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Rača má šancu nasadiť developerom uzdu
Za posledných 25 rokov, od novembra
1989 do novembra 2014, mala Rača päť
starostov. 15. novembra svojimi hlasmi
rozhodneme, či sa dĺžka zoznamu zachová, alebo sa rozšíri o ďalšie meno. Čo ktorý z kandidátov ponúka?
(1) Michal Drotován ODVAHU,
ROZUM, ČINY,
(2) Milan Náhlik odhodlanie priniesť
slušnosť a zmenu,
(3) Peter Pilinský KONTINUITU,
PROSPERITU, BUDÚCNOSŤ,
(4) Lucia Veselská LEPŠIU RAČU
a NAŠU STAROSTKU.
Kým párni kandidáti sú na komunálno-politickej šachovnici len pár mesiacov,
nepárni si merajú sily celé štyri roky. M.
Drotován sa vo svojom prvom volebnom
období prejavil ako prirodzený líder konzervatívno-demokratickej skupiny poslancov za KDH, SDKÚ-DS, OKS a SaS,
P. Pilinský po štvorročnom poslancovaní
v MZ za koalíciu SMER, HZDS, SNS, SF
a SZ získal v roku 2010 mandát mestského
poslanca za Raču a zároveň starostu Rače.
Obaja mali príležitosť ukázať, čo v nich je.
Po troch rokoch aktívneho sledovania
komunálnej politiky v Rači mi je jasné,
že kým M. Drotován inklinuje k otvorenej a hodnotovej politike, P. Pilinský dáva
prednosť zákulisným a populistickým
hrám a spleti poloprávd a mediálnej ma-

nipulácie. Tento rozdiel sa výrazne prejavil
pri záplave developerských zámerov v období 2012 – 2014. Čeliť im mal starosta Pilinský a ním riadený úrad, no pre pasivitu
starostu sa úlohy musel ujať poslanec Drotován a skupina aktívnych Račanov.
Rozdiel medzi obomi politikmi bolo a je
zvlášť vidieť v postojoch k urbanistickým
štúdiám (Račany Rosso, Ohňavy, Dolná
Pekná, ...), k vytváraniu obrazu Rače, k rekonštrukcii amfiteátra, k vode a parkovacím
miestam na sídlisku Pri Šajbách, k polyfunkčnému domu na Hagarovej ulici... Kým
M. Drotován zaujímal principiálne postoje,
vyjadroval ich verejne a stál na strane obyvateľov, P. Pilinský zvyčajne lavíroval, v rozpore so záujmami obyvateľov skryte podporoval záujmy investorov a sledoval vlastný
politický zisk – jedným slovom politikárčil.
V tomto článku bohužiaľ nie je možné vyššie vyjadrený postoj podložiť argumentmi. Ktokoľvek ich nájde v početných
článkoch a diskusiách na občianskom
portáli www.racan.sk a na fb-skupine Priatelia Rače a môže ich konfrontovať s inými zdrojmi informácií.
Dôležité je utvoriť si vlastný názor
a s pocitom zodpovednosti dať 15. novembra svoj hlas najlepšiemu kandidátovi. Každému jednotlivo a všetkým spoločne želám šťastnú ruku.
Miro Ščibrany, www.racan.sk
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Vážení čitatelia, výber článkov z občianskeho portálu račan.sk dostávate tentoraz na 24 stranách.
Hlavnou témou čísla sú novembrové
komunálne voľby. Na portáli račan.sk
aj v tomto čísle píšu o svojej predstave
rozvoja mestskej časti prevažne aktívni
občania a poslanci, ktorí sú hodnotami
a názormi blízki kandidátovi na starostu
Rače Michalovi Drotovánovi. Dvanásti
z nich sa rozhodli vytvoriť tím SPOLU
PRE RAČU a uchádzať sa o mandát poslancov MZ/MsZ. Ponúkajú vám otvorené riadenie mestskej časti a výrazné
obmedzenie developerských projektov,
ktoré menia Raču na betónový satelit
hlavného mesta. Michal Drotován a ľudia z jeho tímu Spolu pre Raču v týchto
dňoch pracujú v teréne, s ich predstavou
rozvoja Rače sa môžete zoznámiť v priamych rozhovoroch.
V záverečnej tretine čísla ako vždy
nájdete zaujímavé články o histórii a kultúre Rače.
Miro Ščibrany
www.racan.sk

Viac článkov
a informácií
nájdete na
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Vinohrady v Rači – minulosť a súčasnosť
V minulosti, ale
aj teraz, ma najviac trápi stav
našich viníc a ich
perspektíva. Rača
bola typická dedina, v ktorej vinohrady boli hneď
za domami a tvorili perfektné a zdravé
životné prostredie. Vo vinohradoch boli
vysadené aj rôzne ovocné stromy, egreše,
ríbezle i jahody, ktoré dávali bohatú úrodu. A ľudia sa o vinič i ostatné plodiny
starali ako najlepšie vedeli a mali z nich
úžitok, ale aj peniaze z predaja hrozna či
vína alebo ostatného ovocia.
Po vojne, v päťdesiatych rokoch, väčšinu vinohradov za socializmu v rámci
kolektivizácie dostalo do užívania jednotné roľnícke družstvo, ktoré vinice zrekultivovalo a znovu vysadilo, zmenil sa
spôsob vedenia viniča na tzv. drátenku,
čím sa vinice dali obrábať vo veľkej miere
strojmi. Družstvo dorábalo hrozno a vyrábalo víno i vykupovalo hrozno od malých vinohradníkov a záhradkárov.
Ako doba pokročila, stále viac a viac
obyvateľov vidieka chcelo žiť a pracovať
v hlavnom meste. Preto sa začalo v Bratisla-

ve rýchlo stavať, a to najmä v častiach, ktoré
mali dostatok voľných plôch i krásnu prírodu v blízkosti. Tak v Rači vinohrady začali
postupne miznúť. Najprv padli za obeť vinice v intraviláne (napr. Záhumenice), potom
aj ďalšie v dotyku so zastavaným územím.
Mnohí noví obyvatelia Rače sa sem prisťahovali práve preto, že chceli bývať blízko
prírody, teda lesa i viníc. Ale príroda sa stále
viac a viac Račanom vzďaľovala.
Po revolúcii sa vinohrady konečne dostali do rúk pôvodných vlastníkov alebo
ich dedičov.
Majitelia viníc, ktorí ich nechceli obrábať, ich dali do prenájmu družstvu
(neskôr Villa Vino Rača). Niektoré vinice
však tento nájomca iba využíval, ale neobnovoval a neudržiaval a nakoniec ich
po rokoch vrátil vydrancované majiteľom. Tí ale nie sú schopní tieto zničené
vinice obnoviť a stále sú v hroznom stave.
Pôvodní majitelia, zväčša starší ľudia,
ktorí svoje vinohrady obrábať chceli, ich
obrábali, pokiaľ vládali, alebo ich obrábajú doteraz. Dediči a mladší ľudia, ktorí
vinice tiež chceli obrábať, či určitý čas obrábali a nedali ich do prenájmu, postupne
zistili, že to nie je také jednoduché, ani
výnosné a nechali ich napospas času. Pre-

Pletky tetky Betky

šak potrebujú bývat a tak sa začauo stavijat aj u nás. Ešče ket sem byua muadá,
tak tu mjeui vyrúst len rodzinné domy.
Ale to byuo velice máuo, tak sa začaly
stavijat paneláky. Neská si myslím, že
sa nestavijaly zle. Ket sa podzívame na
Krasňany (kerím zme kedysik ríkaly
Habeš), ufám nebyuo krajšího bývaňá
široko daleko. Pjekné byty a moc parkú.
No zajtra uš to nemosí byt pravda. Lebo
ňekeré firmy scú zastavijat každý fléček
volného místa. Tag je to aj v starej Rači
a aj na Rendezi, kerý sa fčil menuje Východné. Nevím jag vy, ale mje sa to nelúbi. Šak ufám tu nesceme žit huava na
huavi. A ket by len to, šak tých autú, co
tu je, ani nemajú gde parkovat a ket idú
do mjesta, tak im trvá déle leš eletričky a vjece stojá jak idú. Je teho moc, co
u nás nefunguje. Šak aj Dagmar Gelingerová by vám vjedzeua vyprávjat, jaké
majú Šajby na Rendezi problémy s vodú,
ket uš vjec jak dvacet rokú nikomu nepatrí jejich vodovod a nemá ho gdo
opravit. A Zuzka Dzivjáková by mohua
vyprávjat, jak je čaško v mjestském zastpitelstvje presadzit ňeco pro obyčajných
ludzí. Peter Šinály zas bojuje uš roky jak
mjestký kontrolór. Isce šeci poznáte aj
Lenku Plavuchovú Antalovú a její projekt Ráčik v Krasňanoch. Miša Krištofiča
téš Račané poznajú jak posuanca a bo-

Ludé moji, co vám
budem ríkat, tak
už došeu na psa
mráz a já kandydujem do teho
našeho račišdorfského zastupitelstva za posuankiňu . Já sem mjeua kandidovat každé
volby od roku 1998, ale to víte – míst
máuo a kandidátu moc, tak sem místo
prepusciua ňekomu druhému. Ale fčil
sme sa stretly ludé, kerí majú naozajstní
starost o ten náš Račišdorf a vjedzá, co
scú robit. Já sem Miškovi Drotovánovi uš
dúho vyprávjaua, že by mjeu kandidovat
na našeho richtára. Poznám ho od malučka. Je to vzďelaný muadý čovjek, kerý
uš dokázau, že ví robit a prevelice dobre.
Uš sa mu moc vjecí podariuo zachránit.
Fčiu napríklad sú to naše prešporské
hory. Ufám sa mu podarí aj to, aby sa
tu u nás v Račišdorfje nestvjauo huava
nehuava. Víte, já uš si teho dost pamatujem. Ket sem byua dzecko, Rača byua
ešče naozajstní dzedzina. Byuo tu kopec
vinohradú, polá plné jahod, obilá, moc
sadú s breskyňama a hory, do kerých
zme sa jak dzeci chodzily hrávat. Ludé
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to máme v chotári i veľa neobrobených
a spustnutých vinohradov.
Chvalabohu máme však aj veľa obrobených a životaschopných viníc. Ich majitelia sú právom na ne pyšní a zaslúžia si
našu vďaku za množstvo lásky a práce,
ktorú do nich vkladajú. Často možno
obrobené vinice vidieť hneď vedľa tých
spustnutých a porovnať ten do očí bijúci
rozdiel. Na prechádzkach nám pri tých
obrobených pookreje srdce, tie neobrobené vyvolajú smútok v duši a nepridávajú nám chuť do života. Navyše tie neobrobené sú aj semenišťom škodcov a chorôb,
ktoré ohrozujú obrábané vinice.
Toto posolstvo je určené všetkým, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijeme
a ktorí sme ochotní pre jeho zlepšenie
aspoň niečo pozitívne urobiť. Preto spojme svoje sily, dajme hlavy dohromady
a urobme všetko, čo je v našich silách pre
záchranu a zlepšenie stavu našich račianskych vinohradov.
Október 2014
Michal Krištofič
michal-kristofic.racan.sk
kandidát na poslanca MZ za Raču
Sledujte na webe portál
račan.sk www.racan.sk

jovníka za zachování vinohradú a urbáru. Janka Maníková zas robí v Rači
Senior akadémiu pro našich starých ludzí. Viktor Bielko a Juraj Skalský vjedzá
poradzit s dopravu a výstavbu. Petronelu Blahovcovú poznám jak čovjeka, kerý
pomáha ludom ze sociálnyma problémama, týraným ženám a vúbec ludom
otkázaným na pomoc. Boris Krošlák je
velice objetavý čovjek, kerý sa najlepší
vyzná v informačních technológiách. No
a nakonec já, Eva Polakovičová. Já sem
sa tu narodziua a ceuá moja rodzina tu
žije uš stáročá. Ceuý život sem robiua
ekonómku a účtovníčku. Proto scem,
aby zme naše račanské peníze dávaly
tam, kde to je najvjece treba, aby zme
zbytečňe nemíňaly. Hlecte, já nescem,
aby zme sa dzelyly na starých a nových
Račanú. Já scem, aby zme sa dzelyly na
tých, kerí majú Rači rádzi, scú tu mjet
dobrý život a scú proto aj ňeco urobit,
a tých, kerí scú Raču využit len pro svúj
vuastní chosen. A náš tým Spouem pro
Raču je naozajst dobrý tým, kerý má kouem sebja aj dalších ludzí, kerí scú pomocit, aby byua Rača dobrým místem
pro život šeckých Račanú.
Eva Polakovičová
eva-polakovicova.racan.sk
kandidátka na poslankyňu MZ za Raču
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Vyhrajú v Rači developeri?
Jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol
kandidovať na starostu v Rači boli aj developeri a ich zámery v našej mestskej
časti. Rôzne prečudesné koalície na poslancov do mesta hovoria o tom, že chcú
mať po voľbách lepšie karty.
Ivan Kmotrík – cez poľovnícke združenie Hus divá si urobil z lesov nad Račou
poľovný revír. Jeho „kvalitné developerské projekty“ je dobre vidieť na vznikajúcom sídlisku na Rustaveliho, tzv. Radničné námestie. Pre obyvateľov neprináša
Kmotríkova partia nič pozitívne.
Preto sme pred skoro dvomi rokmi
rozbehli veľkú akciu proti zvýšeniu zastavanosti na Komisárkach v projekte
Račany Rosso – vyzbieralo sa skoro 2000
podpisov a projekt sa zatiaľ podarilo
zastaviť. Kmotrík ani Maštena ma teda

nemajú radi – Maštena aj preto, že sme
spoločne s ľuďmi ako pani Gelingerová,
Klaučová či Reháčková zastavili nevýhodný nákup pozemkov ich Blackstorm
Group, s.r.o. Kvôli listu tejto spoločnosti
starosta dokonca na ich súkromnú žiadosť zvolal v lete 2013 mimoriadne zastupiteľstvo.
Rovnako tak ma nemá rada ani spoločnosť Grunt a.s., ktorá sa dlhodobo snaží
zmeniť územný plán v prípade Ohňavy
a Rača – Dolná Pekná. Naposledy som ich
plány zablokoval nielen uznesením MZ
Rača, ale aj na meste. Dvakrát im to už
neprešlo – preto preskupujú šikovne sily
a čakajú na nové mestské zastupiteľstvo,
kde chcú mať viac koňov.
Takto by som mohol pokračovať ďalšími projektmi, ktoré som riešil a ktoré

Veľká šanca na zmenu v Rači
Po štyroch dňoch od začatia kampane v uliciach by som sa rád s vami podelil o svoje dojmy a tiež vás motivoval
k tomu, aby ste 15. novembra išli voliť náš
tím Spolu pre Raču. Každým dňom získavame väčšiu a väčšiu podporu, hovorili sme
už so stovkami ľudí a oslovujeme ďalších.
Od stredy trávime dlhé hodiny, napriek často chladnému počasiu, v uliciach
Rače, Krasňan a Východného a bavíme sa
s ľuďmi. Reakcie sú v drvivej väčšine veľmi pozitívne a ľudia vravia, že nám fandia
a že oceňujú moju prácu a prácu nášho
tímu Spolu pre Raču. Ak sa táto podpora
od ľudí pretaví aj vo volebných miestnostiach 15. novembra, tak je veľká šanca, že
vyhrám a celý náš tím na poslancov bude
tiež veľmi úspešný. Preto je dôležité, aby
ste všetci išli voliť, pretože to bude veľmi
tesné. O tom, či vyhrám ja alebo starosta
rozhodne možno iba zopár hlasov. Takže
váš hlas je dôležitý!
Náš tím nemá na svojej strane ani
obecné média, neplatí si kampaň z obec-

ných peňazí a ani mu z peňazí z mestskej
kasy nepomáha primátor Ftáčnik. V uliciach je však jasne vidieť, že ľudia chcú
zmenu a držia nám palce. Od začiatku
ideme do toho ako tím 12 ľudí, pomáha nám veľké množstvo dobrovoľníkov,
ako jediní sme predstavili obšírny program
(ktorého plnenie sa dá jednoducho kontrolovať) a máme maximálne transparentné financovanie a vyúčtovanie kampane. Pre
pobavenie – starosta Pilinský uvádza, že
jeho kampaň stojí menej ako naša. Vysvietené megabordy na Peknej ceste však
pre ľudí s očami hovoria niečo iné.
Podľa pravidla uplatňovaného v západnej Európe politik, ktorý sa musí fotiť
ako cestuje v MHD, skončil. Nežije totiž
s ľuďmi a medzi ľuďmi, ale v akváriu. Ja
vám verejne sľubujem, že ak vyhrám, tak
budem s vami naďalej chodiť v električke
a riešiť vaše podnety a problémy priamo
v uliciach. Tak ako som to robil, keď som
bol prednosta úradu životného prostredia.
Vždy som bol radšej v teréne ako v kan-
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podľa mňa sú urbanisticky a architektonicky minimálne 30 rokov pozadu (neriešia verejné priestory, kvalitné partery,
parky, cyklistickú dopravu a pod.) – napr.
Malé Krasňany, Vin-vin a pod.
Keďže developeri sa snažia posilniť
svoje postavenie, tak my chceme ako
ich súper posilniť naše postavenie tiež.
Preto som predstavil silný tím kandidátov na poslancov, predstavili sme jasný
program a ponúkam svoju prácu a skúsenosti do prvej línie ako kandidát na
starostu.
Voľby 15. 11. môžeme brať aj ako referendum o developeroch – môj postoj je
jasný a jednoznačný – prednosť majú mať
vždy obyvatelia Rače, Krasňan a Východného.
Michal Drotován
kandidát na starostu Rače
www.spolupreracu.sk
celárii. A jedno, že som bol šéf, išiel som
do terénu na obhliadky vodných tokov, na
skládky, k hausbótom. Dôležité veci riešim
priamo osobne na mieste a neposielam
tam miesto seba referentov úradu.
Virtuálno-marketingová realita je iná
ako skutočná realita – čo sme jednoznačne zistili za posledné dni v teréne, ľudia
sami prichádzajú, hovoria nám o svojich
problémoch a sami bez nášho presviedčania vravia, že nás budú voliť a fandia nám.
A hovoria to ľudia všetkých vekových kategórii, z Krasňan, Rače aj Východného.
Verím, že aj s vašou podporou sa mi
o dva týždne 15. 11. podarí zvíťaziť a tiež,
že náš tím získa väčšinu poslancov v zastupiteľstve. Je to veľmi reálne a vo vašich
rukách. Pretože sa rozhodne o budúcnosti Rače na dlhé obdobie. Ja som svojou
prácou a skúsenosťami dokázal, že developerov viem zastaviť. Teraz potrebujem
aj vašu pomoc.
SPOLU TO DOKÁŽEME!
Michal Drotován
kandidát na starostu Rače
www.spolupreracu.sk

Pridajte sa k nám na Facebooku – račan.sk
www.facebook.com/racan.sk
a Priatelia Rače
www.facebook.com/groups/priateliarace/
Sledujte na webe portál račan.sk
www.racan.sk
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Pravda o školách a škôlkach v Rači
tisíc na obnovu úradu a presne 0 € na
školy (vedenie úradu vtedy ešte zastávalo
názor, že keďže budovy škôl nevlastníme,
tak sa do nich neoplatí investovať).
Koncom roku 2011 sa začal riešiť rozpočet na rok 2012 a návrh, ktorý dal
úrad a starosta opäť neobsahoval žiadne
peniaze na rekonštrukciu škôl a škôlok.
V oblasti kapitálových výdavkov sa to dokonca zhoršilo – na opravu úradu malo
ísť 415 000 €, na opravu materských škôl
už iba 47 000 € a na opravu ZŠ 20 000 €.
Došlo to až tak ďaleko, že finančná
komisia v stanovisku neodporúčala prijať rozpočet a prakticky všetci poslanci
sa vzbúrili a povedali starostovi, že ak
tam nebude doriešená rekonštrukcia škôl
a škôlok, tak rozpočet neprejde. Podobne
sa vyjadrila aj stavebná komisia.
Predstava starostu bola naďalej taká, že
sa bude opravovať úrad a čakať niekoľko
rokov, ako dopadne ISRMO. Taká bola
realita.

