľudí. Bez
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Vážení priatelia, držíte v rukách nulté číslo občasníka OZ račan.sk. Otvárame ním
priestor pre témy, ktoré starostom riadené
lokálne médiá marginalizujú a zamlčujú. Zároveň v ňom nájdete články o histórii, kultúre, tvorbe a umení, ktoré už roky skupina
Račanov uverejňuje na portáli račan.sk.
Na stránky portálu Vás srdečne pozývame ako čitateľov aj ako spolutvorcov ochotných deliť sa o svoje myšlienky, názory, pocity a spomienky.
V pilotnom čísle sme sa rozhodli ponúknuť súhrnne info o developerských projektoch. MČ Rača čelí nevídanému náporu
stavebného „rozvoja“, ktorý ohrozuje historickú, kultúrnu a sociálnu svojbytnosť a krajinnú jedinečnosť jednej z najkrajších častí
hl. mesta. Stáročia trvajúci súlad človeka
s prírodou a krajinou vytláčajú developerské
projekty a zámery s imperatívom dosiahnuť zisk krajným zahustením územia Rače,
Krasňan a Východného. Deje sa tak nad hranicou zdravého rozumu a na úkor kvality života súčasných aj budúcich obyvateľov.
Doterajší starostovia, poslanci MZ a vedúca odd. výstavby a územného plánovania
s ľahkým srdcom dávali investorom zelenú a
ich zámery (skryte) podporovali.
Súčasný starosta Pilinský má jedinečnú príležitosť ukázať, že sľuby vo volebnom
programe o boji „proti zámerom developerov
presadzovať nezmyselné projekty zahusťovania“ a podpore projektov, ktoré „neznižujú
kvalitu bývania súčasných obyvateľov“, myslel vážne a že si za nimi stojí.
Vy sami vyjadrite prosím svoj postoj
podpisom petície proti zahusťovaniu navrhnutému v Urbanistickej štúdii Račany Rosso
(http://rosso.racan.sk), aby ľahostajnosť a nečinnosť obyvateľov prestali byť esom v rukáve
investorov.
Miro Ščibrany, www.racan.sk

Viac článkov
a informácií
nájdete na
www.racan.sk
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Pletky tetky Betky
Ludé moji, co vám budem ríkat. Tuším sa
celý svjet naruby obracá.
Kedysik byua Rača rádná dzedzina, kerá
sa menovaua Račištorf. Dzedzina to byau
bohatá vinohradnícká. V každém dvory
chovaly slépky, sviňe, chudobňejší kozu,
bohatší kravy a kone. Jag dzeci zme sa hrávaly na ulici, kerá byua ešče bes asfautu. Na
hrackej, kerá byua jedziná vyasfautovaná, sa
tancovauo na svadbách, ket ju mjely doma
pri cesty. Mjely zme tu ochotnícké divaduo,
spjevokol známý šelybárzde. Račanský fotbal, pingpong a ciklysci preslávily Račišdorf
aj ve svjece. Račanskú frankofku piua aj Mária Terézia. O autách nebuo moc chirovat.
Ešče v šedesátych rokoch sa v Rači mjely
stavijat len rodzinné domy. A potom sa šecko zmjeniuo a začaly sa stavijat paneláky.
Urobiua sa kanalyzácija, vyasfautovaly sa
cesty a ludé začínaly mjet aj vjec aut a tag sa
naše dzeci prestaly hrávat na ulici. Prestaly sa chovat zvírence. Doscehovaly sa ludé
s ceuého Slovenska aj odinakát. A my Račidorfčané zme ostaly v menšiny. Na sídliščá
uš chodzily ludé len spávat, lebo ceuí deň
robily v mjesce, tam chodzily aj do opchodú, do kina, do dzivadua.
A zacaly sa aj povodňe. Pretým byly fšady jarki, kerýma voda odtékaua. S výstavbu
potoky zakopaly pod zem do kanálú a ket
byua vjetší voda, tag sa kanále ucpaly a voda
tékua širinú. Šag aj neská ket je vječí déšč,
tag nám vytopí pivnic.
A to šecko proto, že sa stavijá šeligde
bes ohledu. Kedysik nám voda donésua
dole úrodnú zem z vinohradú, s kerú zme
si zlahčovaly našu zem v záhradkách a zah
mencách. Neská voda donese len buato.
A ty autá. Šag aby sa čovjek báu prendzít
pres ulic. A ňegde neni sú ani chodníky.
A ňegde sa ani nedajú urobit, jaké sú tam
úske cesty. Jag na cestyčky (Podbrezovská
ulica) alebo na prešovni (Lisovňa). A to scú
další a další veliké paneláky stavijat a další a
další autá budú pribúdat.
Šag z našej pokojnej dzedziny sa pomálučky stává jedna velykánska nocleháreň.
A potrebuje tolko ludzí bývat, kolko sa sce
v Rači panelákú postavit? Šag jag já vím,
tag ešče neni sú prodané šecky byty, keré uš
sú postavené. A kedby sa aj prodaly, unese
Rača tolko áut? Šag uš fčil sú na hrackej zácpy prevelyké.
Tag nevím, nescely by zme bývat na
takém mísce, gde by zme sa cícily dobre a
doma? Gde byzme nélen prespávaly, ale gde
by zme poznaly svojich súsedú, gde by zme
sa staraly aj o náš společný majetek, gde
by zme poznaly svojeho richtára a šeckých
posuancú, kerý by robily pro ludzí a né pro
tých, kerí scú len friško nastavijat škatule,
aby mjely friško ešče vjec?
Já vím, že sa to zastavit nedá, ale stavijajme s rozumem, nech sa nám tu dobre žije.
Vaša tetka Betka z dolního konca

Na okraj: masívna produkcia novostavieb znehodnotí aj váš byt. Ak ho
budete niekedy chcieť predať, dostanete zaň menej peňazí, ako dnes!
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Stavebná horúčka a blúznenie v Rači?

Foto: Ľudovít Havlovič, 2013
prekládky Púchovskej (II/502) a predĺženia
Galvaniho je projekt nezmyslom, tiež je potrebné vyriešiť problém s materskými škôlkami
a navrhnúť projekt pre ľudí. Predložený zámer
je objemovo nezmyselne predimenzovaný,
ne
reflektuje moderné urbanistické koncepcie výstavby a ohľadom verejných priestorov
prakticky žiadnu pridanú hodnotu neprináša.

Projekt Rača – Dolná Pekná

Projekt, ktorý by chcel vystavať priamo za
továrňou Slovenskej grafie a objektom býv.
Meopty v Krasňanoch bytové domy sídliskového typu (380 bytov), je dobrým príkladom
toho, ako sa projekt robiť nemá. V prvom rade
lokalita - stavať sídlisko priamo za továrňou
chce skutočne urobiť kvalitný projekt, aby sa
z toho automaticky nestalo ghetto. Predložený
projekt však ponúka veľkoobjemové sídlisko
a pokus o zmenu ÚP. V dotyku s továrňou
je prístupová cesta a malý trávniček. Pri podobných projektoch v zahraničí sa uvažuje
skôr s dostatočne veľkým pásom stromov pre
redukciu negatívnych vplyvov továrne. Predložený projekt je však jedine pokusom o maximálne zastavanie daného územia na úkor
kvality života obyvateľov.
Investor vôbec nerieši dopravu - ráta s jednoduchým napojením na Peknú cestu a na
Račiansku ulicu (alternatívne cez Hečkovu!).
V dopravnom posúdení však uvádza, že toto
riešenie nie je kapacitne možné (a to do neho
nezarátal napr. dopravu z Lidla alebo Račany
Rosso) a navrhuje urobenie štvorprúdovej
Peknej cesty. Projekt ráta s nereálnym počtom voľných miest v materských aj základných školách, nehospodárne plánuje nakladať
s dažďovou vodou (a nevyužíva ju na 100%
v území, ako je to štandardom vo vyspelých
krajinách). Predložený projekt nielen navrhuje zvýšiť dopravu v danom území o 246 áut
v dopravnej špičke za hodinu, ale svojou lokalizáciou, objemom a orientáciou ani veľmi
nerieši prítomnosť neďalekej továrne a priemyselného areálu.
Najlepším riešením pre Krasňany by bolo
vybudovanie kvalitného parkovacieho domu
pre obyvateľov a vysadenie zelene podľa súčasného územného plánu. Ak by sa mal meniť
územný plán, tak určite nie smerom k objemnej výstavbe sídliskového typu ako navrhuje
projekt. Pre územie by bol riešením kvalitný
projekt s verejnými priestranstvami na úrovni
21. storočia a nie prekonaný koncept objemovej sídliskovej výstavby.
Projekt by tiež zničil scenériu Krasňan,
pretože najvyššie budovy v celých Krasňanoch
by umiestnil na kopci. Budovy by boli ešte vyššie ako súčasný solitér Slovenskej grafie (podľa
vyjadrenia developera „iba o päť metrov“).
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Je dôležité povedať predloženému projektu jasné
NIE – je to projekt vhodný
možno do Manily na Filipínach, ale nie do Krasňan.
Grunt a. s. na verejnej prezentácii sľuboval, že neskolauduje žiaden dom, pokiaľ
nebude vybudovaná Horská
ulica – odhliadnuc od faktu, že Horská by problém
iba oddialila o pár metrov, tak vybudovanie
tejto cesty Grunt sľuboval už pri budovaní Slanca! Nič mu teda nebráni splniť starý
sľub aj bez výstavby projektu Rača – Dolná
Pekná. Čakáme na skutky a nie sľuby. V súčasnej forme je projekt Rača – Dolná Pekná
veľkým nezmyslom a treba ho zamietnuť.

Projekt Pod vinohradom

Tento projekt nad daňovým úradom je už
vo fáze EIA, kde je možné zasielať počas celého procesu pripomienky. Predložený zámer
je objemovo nevhodný. Na relatívne malom
území navrhuje 313 bytov pre 806 obyvateľov. Bude zaujímavé sledovať a porovnávať
zhodnotenie dopravy tohto projektu s ďalšími veľkými developerskými zámermi, ktoré
sa v blízkom okolí chystajú – obchodný dom
Tesco, bytový dom Biely Kríž, Nové Vinice...
Jedná sa o ďalších cca 200 áut na Račiansku
ulicu v špičkovej hodine. Tieto projekty sú bez
predĺženia Galvaniho neúnosné a tiež sa vôbec
nevyjadrujú k problému miest v materských a
základných školách. Vytápanie Račianskej ulice od Malých Karpát je tiež dostatočne známe.
Preto je nevyhnutnosťou, aby všetka dažďová
voda zostávala vždy v území a využívala sa
napríklad na chladenie budov, zalievanie stromov alebo boli vytvorené jazierka.

Projekt Rača – Ohnavy

V tomto projekte sa jedná o návrh na zmenu územného plánu z viníc na viacpodlažnú
zástavbu – cca 6 podlaží. Projekt ešte nebol
predstavený, ale ak by bol objemovo podobný
ako Dolná Pekná (rovnaký investor - Grunt),
tak by sa jednalo o projekt viac ako tisíc bytov,
keďže územie je výrazne väčšie. Tento projekt
je opäť bez vyriešenia predĺženia Galvaniho
dopravným nezmyslom. Polovica Krasnian by
tak ústila do lieviku na Račianskej ulici pred
dopravným podnikom. O podobných projektoch sa dá uvažovať buď po predĺžení Galvaniho alebo vybudovaním kvalitnej a rýchlej koľajovej dopravy (buď zvýšením počtu a
kvality električiek z preferenciou z Rače alebo
vybudovaním projektu TEN-T 17). Dovtedy
je tento návrh nezmysel. Uvidíme, s čím príde
urbanistická štúdia projektu.
Je dôležité pripomienkovať tieto projekty
v začiatočnej fáze, pretože ak by sa už na pozemkoch zahryzol do zeme buldozér, už by
bolo neskoro. Ľudia majú vždy dostať možnosť reálne ovplyvniť veci, keď je ešte čas.
Z toho dôvodu sme aj my začali akciu pre
informovanie verejnosti.
Nech Raču tvoria Račania a nie developeri!
Michal Drotován,
poslanec MZ Bratislava - Rača,
www.drotovan.webs.com
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Petícia proti Račany Rosso

V centre Rače tiká časovaná bomba
Nemecký kultúrny dom. Ulice Barónka, Strelkova, Plickova, Sadmelijská. Oblasť s rodinnými domami alebo max. 5 poschodovými
paneláčikmi učupenými v zeleni a dostatočne
ďaleko od seba. Na križovatkách nemusíte čakať v kolónach, stále zaparkujete blízko svojho
domu. Čoskoro sa to vďaka výstavbe v areáli
bývalých Vinárskych závodov zmení.
Toto, pre Raču mimoriadne cenné územie,
sa pokojne mohlo stať novým centrom prepájajúcim Krasňany so starou Račou, paneláky
s rodinnými domami, oddych s bývaním.
No s veľkou pravdepodobnosťou sa tento
potenciál premrhá. Areál čaká premena na
sídlisko a kancelárske bloky. Urbanistická štúdia „VIN VIN“ predpokladá výstavbu 46 999
m2 podlažnej plochy pre 902 obyvateľov, 308
zamestnancov a 517 návštevníkov – spolu až
1727 ľudí! Títo sa sem / odtiaľto budú musieť
nejako dostať a aj niekde parkovať.
Znamená to bezprecedentné zahustenie a
pre okolie zóny to bude ťažká skúška. Viete si
predstaviť, ako sa z tejto oblasti dostane z/na
preťaženú Žitnú ulicu preč tisícovka áut? Kde
budú parkovať zamestnanci v kanceláriách?
A kde noví obyvatelia? Na tráve, po chodníkoch, pred našimi domami. Čerešničkou na