Nakoľko starosta
Pilinský a jeho
volebný tím stavajú ako jednu
z nosných tém
obnovu škôlok
a škôl, je potrebné jasne povedať,
aká cesta viedla k pekným a obnoveným
školám a škôlkam. Názor nech si spraví
každý sám za seba.
V prvom roku 2011 sa prijímal rozpočet až počas roka (Zvonár nič nepripravil),
obnova škôl a škôlok v ňom vôbec nebola – naopak, ako s najväčšou investíciou
sa uvažovalo s rekonštrukciou miestneho
úradu. Nesúhlasil som s tým a argumentoval som, že kvalitné prostredie pre deti
a mládež je prioritou. Žiadne zmeny však
nenastali a tak som za rozpočet na rok
2011 nehlasoval. V rozpočte za rok 2011
bolo vyčlenených na kapitálové výdavky
(opravy) 100 tisíc na materské školy, 400
Komisia
výstavby,
územného
rozvoja,
dopravy,
životného
prostredia
a verejného
poriadku

1.) zrušiť položku 2.7 Made
in Rača v sume 5 tis.

nie

vedenie mestskej časti má záujem v načrtnutom projekte pokračovať a predstaviť ho v pozmenenej prijateľnej podobe

2.) nerobiť rekonštrukciu miestneho úradu,
položka 3.5.8 v hodnote
415 tis. €, ale finančné
prostriedky použiť na
zatepleie a výmenu
okien na MŠ Pri šajbách
a Plickova

nie

Rekonštrukcia administratívnej budovy je
potrebná, najmä výmena okien avy budovanie novej kotolne za účelom dosiahnutia
prevádzkových úspor na vykurovaní.
Rekonštrukcia uvedených škôlok sa pripravuje v rámci projektu ISRMO
a v prípade jeho neprijatia, formou úveru.

4. Stanoviská stálych komisií
materiál:
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2012 a obdobie 2013 – 2014
Komisia

stanovisko

zapracované
A/N

zdôvodnenie

Komisia mandátová
Komisia finančná,
majetková a podnikateľská

Komisia neodporúča schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2012.
Komisia žiada starostu obce, aby
informoval poslancov o svojich prioritných rozvojových zámeroch a akým
spôsobom sú alebo budú zapracované
do návrhu rozpočtu 2012.

Stanovisko miestneho kontrolóra – pozmeň. návrh – p. Drotován
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 8
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za: Milan Andráš, Lenka Antalová Plavuchová, Michal Drotován, Miloslav Jošt, Mário Khandl,
Cyril Sekerka, Tibor Šimoni, Karol Štofira
Proti: Miloš Máťuš, Ján Mesároš
Zdržali sa: Eduard Brychta, Katarína Dobiášová, Michal Hrdlička, Juraj Madzin

Starosta ako vždy nechcel ustúpiť
a keď mu rozpočet neprešiel ani cez radu,
tak na zastupiteľstve sa podvolil a prešlo
uznesenie, ktoré stanovilo obnovu škôl
a škôlok ako jasné priority.
V roku 2012 sa zobral na rekonštrukciu škôlok a škôl úver, nakoľko však bolo
možné zahrnúť iba jednu školu, tak sa
rozhodlo, že to bude Tbiliská – pani riaditeľke ZŠ Hubeného sme vtedy nielen
poslanci, ale aj starosta sľúbili, že hneď
potom nasleduje ako priorita ZŠ Hubeného.
Rok sa s rokom zišiel a keď došlo na lámanie chleba – t. j. prijímanie rozpočtu na
rok 2013, tak starosta začal tlačiť amfiteáter za 1 milión, neskôr za 1.5 milióna € (aj
to sumu zmenil až potom, čo som verejne
vyjadril pochybnosti, že ten nakreslený
projekt bude stať určite viac ako pôvodne
deklarovaných milión eur). Starosta nechcel v žiadnom prípade ustúpiť a došlo to až
tak ďaleko, že som musel navrhnúť priamo
zmenou v rozpočte pri hlasovaní o ňom,
aby sa presunuli peniaze na ZŠ Hubeného (o ktorej starosta vtedy tvrdil, že majú
novú kotolňa a nejaké nové okná, tak sa
nemajú čo sťažovať). Z tohto zastupiteľstva
existuje v zápisnici už celý prepis, takže
diskusiu k bodu si môžete prečítať sami
(ide o bod 7 – strany 6–9).
Starosta do poslednej chvíle nechcel
presunúť žiadne peniaze na ZŠ Hubeného – o mojom návrhu však hlasovala
väčšina poslancov a tak na zlosť starostu prešiel. Za presun peňazí na opravu
ZŠ Hubeného hlasovali Andráš, Antalová Plavuchová, Jošt, Khandl, Sekerka,
Šimoni, Štofira a ja (8), zdržali sa štyria
– Brychta, Dobiášová, Hrdlička, Madzin,
proti boli priamo dvaja – vicestarosta
Máťuš a Mesároš, nebohý pán Házy bol
ospravedlnený. Presun teda prešiel o jeden jediný hlas!!!
Starosta sa potom oháňal tým, že obnovu škôl a škôlok mal v programe a že
sme to nechceli riešiť iba my, ale aj on –
určite to však nechcel riešiť ako prioritu,
o čom vypovedajú vyššie uvedené materiály, uznesenia, návrhy rozpočtov, zápisnice zo zastupiteľstiev. Nechávam tieto
veci bez ďalšieho komentára, verím, že si
každý spraví názor sám. Fanúšikov starostu len poprosím, aby odpovedali argumentmi a vecne a nie osobnými útokmi.
Ja predkladám jasné materiály v priložených linkoch, budem rád, ak sa budeme
baviť v rámci fair-play. Ďakujem.
Väčšina ľudí má samozrejme iné problémy ako štyri roky sledovať komunálnu
politiku v Rači. Preto som spracoval tento
článok. Lebo mýty a realita sú dve odlišné
veci.
Michal Drotován
kandidát na starostu Rače
www.spolupreracu.sk

č. 3 / 2014

5

Keď sa dôvody chcú nájsť, vždy sa nájdu
alebo smutný príbeh Katolíckeho kultúrneho domu (kina Nádej)
Mojím zámerom
bolo napísať článok
o tom, ako sa MČ
Rača rozhodnutím
poslancov miestneho zastupiteľstva
(MZ) chcela najskôr odpredajom
zbaviť budovy Kina Nádej a keď to nešlo,
tak sa ho vzdala na dlhých tridsať rokov
formou prenájmu. Spomenul som si však,
že pred štyrmi rokmi napísala veľmi dobrý
článok o tejto kauze pani Mária Luknárová,
preto som ju požiadal o povolenie znova ho
uverejniť s mojím predslovom i doslovom.
Jej súhlas som získal, článok si môžete prečítať:
Kino Nádej – včera a dnes
Budova bývalého kina Nádej patrila do
roku 1939 veľkostatkárovi Sprinzlovi.
V marci 1939 bolo založené Družstvo s.r.o.
pre stavbu katolíckeho kultúrneho domu
A. Hlinku v Račištorfe, ktoré nehnuteľnosti
odkúpilo za finančné prostriedky farnosti
zo zbierky občanov. Na všetkých prácach
sa dobrovoľne, bez nároku na odmenu po-

dieľali občania Račistorfu. Napriek náročným prácam a vtedajšej technike sa práce
zrealizovali rýchle a 14. septembra 1939
bola budova posvätená a odovzdaná verejnosti do užívania.
V ostatnej časti pôvodného objektu
bola reštaurácia a kaviareň so záhradou na posedenie, kde v letných mesiacoch hrávala dychovka a schádzali sa tu
v hojnom počte celé rodiny, kde sa mohli
i deti vyšantiť. V reštaurácii sa konali
mnohé svadby a zábavy. V novej budove
kina bola sála so 600 miestami na sedenie, mala javisko so šatňami, sociálnym
zariadením a orchestrom. Sála bola riešená ako viacúčelová, konali sa tu plesy,
rôzne kultúrne podujatia, koncerty a v
hojnej miere divadelné predstavenia ako
napr. Predaná nevesta, ktoré predstavovali ochotnícke divadlo zložené z občanov
Rače až do päťdesiatych rokov minulého storočia. Po 2. sv. vojne bola budova

zoštátnená a neskôr daná do užívania
Správe kín. Po roku 1989 jej vlastníkom
sa stal Magistrát hl. mesta, ktorý budovu
dal do správy MČ Rača. V roku 2006 boli
na budove kina vymenené okná, opravená strecha, vypracované projekty pre viacúčelové využitie s nákladmi cca 950 tis.
Sk. Vyčistené priestory boli pripravené na
rekonštrukciu. V rozpočte MČ Rača pre
roky 2007 a 2008 boli zahrnuté náklady
na rekonštrukciu kina v celkovej výške
20 mil. Sk. Začiatkom roku 2007, kedy
terajšie MZ MČ Rača na čele so starostom p. Zvonárom chcelo predať budovu,
bola podaná na MÚ petícia občanov Rače
na zachovanie tohto, v mysliach Račanov
pamätného objektu s bohatou kultúrnou
históriou. O petícii sa rokovalo i v MZ,
kde za občanov vystúpil nebohý pán Mirko Ivanič, ktorého veľa Račanov poznalo
ako šíriteľa kultúry v Rači. Pán Ivanič obšírne oboznámil starostu i poslancov o bohatej kultúrnej činnosti tohto kultúrneho
stánku a požiadal o jeho zachovanie pre
ďalšie generácie. Napriek žiadosti občanov a pripravenej stavbe na rekonštrukciu, terajšia vládna garnitúra dala budo-

vu do prenájmu akciovej spoločnosti Villa
Víno Rača na tridsať rokov. Namiesto
deklarovaného kongresového centra sa
bývalé kino Nádej dehonestujúco využíva
ako flaškáreň nájomcu. Aj tak sa dá „zveľaďovať“ zverený majetok mestskej časti.
Mária Luknárová
bývalá poslankyňa MZ
Bratislava, október 2010
K tomuto smutnému príbehu by som už
len dodal svoje spomienky na predmetné
MZ. Pred zastupiteľstvom predstúpil člen
petičného výboru, v článku spomenutý pán Mirko Ivanič. Veľmi kultivovane
oboznámil poslancov s históriou budovy. Okrem iného povedal, voľne citujem
ako si to pamätám: „Naši otcovia a starí
otcovia sa vyskladali na náklady stavby,
upravili terén pozemku, navozili skaly a v
ťažkých časoch vojny dokázali budovu
v priebehu dvoch rokov sami postaviť. Bu-

racan.sk
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dova slúžila Račanom dlhé obdobie. Teraz
je šanca budove dať ďalšiu možnosť, aby sa
znova po rokoch mohla stať stánkom kultúry pre Račanov a návštevníkov mestskej
časti ...“. Pána Ivaniča som predtým nepoznal. Priznám sa, že ma premkla úcta voči
nemu – vystupoval ako slobodný človek,
ktorý sa nebál predniesť verejne svoj názor, čo nebolo bežné v Rači v rokoch 2006
– 2010, o MZ ani nehovoriac.
Ako to celé dopadlo už asi všetci vieme. MZ zobralo petíciu občanov na vedomie, čo v praxi znamenalo odložiť ju
ad acta, alebo ešte lepšie povedané, hodilo ju rovno do koša nezáujmu a prešlo
bez zaváhania k hlasovaniu o predaji budovy. Pred samotným hlasovaním sme si
ešte vypočuli správu vedúceho pracovníka ekonomického oddelenia MÚ, ktorej
nosnou linku bolo, že oprava a prevádzka
budovy je finančne nevýhodná. Na túto
linku nadviazali v diskusii páni poslanci,
citujem, ako si pamätám: „... a sú tam hrdzavé hromozvody a to bude stáť peniaze
…“ , ďalší citát „… my mladí máme deti
(ozvalo sa zo zelenej časti farebného spektra vtedajšej koalície SMERu, ĽS HZDS,
SNS, SF a SZ), ktoré vozíme autami a tie
potrebujeme parkovať, a to sa pred Kinom Nádej veľmi nedá. Peši za kultúrou
nepôjdeme.“ No a bolo vymaľované. Hla-

sovaním bol odsúhlasený predaj budovy,
ktorý neprešiel len vďaka nesúhlasnému
stanovisku mesta.
Na záver poznamenám, že len zlý
gazda sa zbavuje nehnuteľnosti v centre mestskej časti. Snáď sa v budúcnosti
dožijeme toho, že sa budova Kina Nádej
prinavráti Račanom a bude slúžiť na ich
kultúrne vyžitie. Podľa nájomnej zmluvy
to bude najskôr v roku 2038. No možno
to bude aj skôr. Zachytil som totiž zmienku starostu MČ Rača Mgr. Petra Pilinského v TV BA o revitalizácii Kina Nádej.
Poviem otvorene, som zvedavý. Bol by
som rád, keby to bol reálny cieľ. Ak sa tak
stane, bude zaujímavé, za akých podmienok. Tromfy v rukách má totiž nájomca
v podobe dlhodobého prenájmu, a nie
mestská časť.
Ing. Boris Krošlák
kandidát na poslanca MZ za Raču

racan.sk
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Zrazu všetci pracovali pre Šajby...
Prečítala som
si článok o tom,
ako bola vyriešená voda na sídlisku Pri Šajbách.
Som presvedčená, že články by
mali pravdivo informovať širokú verejnosť.
Veľmi sa bavím na tom, že sa na našej kauze zviditeľňujú ľudia, čo o nej 22
mesiacov nič nechceli vedieť. Preto sa
teda pýtam, keď tak všetci do úmoru pracovali pre nás obyvateľov, prečo sme my
obyvatelia museli písať po nociach také
množstvá listov? Prečo nám neprišla pomoc z MÚ Rača, prečo sme my obyvatelia organizovali stretnutia až u primátora
Ftáčnika, riaditeľa Gajarského a ani jeden
jediný raz sa týchto stretnutí nezúčastnil
nik z týchto tzv. domácich račiansko-rendezských pomocníkov? Prečo sme my
obyvatelia to museli vygradovať až tak,
že sme museli písať prezidentovi SR, do
Národnej rady SR, premiérovi Róbertovi
Ficovi, na Ministerstvo vnútra, Ministerstvo hospodárstva a aj na Generálnu

prokuratúru, keď tu bolo na 100% jasné,
kto pochybil? Prečo sme my obyvatelia
museli doslova siahnuť na dno svojich síl,
žiadať o pomoc Slovenský rozhlas, Slovenskú televíziu, televíziu TA 3, investigatívnych novinárov, a platiť si právnikov?
Tak ako som napísala na začiatku…
asi preto, že sme sa nudili, všetko išlo tak,
ako malo, bolo to jednoduché, doslova
prosté, a preto to nik neurobil za 25 rokov... tak ako píšem, je mi to celé smiešne... Aj keď je pár ľudí, čo nechcú počuť
pravdu, rozhodne je treba vyzdvihnúť
fakt, že 14 mesiacov nám pomáhala Ing.
Zuzana Dzivjáková, poslankyňa mestského zastupiteľstva za Raču. Týždeň čo
týždeň sme s ňou boli v spojení a hľadali
riešenie. Písala som o tom mnohokrát,
celý čas to bola občianska aktivita, ktorá
nás stála nemálo úsilia, ale aj peňazí.

Rendezské stretnutia

MÚ Rača, oddelenie kultúry, ako pri
všetkých akciách v KS Impulz zabezpečila
financovanie celej akcie, kde bol seniorom
venovaný pohládzajúci kvet spolu s labužníckou ponukou zákusku, chlebíčka, kávy,
čaju, minerálky, aby sa akosi príjemnejšie
pri tom zhováralo vo vzájomných susedských rozhovoroch. Bonusovým darčekom bolo skvelé vystúpenie folklórneho
súboru z Vajnor, ktoré spontánne roztlieskalo a rozospievalo seniorov v KS Impulz,
kde pri ich rezkých ľudových tancoch navyše vynikli ich nádherne farebné ľudové
kroje, aby to všetko napokon vyšperkovali
v záverečnom finále, kde už spievali všetci
seniori, ktorí odchádzali domov plní dobrej nálady, nabití energiou z piesní a tancov zo susedných Vajnor.

Stalo sa už úctyhodnou tradíciou na Rendezi, že pri vzácnom sviatku „ÚCTY
K STARŠÍM“ naše deti z materskej školy Pri
Šajbách im blahoželajú pestrofarebnou kyticou v podobe piesní, recitácií, tancov pod
organizačnou taktovkou ich učiteliek a ktoré tak veľmi vedia potešiť srdiečka starších
ľudí. Som zároveň veľmi rád, že sa pri tejto
tradičnej spoločenskej akcii v KS Impulz na
Rendezi spolu stretnú priam rodinným spôsobom deti, rodičia, seniori, aby najmä oni tu
cítili tú pohodovú ľudskú atmosféru, že je im
prejavovaná všetka úcta a vďaka za všetko, čo
vykonali vo svojom živote pri výchove svojich detí a pre súdržnosť celej svojej rodiny.