torte je plánovaná svetelná križovatka na Kubačovej v križovaní s Barónkou a Sadmelijskou!
Nezabúdajme však, že nedávna zmena
územného plánu dovoľuje developerovi postaviť ešte viac podlažnej plochy – bytov, obchodov a kancelárií. A to aj napriek tomu, že
už pri pôvodnej podlažnej ploche konštatovala štúdia dopravné problémy.
Paradoxom je, že zmeniť tento areál na
bývanie je vlastne dobrým nápadom. Viem si
predstaviť, že v Dánsku, Nemecku, Rakúsku
by developer dokázal túto oblasť prebudovať
na nové, kultivujúce centrum Rače.
Toto zrejme win – win prípad nebude.
Škoda.
Možnou záchranou pre obyvateľov dotknutej oblasti je pripomienkovanie posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA)
a ak by bola vôľa zo strany mestskej časti, aj
vlastnou nezávislou dopravnou štúdiou, ktorá
by poskytla reálny pohľad na dopravnú priepustnosť celej Rače nad Žitnou ulicou.
Ing. Rastislav Turanský, obyvateľ Rače

Ako obyvateľ sídliska Komisárky a hlavne
rodený Račan pociťujem potrebu vyjadriť sa
k developerskym plánom, hlavne k projektu
Račany Rosso, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú.
V prvom rade mám pocit, že tieto projekty sú vypracovávané na veľmi nízkej úrovni a
zároveň pociťujem nespokojnosť až zúfalstvo
nad tým, že zmena rázu krajiny z pôvodne vinárskej oblasti na betónovú džungľu nikoho
netrápi. Neutíchajúci záujem developerov o
našu mestskú časť sa zrejme nedá zastaviť, nakoľko hovoríme zrejme o najkrajšej mestskej
časti Bratislavy. Odsúhlasenie týchto projektov však znamená drastický zásah do života
pôvodných obyvateľov a ich realizácia zname-

ná neodvrátiteľnú stratu a dehonestáciu rázu
krajiny, ktorú sme tak všetci milovali.
Čo sa týka projektu Račany Rosso a jeho
nezmyselného rozmachu, sa pýtam: Kde sú
škôlky, školy? ... Čo s poddimenzovanou kanalizáciou? ... Kam sa posúva kvalita života? ...
Zaujíma niekoho názor miestnych občanov?
... Kam až môže siahať nenažranosť developerov? ... Po tejto realizácii zrejme o Rači, ako ju
všetci poznáme, už nikdy hovoriť nebudeme.
Stávame sa obeťou ľudskej nenažranosti, nekompetentnosti a politiky „made in Slovakia“.
Záverom žiadame developerov – keď už
staviate, tak aspoň v súlade s rázom krajiny a
v rámci „fair play“.
Marek Varga, obyvateľ sídliska Komisárky

Foto: V oblasti NKD a Vinárskych závodov
by mali vyrásť 6 až 13 poschodové budovy pre
min. 900 obyvateľov.

Račany Rosso očami obyvateľa Komisárok

Na tému novej urbanistickej štúdie Račany
Rosso už odznelo veľa rôznorodých diskusií, uskutočnilo sa prvé verejné prerokovanie za účasti investora, čiže každý z nás
si mohol vytvoriť svoj vlastný názor. Ako
člen petičného výboru som sa stretol s rôznymi reakciami pri podpisovaní petičných
hárkov, ale aj s tým, že niektorí obyvatelia
nemali žiadne informácie o tomto projekte.
Preto by som rád vysvetlil našu snahu:
nie pozastaviť výstavbu tohto projektu ako
takú, lebo je v súlade s platným územným
plánom mesta (a teda stavať sa bude), ale
dosiahnuť, aby investor nenavyšoval podlažnosť a nezahusťoval obytnú zónu.
Ako mladý človek rozumiem rozvoju
obcí a miest vplyvom investorských projektov, ale na druhej strane si treba uvedomiť,
že nemôžeme pozerať vždy len na jeden
projekt, ktorý sa nás bezprostredne dotýka,
ale musíme vidieť súvislosti v rámci všetkých projektov, ktoré sa v našej mestskej
časti realizujú a budú realizovať.
Ak hovoríme o globálnych problémoch
s dopravou v našom hlavnom meste, pričom
každá konkrétna dopravná štúdia pre daný
projekt tvrdí, že súčasnú zlú situáciu na Púchovskej, Žitnej a Račianskej už nijakým
zvláštnym spôsobom nezhorší, tak opäť
si treba uvedomiť, že týchto štúdií je viac,
pre viac projektov a teda v konečnom účtovaní táto situácia naozaj neúnosná bude!
Ďalším momentom, ktorý osobne vnímam, je to, že investor svojím zámerom hovorí o pracovných miestach, obchodných
možnostiach, čo sú bezpochyby benefity
projektu, ale pozerá sa vôbec na súčasných
obyvateľov sídlisk Komisárky a Račany
Bianco? Akým spôsobom ovplyvní výstavba, ktorá bude etapizovaná, kvalitu života
týchto obyvateľov?
Ako som písal na začiatku, každý si
urobí svoj vlastný názor, ale napriek tomu
si naozaj treba uvedomiť, že každý takýto
projekt nie je len o tom jednom projekte,
ale o x projektoch, ktoré v prípade, že budeme akceptovať požadované zmeny investorov bez akýchkoľvek pripomienok, následne ovplyvnia životy všetkých nás, aj našich
detí, ktoré sa rozhodnú zostať bývať v našej
mestskej časti.
V závere by som to zhrnul asi tak, že
„stavať áno, ale v rámci racionálneho a
citlivého uváženia“.
Mário Khandl,
poslanec MZ Bratislava - Rača

Foto: Ľudovít Havlovič
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Projekty a zámery výstavby v MČ Rača
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Štúdia „Obytná zóna Rača – Rendez: Dopravno-kapacitné posúdenie vplyvov“
obsahuje len teoretické konštatovanie za
ideálnej dopravnej priepustnosti, ale reálne
nezohľadňuje súčasnú dopravnú situáciu
roku 2013.
1) Rendez disponuje jedinou cestnou komunikáciou II. triedy so šírkou cesty
v priemere 6,60 – 6,80 m vybudovanou
z bývalej poľnej cesty. Pri čelnom strete
kamiónov, veľkých nákladných vozidiel a autobusov MHD sa vozidlá idúce
oproti sebe vo vzdialenosti 30-50 cm
dokážu navzájom vyhnúť len pri úplne
nízkej rýchlosti, niekedy dokonca musí
jedno vozidlo zastaviť.
2) Jediná hlavná cesta II. triedy, ktorá sa
tiahne v pásme železničné priecestie
Rača – Rendez – Šajby – Dopravná ulica
– Vajnory viadukt, má najproblémovejšie dopravné miesta na Dopravnej ulici
od bytoviek č. 7-49, 2-20 až po ulicu Paseky. Pri dopravnej nehode je tu dopravná priepustnosť úplne zablokovaná, lebo
neexistuje žiadna iná náhradná komunikácia, kde by sa mohli vozidlá vyhnúť
následkom dopravnej nehody (dokázateľné množstvo dopravných nehôd, ktoré
tu vznikli + padnutie stromov po víchrici 2006-2007, kedy sfunkčnenie dopravy a MHD nastalo až po 7 hodinách).
3) Štúdia absolútne neregistruje a nerešpektuje skutočnosť, že Rendez (Východné) MČ Rača disponuje aj veľkým
areálom skladov na Šajbách + Račianske družstvo, kde sa za 24 hodín denne
vykladá a nakladá tovar, navyše osobné
autá si skracujú cez celý Rendez dopravný čas buď smerom Rača – Rendez –
Vajnorský viadukt – centrum mesta alebo z mesta a vidieka smerom do Rače.
Frekvencia tejto dopravy už nie je len
v dopravných špičkách ráno a popoludní, ale sa rozložila od skorého rána až do
cca 21. hodiny večer.
4) Štúdia nezohľadňuje najzákladnejšiu
skutočnosť - škodlivé dopady na kvalitu životného prostredia v podobe veľkej koncentrácie exhalátov, prašnosti,
hluku, otrasov budov, atď., ktoré závažne ohrozujú zdravie a životy obyvateľov
Rendezu aj bezpečnosť chodcov.
5) Pre začatie výstavby 69-73 rodinných
domov v projekte Paseky – Rendez je
bezpodmienečne nutné najprv vybudovať nové dopravné ťahy z Rendezu
do centra mesta a späť. Priepustnosť
hlavnej cesty II. triedy, ktorá sa tiahne
cez celý Rendez, je už dnes na hranici
únosnosti a kolapsu. Každá ďalšia výstavba by priniesla nárast počtu áut aj
obyvateľov. Ani súčasná hlavná cesta už
kapacitu dopravy dostatočne nezvláda.
Ďalší nárast dopravného zaťaženia nie
je možný! Statická doprava v súčasnej
dobe je už za hranicou únosnosti na celom Rendezi na úkor ničenia nedostatkových zelených plôch.
Cyril Sekerka a Miroslav Haladík,
OZ RENDEZ

9 10
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11
Vysvetlivky:
1. Veľkosť kruhov vyjadruje predpokladaný
prírastok obyvateľov. Od neho sa odvíjajú
ďalšie „záťažové“ parametre a nároky: počty miest v MŠ a ZŠ, sociálne a zdravotnícke
služby, statická a dynamická doprava.
2. Údaje pre Ohnavy sú odhad za predpokladu, že by bol projekt objemovo podobný ako Dolná Pekná (rovnaký investor
- Grunt) - územie je podstatne väčšie.
3. Údaje pre Huštekle: vzhľadom na veľkosť
územia sa dá predpokladať dvoj- až trojnásobok údajov ako Račany Rosso.
4. Údaje pre Vin Vin: hodnoty sú odhad na
základe údajov z pôvodne zverejnenej ÚŠ,
ktorá vykazovala menšiu podlažnú plochu, ako schválený variant.

Projekty a zámery developerov a investorov rastú v MČ Rača ako huby po daždi. Mapa
zachytáva najväčšie z nich. Väčšinu zámerov
schvaľovali poslanci, starostovia a MÚ bez verejnej diskusie s obyvateľmi mestskej časti.
Výsledok?
Hrozba skokového zvýšenia počtu obyvateľov z terajších 20 tis. na 30 tis. a viac!
Historická obec Rača s takmer 800-ročnou históriou osídlenia, vinohradníckou tra
díciou a spojením s prírodou takýto šok a jeho
zničujúce sociálne dôsledky a vplyvy na kvalitu života súčasných aj budúcich obyvateľov
„nepredýcha“...
Tejto téme sa ešte budeme venovať podrobnejšie.
www.racan.sk

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Projekt / zámer

m2

Ohnavy
?
Pod vinohradom
28 732
Dolná Pekná
47 500
Bytový dom Černockého
688
Polyfunkčný dom Hagarova
731
Rinzle
?
Vin Vin
30 941
Rustaveliho
?
Račany Rosso
69 743
Huštekle
?
Obytná zóna Rača Rendez
7 270
SPOLU: cca 185 605

Byty
cca 950
313
380
cca 40
30
88
min 322
460
853
min 853
73
cca 4 362

Obyvatelia áut/hod

Lokalita

cca 2 200
cca 600 nad objektom DPB a Daňovým úradom
806 cca… 200 medzi objektom DPB a Daňovým úradom
890
246 nad Slovenskou Grafiou a Meoptou
cca 100
cca 20 oproti futbalovému štadiónu v Krasňanoch
cca 80
15 za poštou medzi domami Hagarova 17 a 19
cca 270
cca 75 na mieste vinohradov nad Experimentálkou
min 902
min 414 v priestore Vinárskych závodov vedľa NKD
cca 1 060
cca 300 pri Bille na Záhumeniciach
2 556
560 za konečnou električiek vedľa sídliska Komisárky
min 2 556
min 560 za zónou Račany Rosso smerom na Sv. Jur
cca 210
cca 70 pri vlakovej stanici Bratislava - Východ
cca 11 630 cca 3 060

r a č a n . s k

6

v ý b e r

č. 0 / 2013

Z Bohem, Súset, aj ti, Súsedo...
Udalosti a skusenosti na cesty Americkéj!
S krátkim Životopisom, čo som vidzel a skusil, Ked sem išel do Ameriky.
Já, Józef Luknar, narodil som sa 1870. roku,
6. dec. Zaumieňil som si, že opíšem na památku skúsenosťi moje. ...
Bola to Trpká chvíla pre mňa, ked sem viďel dietky moje okolo stola jako po frištuku
sediáce a ňišt o tom netušiác, čo bude z otcom
alebo kam sa bere. Len sin Jozef začal plakat a
mňa objal a reknúc; Tata mój, tata mój, kam vi
idete, a nás tu z malučkíma necháte.
Poobímal sem malého, asi 2 roky starého
Alojska, a malú Borčinku, asi v pátem roku!
A Lajko nebol aňi doma, lebo prettím odešel do Fegimeša k švagrini Zusky uhersky sa
učit. Wilmoš sin na mia zadiveno hledzel,
kam ten Otéc len idú, ked nám ruku podávajú, nuž jako chlapec nerozumní nevediác,
čo sa robí!
Otcovi Cvekrovi Kohútovi sem podal ruku
ešce v nedzelu, aj Fekete Jakubovi a Krampl
ozefovi. A v pondzelí sem ešče podal ruku
mojemu Súsedovi, Wencl Johanovi a jeho
Ženi. A ten na mia zadiveno pozrúc a rékel
mi; ale naozaj? a pretca ideš preč? A sem ho
oslovil, abi mi poščal 25 zl., však ked moja
Manželka Predá Jačmeň, potom ti to navráci,
a on hned aj mi dal, čo sem žádal.