Pár nepresností v článku:
• vodovodná sieť a kanalizácia nebola
skolaudovaná 25 rokov,
• geometrické zameranie sídliska meškalo pol roka a pre GIB, BVS nebolo
presné,

Sobota 11. októbra 2014 patrila 8. stretnutiu „Starých Rendezákov“

č. 3 / 2014
• problémy Šájb nikdy neboli prioritou MÚ
Rača, napr. 5 mesiacov bola trojmetrová
jama vyznačená len žltou páskou pred MŠ
a ešte si MÚ Rača za rozkopanie verejného priestoru dal zaplatiť nemalú čiastku,
a to cez to všetko, že sa veľmi dobre vedelo, že to musia uhradiť obyvatelia,
• čiastka 60 000,– € za havárie vody nezaujímala žiadneho úradníka ani poslanca v Rači, doteraz nie je jasné, kto
tieto sumy uhradí (uhradené sú cez
správcovské spoločnosti),
• stále je otázne, či celá vodovodná sieť
a kanalizácia bude prebraná pod správu a do majetku BVS a. s., pretože zatiaľ to vyzerá, že len II. štátna etapa,
• nik z MÚ Rača, ani poslanci, neorganizovali žiadne stretnutie na magistráte, BVS, GIB, výlučne toto bola aktivita
nás obyvateľov,
• ani starosta Rače ani iné osoby z MÚ
Rača, už vôbec nie žiadny poslanec, sa
nikdy nezúčastnili žiadneho rokovania
na magistráte, BVS, GIB,
• po mediálnom tlaku nám MÚ Rača
listom prisľúbil 5 tis. € na kolaudáciu
vody, pritom bolo nutné 60 tis. €.
Dagmar Gelingerová
kandidátka na poslankyňu za Východné
dagmar-gelingerova.racan.sk/
Stretávky „Starých Rendezákov“, to sú
naše nádherné prechádzky časom detstva
a mladosti, keď sme spolu zažívali nespočetné dobrodružstvá a huncútstva, ktoré dnes
zaslúžene patria do zlatej pokladnice spomienok histórie Rendezu. Sme malý kúsok
zeme časti Bratislavy, zrodený ako významný železničný bod nákladnej dopravy celého Slovenska, kde sme s rodičmi žili vďaka
ich spoločnému zamestnaniu na železnici
ako jedna veľká rodina, kde každý každého poznal a bol mu ochotný pomôcť, keď
to v živote najviac potreboval. Preto vždy
na STRETÁVKE RENDEZÁKOV vládne
priam súrodenecká atmosféra radostných
privítacích objatí, kde nechýbajú často slzy
dojatia až po búrlivé debaty, kde si niekedy
skáčeme nedočkavo do reči, aby sme doplnili nejaké fakty, ktoré vyšperkujú nekonečné
príbehy zážitkov, keď nám vtedy často do
smiechu nebolo, lebo sme museli utekať pred
prísnou odplatou postihnutých dospelákov.
Pohodová atmosféra bývalých spolužiakov, susedov, priateľov v spomínaní na
to najkrajšie obdobie rannej mladosti trvalo v KS Impulz až do neskorého večera,
aby sme si po spoločnej veľkej fotografii
verne sľúbili, že za dva roky v rovnakom
čase sa už 9. ročník stretávky Rendezákov
„nabetón“ uskutoční zase.
Na ďalšie takéto pekné akcie, ktoré pohladia dušu sa teší
Cyril Sekerka
poslanec MZ za Východné
cyril-sekerka.racan.sk
Foto: Danica Križková
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Je čas vytvoriť Rendezu dobré meno
Ak niekto z čitateľov kupoval alebo predával byt či dom v rámci Rače, určite si
musel všimnúť výrazný nepomer medzi
cenami nehnuteľností v Rači alebo Krasňanoch a cenami na Východnom. Prečo je to tak? Pretože Východné má zlú
povesť, má ju už celé roky a bohužiaľ sa
veľmi nezlepšuje. Dobré meno lokality
totiž nerobia spokojní (alebo zmierení?)
obyvatelia ani poslanci. Dobré meno robí
prvý dojem, akým lokalita zapôsobí na
návštevy a náhodných okoloidúcich.
Takže, aké sú prvé dojmy z Východného a čo nám znižuje hodnotu našich
bytov? Skúsme sa pozrieť na náš Rendez,
ktorý sa nám páči a máme ho radi, optikou návštevníka:

jete sa a poradíte mu, nech celú ulicu zase
vycúva („je to v pohode, tu je to normálka“) a zaparkuje niekomu pred garážou,
za hodinu preparkuje, o dve hodiny opäť.
Návštevník nechápe, kde to žijete.

Rendez – Vyhnálov?
Pre mnohých ľudí je obrovským prekvapením, že z Rače dolu kopcom vôbec
niečo je (na odbočkách nenájdete žiadne
smerové tabuľky) a keď objavia, že autobus síce chodí aj sem, ale mimo špičky
dva za hodinu a len z Rače a Zlatých pieskov, Rendez pre nich skončil. Vyhnálov.

Ak bývate na Dopravnej, hlavne upozornite návštevu, aby nezastavovala na
krajnici pri pošte, lebo zapadnú do blata
po dvere. Ak bývate Pri šajbách, miesto
asi nájdete. Zatiaľ. Ak sa Black Storm
Group nenahnevá alebo nefotí ŠPZ-ky.

Pritom dnes sa dostanete z centra Bratislavy (AS Mlynské Nivy, Hlavná stanica
alebo Nový Most) jediným spojom MHD
bez prestupu do Čunova, Devínskej Novej
Vsi, Marianky (okres Malacky), či dokonca do Rajky v Maďarsku alebo Hainburgu
v Rakúsku. Z Východného sa bez prestupu nedostanete ani do Krasňan. Rendez
je teda postavený z hľadiska dopravnej
dostupnosti MHD na úroveň často horšiu ako obce mimo Bratislavy. Akoby sme
v Bratislave ani nežili.
MHD sme nevyhrali, skúsime to autom
Na Pasekách Vám návšteva obvykle po
15 minútach meškania zúfalo zavolá, že
päťkrát obišli ulicu dokola a nikde miesto
nie je. Nikde, akože úplne nikde. Nie je
už ani v poli, ani na chodníkoch, ani na
ceste, ani pred smetiakmi. Tí s kratšími
autami už obsadili lukratívne fleky medzi
stĺpikmi na chodníku. Ak má „prišelec“
väčšie auto, možno Vám zavolá už pri
prvom „kolečku“, že neprejde na rohu na
konci ulice pre zaparkované autá. Usme-

Mesto duchov
Ak prichádzate na Východné, vstup od
Rače pripomína trochu Mesto duchov.
Najskôr Matador s vyhoretými strechami
a rozpadnutými budovami, potom sklady, najrôznorodejšie ploty, aké si viete
predstaviť, pletivové, rozpadnuté, pomaľované, nasleduje skvost v podobe rozpadajúcej sa bývalej ubytovne a Demaru –
nádherná vstupná brána na sídlisko Šajby
a následne zdevastované budovy Železníc
na Dopravnej. Pri „Kremáku“ už návštevník začína byť zľahka vydesený, napadnú
mu povesti o Pentagone vo Vrakuni a začína byť ostražitý.

Sme za dverami
Návštevník je za dverami bytovky, či
bytu. Nie veľmi veriacky na Vás pozerá,
keď mu vysvetľujete, že tu bývate roky
a máte to tu radi. Nechápe prečo. Že na
parkovanie sa dá zvyknúť, že dvojmetrová zeleň je vlastne skoro les, že sú tu
kilometre cestičiek cez polia (veľmi neodporúčam nazvať ich cyklotrasy, zvlášť
ak popršalo). Konečne sa upokojil a začína veriť, že je stále v civilizácii. Zrazu ho
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vyruší ostrý pískavý zvuk, ktorý mu trhá
uši. Veľmi sa na tom bavíme, veď normálka, posunujú. Horšia situácia je, ak návštevník plánuje u Vás spať. Obvykle sa teší
ráno nevyspatý preč, lebo pískať mu bude
po celej noci v ušiach ešte týždeň.
A teraz si predstavte, že návštevník je
niekto, kto hľadá byt na kúpu. Čo myslíte,
dal by za ten na Východnom toľko, čo za
byt kdekoľvek inde? Určite nie. Na päte sa
často otočia aj tí, ktorí hľadajú len dočasné bývanie na prenájom.
My, ktorí na Rendezi bývame, ho poznáme. Poznáme dobré aj zlé stránky
a máme ho radi aj taký, aký je. V tomto
prípade je to ale na škodu veci, na škodu
pre nás. Mali by sme si uvedomiť, že obraz a povesť nášho Rendezu netvoria také
samozrejmé veci ako bankomat, lekáreň,
pošta do šiestej alebo potraviny (!). Je
nonsens, že aj tieto tu ešte pred pár rokmi
neboli, veď žijeme v Bratislave, hlavnom
meste, 15 minút od autom od jeho centra!

Začnime chcieť od Rendezu viac – dopravu, civilizáciu, služby, čistotu, poriadok,
chodníky, cesty, krajnice, skolaudovaný
vodovod či funkčnú kanalizáciu. Vráti sa
nám to nielen v príjemnom bývaní, ale
raz možno aj v o pár tisíc vyššej cene za
náš byt alebo dom alebo v jeho výhodnejšom prenájme.
Záver
2-izbové byty v Rači a Krasňanoch
o výmere okolo 50 m2 sa predávajú okolo
85 – 95 tisíc Eur podľa ich stavu. Rovnaký
byt na Východnom má hodnotu ca o 10
tisíc nižšiu. 4 izbový byt na Východnom
o výmere okolo 85 m2 sa predáva v cene
podobnej alebo nižšej ako 65 m2 3-izbák
v Rači alebo Krasňanoch. Prenájom 2-izbového bytu v Krasňanoch alebo Rači
sa cenou rovná 3-izbovému bytu na Východnom. Kamarát z Krasňan hľadal väčší byt. Spomenula som mu krásne dobre
riešené byty na Východnom. Odpoveď
bola kategorická: „Nechcem bývať na
Rendezi!“ – a nie je sám.
Čo poviete, Rendezáci – je to na nás –
stojí to za zamyslenie, čo s tým Rendezom
spravíme?
Viera Štrbáková
obyvateľka Rendezu
obcan.racan.sk
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Zámena pozemku na Hagarovej
– horúca téma posledného MsZ
Vo štvrtok 23.
októbra som sa
zúčastnil zasadnutia poslancov
Mestského zastupiteľstva (MsZ),
hlavne kvôli zámene pozemkov
na Hagarovej ulici. Diskusia poslancov
MsZ bola dynamická, miestami emotívna, to isté sa týkalo aj vystúpení obyvateľov MČ Rača, ktorí v diskusii vystúpili. Samotná diskusia trvala skoro dve
hodiny. Padli tam informácie o chybách, ktoré sa v minulosti urobili na
strane mesta i mestskej časti. Poslanci
a poslankyne kládli otázky, že ako bolo
možné doviesť veci tak ďaleko, aby sa
povolila výstavba v stabilizovanej zóne.
Tí, ktorí by mohli vysvetliť, prečo konali tak ako konali, už nie sú vo svojich
funkciách alebo si už nepamätajú – lebo
podpisovali stovky či tisíce dokumentov, ako nám oznámil pán poslanec Tomáš Korček včera.
Padli aj ďalšie otázky poslancov. Ako je
možné, že:
• za posledných 13 mesiacov sa v danej
veci takmer nekonalo a veci sa začali
hýbať až tesne pred posledným MsZ?
• zástupca developera podá v jeden deň
poobede do podateľne magistrátu žiadosť a na druhý deň je mu vyhovené,
keď inokedy sa veci riešia aj mesiace,
dokonca roky?

• členovia mestskej rady materiál o zámene pozemkov dostanú rovno na
rokovací stôl bez možností si ho preštudovať?
• predmetný materiál o zámene obíde
finančnú komisiu?
• poslanci MsZ oficiálne nedostanú
podrobnú a overenú informáciu o nákladoch developera a majú sa rozhodovať (ako jeden z nich poznamenal)
na základe „viery“?
alebo
• prečo sa pán starosta mestskej časti pán Mgr. Peter Pilinský priklonil
k pozitívnemu svetlo-technickému
posudku developera a nie k zamietavému, ktorý dali vypracovať na vlastné
náklady obyvatelia Hagarovej, a vydal
stavebné povolenie?
• prečo sa takýto ťažký bod nechal na
poslednú schôdzu MsZ?
• prečo a kto mal záujem o vyvolanie časovej núdze?

č. 3 / 2014
Ďalší poslanec spomenul, že už je unavený z podobných jednaní, ktoré boli pod
časovým nátlakom, lebo toto, lebo tamto,
hlavne treba rýchlo rozhodnúť... Píšem
tento článok ako obyvateľ MČ Rača i ako
signatár Otvoreného listu poslancom MsZ,
v ktorom jasne ako signatári okrem iného
píšeme:
„Na záver chceme zdôrazniť, že stojíme na strane obyvateľov Hagarovej v ich
legitímnom a vytrvalom úsilí zabrániť
výstavbe polyfunkčného domu na Hagarovej ulici. Svojím postojom v žiadnom
prípade nespochybňujeme zámenu pozemkov, no zároveň dôrazne žiadame,
aby sa tak nedialo v časovej tiesni, za
nevyjasnených okolností, pod nátlakom
a za krajne nevýhodných podmienok pre
hlavné mesto.“
Zámenu nezamietla poslankyňa Zuzana Dzivjáková svojim jedným hlasom,
ani miestny poslanec Michal Drotován
či občan Miro Ščibrany (obaja bez možnosti hlasovať), ako sa tvrdí v uzavretej
fb-skupine Račania. Zámenu zamietlo zastupiteľstvo demokratickým hlasovaním,
predovšetkým pre mnohé nejasnosti a nezodpovedané otázky. Obyvateľ MČ Rača si
môže urobiť názor sám – diskusia o zámene pozemkov je na stránke hlavného mesta.
Ing. Boris Krošlák
kandidát na poslanca MZ za Raču
obcan.racan.sk
Sledujte na webe portál
račan.sk www.racan.sk

Ľahostajnosť a neschopnosť starať sa o majetok
Hlavné mesto
Bratislava má zákonom uložené
povinnosti, ktoré má vykonávať
v prospech svojich obyvateľov.
Na ich plnenie
má právo disponovať s majetkom, o ktorý
sa má povinnosť starať a zveľaďovať ho.
Jedným zo základných problémov
Bratislavy z pohľadu hospodára je to,
že vlastne ani nevie, aký rozsah majetku a hodnotu vlastní. Napriek snahám
zo strany poslancov finančnej komisie
o dôslednú inventarizáciu majetku, ani
po dvoch mimoriadnych inventarizáciách (v priebehu štvorročného funkčného obdobia) sa nepodarilo získať reálny
obraz o majetkových pomeroch mesta.
Pretože som bola prítomná spolu s poslancom Ing. Kolekom na zasadnutiach
mimoriadnych inventarizačných komisií,

nebolo by celkom fér pripisovať tento neporiadok v celom rozsahu len súčasnému
vedeniu magistrátu a primátorovi.
Vzťah mesta a mestskej časti
Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva môže byť mestskej časti zverený konkrétny majetok mesta, o ktorý sa
mestská časť musí starať, zveľaďovať ho,
no a samozrejme využívať v súlade s určeným účelom.
Konkrétny príklad „plnenia“ tejto povinnosti: Kultúrny dom ELÁN v Krasňanoch blízko Meopty. Ešte v roku 2010
miestni poslanci schválil v rozpočte
takmer 100 tis. € na nákup pozemku pod
objektom. V schválenom rozpočte za rok
2010 sa uvádza, že prostriedky mestská
časť aj vynaložila. Predstavy o lepšom využití objektu sa po nástupe nového starostu
nenaplnili. Nezabezpečenú budovu nechali zdevastovať a v kauze Hagarova starosta
zaradil objekt do pripravovaného balíka

pre investora, ktorý si vyčísľuje dokonca
náklady na zbúranie vo výške 30 tis. €.
Ak by vedenia oboch úradov (magistrát i miestny úrad Rača) vykonávali dôslednú! inventarizáciu majetku zvereného do správy mestskej časti Rača, určite
by k súčasnej devastácii nedošlo. Ak úrad
mestskej časti nebol schopný zverený objekt využívať a starať sa oň, mala ho mestská časť vrátiť mestu a jeho obyvateľom.
Kto je zodpovedný za vzniknutú škodu na majetku mesta, majetku všetkých
obyvateľov Bratislavy? Neschopnosť alebo zámer je ťažké priznať. Komunikovať
s aktívnymi obyvateľmi vo veci jeho využitia bolo tiež nad sily starostu. Dnes sa
zdevastovaného objektu zbavovať a pritom argumentovať, že je využívaný iba
bezdomovcami, je trestuhodná nezodpovednosť.
Zuzana Dzivjáková
Vaša poslankyňa MsZ hl. mesta za Raču
Bratislava 27. 10. 2014
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Kauza Hagarova: Otvorený list poslanca MsZ
Včera som dostal
nasledujúci e-mail:
Vážený pán
poslanec,
v mene predvolebného boja ste obetovali
obyvateľov Hagarovej 17 a dúfam, že
ste na svoj boj hrdý. Všetkým príbuzným
a známym v Petržalke som odporučila, aby
si dobre rozmysleli, koho budú voliť do MS
zastupiteľstva, najmä aby si všimli, či človek, ktorý používa takéto spôsoby boja, má
naozaj záujem o občanov a ich problémy,
alebo mu ide len o ego a poslaneckú stoličku.
Ešte raz vďaka za vaše hrdinstvo.
Mail bol podpísaný, ale nebudem písať,
kto je autorkou tohto e-mailu. Ak bude
mať záujem, tak sa prihlási sama. Odpoveď som poslal, ale rád by som ju zverejnil,
aby si kritiku obyvateľky Hagarovej a môj
postoj k danej veci mohol prečítať každý.
Vážená pani,
obyvateľov Hagarovej 17 obetovali iní
ľudia. Ja som nebol na funkcii námestníka
primátora, keď sa dávalo súhlasné stanovisko k danému zámeru. Ja som nebol na
pozícii starostu Rače, keď sa odignorovali
pripomienky účastníkov konania a vydalo

sa stavebné povolenie, aby mal investor
lepšiu pozíciu. Obaja títo ľudia však na zastupiteľstve sedeli. Sú v spoločnom klube
(platforme) a veľmi dobre si rozumejú.
Hagarova pre mňa nie je predvolebný boj. Predvolebný boj je to pre Vášho
starostu, ktorý 13 (slovom trinásť) mesiacov neriešil tento problém a ešte sa to
snažil použiť ako predvolebnú tému. Ak
to bola preňho priorita, tak nerozumiem,
prečo to nepredložil skôr. Skúste si vypýtať všetku oficiálnu komunikáciu medzi
starostom Rače a investorom ako aj hlavným mestom a investorom od 01/2011 do
10/2014. Myslím, že potom uvidíte, ako
intenzívne sa na riešení Vášho problému
od 09/2013 pracovalo.
Vôbec mi nejde o ego a kľudne odporúčajte Vašim známym, aby ma nevolili.
Veľmi dobre viem, aké „rozvojové“ záujmy má Váš súčasný starosta s Račou. Doprajem Vám, aby ste ho mali ďalšie štyri
roky a potom obdobný problém ako Vy
bude mať podstate viac Račanov. Tak isto
si do zastupiteľstva zvoľte ľudí, ktorí na
dôležitých postoch takéto svinstvá schvaľujú. Ja na rozdiel od tých, ktorých považujete za „správnych“, som poslancom
prvé volebné obdobie a nikdy som nemal
exekutívnu funkciu (starosta, námestník

Ivo Nesrovnal ku kauze Hagarova

„To musí prestať, mesto je tu pre občanov a nie naopak.“
Zámena pozemkov v „kauze Hagarova“ má viacero temných stránok. Jedna
z nich je, že STAROSTA MČ Rača Peter
Pilinský a PRIMÁTOR hlavného mesta
Milan Ftáčnik mali JEDEN CELÝ ROK
na vyrokovanie férovej zámeny s investorom. Z ich postupu a výsledku hlasovania
poslancov MsZ je jasné, že svoje poverenie nezvládli a ÚLOHU NESPLNILI.
Ako priamo na zastupiteľstve podotkol
jeden z poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ), starosta Rače nekonal ako
ochranca záujmov obyvateľov Rače, ale
ako vyjednávač investora a primátor dal
jeho konaniu zelenú: napriek časovej tiesni, vážnym nedostatkom návrhu zámeny
a krajnej nevýhodnosti pre hlavné mesto
zaradil materiál do programu posledného
rokovania MsZ.
Ku „kauze Hagarova“ občiansky portál račan.sk požiadal o rozhovor poslanca
MsZ a kandidáta na primátora Ivo Nesrovnala.

? Ste členom finančnej komisie MsZ.
Bol návrh na zámenu pozemkov predložený tejto komisii?
Nebol.

? Považujete za prípustné návrh, v ktorom ide o majetok
mesta v hodnote okolo 900 tisíc €, finančnej komisii vôbec
nepredložiť a členom mestskej rady dať
vyše 30-stranový materiál s návrhom,
dôvodovou správou a podkladmi do lavíc tesne pred rokovaním?
Je to neprofesionálny a hlavne nekorektný postup nakladania s mestským
majetkom.
? Je v MsZ hlavného mesta bežné informovať poslancov o závažných stránkach
návrhu e-mailom 24 hodín pred rokovaním MsZ o zámene?
Bohužiaľ, tento prípad nie je výnimočný. Pán Ftáčnik často predkladá poslancom návrhy na poslednú chvíľu, takže sa
poslanci nemôžu zorientovať a vec si poriadne naštudovať. Nezriedka sa predkladajú na rozhodovanie aj materiály, s ktorými nesúhlasí ani Finančná komisia,
ani Mestská rada. Je to netransparentné
a v rozpore so zásadami etiky a profesionality. To musí prestať, mesto je tu pre občanov a nie naopak.
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primátora, ...). Takže na Vašom stave som
sa ja nijako nepodieľal, na rozdiel od tých,
ktorých považujete za tých „dobrých“.
Odporúčam Vám naštudovať si, ako
Váš starosta a jeho platforma hlasuje pri
rôznych predajoch, ktoré slúžia na zahusťovanie, pri zámenách, ktoré slúžia na ďalšie zastavanie zelene, ornej pôdy a viníc.
Čiže ako sa správajú, keď takéto problémy
vznikajú. Viete obyvatelia sa začnú zaujímať o poslancov, až keď sa ich rozhodovanie priamo dotýka. Viem, že ľudia nemajú
čas ani chuť riešiť, čo robia ich volení zástupcovia. Keby ale neboli takí ľahostajní,
tak by nikdy nevznikli problémy ako Domino, Hagarova, parčík Belopotockého, ...
Ja som sa nikdy na podobných svinstvách nepodieľal a ani sa určite podieľať
nebudem. Ale v žiadnom prípade nesúhlasím, aby sa prípad Hagarovej, kvôli voľbám, riešil v špeciálnom režime. Mrzí ma,
ak nevidíte alebo nechcete vidieť, že nie
ja som ten zlý. Rozumiem, že si sledujete
Vaše záujmy, je to pochopiteľné. Mojou
úlohou je ale obhajovať záujmy všetkých
Bratislavčanov. To, čo sa včera na zastupiteľstve dialo, bola podľa mňa nechutná
predvolebná agitka Vášho starostu, ktorý
chcel takto zakryť, čo v tejto veci 13 mesiacov (ne)robil. Ďakujem za pochopenie.
S pozdravom
Ján Hrčka
poslanec MsZ hl. mesta

? Aké faktory podľa Vás rozhodli o tom,
že návrh na zámenu pozemku na Hagarovej ulici nezískal potrebnú trojpätinovú podporu?
Predovšetkým pán Ftáčnik nevedel vysvetliť, v čom by mal byť verejný záujem,
keďže mesto by touto zámenou prišlo podľa znaleckého posudku o cca. 500 tisíc Eur.
? Aký ďalší postup odporúčate obyvateľom Hagarovej ako právnik a skúsený
komunálny politik?
Ako komunálny politik vždy hľadám konsenzuálny postup, aby sa nevytvárali nové
krivdy. Treba si sadnúť za stôl a rokovať dovtedy, kým sa nenájde riešenie prijateľné pre
všetkých, občanov, mesto aj investora. V prvom rade ale výhodné pre Bratislavčanov.
? Aké riešenie „kauzy Hagarova“ ponúknete obyvateľom Hagarovej a hlavného mesta ako primátor Bratislavy?
Obyvateľom Hagarovej ulice pomôžem,
ich situáciu dobre chápem aj zo svojej skúsenosti, keď nám v Ružinove na Jelačičovej
ulici pred oknami vyrástol 8 poschodový
dom a slnko skoro zmizlo. Ako primátor
predovšetkým zamedzím takýmto situá
ciám dopredu, aby sa zamedzilo konfliktom. A spolu s obyvateľmi, MČ a investorom pripravím riešenie, s ktorým budú
spokojní predovšetkým Bratislavčania.
Zhováral sa Miro Ščibrany
redaktor časopisu račan.sk výber
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Ivo Nesrovnal: „Pravidlá výstavby musí
určovať mesto developerom, nie naopak.“

Rozhovor s kandidátom na primátora hlavného mesta SR Bratislavy

? Na post primátora Vás navrhla SDKÚ-DS, sľubne vyzerala aj podpora Siete. Nakoniec ste z SDKÚ-DS vystúpili
a Sieť s SDKÚ-DS podporujú kandidátku Siete. Môžete tento pre bežného voliča nezrozumiteľný vývoj objasniť?
„Už od januára som sa snažil zjednotiť
čo najširšiu stredopravú koalíciu, ktorá by
bola alternatívou kandidáta Smeru Milana
Ftáčnika. Ale priznám sa, že toto bolo prvýkrát v mojom politickom živote, čo som sa
zúčastnil takýchto vyjednávaní, a bol som
z toho sklamaný. S prekvapením som zistil,
že debata sa vždy viedla o delení si mandátov, stoličiek, vplyvu v mestských podnikoch. Akoby nikoho nezaujímali riešenia
bratislavských problémov, doprava, čistota,
developeri, Hlavná stanica, PKO atď.
Mal som dojem, že stranám vôbec nevadí, aby SMER a pán Ftáčnik pokračovali.
A to znamená pokračovanie stagnácie. Preto som sa rozhodol, že budem kandidovať
ako nezávislý kandidát a vystupujem z SDKÚ-DS. Nechcem byť a nebudem súčasťou žiadnych politických hier a obchodov,
nebudem objektom vyjednávania, chcem
sa naplno venovať programu a problémom ľudí. Kampaň si budem financovať
sám a svoje majetkové pomery som kedykoľvek pripravený doložiť. K tomu istému
vyzývam aj ďalších kandidátov.“
? Ako vicežupan BSK ste boli blízkym
spolupracovníkom Pavla Freša a silným
hráčom SDKÚ-DS. Dnes ste nezávislý kandidát a Pavol Frešo a SDKÚ-DS
sú Vašim protivníkom. Ako sa s týmto
zvratom vyrovnávate?

„Nepovažujem to za žiaden zvrat a nepovažujem ani Pavla Freša, ani SDKÚ-DS
za mojich protivníkov. Ak je niekto mojim
protivníkom, je to odchádzajúci primátor
Bratislavy Milan Ftáčnik, ktorý naše mesto
za štyri roky nikam neposunul a je najvyšší
čas, aby po 25 rokoch v politike prenechal
miesto aktívnejším ľuďom.“
? Súčasné mestské zastupiteľstvo (MsZ)
Bratislavy sa vo verejnosti „teší“ povesti spolku, kde si SDKÚ-DS a SMER-SD
navzájom podporovali rôzne skupinové
záujmy. Nepadá tieň týchto čachrov aj
na Vás ako predsedu poslaneckého klubu SDKÚ-DS?
„Keď som pred štyrmi rokmi nastupoval ako mestský poslanec, bol som politickým nováčikom. Je pravda, že som bol
zvolený za šéfa klubu, ktorého niektorí členovia nehlasovali vždy v súlade s mojim
presvedčením, ale na to sa musíte opýtať
ich. Ja si za všetkými mojimi hlasovaniami
stojím a môžem ich kedykoľvek obhájiť.“
? Stáli ste za memorandom a legislatívnymi zmenami, ktorých cieľom bolo
chrániť vinohrady a vinohradníctvo aj
v hl. meste. Skutočnosť je taká, že vinohrady v Bratislave miznú ako jarný sneh.
Čo s tým hodláte urobiť ako primátor?
„Jednoznačne treba sprísniť územný
plán mesta, čo je v podstate jeho hlavný
zákon. Podarilo sa mi to ešte ako vicežupanovi v rámci celého Bratislavského kraja,
ale treba to dokončiť aj na území celého
mesta. No a ako ste spomenuli, pripravil
som novelu zákona o vinohradníctve, ktorá vylučuje možnosť likvidácie vinohradov
a ako primátor hlavného mesta by som ju
v parlamente určite presadil. Vinohrady sú
totiž nielen naše historické dedičstvo, ale
sú aj mestotvorným prvkom, ktorý si všade vo svete všemožne chránia.“
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? Cesty sú vo väčšine mestských častí
preťažené, v špičke sú bežné frustrujúce
zápchy. Parkoviská sú nedostatkovým
tovarom a predmetom nekalého podnikania. Aký máte na riešenie tohto stavu
recept? S akou dopravnou a parkovacou
politikou prichádzate?
„Riešením je dostať ľudí z áut na koľajnice, čiže zapojiť do prepravy ľudí koľajovú dopravu. V Bratislave je 80 kilometrov
železničnej trate, ktorá je nevyužitá na
prepravu ľudí. Ľudí by mohla prepravovať
podobne ako v susednej Viedni mestská
železnica, čiže niečo ako bratislavský S-Bahn. Predpokladom toho je však návrat
k pozastavenému projektu novej hlavnej
železničnej stanice na Trnavskom mýte
a prepojeniu severnej a južnej časti Bratislavy cez Starý most. To znamená, že Starý
most musí byť schopný uniesť tieto ľahké
železničné vozidlá a podľa mojich informácií to možné bude.
Vyššie uvedené riešenie by do veľkej
miery riešilo aj problém s parkovaním,
keďže by sa zásadne zmenšil počet áut,
ktoré každý deň prichádzajú do mesta.
Záchytné parkoviská by mohli byť napríklad v Lamači, Pezinku, či v Dunajskej
Lužnej. A samozrejme treba konečne zaviesť jednotnú parkovaciu politiku, ktorá
by zvýhodňovala Bratislavčanov a zaviedla poplatky pre ľudí, ktorí nemajú v Bratislave trvalý pobyt.“
? Aký je Váš postoj k zahusťovaniu
stabilizovaných území a k masívnej výstavbe bytov v nových lokalitách? Aká je
Vaša vízia rozvoja Bratislavy na najbližšie štyri roky? Aká na najbližšiu dekádu?
„Nie som za absolútny zákaz akejkoľvek
výstavby, ale bezpodmienečne musí platiť
princíp, že najprv to musí byť výhodné pre
Bratislavčanov a mesto, a až potom pre
developera. Zlým príkladom je výstavba
v Chorvátskom Grobe, kde sa tento princíp neuplatnil a preto to tam teraz tak vyzerá. Pravidlá musí určovať mesto developerom, nie naopak. To je môj cieľ.“
? Ďakujem Vám za rozhovor a hlavnému mestu prajem dobrého primátora.
Zhováral sa Miro Ščibrany
redaktor občianskeho portálu račan.sk
a časopisu račan.sk výber

Pridajte sa k nám na Facebooku – račan.sk
www.facebook.com/racan.sk
a Priatelia Rače
www.facebook.com/groups/priateliarace/
Sledujte na webe portál račan.sk
www.racan.sk
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„Starosta MUSÍ vydať stavebné povolenie!“
– mýtus či ne/vedomý omyl?

Často šírené tvrdenie, že stavebný úrad
má povinnosť povoliť stavbu, ak stavebník
splnil formálne náležitosti a má súhlasné
záväzné stanoviská dotknutých orgánov,
nemá oporu v zákone. Ani v stavebnom,
ani v správnom poriadku. Navyše, odporuje Ústave SR.
Stavebný zákon ukladá stavebnému
úradu povinnosť preskúmať a posúdiť súlad so všetkým, čo sa súhrnne označuje ako
verejný záujem. Ten je prevažne upravený
zákonmi a inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, ktoré ukladajú aj povinnosť chrániť záujmy spoločnosti, štátu,
rovnako oprávnené záujmy iných účastníkov konania vrátane fyzických osôb.
Súhlasné záväzné stanovisko v žiadnom
prípade nemôže byť príkazom pre stavebný
úrad, vyjadruje len, že daný orgán súhlasí
– NEPRIKAZUJE! Mnohé mestá, mestské

časti a obce prijali strategické dokumenty,
napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Aj keď nemajú povahu
všeobecne záväzného právneho predpisu
(zákon, VZN, vyhláška a pod.), ich obsah
má zmysel iba vtedy, ak rozhodovanie orgánov mesta, obce smeruje k napĺňaniu týchto strategických dokumentov.
V zmysle § 117 stavebného zákona
obec pri výkone funkcií stavebného úradu koná ako orgán štátnej správy, tzn.
štátny orgán. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR
„Štátne orgány môžu konať iba na základe
ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ Podľa čl. 2
ods. 3 Ústavy SR „Každý môže konať, čo
nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon
neukladá.“ Slovom každý sa rozumejú
fyzické i právnické osoby.
Stavebným zákonom ani iným zákonom
nie je zakázané nevydať stavebné povolenie,
preto napriek tvrdeniam všelikoho vrátane právnikov platí logický záver: Stavebný
úrad NEMUSÍ POVOLIŤ STAVBU, aj keď
stavebník doloží všetky predpísané doklady,
pretože stavebný ani iný zákon to nezakazuje!!! Stavebný úrad môže nepovoliť stavbu
na základe VEREJNÉHO ZÁUJMU riadne
odôvodneného konkrétnymi skutočnosťami. Z nich musí byť zrejmé, akým úsudkom

TransparentCity – občan už nemusí
v stavebnom konaní ťahať za kratší koniec
Dnešný svet je preplnený informáciami a dátami, v ktorých sa dá ľahko „zablúdiť“ a stratiť zo
zreteľa to, čo je podstatné. Predovšetkým
obrazové informácie použité v kontexte priestoru a máp ponúkajú často nové
a prehľadné podklady pre rozhodovanie.
Spojiť údaje z viacerých zdrojov, rozumne ich prekryť, analyzovať a výstup
zobraziť v podobe mapy v nových mnohokrát netušených súvislostiach. To je
hlavný účel, pre ktorý bol vytvorený softvér TransparentCity (transparentcity.sk).
TransparentCity umožňuje prepojenie
rôznych zdrojov dát počínajúc katastrom
nehnuteľností, pokračujúc územným plánom a priebehom inžinierskych sietí, cez
projekty stavieb až po štatistické dáta zobrazené spolu s mapou alebo satelitnou či
leteckou snímkou.
Položte si otázky. Aký spôsob využitia
Vašej parcely predpokladá územný plán?
Zasahujú inžinierske siete a ich ochranné pásma do Vašej parcely? Aká výstav-

ba sa pripravuje v okolí Vášho pozemku?
Som účastníkom stavebného konania?
Na všetky z nich Vám odpoveď dajú analytické nástroje, ktoré obsahuje softvér
TransparentCity. Použitie týchto nástrojov a získavanie sekundárnych informácií
z údajov pritom nie je zložité.
Analýza priestorových dát bola doteraz
úlohou, ktorá vyžadovala odborné znalosti,
ale hlavne čas a potrebný softvér. TransparentCity v prívetivom webovom rozhraní
umožňuje vytvárať analýzy, mapové kompozície, prehliadať a zdieľať informácie.
Všetky nástroje a dáta sú dostupné z akéhokoľvek miesta, kde sa môžete pripojiť na
internet, čo umožňuje efektívnu prácu v teréne alebo mimo domu. Samozrejmosťou
je notifikácia sms správou alebo mailom
o aktuálnom dianí v okolí Vášho pozemku.
Miestna samospráva, zodpovední developeri, projektanti, občiansky aktivisti či
prostí občania dotknutí stavebným konaním. Tým všetkým slúži softvér TransparentCity, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť, aby stavebné konania prebiehali
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správny orgán dospel k názoru, že verejný
záujem prevažuje nad individuálnym záujmom stavebníka. Svoje rozhodnutie musí
oprieť napr. o odborné posudky, štúdie,
petície občanov, pripomienky účastníkov
konania obhajujúce verejný záujem, rozhodnutia iných orgánov...
Príkazom vydať stavebné povolenie nie
je ani právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby. Jednak sa odvtedy mohol podstatne zmeniť stav, z ktorého sa vychádzalo
pri jeho vydaní (napr. legislatíva, územný
plán a pod.), jednak sa mohlo nesprávne
posúdiť niečo, čo vypláva na povrch až
v stavebnom konaní, a jednak návrh na
vydanie stavebného povolenia sa nemusí
zhodovať s podmienkami územného rozhodnutia. Preto zákon ukladá povinnosť
preskúmať v stavebnom konaní aj tieto
aspekty. Taký postup stavebného úradu
napĺňa zákonné inštitúty „preskúmania“
a „posúdenia“ súladu žiadosti s verejným
záujmom a inými okolnosťami, ktoré sa
vzťahujú na ten-ktorý prípad.
ZÁVER: Tvrdenie niektorých starostov, že nemajú inú možnosť len stavebné
povolenie developerom vydať a stavbu
povoliť, je vedome šírený alibistický mýtus, ktorý nemá oporu v zákone!
Ing. Vladimír Dulla
nezávislý kandidát do MsZ hl. mesta
Mgr. Rastislav Tešovič
nezávislý kandidát na starostu DNV
i do MsZ hl. mesta
obcan.racan.sk
transparentne s maximálnou informovanosťou všetkých zainteresovaných strán.
Developerovi umožní predstaviť jeho
projekt verejnosti. Samospráve projekt
objektívne posúdiť a spoznať názory a pripomienky občanov. Občan sa stáva súčasťou transparentného stavebného konania,
v ktorom neťahá za kratší povraz.
TransparentCity pripravil pre mestskú
časť Rača pilotný projekt zaoberajúci sa
ukážkou analýzy dát v kontexte najväčších
vlastníkov pozemkov a developerských
projektov na území Rače. Developerské
projekty sa nesnažíme hodnotiť, ale ponúkame informácie o projektoch v reálnom
priestore v mapovom zobrazení. Prehľadnými grafmi zobrazujeme vybrané informácie
o projektoch, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú Raču. Analytické nástroje
umožňujú začleniť projekty do aktuálneho
stavu v mestskej časti Rača. Prehľadne vizualizované vrstvy umožňujú porovnanie
situácie pred a po možnej výstavbe projektu. V ďalšej tematickej vrstve zobrazujeme
vybraných vlastníkov pozemkov na území
Rače. Spolu s priestorovým zobrazením
tohto územia si môžu obyvatelia Rače predstaviť potenciál územia pre budúci rozvoj.
Link bude www.transparentcity.sk/raca/
Juraj Kisztner
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Projekty a zámery developerov a investorov rastú v MČ Rača ako huby po
daždi. Mapa zachytáva najväčšie z nich.
Väčšinu zámerov schvaľovali poslanci
a starostovia bez verejnej diskusie s obyvateľmi.
Developeri rodinné domy so záhradami nahradzujú bytovkami, vinice menia
na obytné zóny, sídliská zapĺňajú neprimeraným počtom obyvateľov, výškové
budovy tlačia aj na svahy Malých Karpát,
každým projektom zhoršujú už dnes neúnosnú dopravnú záťaž, prioritou územného rozvoja je namiesto kvality života
obyvateľov zisk.
Výsledok? Hrozba straty vinohradníckeho rázu obce a skokového zvýšenia
počtu obyvateľov z terajších 20 na 30 tis.

a viac! Historická obec Rača s takmer
800-ročnou históriou osídlenia, vinohradníckou tradíciou a spojením s prírodou takýto šok a jeho zničujúci vplyv
na kvalitu života súčasných aj budúcich
obyvateľov „nepredýcha“.
A presťahovať sa na dedinu, ako Račanom „poradil“ na predstavení štúdie Račany Rosso kmotríkovský architekt Karol
Kállay ml., sa všetci nemôžeme a mnohí
ani nechceme...
www.racan.sk
Sledujte na webe portál
račan.sk www.racan.sk
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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.