Malá Terezka

Život človeka, ale tiež život jeho potomkov,
niekedy ovplyvnia neočakávané, prekvapivé
udalosti. Tak to bolo aj v mojom živote. Narodila som sa 16. decembra 1873 v domčeku
na konci Grinavy. Naša rodina podľa rozprávania mojich rodičov nežila v Grinave od nepamäti, ale pochádzala z Dubovej pri Modre.
Dom, v ktorom sme bývali, stál pri zurčiacom
potoku, pri ktorom sme si my deti vymýšľali
rôzne hry a kde naša mama právala prádlo.
Otec František Ščibrany bol pastierom dobytka. Pastier vtedy nebol len pastierom, ale aj
niečím ako zverolekár, v tej dobe študovaných
zverolekárov bolo málo. Ľudia hovorili, že náš
otec sa vo svojej robote dobre vyznal. Od skorej jari do neskorej jesene bol s dobytkom na
pašienkoch a vtedy všetky ťažkosti našej domácnosti ležali na pleciach našej matky. Nášho otca sme my deti málo videli, lebo skoro
ráno odchádzal z domu a neskoro večer sa
vracal. Možno práve toto a to, že naša rodina
mala málo detí, sa pričinilo o to, že som mohla chodiť do školy. V tej dobe rodičia nedbali o
vzdelanie svojich detí. Deti museli ťažko robiť
na poliach, vo vinohradoch a okolo gazdovstva. Otcovia si mysleli, že vzdelanie nemá pre
praktický život cenu.
Do školy som chodila rada. Naša učiteľka,
rechtorova dcéra, bola milá a láskavá osoba.
Všetci žiaci ju mali radi, veď zatiaľ čo v iných
školách maďarskí učitelia surovo bili deti, keď
nevedeli rozprávať po maďarsky, ona bola
ako naša staršia sestra. V škole som sa veľmi
snažila, hltala som všetko, o čom sme sa učili.
Mojím veľkým snom bolo stať sa učiteľkou,
ako bola táto naša. Túžila som čítať knihy a
rozumieť im, vidieť iný svet a zažiť lepší život,
ako mali moji rodičia.

A tak z Bohem Súset, aj
ti, Súsedo, a sem sa pohel
od Domu.
A jak sme išli, Šebela
švager orál nám na Baronkynej Árendi. Mrzelo mia
ho obendzít, též sem ruku
mu podal a slzavím okom
sme sa rozlúčili; Zbohem,
Zbohem, zostávaj tu, gdo
vie, či sa ešče jednúc uvi
dzíme. A tak dojatí lútostú
sme sa rozlúčili!
A Já z Manželku sme
cestovali peši do Prešporka. A ked sme došli za most, sedli sme na
Eletriku a sme jeli do Prešporka a tam sme išli
k švagrovi Udvarnakimu. A tam sme si zaobjedovali a ottát sem išel kúpit k Wintrovi jednu košelu, a zelený širák. A ked sem išel naspátek, ešče na Špitálskej sem si kúpil za 1 kor.
krakau na cestu, abich miel pokrm. A tak sme
sa navrácili G švagrovi Udvarnakimu a ešče
sme sa počastovali. A ked bolo 12 hodin, sme
sa rozlúčili a sme sa pobírali G račištorfskému
Mítu.
A tam pri cigár Fabriki, pri tej štácie Eletrickej, tam sme ostali stát. A sem mojej Manželky povídal, abi tam čekala na Eletrikú. A já

sem ji tam pár slóv povídal na rozlúčeňí, a
sem ju objal a polúbil a sem jej ruku podával.
A ona mňe ledvá ruku podala, celá zamračená a mrzutná; a už sem začal aj kráčat a sa od
mojej Manželky odlučovat, a ona sa obrácila
ku sťeni a dala sa doplaču. Potom sem postál a
sem ju poťešoval s tím úmislom, že sa budeme
Poťešovat z dopisováňím; a ona mňe pravila,
že nic ju tak nemrzí, len tí interese.
A já sem jej hovoril, však nato idem do
Ameriky, abich tím interesom spravil konec,
a už je čas tu, už mosim íst.
Zápisky Jozefa Luknára z r. 1913; úryvok
www.martinus.sk/?uItem=124137

Na konci posledného ročníka ľudovej školy, keď som mala asi 11 rokov, sme skladali exámeny. Exámeny
sa konali pred skúšobnou komisiou a
v štúdiu na strednej škole mohol pokračovať len ten žiak, ktorý ich dobre
zložil. Na exámeny som netrpezlivo
čakala. Verila som, že keď ich dobre
zložím, pôjdem ďalej študovať a stanem sa učiteľkou. Členovia skúšobnej komisie, v ktorej bol aj jeden fráter z Pezinka, ma na záver exámenov
vyhlásili za najlepšiu žiačku a dali mi
medajlu. Mala som veľkú, neopísateľnú radosť, celý svet bol môj!
Jednu nedeľu po svätej omši zastavil pred našou chalúpkou koč a
v ňom dvaja frátri z Pezinka. Oznámili nášmu otcovi, že ma chcú nechať
vyštudovať za učiteľku a že uhradia
všetky výdavky spojené so štúdiom.
Pane Bože, premkla ma veľká radosť
a chvela som sa, čo na to povie otec.
Život je však niekedy veľmi krutý. Otec po dlhom presviedčaní frátrom povedal: „Páni frátri, moja céra
do žádnej školy nepújde. Šak gdo mi
bude hnúj nosit, ked moja céra príde domú
v bílych rukavičkách?“.
V miestnosti nastalo ticho a bolo po mojom veľkom sne! Strašná bolesť prenikla celým mojím telom. Začala som veľmi plakať a
utiekla som z domu. Utekala som ku hradskej
a rozmýšľala som, že utečiem niekde ďaleko,
kde už nikoho z našich, ktorí mi tak ukrivdili,
nikdy neuvidím. Ako som tam tak bolestne
rumázgala, išiel po ceste od Pezinka voz ťahaný dvomi koňmi. Keď prišiel až ku mne, voz
zastal. Strýc na tom voze sa ma opýtal:
„Dzívčatko, co sa ti stalo a proč tu tak ve-

lice puačeš?“ „Víte, strýčku, náš otec ma nesce dat do školy za učitelku a já tu už nikedy
nescem žit! Scem ít preč!“ „A nescela by si ít
k nám do Račištorfa opatrovat naše dzeci?“
opýtal sa ma milý strýčko. Rozhodla som sa
hneď, lebo som veľmi chcela!
Po krátkom rozhovore sa strýc Silver Lednár a náš otec dohodli, že pôjdem slúžiť do
Račištorfa ako opatrovateľka jeho detí. Mama
mi zabalila mojich pár šiat do batôžka, vystískala ma a ja som s radosťou vyskočila na voz.
Ing. Ján Luknár, vnuk malej Terezky
(úryvok textu z http://jan-luknar.racan.sk)
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Buď pozdravená,
Veľká noc!