S
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Projekty a zámery výstavby v MČ Rača

Legenda:
 uskutočnené projekty
 rozpracované projekty
 štúdie a zámery

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Projekt / zámer
m2
Ohňavy
39 265
Pod vinohradom (Malé Krasňany)
28 732
Dolná Pekná
47 500
Bytový dom Černockého
688
Polyfunkčný dom Hagarova
731
Rinzle
cca 1 500
Vin Vin
30 941
Rustaveliho
cca 15 000
Račany Rosso
69 743
Huštekle
min 70 000
Obytná zóna Rača Rendez
7 270
Zlaté krídlo
cca 2 000
RD Zahumenice/Fongy
cca 5 000
Zrkadliská
cca 700
Knižkova dolina
cca 5088
SPOLU: cca 324 158

Byty
Obyvatelia
1639
3953
459
568
380
890
40
120
30
cca 80
88
cca 270
min 322
min 902
460
cca 1 060
853
2 556
min 853
min 2 556
73 RD
cca 210
120
cca 200
cca 60 RD
cca 150
cca 27
cca 60
23 RD
69
cca 5 427 cca 13 644

áut/hod
910
cca 260
246
30
15
cca 75
min 414
cca 300
560
min 560
cca 70
cca 100
cca 45
cca 15
cca 25
cca 3 625

Lokalita
nad objektom DPB a Daňovým úradom
medzi objektom DPB a Daňovým úradom
nad Slovenskou Grafiou a Meoptou
oproti futbalovému štadiónu v Krasňanoch
za poštou medzi domami Hagarova 17 a 19
na mieste vinohradov nad Experimentálkou
v priestore Vinárskych závodov vedľa NKD
pri Bille na Záhumeniciach
za konečnou električiek vedľa sídliska Komisárky
za zónou Račany Rosso smerom na Sv. Jur
pri vlakovej stanici Bratislava – Východ
územie pri Sadmelijskej ulici
územie na ulici Piesková/Olšová
priestor medzi Kadnárovou, Hečkovou a Žitnou
v priestore Knižkovej doliny

Podklady: Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ Rača, grafika: Jana Hrdličková, Ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o., GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., 2013
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Presadia „Správni kandidáti“ zmeny v samospráve?

Rozhovor s riaditeľom Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) Ctiborom Košťálom
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) prišiel
v čase pred komunálnymi voľbami 2014
s iniciatívou „Správni kandidáti“. Kandidáti na poslancov,
starostov a primátorov majú možnosť dať
verejný prísľub presadzovať po získaní
mandátu 9 opatrení zlepšujúcich činnosť
samosprávy a občania budú mať príležitosť ich plnenie sledovať a vyhodnotiť.
Otvorenosť samosprávy MČ Bratislava-Rača je dlhodobo podpriemerná
– v hodnotení otvorenosti 100 najväčších samospráv SR Rača obsadila v roku
2010 87. miesto s 30% (D-), v roku 2012
61. miesto so 47% (C) a v roku 2014 60.
miesto so 45% (C-), preto je pre nás táto
iniciatíva osobitne zaujímavá
Bližšie informácie o iniciatíve „Správni kandidáti“ pre náš portál poskytol riaditeľ Inštitútu SGI Ctibor Košťál.

? Aký tím stojí za iniciatívou Správni
kandidáti? Vychádzal aj zo skúseností
z projektu Odkaz pre starostu?
Správni kandidáti sú projektom koa
lície neziskových organizácií, ktoré vedie
Inštitút SGI a jeho portál Odkazprestarostu.sk. Našou snahou bolo dať dokopy
skúsenosti, vedomosti a kapacity neziskoviek, ktoré sa téme samosprávy venujú. Konkrétne ide o tieto organizácie: Inštitút INEKO, Inštitút pre verejné
otázky, INESS, Transparency International Slovensko, Konzervatívny inštitút M.
R. Štefánika, Nadácia otvorenej spoločnosti, ZOMOS. Vytvorili sme pracovnú
skupinu z odborníkov zastupujúcich
tieto organizácie, plus sme prizvali externých ľudí, ktorí sú na lokálnej úrovni angažovaní ako aktivisti, či poslanci.
Jadro tímu dnes tvoria ľudia z Inštitútu
SGI, avšak k obsahovým veciam sa vyjadrujú aj ostatné organizácie koalície.
Naša motivácia, samozrejme, vychádza
aj z našich skúseností s prevádzkovaním
portálu Odkazprestarostu.sk. Zároveň
sme sa inšpirovali českou kampaňou Rekonstrukce státu, ktorá však fungovala
na národnej úrovni.
? Nadväzuje iniciatíva Správni kandidáti aj na projekt TIS Otvorená samospráva?
TIS je súčasťou našej koalície a počas
príprav opatrení nám jej odborníci poskytovali spätnú väzbu. Mnohé z opatrení nájdete v rôznych podobách aj medzi
kritériami hodnotenia Otvorenej samosprávy.

? Prečo ste z množstva požiadaviek na
samosprávu vybrali práve týchto deväť:

1. Efektívne nákupy
2. Férové výberové konania na miesta v samospráve
3. Spravodlivé prideľovanie bytov a miest v materských školách
4. Mestské/obecné podniky otvorené kontrole
5. Informovanie o hospodárení samosprávy
6. Odpolitizovanie obecných/mestských novín
7. Otvorená online komunikácia s občanmi
8. Zapájanie občanov do rozhodovania samosprávy
9. Informovanie o rozhodovaní samosprávy

Ide o opatrenia, ktoré vzišli z rokovaní pracovnej skupiny. Mali sme na
začiatku nastavené kritériá, ktoré by
mali opatrenia spĺňať, konkrétne mali
byť aplikovateľné vo všetkých samosprávach, nezávisle na veľkosti; mali byť
nízkonákladové resp. nulové, čo sa týka
finančného dopadu; mali byť konkrétne
a ľahko implementovateľné. V neposlednom rade ich muselo byť menej ako 10,
a to z dôvodu stanovenia priorít, ako aj
ľahšej komunikácie s verejnosťou. Náš
tím predložil zoznam asi 20 opatrení,
ktoré sme identifikovali ako dôležité
na základe výstupov rôznych analýz,
mediálne známych káuz a skúseností
s Odkazprestarostu.sk. Členovia pracovnej skupiny nám náš návrh oponovali a priniesli svoje témy do diskusie.
Postupne sa vykryštalizovalo asi 12 – 14
tém, o ktorých sme diskutovali. Niektoré
témy si boli príbuzné a tak sme ich zlúčili do jedného opatrenia, niektoré sme
vynechali, keďže boli menej konkrétne
ako iné. Uvedených deväť reflektuje na
časté problémy v samosprávach.
? Aké reálne dopady vašej predvolebnej
iniciatívy očakávate?
Celý projekt nie je iba o predvolebnej
iniciatíve, ale má 15 mesiacov a končí
až v decembri 2015. Máme v ňom časť
predvolebnú, v ktorej sme dnes, a časť
povolebnú, v rámci ktorej budeme monitorovať napĺňanie záväzkov zo strany
tých, ktorí sa pod jednotlivé opatrenia
podpísali a boli vo voľbách úspešní. Čím
viac ľudí sa podpíše a čím viac ich bude
zvolených, tým je väčšia šanca na zmenu
a prijatie opatrení počas 12 mesiacov od
volieb. Práve vytváranie verejného tlaku,
ako aj verejne daný záväzok budú slúžiť
na dosiahnutie zmien a dajú aktívnym
občanom do rúk argument na presadenie
zmien.
? Ako plánujete kontrolovať plnenie verejného záväzku tých kandidátov, ktorí –
možno aj vďaka nemu – získajú mandát
primátorov, starostov a poslancov?

Kontrola je viacvrstvová. Kandidáti
majú 12 mesiacov na naplnenie svojich
záväzkov. K tomu im, okrem deviatich
tém, poskytujeme aj konkrétny návod,
ako tak môžu urobiť. Ku každému opatreniu v najbližších týždňoch priložíme
konkrétny príklad uznesenia, VZN alebo smernice, ktoré budú slúžiť ako vzory a poslanci či starostovia si ich budú
môcť jednoduchým spôsobom preklopiť
do svojej samosprávy. Hodnotenie môžu
uskutočniť samotní kandidáti, ktorí na
webstránke budú informovať, aké kroky podnikli k naplneniu záväzkov. Vo
väčších mestách plánujeme využiť sieť
dobrovoľníkov, ktorými disponujeme
spolu s našimi partnermi a ktorí budú
zbierať informácie o napĺňaní jednotlivých zmien. Dôležitým hodnotiteľom
sú miestni aktivisti, ktorí sledujú dianie
v samospráve. Pre všetkých plánujeme
pripraviť jednoduchý hodnotiaci dotazník (šablónu), na základe ktorého budú
jednoduchým spôsobom vyhodnocovať
úspešnosť naplnenia opatrení. Po čase
obdobia 12 mesiacov budeme so zvolenými Správnymi kandidátmi komunikovať
a vyzývať ich k naplneniu záväzkov. Po
12 mesiacoch zverejníme tých, ktorí boli
úspešní, ako aj tých, ktorí neboli. Tých
uvedieme na nástenke hanby. Ešte chcem
dodať, že za úspešné naplnenie záväzku
považujeme predloženie opatrení a preukázateľnú snahu o ich prijatie. Je nám
jasné, že budú prípady, kedy budú návrhy
Správnych kandidátov odmietnuté.
? Kedy SGI plánuje sprístupniť projekt
Odkaz pre starostu všetkým samosprávam a všetkým obyvateľom Slovenska?
Odkazprestarostu.sk je pripravený
na rozšírenie do všetkých samospráv,
technicky je to dnes už možné. Problém
je v neochote samospráv používať náš
portál a odmietanie zasielania odpovedí
cez tento kanál. Napríklad sme rokovali
s mestom Malacky, nakoniec si vybrali
inú, pravdepodobne spoplatnenú službu.
Spustiť v Malackách portál môžeme, ale
samospráva ho bude ignorovať. Preto ideme postupnými krokmi a snažíme sa samospráve vysvetliť benefity zapojenia sa.
Na druhej strane, veríme, že práve kampaň Správni kandidáti rozšíri informácie
o portáli a po voľbách príde vlna rozširovania do nových samospráv.
Zhováral sa Miro Ščibrany
člen redakcie občasníka račan.sk výber
Poznámka: V Rači sú dvanásti SPRÁVNI
KANDIDÁTI – nie náhodou sú VŠETCI
Z TÍMU SPOLU PRE RAČU!
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Prečo kandidujem? Nechcem naďalej žiť v strachu...
Mojimi prioritami
sú zriadenie múzea a informačného
centra, zachovávanie kultúrneho dedičstva Rače a podpora všestranných
záujmov obyvateľov. A ďalšou prioritou je vrátiť Raču jej
obyvateľom.
Keď som pred 25-timi rokmi začala
pracovať, socializmus už mlel z posledného, ale predsa ho bolo ešte stále cítiť. Pracovala som vtedy v Osvetovom stredisku
na Žarnovickej ulici a v Osvetovom stredisku Knižkova dolina. Ako dnes si pamätám tie novembrové dni, dni revolúcie. Pamätám si strach mojich kolegov a kolegýň,
ktorí už mali rodiny. Ten zvláštny pocit
očakávania niečoho nového, ale zároveň
strach, či určite lepšieho. Pamätám si, ako
sme všetci sedeli v kancelárii u riaditeľa
a spolu rozmýšľali, či sa pridať alebo nepridať k výzve VPN (Verejnosť proti násiliu).
Pamätám si, aká bola naša diskusia zvláštna, opatrná... ľudia sa podozrievali, báli sa
verejne vystúpiť, verejne zmenu podporiť... Náš riaditeľ bol autoritou a kolegov
presvedčil. Povedal, že berie rozhodnutie
pripojiť sa na svoju zodpovednosť, a to
mnohí potrebovali počuť. Bola som v kolektíve najmladšia a slobodná, hrdo som
nosila na kabáte stužku s trikolórou a strachu kolegov som celkom nerozumela.
Kultúrne strediská sme otvorili verejnosti a bola som svedkom mnohých politických debát, stretnutí členov nových
politických strán s obyvateľmi Rače. Pamätám si chvíle uvoľnenia, viery v slobodnú spoločnosť. V tomto roku, dva
dni po nadchádzajúcich komunálnych
voľbách, si pripomenieme už 25 rokov
od nežnej revolúcie. Totalita by mala byť

logicky už dávno pochovaná, maximálne
by sa mala spomínať v učebniciach dejepisu. Pojmy ako kult osobnosti a nesloboda, či strach vyjadriť svoj názor pod hrozbou straty zamestnania, to by už naozaj
nemalo existovať. Je to smutné, ale nikdy
vo svojom živote som sa necítila tak neslobodne ako 25-ty rok po revolúcii.
S myšlienkou, že budem kandidovať na
post poslankyne našej MČ, som sa prvý
raz začala zaoberať približne pred rokom.
Predtým mi to nikdy ani na um neprišlo.
Mojimi hodnotami sú slušnosť, spravodlivosť, úcta k ľuďom a k tradíciám. Udiali
sa však veci, ktoré som nedokázala stráviť, ktoré mnou otriasli a ja som sa začala
dívať na svet inými očami. No mohla som
sa pozerať koľko som chcela, zistila som,
že hodnoty uznávam stále tie isté.
Ako zareagujete, ak vám jeden z vašich nadriadených povie: ,,Lajkli ste na
FB názor človeka, s ktorého názorom ja
sa nestotožňujem, ak si podáte výpoveď,
rád ju podpíšem!“ Ak ste v súkromnej
firme a nie ste dostatočne lojálni, asi tam
nemáte čo hľadať. Ale ak pracujete vo verejnej správe a aj váš nadriadený je platený z tých istých daní občanov ako vy a vy
viete, že pochybil, stále máte držať hubu
a krok? Ak navyše nie ste len zamestnancom, ale zároveň aj obyvateľom, ktorého
sa rozhodnutia vášho nadriadeného bytostne dotýkajú – aj vtedy?
Ako to dopadlo? ZĽAKLA SOM SA.
Argumentovala som síce, že sa ma to
dotýka a že si myslím, že ak ,,lajkujem“
doma komukoľvek, je to len moja vec, ale
OSPRAVEDLNILA SOM SA. Bolo mi do
plaču, hanbila som sa, ale pristihla som
sa pri tom, že sa nehanbím preto, že som
,,lajkla“, ale preto, že som sa ospravedlnila. A tak to vo mne pomaly hnisalo a stále
sa niečo nabaľovalo, hoci som sa fakt sna-

žila spolupracovať, nešlo to... A vecí, ktoré
by sa dali lajkovať, stále pribúdalo...
Tento rok je pre mňa rokom rozhodnutí a zmien. Pochopila som, že keď chcem
vniesť pozitívnu zmenu do života našej mestskej časti, nestačí sa už len dívať
a nečinne čakať, ako dopadnú voľby. Keď
som 30. septembra po dvadsiatich piatich
rokoch podala výpoveď, kolegyne mi hovorili, aby som to nerobila a počkala do
volieb... ale ja som už nechcela len čakať,
chcem aktívne rozhodovať o svojej budúcnosti a podieľať sa na budúcnosti Rače.
Nechcem naďalej žiť v strachu a rada by
som pomohla aj ďalším, aby sa stali slobodnými a nebáli sa vyjadriť svoj názor. Aj
osobne, zoči-voči, nielen anonymne pod
falošnými kontami na sociálnych sieťach.
Mojimi prioritami, na ktorých by som
sa chcela ako Vaša poslankyňa podieľať,
sú zriadenie múzea a informačného centra, zachovávanie kultúrneho dedičstva
Rače a podpora všestranných záujmov
obyvateľov. Nemyslím si, že všetci chcú
byť len vinármi. A ďalšou významnou
prioritou je vrátiť Raču jej obyvateľom.
Som presvedčená, že na Miestnom úrade majú pracovať ľudia, ktorí tu aj žijú.
V auguste som cez FB oznámila svoje
rozhodnutie kandidovať ako nezávislá a k
približne 100 podpisom, ktoré som zozbierala na konci júna, som začala zbierať
ďalšie. Ďakujem touto cestou všetkým,
ktorí ste ma podporili. Potrebovala som
400 podpisov a napokon som ich odovzdala 601, uznaných bolo 578. Kandidujem naozaj ako nezávislá. Nikdy som
nebola organizovaná v žiadnej politickej
strane (ak do toho nerátam, že som bola
iskrička, pionierka a zväzáčka ).
Mgr. Monika Luknárová
naozaj nezávislá kandidátka