Veľká noc - toho roku sa poponáhľala
- rozbieha sa spolu s aprílom, ale aj
tak už má jarný rámec - po Rači kvitnú mandle aj prvé čerešne, zlatý dážď
kopíruje sýtu farbu slnka, blyskáče, fialky, púpavy spestrujú zelené
koberce trávy. Príroda sa preberá
k životu. Obchody i v tržnica priam
prekypujú veľkonočnými lákadlami, ale aj
neuveriteľnou krásou kraslíc. Koľko rôznych
techník vymysleli a rokmi zdokonalili šikovné
prsty aj um ľudových umelcov a umelkýň.
Napríklad vajnorské kraslice, zdobené pes
trými nitkami či bavlnkami, alebo vosková technika zdobenia - nejednu som kedysi
dávno skúšala spolu s oteckom. Starej mame
postačili lístočky z petržlenu a namiesto farby
vrchné šupky z cibule... dalo by sa rozoberať
techník a techník... a pridať aj zoznam receptov veľkonočných jedál a koláčov... Veľká noc
je bohatý sviatok tradícií a možno stále majú
v našom povedomí nezastupiteľné miesto.
Veľká noc - má aj v rodinách svoje a svojské miesto. Jedni ju vnímajú predovšetkým
cez prizmu vlastného vierovyznania, iní ako
dni príjemného jarného oddychu, vrátane jarnej turistiky, mnohí ako príležitosť rodinných
návštev, žiaci a študenti sa tešia z krátkych
prázdnin. Veľkonočné sviatky - koľko rôznych
zvyklostí sa k nim viaže?
V Rači sa tradovalo, že velkí tídeň začínal
jarným upratovaním a prísnym pôstom. Na
Zelení štvrtek sa jedlo na obed ňeco zelené
- špenát, šalát, hrášok. Vo veži kostola sa zavázali zvoni až do soboty rána. Na Velkí pátek sa nesmela vykonávať žiadna ťažká práca,
nesmelo sa pracovať so zemou. Veľkonočnej
sobote sa podľa cirkevnej tradície hovorilo
Skríšeňí. Keď sa pri ranných bohoslužbách
rozviazali zvony, ľudia sa bežali poumývať
v potoku alebo pri studni, aby sa zbavili bolestí i rôznych neduhov. Večer chodievala po
hlavnej ulici až ku kaplnke sv. Anny procesia.
Po nej končil pôst, a tak sa na večeru v ten deň
podávala varená šunka. Na Veľkonočnú nedeľu sa v katolíckom kostole posviacali jedlá,

z nich musel ochutnať každý člen rodiny. Popoludní dzifčence zdobili vajíčka a krstné matky obdarovávali sladkosťami svoje krstniatka.
Šibačku vo Veľkonočný pondelok začínali mládenci už pred piatou hodinou ráno.
Okrem obyčajných korbáčov nosila každá
kompánija aj 2-3-metrový korbáč, lebo naň
navštívené dievčiny uväzovali ozdobné stuhy.
Šibať chodili aj menší chlapci, ale prv, ako navštívili kamarátky zo školy, zamierili ku svojim krstným mamám, lebo to bola najhlavňejší rodzina. A typická veršovanka?
Šibi-ribi masné ribi,
ot korbáča kus koláča,
dva vajíčka do košíčka,
ešče k temu groš,
už je teho dost.
Velkonočňí pondzelí plynulo v znamení
rodinných návštev a večer končilo veselými
tanečnými zábavami.
Možno je tento výpočet veľmi stručný. Žiada sa mnoho dopovedať k račianskym zvyk
lostiam tak výnimočného obdobia, akým Veľká noc bezpochyby je. Mladší sa mnohých
zvykov zriekajú a tvoria si nové. Ale stojí zato
mapovať kolorit obce a pripomínať ho deťom
dnešnej doby i budúcim. Možno len pre krásu
a hĺbku prežívania, pre voľbu toho, čím si napĺňame svoj život a život našich najbližších.
Už nech to je alebo bude akokoľvek - v zmysle starých dobrých tradícií boli aj sú veľkonočné sviatky - o človeku, jeho viere a poznaní
a tiež o rodine. O dobrých vzťahoch medzi
tými najbližšími, ale aj medzi ľuďmi vôbec.
Použité zdroje: Podolák J. a kol.: Rača,
1989, L. Koričanský: Jarná pieseň - linoryt
Dobroslava Luknárová
http://dobroslava-luknarova.racan.sk

Rod Havlovič v Račištorfe – Rači

Príchod do (Récse) v 16. storočí, kedy prišli na územie Slovenska srbské a chorvátske
rody. Bol to útek pred Turkami, keď dobyli hrad Kostajnicu. Mnohí chorvátski grófi
odišli aj so svojimi ľuďmi a usadili sa hlavne
na Západnom Slovensku (v bratislavskej stolici), na Záhorí a pod malými Karpatmi - od
Bratislavy až po Šenkvice. Sú to mená hlavne
končiace na koncovku „ič“. Medzi pôvodnými
obyvateľmi ešte doteraz prevládajú mená s touto koncovkou.
Najstaršie meno Havlovič som našiel v knihe: „V svetle siedmych tisícročí“ o dejinách
obce Blatné, zvanej Šarfia - 2001, na str. 322:
„Martin Havlovič (Martinus Havlovics)
prišiel do Blatného 19. mája 1666. Narodil sa
v Gbeloch. Seminár sv. Štefana v Ostrihome
ukončil v roku 1652 ako bakalár, v roku 1653

ako magister filozofie, teológiu absolvoval
v roku 1652. Následne bol pridelený do farnosti v Borskom Svätom Jure a to pri príležitosti
oddelenia farnosti Borský Svätý Jur a Kuklov
od Svätého Jána a Sekúl. Tu pôsobil do roku
1660 (7 rokov). Neskôr pôsobil v Brestovanoch
a v Zavare (6 rokov), odkiaľ prišiel 19. mája
1666 do Blatného (7 rokov). V Brestovanoch
pôsobil opäť od roku 1673 (2 roky), od mája
1675 bol vo Veľkých Kostoľanoch, kde v roku
1680 (5 rokov) ukončil svoju aktívnu činnosť.“
P.S. Asi v 54. roku svojho života a 28. roku
kňazskej služby, za predpokladu, že štúdium
za kňaza ukončil minimálne ako 25 ročný
(1653). Dôvod ukončenia výkonu kňazskej
činnosti sa neuvádza (vek, choroba, smrť).
Spracoval: Ľudo Havlovič
http://ludovit-havlovic.racan.sk