Ing. Jozef Házy (28. 9. 1949 – 23. 1. 2014)
Pomaly sa blíži rok, čo
sme sa rozlúčili s Ing.
Jozefom Házym. Bol
aktívnym poslancom
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača (MČ Rača) v rokoch
1998–2002, 2002–2006, 2006–2010 až do
januára 2014, kedy nás navždy opustil.
V obdobiach 1994–1998, 2002–2006,
2006–2010 bol aj poslancom Mestského
zastupiteľstva Bratislava, kde hájil záujmy obyvateľov MČ Rača. Pracoval aj
ako predseda Klubu dôchodcov v Krasňanoch. V MČ Rača úzko spolupracoval
so seniormi, invalidmi, členmi spoločen-

ských, kultúrnych a športových organizácii, pedagógmi a deťmi MŠ a ZŠ.
Jeho veľkým životným koníčkom bol
spoločenský tanec a po absolvovaní tanečných kurzov začal trénovať a súťažiť
a v priebehu jedného roka prešiel spolu so
svojou tanečnou partnerkou zo základnej
kategórie až do medzinárodnej triedy.
Reprezentovali Československú republiku doma i v zahraničí. Po ukončení aktívnej činnosti sa stal trénerom v TK Slovan
a v roku 1973 založil prvý slovenský krúžok detského spoločenského tanca Plamienok pri ZK ROH CHZJD Bratislava.
V roku 1979 dokonca získal titul lektor
spoločenských tancov a výchovy. V roku

1985 bol zakladajúcim členom Slovenskej
tanečnej organizácie disciplín IDO, ktorá zastrešovala nové prúdy tanca (disko,
hip-hop, show dance, step, brake dance,
formácie a pod.). Intenzívne pracoval tiež
v Bernolákove.
Ako si ho pamätám vždy si materiály
do rokovaní zastupiteľstva preštudoval
a pristupoval k ich riešeniu a schvaľovaniu zodpovedne, čo v dobe, kedy sme
v zastupiteľstve spolupracovali, nebolo
celkom bežné.
Michal Krištofič
október 2014
obcan.racan.sk
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Mám fóbiu zo zvuku motorovej píly!
Dokiaľ som sa
nenasťahoval do
Krasňan, tak som
túto „fóbiu“ nemal. To až tu som
ju získal. Ako sa
to stalo? Začalo
to jedného dňa
pred viac ako dvoma rokmi. Počujem
zvuk píly, ale nevenujem tomu prílišnú
pozornosť. Podľa zvuku neviete, či sa orezáva, alebo robí výrub. Automaticky som
to vyhodnotil ako orezávanie. O všetko sa
treba starať a tak určite aj o stromy. Hoci aj
motorovou pílou. Ako veľmi som sa mýlil mi bolo jasné až neskôr. Po asi hodine
podprahového počúvania tohto zavíjania
som vstal od stola a pozrel z okna smerom,
odkiaľ to šlo. To, čo som videl, mi vyrazilo dych. Pilčíci pílili a pár ďalších chlapov
kládlo popílené drevo do pristaveného nákladiaku. Pôvodné stromy ale nikde. Najskôr som bol nahnevaný, že som to mohol
zistiť hneď pred hodinou a mohol niečo
podniknúť, stačilo, keby som sa viac zaujímal. Možno by sa to dalo zastaviť. Potom
mi prišlo užitočné predsa len radšej konať,
kým neostaneme úplne bez zelene.
Napadlo mi, že je to nejaká svojvôľa, ale
nechcel som šíriť paniku hneď. Ako uvedomelý občan som teda okamžite volal na
príslušné miesto – Miestny úrad. Tam sa mi
ohlásila pani úradníčka s tým, že kolegyňa
zodpovedná za zeleň je práve na dovolenke a že ona nemá informácie. Nech skúsim
Magistrát, že to je aj tak v ich pôsobnosti.
Tam nemali informácie. Že to muselo byť
schválené, ale príslušný pracovník je v teréne a ozve sa. Rozhodnutý som bol konať,
tak som nechcel čakať, kde sa pilčíci rozhodnú sami skončiť. Zalarmoval som preto najskôr mestskú, potom štátnu políciu.
Nahlásil som totiž podozrenie z nelegálneho výrubu, lebo stromy som veľmi dobre
poznal. Chodil som okolo nich denne. No
a zdali sa byť v poriadku. Zelené, vek tak
okolo 30 rokov. Tu a tam (bolo horúce leto)
obschnuté. Vďaka promptnému výjazdu
polície píly v ten deň stíchli. 5 stromov ale
ostalo v nenávratne. Nasledujúci deň som
šiel na služobnú cestu. Po návrate o niekoľko dní som sa nestačil diviť. Za obeť padlo
ďalších 5 stromov. Spolu teraz už cez 10
vzrastlých stromov. Medzitým sme zistili,
že nešlo o nelegálny výrub. Černockého
alej je v správe Magistrátu a nie MČ Rača!
No a Magistrát dal na základe požiadavky
MČ Rača cez dodávateľskú firmu zrealizovať výrub. Dôvod? Ohrozenie bezpečnosti
a majetku. Ide o ploskáčika a pagaštan konský. Je to širší problém. Inde v Rači sa rieši
postrekom. Tu výrubom.
Namiesto liečby, rovno likvidácia.
S požehnaním znaleckého posudku. Čo

tam po tom, že strom rástol desiatky rokov, vytvára tieň, zásobuje nás kyslíkom
a lapá prach. Plus je útočiskom pre vtáky
a iné živočíchy. To ako keby ste mali psoriázu a namiesto mastičky by vás dali popraviť. Hneď som si predstavil. Žiaľ, v prípade stromov je takýto postup legálny.
Nechcem nikoho obviňovať, pretože
jedni tvrdili, že oni len plnili požiadavku, druhí, že riešili záujmy občanov a že
na vine je ten druhý. To, čo sa ma najviac
dotýka, je postoj, že čo je poškodené je
potrebné pre istotu odstrániť. Záchranu,
prípadne náhradu veľmi riešiť netreba.
No a tu sa na scénu dostáva po vyše roku
developer. Nebyť firmy, ktorá postavila na
pôvodne zelenej ploche dom na Černockého, nemali by sme náhradu za odstránenú časť aleje pravdepodobne dodnes.
Nestalo sa tak automaticky, ako by sa

mohlo zdať. Aj na prvý pohľad zbytočná
panika a účasť, mala za výsledok rozhýbanie kompetentných. Všimli si zrejme,
že predsa len niekto kontroluje, čo sa tu
deje. Dnes je na mieste vyrúbaných stromov vysadená náhrada. Nechápem síce,
prečo znova pagaštan, ale snáď sa mu
ploskáčik bude oblúkom vyhýbať. Výsadbu zabezpečil developer s prispením
súčasného starostu Pilinského, ako určitú
kompenzáciu za výrub väčšieho množstva stromov v bezprostrednom okolí
kvôli spomínanej výstavbe.
Čo z toho vyplýva? Pre občana len to,
že je dôležité sledovať a kontrolovať, čo sa
v jeho okolí deje a požadovať vysvetlenie
od kompetentných. Tiež je dôležité sa nenechať odradiť, ani keď sa zdá byť toto snaženie ako boj s veternými mlynmi. A v prí-
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pade zisteného pochybenia požadovať od
kompetentných nápravu. Trpezlivosť a dôslednosť sa nakoniec, ako ukazuje popisovaný príklad, predsa len vypláca.
No a čo s mojou fóbiou? Obávam sa
zvuku motorovej píly, ale veľmi dobre
viem, že to nie píla je na vine. Za všetkým
hľadaj človeka!
Podľa ďalších neoficiálnych informácií, ktoré sa mi podarilo zistiť, je v pláne
postupné vyrúbanie topoľov a ich obmena na celej Cyprichovej, a to v dobe do
3 rokov. A aký je dôvod pre výrub? Ako
vždy verejný záujem, bezpečnosť a zdravotný stav stromov.
Varovaním pre mňa je napríklad výrub stromov pri krasňanskom Kostole na
jar tohto roku. Údajne kvôli zlému stavu
a verejnému ohrozeniu museli byť odstránené. Ďalšie krásne stromy v okolí to ešte
čaká. Keď je to plánovaná aktivita, tak
normálne by som očakával aj adekvátnu
náhradu. Je to ale tak? Na mieste pôvodných stromov boli vysadené stromčeky
s obvodom pňa do 15 cm. Teším sa tomu.
Aby tieto stromy začali fungovať ako
vizuálna, prachová a hluková clona tak,
ako fungovali tie vyrúbané, bude potrebné počkať ešte minimálne 15 – 20 rokov.
To by ich ale musel niekto zavlažovať
a venovať im aspoň minimálnu starostlivosť, keď nie dlhodobo, tak aspoň bezprostredne po presadení. Dnes je väčšina
žiaľ polosuchých. Zalievanie sa totiž začalo, až keď malé koruny začali vplyvom
júlových horúčav dramaticky strácať listy.
Aký bude ich osud je teraz čisto v rukách
prírody. Stromčekom držím palce. Čo na
to ale občania dotknutej lokality? Všim
li si to vôbec? Podnikli niečo? Alebo je
to podľa nich všetko úplne zbytočné
a nepodstatné? Kedy nám začne záležať
aj na prostredí, v ktorom žijeme? Kedy
budeme aktívnejší, čo sa nášho prostredia týka? A kedy sa budeme dožadovať
svojich práv u kompetentných?
Za seba môžem povedať, že budem
naďalej ostražitý. Nie je mi jedno, čo sa
v mojom okolí deje. A naďalej budem
presadzovať, aby sa Krasňany mohli pýšiť
tým, že majú asi najviac zelene spomedzi
bratislavských sídlisk. A namiesto výrubu
by bolo vhodné zvážiť, či existujú aj iné,
šetrnejšie metódy riešenia a skúsiť najskôr tie.
Juraj Skalský
kandidát na poslanca MZ za Krasňany
obcan.racan.sk
Ilustračné foto: Viktor Bielko
kandidát na poslanca MZ za Raču
obcan.racan.sk

Pridajte sa k nám na Facebooku – račan.sk www.facebook.com/racan.sk
a Priatelia Rače www.facebook.com/groups/priateliarace/
Sledujte na webe portál račan.sk www.racan.sk
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Posilnenie úlohy rodiny a seniorov v Rači

je v tejto oblasti odborník a verím, že jej
voliči pomôžu naplniť tento cieľ.

Mestská
časť
a starosta sú manažérmi financií,
ktoré im zverili
občania. Jednou
z úloh Rače je
pomoc ľuďom.
Dobrá
právna
rada, ústretový prístup zamestnanca úradu či usmernenie pri práci s rodinami,
seniormi a mládežou dokážu divy. Rád
by som Vám predstavil projekty a ľudí,
ktorí v našom tíme Spolu pre Raču (s
rovnomerným zastúpením mužov a žien)
budú tieto otázky zastrešovať. Sociálnej
oblasti a práci s rodinami či seniormi
sa prirodzene venujú viac ženy s väčším
darom empatie či komunikačných zručností. Mám česť Vám predstaviť tri naše
kandidátky na poslankyne v račianskom
parlamente.

Petronela
Blahovcová
(Rača)
Petronela je so
ciálna poradkyňa,
ktorá sa sociálnemu poradenstvu
venuje celý svoj
profesný život, má skúsenosti s prácou
s rôznymi skupinami ľudí, s pomocou veľkému množstvu občanov. Verím, že dostane šancu pomôcť posilniť poslanecký zbor
aj o tému sociálne znevýhodnených ľudí.
Pretože obec sa má vždy starať o tých najzraniteľnejších. Rada by sa postavila aj za
individuálne a komunitné potreby a práva
obyvateľov Rače: priateľský. transparentný
úrad – konkrétna pomoc, podpora a orientácia; sprevádzanie v systéme sociálneho
zabezpečenia a zákonnej pomoci; poskytovanie právnej bezplatnej odbornej pomoci
a psychologickej podpory a poradenstva
s dôrazom na domáce násilie.
Náš program bol predstavený 10. októbra a verím, že v oblasti sociálnych veci
a rodiny vás táto naša silná – odborne, praxou aj ľudskosťou – trojica žien presvedčí.

Lenka Antalová
Plavuchová
(Krasňany)
Lenku
netreba
predstavovať, hovorí za ňu dlhoročná práca v RC
Ráčik. Ráčik brá-

nila proti svojvôli starostu Zvonára, v čase,
kedy sa nikto z vtedajších poslancov
(vrátane Petra Pilinského) Ráčika nezastal.
V Krasňanoch organizovala za dlhé roky
veľké množstvo aktivít a pomohla spoločne napr. s iniciatívou Krasňansky zelovoc urobiť z Krasňan pekné a prorodinné
miesto pre život. V poslednom období sa
Lenka chce venovať viac školám a mládeži. Ako predsedníčka sociálnej komisie sa
výrazne zaslúžila o to, že sociálne byty sú
prideľované už iba na dobu určitú a podľa
jasných pravidiel tým, ktorí ich potrebujú.
Jana Maniková
(Rača)
Pani Maniková
dlhoročne pôsobí
v oblasti vzdelávania dospelých,
výberu zamestnancov a v športových spolkoch a asociáciách (napr. bikros či squash). V Rači ju veľa ľudí pozná
ako organizátorku SeniorAkadémie a má
v pláne viac aktívne zapojiť seniorov do
života v Rači. Zapojenie dôchodcov do života obce a tiež pomoc obce k naplneniu
ich peknej jesene života je jednou z najväčších výziev našej doby. Pani Maniková

Michal Drotován
kandidát na starostu Rače

Perspektíva pre seniorov v Rači
Problematika seniorov rezonuje
čoraz viac v celospoločenskom
kontexte u rodín,
spoločenstiev
a zariadení poskytujúcich opatrovateľské služby ľuďom vo vyššom veku. Najmä
teraz, keď skončil „Mesiac úcty k starším“,
sa stala táto problematika bližšou médiám,
kultúrnym inštitúciám, ale najmä samotným občanom.
Ideálne je zostarnúť a dosiahnuť finále
života v kruhu rodiny, v spoločnosti blízkych ľudí. Keď sa to však z najrôznejších
dôvodov dosiahnuť nedá, je pre seniorov
vhodné, keď môžu ostať aspoň v známom
prostredí, teda v zariadení pôsobiacom
v mieste ich pobytu. Rača má preto pre jej
obyvateľov seniorského veku jednu veľkú
výhodu, ale aj jednu nevýhodu. Výhodou
je veľmi príjemné prostredie v podhorí
Bratislavského lesoparku pozdĺž zatiaľ
neprerušeného pásu viníc, ktoré bezpochyby emočne viaže väčšinu jej obyvateľov (Genius loci). Nevýhodou je, že aj
keď sa tu nachádza zariadenie pre seniorov, nedisponuje ním ani obec, ani mesto,
ale župa. A tá má samozrejme územne

podstatne väčší záber a neobsadzuje toto
zariadenie so zreteľom na obyvateľov
Rače. To v žiadnom prípade neznamená
nevhodné správanie pracovníkov zariadenia k „Račanom“.
Tu sa teda dostáva do pomyselného aj
reálneho konfliktu medzi snahou seniorov z Rače získať umiestnenie v župnom
sociálnom zariadení a pomerne striktnými predpismi pri obsadzovaní voľných
miest. Je známe, že dopyt vysoko prevažuje nad ponukou. Preto je prekvapivé,
že v staršej časti zariadenia je mnoho
voľných miest, ktoré sa neobsadzujú, prípadne sa obsadzujú zdĺhavo. Občania sa
pýtajú: „Prečo?“
Ako člen tímu Spolu pre Raču v nasledujúcom volebnom období rád pomôžem vyjasniť obsadzovanie voľných miest
a budem sa usilovať o riešenie umiestňovania občanov Rače v tomto sociálnom
zariadení za vopred stanovených a zrozumiteľných podmienok.
V prípade zvolenia Michala Drotována
za starostu mu budem nápomocný aj pri
overení možnosti prevziať spodnú časť
zariadenia do priamej správy obce alebo
mesta.
Peter Šinály
kandidát na poslanca MZ za Krasňany

Na jednej strane
– a na druhej –
Tam divoká farebnosť
– tu strohosť farieb, tvarov
Žeravé slnko – a mesačná krajina?
To sa len príroda takto zahráva,
čudesné pohľady prihráva
uprostred slnečnej jesene.
Verše a foto: Dobroslava Luknárová
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Račianska SeniorAkadémia
Motto:
„Telo nám môže zostarnúť, nohy nám môžu zoslabnúť,
ale naše srdce a duša môžu stále lietať.“
Náš život plynie
pomaly či rýchlo,
má svoje pravidlá
a postupuje bez
možnosti vek zastaviť. Niekedy si
neuvedomujeme,
ako za sebou zanechávame niektoré povinnosti, ako sa
strácajú naše koníčky a záujmy, ako nás
postupne opúšťajú blízki ľudia. Dostávame sa do veku, kedy ho už neradi priznávame a spoločnosť nás začína zaraďovať
do kategórie seniorov.
Ale my sme ešte plní elánu, chceme sa
ďalej vzdelávať a rozvíjať. Iste, veľa môžeme získavať z kníh či internetu, ale tejto
forme chýbajú kontakty s ľuďmi. Seniorom často chýba spoločnosť, keď odídu
do dôchodku, dospelé deti sa vydajú na
svoju cestu životom a niektorých opustia
partneri.
Keďže dĺžka ľudského života sa významne predlžuje a seniori sú aktívni ešte
dlho po ukončení zamestnania, vznikol
pred polstoročím vo svete trend vzdelávania sa seniorov na Univerzitách tretieho
veku (U3V). Prvou na svete bola univerzita vo Francúzsku v Toulouse, založená
v r. 1973. Táto vlna sa rýchlo rozšírila po
celom svete, od Británie, cez USA, Austráliu, Dominikánsku republiku, Nový
Zéland a Južnú Afriku. Vznikali rôzne
modely U3V. V r. 1998 začali dokonca
U3V v USA poskytovať pre izolovaných
starších ľudí virtuálne kurzy. Nastal skutočne úžasný boom tohto typu celoživotného vzdelávania. Snaha koordinovať
a podporiť jeho rozvoj a zabezpečiť kvalitu podnietila v r. 1975 vznik Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku.
Na U3V je podmienkou účasti maturita.
Vo východoeurópskych krajinách
vznikli U3V pomerne skoro, v Poľsku,
Česku a predovšetkým v Slovinsku, kde

U3V začala r. 1984 s 2 vysokoškolskými
učiteľmi a postupne sa rozvinula do siete 40 škôl po celej krajine. Na Slovensku
vznikla prvá U3V v r. 1990 v Bratislave na
Univerzite Komenského s 2 predmetmi
a cca 200 študentmi. V súčasnosti je na
Slovensku 13 U3V v 11 mestách s celkovým počtom viac ako 5-tisíc študentov.
Moje celoživotné pracovné zameranie
na riadenie a rozvoj ľudských zdrojov ma
inšpirovalo k tomu, že som sa rozhodla
svoje skúsenosti preklopiť do projektu
Račianskej SeniorAkadémie (SA). Chcela
som priblížiť možnosť štúdia obyvateľom
Rače, Krasňan a Východného nad 50 ro-

kov, ktorí sú na dôchodku, resp. sú nezamestnaní, alebo im pracovné povinnosti
dovoľujú zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní; pre účastníkov nie je podmienka
maturitného vzdelania.
Na jar 2013 sme pripravili 4 pilotné
prednášky a v októbri 2013 sme otvorili
1. ročník SA s dvomi predmetmi – Psychické a fyzické zdravie a Dejiny a vývoj mestskej časti Rača. Obe témy účastníci absolvovali veľmi aktívne, zapájali sa do diskusií
a prinášali vlastné skúsenosti. V oboch skupinách vznikli medzi účastníkmi priateľské
vzťahy, ktoré sa preniesli aj do „civilného“
života. Na záver dostali pekný certifikát
a príjemne si spolu posedeli.
V tomto roku sme predložili 4 študijné
témy, otvárame z nich dve – Psycholó-
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gia v našom živote a opäť Dejiny a vývoj
mestskej časti Rača.
Predmet Psychológia pomôže účastníkom porozumieť vzťahom medzi ľuďmi,
verbálnej aj neverbálnej komunikácie,
situáciám, ktoré spôsobujú konflikty, pomôžu účastníkom nájsť vhodné spôsoby
na ich riešenie; venovať sa budeme rôznym typom osobnosti a ich spôsobom
správania sa, zistíme si svoje vlastné typy
osobnosti a možno odhalíme kritické
body v našom správaní sa k druhým
a mnohé iné zaujímavosti.
Lektori predmetu Dejiny a vývoj Rače
budú sprevádzať účastníkov po stopách
vzniku a pomenovania obce, priblížia
históriu račianskych kostolov a kaplniek,
tradície a ľudové zvyky v Račišdorfe, prejdeme sa po najstaršej račišdorfskej ulici,
spoznáme významné račianske domy.
Pripomenieme si veľké požiare a povodne v obci; priblížime si kultúrny a spoločenský rozvoj, históriu račišdorfských
škôl a významné osobnosti obce. Neoddeliteľnou súčasťou MČ Rača je Rendez
so svojou komunitou, prácou, kultúrou
a športom a samozrejme Krasňany a ďalšie nové časti Rače.
Táto téma má okrem vzdelávacej úlohy
i pridanú hodnotu – len tým, že poznáme
svoje korene, vieme, odkiaľ sme, ako sme
rástli počas dlhých desaťročí či storočí, si
môžeme utvárať silný vzťah k svojej obci.
A ak budeme mať silný vzťah k svojej
obci, budeme ju chrániť a budovať ku jej
kráse a našej spokojnosti.
Do budúcnosti pripravujeme ďalšie
témy pre SA, ktoré sa budú riadiť aj požiadavkami účastníkov – môžu byť napr.
o vinárstve, o záhradníctve, ale aj o práve
a bezpečnosti v našom živote.
Jana Maniková
Oznam
Pozývame Vás na štúdium na Račianskej SeniorAkadémii určenej tým, ktorí
majú záujem rozšíriť si vybrané oblasti
poznania. Podmienkou účasti je min.
50 rokov bez ohľadu na dosiahnuté
vzdelanie. Počas celkom 12 dvojhodinových stretnutí približne každé 2
týždne od októbra 2014 do mája 2015
sa budeme venovať 2 témam:
Dejiny a vývoj Mestskej časti Rača
Psychológia v našom živote I.
Poplatok za štúdium je 50,00 Eur.
Účastníci nad 70 rokov s trvalým pobytom v MČ Rača majú 20% zľavu.
Prihlášky s podrobnejšou informáciou
nájdete na www.jmprofi.sk, bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č.
0904 858 234 a 207 58 234 alebo cez e-mail jmprofi@gmail.com.
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Iba minútku nad Račou – farby jesene

Všetky knihy zožltnú,
ale kniha prírody má každý
rok nové, nádherné vydanie.
Hans Christian Andersen

Gabriela Slivová
gabriela-slivova.racan.sk
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... naše prsty zostávali sfarbené do čierno-hneda...
Posledná tretina októbra – a konečne
očakávané babie leto!
Teplo, krásne, s vysokou modrou oblohou.
Nevadí, že na chodníkoch šuchoce popadané lístie, nevadí,
že drobné mušky sú stokrát dotieravejšie
a ešte aj komáre, potvory! Po chladných
a upršaných dňoch konečne bohatá nádielka slnečných lúčov od rána až do večera. Ešte aj púpavy rozkvitajú v bujnej
sýtozelenej tráve!
Lenže keď sa darí tráve, darí sa aj burine. A to sa mi v našej záhradke vôbec nepáči. Mladé sadeničky jahôd sotva
vidieť v objatí húževnatej kuračky.
Beriem rukavice, motyčku a tras
sa! Burina!
Čo to? Orech! A o kúsok ďalej druhý, tretí. Jasné, pod starou višňou! V našej záhrade je to
tak – akonáhle sa sezóna dostane
k obdobiu dozrievania mandlí
a orechov v okolitých záhradách,
lebo v našej ich nemáme, nájdem
ich najčastejšie práve pod týmto
stromom. Pravda, najčastejšie len
škrupiny. S väčšou či menšou vyďobanou dierkou – a bez jadierka!
Len tak zazrieť aspoň raz ten mlsný zobáčik, ktorý sa prilieta takto hostiť.
Ktovie, prečo práve v našej záhrade?
Prečo odzobne svoju obľúbenú pochúťku
v druhej či tretej záhrade od nás a potom
priletí k nám – a ďob-ďob-ďob, kým škrupinka nepovolí. V duchu sa bavím na nejednej situácii, keď si iste prinesie orech či
mandľu na svoje obľúbené miesto – a ona
sa mu zrazu skotúľa, zmizne pod lístkami
jahôd alebo sa zamotá do kuračky, alebo
– pre niečo nečakané – vypustí orech zo
zobáka napríklad už nad trávnikom...
Aj tento orech takto stratil – nuž ho
lúskam ja a zdravé mladé jadierko je
moje! Ach tá chuť! Mladé orechy, ktoré sa
krásne dali zvliekať zo svojej ešte mäkkej
a poddajnej kožky – to je hotový katapult
do spomienok –
Bývalo vidieť na nás, vidieckych deťoch, kde, v ktorej rodine sa „otĺkali“ orechy. Veď naše prsty zostávali sfarbené do
čierno-hneda ešte niekoľko dní a vrecká
sme mali plné mladých orechov. Mocnejší chlapci dokázali rozdrviť nie veľmi
tvrdú škrupinu aj pritlačením dlane na
orech, položený len tak na doske stola
alebo lavice. My, dievčatá, sme to zbytočne skúšali. Lepší bol kameň alebo kladivo,
len sa potom stalo, že sme orechu až príliš
ublížili, a tak sme lovili jeho kúsky medzi
rozdrvenými škrupinami. Pani učiteľka
z prvej triedy nás učila robiť z polovič-

ných škrupín trpasličie lodičky – plachetnice aj malilinké ihelníčky. U starej mamy
na Vianoce plávali v plytkej väčšej miske
lodičky s horiacimi sviečočkami a každému niečo vyveštili.
Škoda, že si spomínam iba dosť nepresne na zvláštnu dobrotu, ktorá sa u nás objavila párkrát na Vianoce, či na Silvestra.
Boli to zavárané orechy. Keď sa v jeseni
ukladali do pohárov a zalievali sirupom,
boli celkom zelené. Poprepichované veľkou ihlou pôsobili za sklom ako čudesné
vajíčka lesných škriatkov. Dnešné deti
by povedali, že skôr mimozemšťanov,
ale v mojom detstve patril vysokánsky
modrý priestor nad nami výlučne anje-

lom. A ešte lietadlám, ale z tých – vďaka
nedávnej vojne – vanul ešte stále strach.
V čase Vianoc boli pomyselné „vajíčka“
už celkom čierne, len jadierko vo vnútri
malo svetlejšiu farbu. Nijako som nevedela pochopiť, kam zmizla tvrdá škrupinka. Škoda, že som bola príliš malá nato,
aby ma zaujímal postup prípravy tejto
lahôdky. Časom som na ňu aj pozabudla
a teraz sa, žiaľ, už nemám koho spýtať.
Roztĺkanie orechov pred sviatočným
pečením?! Trvalo niekoľko večerov a boli
to príjemné chvíle spomienok, rôznych
smiešnych aj tajomných príbehov, ktoré sme my, deti, počúvali s otvorenými
ústami. Ako dobre, že v mojom detstve
nebolo o televízii ani chýru, ani slychu.
Dnes sa nám toto médium príliš tlačí aj
do chvíľ, keď je rodina spolu a vystačila
by si so svojou vlastnou réžiou programu.
Spomínať orechy v Rači nemožno bez
tradičných orechovníkov! Viem, dá sa
pripomínať veľa rôznych tort, rezov, koláčikov, ktoré počítajú s orechmi – napríklad medvedie labky, bratislavské rožky,
orechová torta aj rezy, ozdoba na medovníkoch a lineckých kolieskach, orechové
košíčky. Ale všetky tieto dobroty blednú
pred kráľovstvom račianskeho orechovníka. Takého, ako pekávala na svadby teta
Prokešová alebo aké pečie Anička Würflová a ďalšie račianske tetušky. Aj naša

babička Mariška – preto máme rodinný
recept a vieme ako nato aj my, mladšie
Luknárky.
V Rači sa veru žiadna slávnosť či hostina nezaobíde bez tejto orechovej dobroty.
O to viac, že svedčí aj k račianskemu vínku. Orechy sa s ním veľmi dobre znášajú.
Spomínam si na svadby v našej rodine
aj na oslavy okrúhlych narodenín – orechovníky na nich mizli a miznú z ponuky
koláčov priam kozmickou rýchlosťou.
– Babi, ako sa zmestili Popoluškine šaty
do takéhoto orecha? Spomínam si rada
na túto všetečnú otázku našej najstaršej
vnučky, keď mala asi päť rokov. Lúskali
sme pred Vianocami orechy a debatovali o všeličom možnom... Naozaj
svojská rozprávková predstava!
Zovieram do dlane nájdený
orech – a s úsmevom odbíjam
otázku: koľko jemnučkého mušelínu by sa skutočne zmestilo do nerozprávkovej orechovej škrupiny?
Ale – neboli v rozprávke o Popoluške dokonca – lieskové oriešky?
Tie sú ešte menšie! Ešteže rozprávočky môžu všetko!!!
Orechy, oriešky... ktovie, koľko
príbehov by sa dalo pospomínať
okrem najznámejšieho o Popoluške? Napríklad, že sa dá orechová škrupinka použiť ako dômyselná škatuľka na prsteň či náušničky, zlatú
retiazku a povesiť na vianočný stromček.
Voľakedy patrili orechy k častým ozdobám práve na takomto stromčeku. Alebo
osadiť do polovičnej škrupinky miniatúrny Betlehem – či inú zaujímavú miniatúru... A čo šperky z dreva, kde môže byť
škrupinka alebo jej časť vhodným doplnkom?
Opäť som sa sklonila k riadku jahôd
a pokračujem vo svojej „odburiňovacej misii“. Trochu sa hnevám na svojho
„orechového hostiteľa“, že sa toľko skrýva
a dodnes neviem, kto to vlastne je. Možno aj pokúka na nás z niektorého blízkeho stromu a trpezlivo čaká, kedy sa poberieme preč zo záhrady. Ktovie?
Pamäť mi pri toľkom premýšľaní pripomína motív jednej ľudovej piesne,
ktorú si pamätám z detských čias: Moja
mamka niečo má, niečo má, schovala to
do sena. A to boli orechy, orechy, orechy
– bolo ich tam dva mechy... dva mechy...
Hm, to muselo byť potom lúskania!!!
Prechádzam zo spomienok do všednej
gazdinkovskej reality – musím sa pozrieť
na trhu, či predávajú a po koľko nové orechy? Veď sa blížia Vianoce – a tie sa iste
nezaobídu bez tradičného orechovníka.
Dobroslava Luknárová
dobroslava-luknarova.racan.sk
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„Evanjelickej viere ukradla z košiara
sedem baranov a koľkého potomstva!“
Meno WENZL sa v Rači začalo objavovať už v 13. storočí. Začalo to pozvaním vinohradníckych rodín od Rýna, aby
v Rači začali pestovanie vinnej révy vo
veľkom. Boli to ľudia, ktorí v povodí Rýna
dorábali hrozno a boli odborníci – vinári.
Veľa týchto mien nájdete aj na pomníku padlých v Rači, tiež v evanjelickom
kostole na tabuli padlých vo vojnách. Dopátral som sa prvých údajov rodu Wenz
lovcov až od roku 1820.
Pradedo bol Andreas Wenzl, narodený v roku 1820. Prababka Katarína, rod.
Krutzler, sa narodila v roku 1821. Dedo
bol Karol, narodený 9. januára 1846. Babka Elizabet, rod. Böhm, sa narodila 15.
augusta 1844. V ich manželstve sa narodilo šesť synov, štvrtý bol môj otec Karol.
Druhá babka Zuzana, rod. Machovič, sa
narodila v roku 1877. V ich manželstve sa
narodili štyri dcéry a jeden synov.
Môj otec Karol
sa narodil v Račištorfe v roku 1882.
Keď mal 18 rokov,
išiel slúžiť do Budapešti. Robil kočiša
v Sifónovej továrni.
Rozvážal na voze
s koňmi fľaše sifónu do hostincov,
obchodov a rodín.
Matka Antónia,
rodená Grajciarová, pochádzala z Kláštora
pod Znievom. Narodila sa 25. februára
1885 v obci Socovce. Ako 11-ročná odišla
do Budapešti k bratovi Jozefovi opatrovať
jeho deti. Keď deti odrástli, odišla slúžiť
a opatrovať deti do židovskej rodiny. Keď
už aj tam deti odrástli, ako 17-ročná išla
pracovať do Sifónovej továrne, kde sa spoznala s mojim otcom. V roku 1903 uzavreli
v Budapešti manželstvo. V ich manželstve
sa narodilo sedem synov a štyri dcéry. Keďže sa moji rodičia stretli za čias Rakúsko
Uhorska, vedeli čítať a písať po slovensky,
maďarsky a nemecky. Dôkazom toho sú
listy, ktoré otec písal mame. V roku 1906 sa
presťahovali z Budapešti na Slovensko – do
Rače. Otec začal pracovať u železnice ako
sprievodca nákladných vlakov – vlakvedúci, neskôr ako vlakmajster. Počas prvej svetovej vojny v ťažkých podmienkach vážne
ochorel. Podstúpil dve operácie žalúdka.
V roku 1928 otec postavil rodinný
dom, keď bol dom v roku 1929 dostavaný,
zomrel. Deň pred smrťou napísal milovanej manželke a nám, svojim deťom, list
na rozlúčku. Manželke nechal výchovu
ôsmich detí a v banke dlžobu. Mal som
vtedy dva roky. Matka nás vychovala dovtedy, kým sme si všetci nezaložili vlast-

né rodiny. Starala sa o nás ako najlepšie
vedela. Keď deti dorastali, pomáhali pri
domácich prácach.
Otec bol evanjelik, matka katolíčka,
otcovej rodine sa to nepáčilo. Jeho odpoveďou bolo: “Povinnosťou otca je zarobiť
peniaze, aby mala rodina z čoho žiť, povinnosťou matky je, aby vychovala deti
a naučila ich modliť“. Všetci sme boli pokrstení v katolíckej viere. Otcova rodina
matke vytýkala, že ukradla evanjelickej
viere z košiara sedem baranov a koľkého
potomstva. Keďže otec bol železničiar, aj
my šiesti bratia sme upísali duše železnici.
V roku 1948 som sa oženil. Moja manželka Gabriela je rodená Vitková. Tiež
pochádza z Rače. Narodili sa nám dvaja
synovia a jedna dcéra. Aj naši synovia
pracujú u železnice. V roku 1987 som
odišiel od železnice do dôchodku. Teraz
sa venujem práci s mládežou, pri zveľaďovaní životného prostredia, výsadbe
stromkov, úprave zelene a kvetov. Ako
poďakovanie za túto prácu sme s manželkou dostali od Miestneho úradu medailu
„Račianske srdce“.
Teraz zo súrodencov žijeme už iba
dvaja. Brat Ján má 101 rokov a žije sám,
ja Eduard – 87-ročný. Často sa u neho
stretávame alebo si telefonujeme. Povie
mi, čo mu mám nakúpiť a priniesť. Aspoň
raz za týždeň sa ohlási, že ešte žije a ako
sa má.
Veríme, že s menom WENZL sa budeme aj naďalej stretávať – nevymrie.
Zoznam potomkov deda Karola Wenzla
Deti deda Karola (1846) a babky Elisabet, rod. Böhm (1844):
Jakub (1871) mal dvoch synov a jednu
dcéru. Benjamín (1874) mal 5 dcér. Johan

Eduard Wenzl

(1876) mal jedného syna a dve dcéry. Karol (1882) mal 7 synov a 4 dcéry. Adolf
(1886) mal dvoch synov. Michal(1890)
mal tri dcéry.
Deti deda Karola (1846) a druhej babky
Zuzany, rod. Machovič (1877):
Karolína (1895) mala jedného syna.
Kornélia (1903) mala šesť dcér. Šarlota
(1907) mala jedného syna a jednu dcéru.
Elizabet (1908) mala jedného syna a jednu dcéru. Matej (1910) mal jedného syna
a jednu dcéru.
Deti otca Karola (1882) a matky Antónie, rod. Grajciarovej (1885):
Rudolf (1904) bol doživotný invalid,
bez detí. Eržika (1906) zomrela v detskom veku. Mária (1907) zomrela v detskom veku. Alžbeta (1908) zomrela
v detskom veku. Margita (1909), vydatá
Čechová, mala dvoch synov. Karol (1911)
mal troch synov. Ján (1913) má troch synov a jednu dcéru. Ladislav (1916) mal
jednu dcéru. Adolf (1919) mal dve dcéry.
Otto (1921) mal tri dcéry. Eduard (1927)
má dvoch synov a jednu dcéru.
Eduard Wenzl
eduard-wenzl.racan.sk
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Račianske kolónie za I. ČSR (2/2)
Mrázova kolónia
Názov kolónie bol pravdepodobne odvodený od priezviska bratov Mrázovcov,
ktorých dvojdom tu bol postavený na rohu
ulíc Mrázova a Žitná.
Prvé domy boli vybudované na poliach
pod hradskou, v dnešných uliciach Mrázova a Rumunská ul. v r. 1926 – 31. Tieto
domy, ktorých majiteľmi boli železničiari,
mali jednotný vzhľad a boli pravdepodobne vyhotovené podľa jedného vzorového
projektu. V ďalších rokoch, a to do r. 1939,
boli postavené rodinné domy v uliciach
Žitná a Jakubská. Pri Žitnej ul. vznikol obchod so zmiešaným tovarom p. Černohousa, bola to vraj filiálka jeho obchodu na
Východnom nádraží.