Cezpoľný beh do Galanty

V súťažnom ročníku 1971 jar - jeseň sme
hrali majstrovský futbalový zápas proti
mužstvu ŠK Matúškovo. Cesta do Galanty Matúškova nám železnicou trvala približne
pol hodinu. Na pofidérnom ihrisku v Matúškove neboli šatne, a preto nás hostí nechali prezliecť v niektorých rodinných domoch neďaleko ihriska. Ako tajomník FO
Lokomotívy Rača som písal rozhodcovský
zápis. Tesne pred zahájením zápasu som
zistil, že nás je iba 10 hráčov. Okamžite som
išiel za kapitánom mužstva Rudom Krížikom a ten mi povedal: „Sedro, aj keď máš
už 50 rokov, musíš nastúpiť.“
Vždy som čakal na túto chvíľu, ale moje
koleno potrebovalo 10 metrov bandáže.
Bandáž trvala približne 10 minút, potom
som išiel rozhodcovi povedať, že nemám
u seba registračný preukaz. Rozhodca mi
na to povedal: „Sedro, nepotrebuješ registračný ani občiansky preukaz. Ja ťa dobre
poznám, nastúp!“ Nastúpil som asi v 15.
minúte zápasu. Postavil som sa na pravé
krídlo a z celého hrdla som zakričal: „Nahraj to, ja to tam fuknem!“ V polčase zápasu domáci už vedeli, že som neškodný hráč,
veď za celý prvý polčas som hodil iba dva
autové hody. V druhom polčase ma nechali
odpočívať na stredovej čiare.
Asi desať minút pred ukončením zápasu loptu odkopol od vlastnej bránky dlhým
pasom môj spoluhráč Jaro Fekete a ja som
sa rozbehol za loptou k súperovej bránke.
Cestou sa mi bandáž na kolene začala pomaly odmotávať. Už som bol kúsok pred
trestným územím, keď mi dobiehajúci obranca domáceho celku bandáž pristúpil a ja
som spadol na hranici päťmetrového bránkového kopu. Rozhodca nezaváhal, odpískal penaltu a Jaro Fekete ju premenil.
Cestou na stanicu v Galante sme museli utekať pred domácimi fanúšikmi, takže
spiatočná cesta mojim spoluhráčom vyšla
na štyri minúty a mne najpomalšiemu na
šesť minút. Viacerým futbalistom sa to tak
zapáčilo, že sa prihlásili na cezpoľný beh.
Miloš Sedro Sedramač: Futbalové humoresky; http://milos-sedramac.racan.sk
Šťastný je človek, ktorý sa vie smiať sám sebe.
Vždy bude mať niečo na obveselenie.
Habíb Burgiba
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II. ročník Račianskeho polmaratónu/desiatky 2013

Po úspešnom prvom ročníku behu sa v nedeľu 28. apríla 2013 uskutoční druhý ročník Račianskeho polmaratónu/desiatky pod záštitou starostu Rače Petra Pilinského. Po štarte hlavného
behu o desiatej budú nasledovať detské behy vo všetkých vekových kategóriách.
Bližšie informácie poskytne Marek Porvazník 0903 641 544; prihlasovanie prebieha na stránke
http://www.prihlasky.vos-tpk.sk/index.php?p=race&id=71. Všetky informácie aj s fotografiami z minulého ročníka sú na https://www.facebook.com/raciansky.polmaraton.
Všetci - bežci aj diváci - ste srdečne vítaní!

Peniaze na opravu ZŠ s MŠ Hubeného

Divadelné predstavenie Grobiani

od Carla Goldoniho v autorskej úprave režiséra J. Filu. Predstavenie sa uskutoční v pondelok 8. apríla 2013 o 19:00 hod. v Nemeckom kultúrnom dome. Komédia sa odohráva
na dedine počas fašiangov v 30-tych rokoch
20. st. Vystúpia aj ochotnícki herci z Rače –
Adriana Bezáková (Felina), Marcel Laurinský
(Leonard), Matúš Ferenčík (Richard), Michal
Pustai (Kamil) a Michal Drotován (Filip).
Bližšie informácie o lístkoch na MÚ Rača,
prípadne aj na  0902 058 923. Informácie:
http://vajnorske-ochotnicke-divadlo.webnode.sk.
Všetci ste srdečne vítaní!
Vajnorské ochotnícke divadlo
Fero Zabadal sa dotiahol do Pekla aj na Silvestra, keď sa bilancoval pytliacky rok. Prišiel ta
aj Jano Karas a Jožo Zachar. Sadli si vedľa seba.
Karas sa ako vždy rozhliadal podozrievavo okolo seba a Zachar len čakal na okamih, keď doň
ho niekto zabŕdne, aby sa mohol hádať a biť.
Vojanskovci a Bordáčovci si pivo prilepšovali rumom a vymieňali si skúsenosti z celoročného pytliačenia. Micka v bielej zásterke, v úzkej
a krátkej priliehavej sukni roznášala víno a pivo
a na všetky strany rozdávala úsmevy.
Pytliaci zrazili stoly dohromady. … Hostinský Sitár ich pozoroval z ohradeného výčapu
ako tiger zo železnej klietky. „Ešte nikdy, čo
boli takto pohromade, sa po dobrom nerozišli,“
šomral si znepokojene. ...
Vojanskovci a Bordáčovci viedli tu vždy
prím a boli vždy traja na troch. Ale dnes boli
traja Bordáčovci na dvoch Vojanskovcov, lebo
Karol Vojanský si doma strážil mladú žienku,
ktorá ešte nechcela dať prednosť Peklu pred
rajom. Obe skupiny pytliakov sedeli a pili spolu, ale akosi po sebe zazerali, čo neveštilo nič
dobré. Príčinou nevraživosti bola nevyslovená
otázka, čo sa stalo s danielom albínom, ktorý
v jeseni zmizol zo Sakrakopca. Tohto daniela
pokladali totiž za spoločný majetok. Príslušníci jednej skupiny boli presvedčení, že to urobili
členovia tej druhej. Keď sa už tak stalo, mali sa
vinníci vykúpiť niekoľkými litrami vína. Usilovali sa domnelých vinníkov doviesť na túto
myšlienku rozličnými narážkami. Ale márne.
A tak sa napätie čoraz viac zvyšovalo. Jakub

Najväčšia diskusia pri schvaľovaní rozpočtu na
r. 2013 sa týkala prostriedkov na rekonštrukciu amfiteátra. V čase schvaľovania bol poslancom aj verejnosti predstavený projekt nového
amfiteátra, ale bez správy o podrobnostiach
realizácie, hoci sme ju opakovane žiadali.
Diabol sa skrýva v detailoch, preto sme
žiadali najmä viac informácií o spôsobe financovania, alternatívach v závislosti od zapojenia alebo nezapojenia mesta a VÚC, časový
harmonogram a v neposlednom rade celkový
odhad nákladov. Ten pritom rástol exponenciálne! Na prvom stretnutí sa hovorilo o milióne eur, na druhom už o milióne a pol, preto
bolo jasné, že Rača takýto projekt nemôže
utiahnuť sama bez podpory zvonku. Oprava
amfiteátra má našu podporu, nie však za každú cenu a nie na úkor všetkého ostatného.
Našou prioritou bola v prvom rade oprava
škôl a škôlok, na všetkých stretnutiach k rozpočtu sme preto navrhovali, aby sa nezabúdalo ani na ZŠ s MŠ Hubeného.
Napriek našim snahám miestny úrad vytrvalo navrhoval ponechať „Hubenku“ na neskôr a v r. 2013 riešiť iba opravu amfiteátra,

pričom nebolo možné dohodnúť žiadny kompromis. Starosta presadzoval v rozpočte sumu
400 tis. € na opravu amfiteátra (plus 50 tis. €
na projektovú dokumentáciu), aby sme vraj
vedeli pri vyjednávaní s mestom a VÚC ukázať, že to myslíme s opravou vážne. Hubenka
mala v r. 2013 dostať iba 11 tis. € na vypracovanie projektovej dokumentácie.
Rekonštrukciu amfiteátra sme podporiť
chceli, ale zároveň sme ako väčšiu prioritu
videli opravu školy Hubeného. Na rokovaní miestneho zastupiteľstva náš klub navrhol kompromis, ktorý zo sumy navrhova
nej na amfiteáter odčerpal viac než polovicu
(250 tis. €) práve na opravu školy. Následne,
v záujme podporiť aj projekt amfiteátra, sme
presunuli sumu 80 tis. € z Fondu rozvoja Rače
na opravu amfiteátra, čím sa jeho celkové prostriedky dostali na 230 tis. € (bez výdavkov na
projektovú dokumentáciu). Týmto krokom
dostali zelenú oba projekty, škola Hubeného na dôstojnú rekonštrukciu, amfiteáter na
slušný rozbeh a dobrú pozíciu do rokovaní
s mestom a VÚC.
Miloslav Jošt,
poslanec MZ Bratislava - Rača

Ruvačka v Pekle

„Tak teda vravíš, že vy ste toho daniela nezabili?“ ozval sa opäť Bordáč ironickým hlasom a zaškeril sa. Oči mu pritom preskakovali
z jedného Vojanského na druhého.
Vojanský sa naňho ani nepozrel, ignoroval ho. Pohár piva s rumovou injekciou držal
v ruke a dlaňou druhej hladil jeho okraj, akoby sa chystal napiť. Vypočúvanie, ktoré viedol
jeden z najväčších násilníkov, ho ani tak neurážalo, ale dráždilo ho podozrievanie z odstrelenia daniela. Čosi ho nutkalo, aby mu pivo
vyšustol rovno do odpornej tváre a prázdnym
pohárom ho ovalil po hlave, ale ešte sa ovládol.
Keby som ho zabil, uvažoval, ani by ho nebolo
škoda. Žandári by sa potešili, že som ich zbavil
zloducha, ktorý ich neprestajne zamestnáva.
Aj Bordáč mal pred sebou nedopitý pohár
piva a čosi ho nutkalo, aby ho čím skôr praštil
do Vojanských. „My sme traja a oni len dvaja,“
uvažoval bleskove, „a okrem toho aj Zabadal
pôjde s nami. Dnes tu dostanú taký výprask,
že naň nadosmrti nezabudnú,“ šepkal si popod
nos. Oboma rukami sa držal dlhého stola ako
nejaký rečník. Potom trochu zvýšil hlas a vravel:
„Severa zomrel a Kamenec sedí v Terezíne! Keby
bol albína zastrelil Hrbek, bol by sa to dozvedel
celý Račištorf. Ak ste ho nezabili vy, kto teda?“
Bratia Vojanskovci sa už nebránili. Nemali radi dlhé reči. Pytliacka hrdosť a vzdor im
zamkli ústa. Zaťato mlčali, čo ich obviňovalo.
V Pekle bolo ticho ako pred búrkou.
(Štefan Závodský: Malokarpatský pytliak;
úryvok z knihy) www.martinus.sk/?uItem=122129

Bordáč drgol odrazu pod stolom do Karola,
ktorý zvyčajne začínal bitku. Ten dopil víno,
potiahol si z cigarety a dym prudko vyfúkol
rovno do očú Jozefovi Vojanskému. Vzápätí
buchol päsťou na stôl tak prudko, že všetky poháre podskočili a zabrinčali. „Tak dozvieme sa
konečne, kto zabil toho albína?“ skríkol Karol
a bojovný pohľad zabodol do oboch.
Veľká škoda, že tu nemáme staršieho brata,
ten by ti na túto otázku dal ráznu odpoveď,
pomyslel si Jozef Vojanský, zovrel zuby a prižmúrenými očami premeriaval Bordáčovcov,
ktorí už v strehu čakali na prvý útok.
Micka mala už peniaze zinkasované. Na
stoloch nebol už ani jeden prázdny pohár, ba
ani ťažší popolník. Teraz stála pred dverami
ohradeného výčapu, spoza ktorého sa ustráchane díval prenájomca Pekla Sitár. Plné fľaše
už predtým uložil pod pult. V miestnosti bolo
aj niekoľko náhodných hostí. Zvedavo hľadeli
k stolom, spoza ktorých sa ozývali hlasné výkriky a prenikavý brinkot pohárov.
Vtedy Jozef Vojanský podráždene zvolal: „Aj
my by sme radi vedeli, kto toho albína zabil!“
Bordáč sa sebavedome zdvihol, najprv spý
tavo pozrel do tváre Jozefovi Vojanskému a len
potom sa obzrel po ostatných, akoby sa pýtal,
čo na to povedia oni. Zabadal a Zachar sa
uškŕňali na konci dlhého stola. Zabadal významne žmurkol na Bordáča, akoby mu dával
na vedomie, že v tomto spore môže s ním rátať.
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