Obyvatelia a život v kolóniách
Bolo to ako šibnutie čarovným prútikom, v priebehu desiatich rokov stáli tu
dve nové sídliská. Nové ulice síce nemali
dlažbu, ale boli elektrifikované. Viaceré
domy však, zrejme z finančných dôvodov,
boli elektrifikované až za Slovenskej republiky. Ako svetelné zdroje slúžili petrolejové lampy. O kanalizácii, rozvode vody
a plynu sa v tej dobe nedalo ani snívať. Zatiaľ čo na dolnom konci obce bol s vodou
veľký problém, v kolóniách bolo možné
získať vodu zo studní. Už pri 6 m hĺbke,
bol v nich dostatok dobrej pitnej vody.
Každý dom stál na samostatnej, ohradenej parcele. Ich majitelia sa pretekali, kto
bude mať najkrajšiu a najlepšie využitú záhradu. Preto kvalita životného prostredia
v kolóniách bola neporovnateľne vyššia
ako v starej časti obce. Nevyskytovali sa tu
týfusové infekcie a susedské spolunažívanie bolo veľmi dobré. Úprimne poviem, že
som bol šťastný, že som tu mohol žiť.
V rokoch 1939 – 45 sa budovanie nových domov v kolóniách podstatne spomalilo. Na ulici Barónka a Hybešova bola
v r. 1943 vybudovaná tzv. nemecká kolónia s kultúrnym domom. Česi, ktorí boli
zamestnaní na železnici, vo vojsku a štátnych úradoch, sa väčšinou zo Slovenska
odsťahovali v r. 1939 – 40. Do ich domov
sa v niekoľkých prípadoch nasťahova-

li Slováci z územia zabraného Maďarmi.
Normálne cestné prepojenie medzi starou Račou a Pozotóriou bolo dokončené
až v r. 1943. Bola to prvá dláždená ulica,
ktorá neskôr bola pomenovaná ako Detvianska ulica. Na tejto ulici sa každý rok,
vďaka Rafaelovi Kramplovi a Vlastimilovi
Ružičkovi, konali cyklistické preteky, lebo
bol tu veľmi dobrý, ba možno najlepší cyklistický oddiel na Slovensku. V roku 1945
boli z Rače násilne, okrem niekoľkých výnimiek, vysťahovaní takmer všetci Nemci.
Prepojenie medzi dvomi kolóniami nastalo až po 2. svetovej vojne, a to výstavbou
rodinných domov a ulíc: Oblačná, Hybešova, Bukovinská a Hrušková. V tej dobe sa
postupne v celej Rači najprv budoval vodovod a neskoršie plynofikácia a kanalizácia.
Vývoj výstavby rodinných domov v kolóniách je graficky znázornený na dvoch
schémach. Doriešenie niekoľkých sporných prípadov v tomto zozname umožní
aj úplné dokončenie schém. Objektívnym
podkladom pre ich vyhotovenie bol zoznam voličov z roku 1931.
Zoznam voličov z roku 1931
Minulý rok dostal sa nám do rúk zoznam
račianskych voličov z roku 1931 s úlohou
doplniť ho niektorými aktuálnymi údajmi,
čím by sa zvýšila jeho výpovedná hodnota.
Išlo predovšetkým o názov ulíc a súčasné
popisné čísla domov, v ktorých voliči bývali. Na túto úlohu sme sa podujali s mojím priateľom Ľudkom Havlovičom. On
ako znalec starej časti obce, kde sa narodil
a ja narodený medzi prisťahovalcami, v jej
novej časti. Úloha, ktorá sa zdá na prvý
pohľad veľmi jednoduchá, ešte teraz nie je
celkom doriešená, lebo ulice boli pomenované až o mnoho rokov neskoršie a pôvodné popisné čísla domov boli vymenené.
Okrem toho tieto čísla, ktoré boli pride-

Ján Luknár

ľované vždy, keď bola stavba dokončená,
nemali žiadnu doplňujúcu informáciu,
v ktorej lokalite obce sa stavba nachádza.
Raz to bolo napríklad niekde v starej časti
obce a následne v niektorej kolónii. Mnohí terajší obyvatelia rodinných domov
pôvodné popisné číslo domu nepoznajú.
Preto bolo v záujme objektívnosti potrebné vykonať obhliadku pôvodnej časti obce
a oboch kolónií a zistiť, čo sa tu za mnohé
roky zmenilo a aké bolo pôvodné popisné
číslo domov. Bohužiaľ, náš ľud je dnes veľmi nedôverčivý a získať akékoľvek informácie nie je vôbec ľahké.
Po vzniku ČSR, v roku 1920, bolo vraj
v Rači 589 domov a 4581 obyvateľov. O 10
rokov neskoršie, ako je možné z voličského zoznamu vidieť, bolo tu už v roku
1931 asi 980 domov. Pribudlo okolo 300
domov. Značná časť z tohto množstva bola
postavená v nových kolóniách a ďalej na
hornom konci, v uliciach za evanjelickým
kostolom, na dolnom konci v dnešnej
Podbrezovskej ulici a na Kopaniciach.
V tomto zozname snažili sme sa uviesť pri
každom dome názov ulice a nové popisné
číslo a v kolóniách formou skratiek tiež
kolóniu, kde sa dom nachádza (Poz – Pozotória a Mk – Mrázova kolónia). Tu sme
tiež uviedli vlastníka domu (V) a prípadne i nájomníka (N). Mnohí nájomníci tu
dočasne bývali počas budovania svojich
domov, ktoré dokončili po r. 1931.
Pri každom voličovi sa v zozname uvádza povolanie / zamestnanie, rok narodenia
a vek. U väčšiny žien, ktoré nemali konkrétne zamestnanie, je uvedená poznámka, že
je „domáca“, čo znamenalo, že jej hlavná
činnosť je starostlivosť o domácnosť a výchovu detí. V tej dobe nebolo zvykom, aby
manželky museli okrem domácnosti zvládnuť ešte i nejakú inú prácu. To však neplatilo
o Račiankach, ktorých rodina vlastnila nejaké vinohrady a role, lebo tie museli tvrdo
pracovať od jari do jesene a od rána do noci.
Boli by sme radi, keby ste nám pomohli
zoznam doplniť chýbajúcimi údajmi. Potom mienime urobiť jeho štatistické vyhodnotenie. Vaše pripomienky a doplnky
môžete nám zaslať buď formou e-mailu
alebo komentára pod článkom.
Ján Luknár
jan-luknar.racan.sk
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RAČA chronológia historických udalostí (4. časť)
25. 10. 1781 Cisár Jozef II. vydal Tolerančný patent. Nastolil slobodu vierovyznania a povolil stavať v obciach so 100
evanjelickými rodinami modlitebne, ale
bez veže a zvonov, tzv. artikulárne kostoly. Keďže račianski evanjelici nemali kostol, chodili na služby Božie do Bratislavy.
1781 Najstarším spolkom bol Tretí rád,
ktorého činnosť spomína kanonická vizitácia z roku 1781.
1784 Jozef II. vydal patent, ktorým povolil slobodné sťahovanie poddaných a ich
osobnú a majetkovú slobodu.
1792 Bol vydaný zákon o povinnom vyučovaní maďarčiny na školách.
1797 Požiar, pri ktorom vyhorela aj slovenská katolícka škola.
1797 Epitafná doska s latinským textom nesie kráľovský erb: „Najvznešenejšia pani Mária, Jozefína, Eva, Františka,
Pavlína, bavorská grófka z Hohenfelsu
(*1721), dcéra bavorského kurfirsta Karola
VII. (kráľa Čiech 1741 – 1745), roku 1747
vdova po Emanuelovi Františkovi Jozefovi, bavorskom grófovi, španielskom šľachticovi, podporovateľovi rádu sv. Gregora
Veľkého, zástupcu veliteľa vojska a osobitného legáta cisárskeho majestátu. Znášala
kruté telesné bolesti, v Božej bázni ochotne
trpela, v čase francúzskej revolúcie sem
vyhnaná a v máji 1797 tu dokončila svoj
pozemský život. Na tomto svete žila skromne a spravodlivo. Tu odpočíva v očakávaní
blaženej nádeje a príchodu mocného Božského Spasiteľa, vykonávateľka dobrých
skutkov a najväčšieho milosrdenstva voči
chudobným. Nech odpočíva v pokoji.“
1800 Ján Andrašovič s manželkou Klárou dali postaviť kamenný kríž pri farskom kostole na Alstrovej ulici.
1800 Račianski evanjelici si povolali prvého učiteľa Daniela Makovíniho,
ktorý tu pôsobil štyri roky. Nemali vlastnú školu, a preto sa 12 rokov vyučovalo
v prenajímaných miestnostiach.
1809 Pamiatkovo chránený dom, s protipožiarnym múrom, ktorý ho oddeľuje od
susedného objektu – fary, a s jednostrannou strechou sa nachádza na Alstrovej
ul. 123. Pod celým objektom domu sa
nachádza klenbová pivnica a prešovňa.
V izbách sú trámové stropy a hlavný –
priečny trám v prednej izbe má ozdobne
vyrytý rok 1809.
1810 O prvej katolíckej škole sa dozvedáme zo zápisov vo farskej kronike, kde sa
uvádza, že stála pri farskej bráne a bola to
doslova slamená chatrč, ktorá v roku 1810
zhorela. Druhú školu postavili vo farskej
záhrade. Nemala dlhé trvanie, pretože ju
pri dažďoch zatápala voda zo svahu viníc;
bola vlhká, nezdravá a museli ju zrušiť.
1810 Od roku 1810 bol učiteľom na
evanjelickej škole Ondrej Steberle, ktorý

v Rači pôsobil 23 rokov, teda až do roku
1833, a vykonal veľa záslužnej práce.
1812 Postavili školu na mieste terajšej
evanjelickej fary. Stalo sa tak za richtára
Jakuba Krampla. Stavebné náklady na
školu boli 9 084 florenov. Škola mala dve
triedy a v jednej urobili modlitebňu.
10. 5. 1814 V Rači nastúpil vicearchidiakon, kanonik Adam Hájek. Pôsobil tu 43
rokov – až do 26. 3. 1857. Urobil najviac
zápisov do farskej kroniky, ktoré zachytávajú nielen miestne, ale aj celosvetové
udalosti. Zápisy robil v latinčine. Za jeho
pôsobenia sa postavili všetky historické
kríže nachádzajúce sa na území Rače.
1815 Bol postavený Horný drevený kríž.
Nachádza sa na hlavnej ceste do Mariánky.
1815 Bol postavený Dolný drevený Červený kríž. Nachádza sa v lesoparku s vybavením pre oddych v prírode.
1816 Bol postavený Drevený kríž „Pri
Leitbrunne“. Nachádza sa nad evanjelickým kostolom v časti nazývanej „Štrajcle“
– dnes Stupavská ulica, v blízkosti studne, ktorú volali „Lajprún“. Nazýval sa aj
Ruženský kríž, o ktorý sa starali členovia
Spolku svätého ruženca.
1817 Farský kostol mal pôvodne drevený
chór, na ktorý sa vystupovalo cez pravý aj
ľavý pilier. V roku 1817 ho nahradili murovaným a rozšírili o 7 stôp t. j. o 2,2 m, čo
dokumentuje aj mramorová tabuľa osadená na severnom portále lode kostola za
prístavbou sakristie. V súčasnosti sú obe
schodiská po archeologickom prieskume
otvorené.
1825 Najstaršia evanjelická matrika pochádzala z roku 1825.
1826 Pri farskom kostole bola postavená
prvá murovaná škola-jednotriedka a byt
učiteľa – organistu (rechtora), kostolníka a zvonára v jednej osobe. Táto budova bola známa ako rechtorský dom až do
roku 1969, kedy bola zbúraná. Dnes je
tam parčík vedľa rodinného domu.
23. 8. 1831 Počas epidémie cholery v Európe v roku 1831 mala Rača 2019 obyvateľov. Na choleru zomrelo od 23. augusta
do 27. septembra celkom 170 ľudí, z toho
140 katolíkov, 23 evanjelikov a 7 židov.
Gróf Pálffy prizval na svoje náklady doktora Michala Schőnbauera z Viedne, ale
ani tomu sa nepodarilo choleru zastaviť.
Z týchto dôvodov bolo treba zriadiť aj tzv.
cholerový cintorín.
1833 Od roku 1833 až do roku 1849
funkciu učiteľa evanjelickej školy zastával
zároveň kňaz.
1834 Račianska evanjelická obec sa
osamostatnila od bratislavskej evanjelickej obce, hoci dejiny evanjelickej cirkvi
v Rači siahajú omnoho hlbšie – do 2. polovice 16. storočia.

16. 3. 1834 Ako kazateľ evanjelického
zboru v Rači nastúpil Ján Pospich.
1. 5. 1834 Prvého mája 1834 sa račišdorfská evanjelická obec osamostatnila od
evanjelickej obce bratislavskej. Z jednej
školskej miestnosti si urobili modlitebňu,
kde konal služby Božie Ján Pospich. Modlitebňa bola malá, a tak pomýšľali postaviť
kostol.
4. 8. 1834 Po mnohých žiadostiach gróf
Anton Pálffy dal povolenie a pozemok na
stavbu evanjelického kostola. Pozemok,
ktorý sa nachádzal na mieste dvoch pustých urbariálnych domov, bol však veľmi
vlhký a staviteľ vypočítal, že upravenie
pozemku na stavbu prekročí rozpočet
samotnej stavby. Na zásah seniorálneho
inšpektora Pavla Škultétyho dostali račianski evanjelici možnosť vybrať si nový
pozemok na stavbu kostola a 4. augusta
1834 sa rozhodli pre terajšie miesto.
6. 8. 1834 Položili základný kameň evanjelického kostola. stavbu dokončili v roku
1835. V tom čase bolo v Rači 80 evanjelických rodín, 8 rodín založených na zmiešaných manželstvách, zbor mal celkom
402 duší.
7. 8. 1834 Začalo sa so stavbou evanjelického kostola. Staviteľom kostola bol Bohumil Pendl z Bratislavy. 27. septembra
už stáli hotové múry a pred príchodom
zimy bola strecha pokrytá bielymi bridlicami.
17. 5. 1835 Kristián Treml, senior z Bratislavy, vysvätil dokončený pôvodne klasicistický evanjelický kostol. Pri posviacke kostola bol aj katolícky farár Adam
Hájek. Do farskej kroniky založil pieseň,
ktorá sa spievala pri posviacke. Písaná je
švabachom. Náklady na stavbu kostola činili 14 447 florenov. Kostol bol postavený
za 9 mesiacov.
1. 3. 1839 Podľa fundačnej listiny č. 20
dala obec 6 zlatých, ktoré utŕžila za odpredané drevo, na údržbu kaplnky Najsvätejšej Trojice na cintoríne. Podpísaní:
richtár Jakub Krampl, prísažní Jozef Valner, Tomáš Ivanič, Štefan Krampl a notár
Krištof Bednárik.
1840 V roku 1840 začala premávka konskej železnice z Bratislavy do Trnavy,
dvakrát za deň. V Rači boli v priestoroch
zájazdového hostinca „U zeleného stromu“ (dnes hostinec Peklo na Púchovskej
ulici), stajne na prepriahanie koní na ťahanie vlaku.
1840 Bola uzatvorená zmluva na dodávku organa.
Spracovali Ľudovít Havlovič
a Ján Luknár
podrobnosti viď Ľudovít Havlovič:
RAČA Z dejín a pamiatok obce
www.martinus.sk/?uItem=120868
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S krátkim Životopisom, čo som vidzel a skúsil, Ked sem išel do Ameriky.

VI. Tak sem bol mokrí od potu,
že aj z galot mňe téklo, ne len
s košeli
V úterí ráno Dominova Žena mňe pripravila raňajki a potrebné veci, a už sem
sa vibral na cestu prví rás. Bolo to 9ho
septembra v úterek ráno, 1913. roku.
A ked sem tam prišel, štastie bolo, že je
tam mnoho Slováku, ukázali mňe, kterí je
formon (Forarbaiter). A Ked sem k ňemu
prišel, sem ho pozdravil. A on hned išel
se mnú k tím stojacim mašinám a hned
mňa začal učit, asi jednu hoďinu to trvalo. Chodzil na mia pozérat, esli viem
s tím strojom zachádzat, no išlo mňe to
velmi pomáli. A ked bolo asi pól trecí hodini, prišel Báss (Majster) a pomikal také
dlúhe lati, které zavírajú a otvárajú šúbre
do peci, gde sa Železo rostopí. A jako to
pomikal sem a tam, nastal velkí hlukot,
až sa vňiternosťi Človeku trasú. A už sem
vidzel, že sa chlapi schádzajú a každí bol
oblečení jako maškara, a v ruke si každi
nésel takú žufanu, asi 5 – 6 litrov do nej
bi sa zmesťilo, na železnej rúčki asi 1 1/2
metra dlúhej. A za chvilku už začali iskre
frčat asi na 6 – 7 metrú daleko. A o chvílu
už začalo aj železo rostopené tiect, a každí podkládal pod hrantek žufáni a ked
mu natéklo, išel a zaléval Mádle, které
narobil. A ked aj mňe forman pozaléval
moje, bolo asi 5 hodzin a už sem išel domov. A ked sem
už začal sám
odlévat železo,
veru mi nebolo
šecko jedno. Ja
sem bol velmi
slabí, nemohel
sem s tím vladnút jak druhí
chlapi, a k temu
sem miel velké
Bakse. Tak sem
bol mokrí od potu, že aj z galot mňe téklo, ne len s košeli. Tak sem ból mokrí, jako
bich bol ve vodi Ležal. Sem v duchu mislel, šak ked to druhí vidržá, aj já to mosím
vidržat, ked hned bár aj zahinem pri tom.
A tak sa mi dňe míňali jeden za druhím,
aňi sem sa nenazdál, bolo hned po dvoch
tídňoch.
Jozef pracoval v továrni na domáce pece
Fuller-Warren Company. Na jej mieste

sú dnes budovy medzinárodného výrobcu
motorov Briggs & Stratton. Jozef v začiatkoch býval pri Ôsmej ulici, teda vo vzdialenosti okolo troch kilometrov od práce.
Prejsť túto vzdialenosť pešo mu trvalo,
ako napísal, dobrú polhodinu. Pri výrobe
pecí Jozef zažíval prvé šoky z ťažkej práce robotníkov v americkom priemysle. Po
troch týždňoch zácviku mu platili za deň 2
doláre, takže si v porovnaní s tým, čo mu
zrejme vynášalo račianske hospodárstvo,
finančne badateľne polepšil.

VII. A už písmo zavirám a Pánu
Bohu vás poručám
Dostal sem prvú víplatu, nebolo teho
mnoho, len 9 dolárov 60 centov, a Domin
mňe k tomu poščal 10 dolárov, a volačo
sem mal aj ja. Tak prví rás sem poslal do
kraju 20 dolárov. A ked sem sa to naučil, dostal sem na trecí víplatu 2 doláre
na deň. Bol sem velmi radostní, že snát
si takto pomožem, ked mi dá Pán Boch
zdraví. A tak za mesác sem poslal 40 dolárov, t. j. 100 zl. Mohla sa potešit tá moja
Manželka, že ked to tak pojde, volajako
tú Biedu premožeme. Welmi sa mňe čas
míňal deň za dňem a mesiac za mesácem jako ríchla voda beží do mora večnosti. A ked sem si dovolil ňekedi, že mi
mišlenky zaleteli do kraju, Čo robí moja
Manželka a tí moje malé dietky! wiác ráz

č. 3 / 2014
sem chicil do ruky to, čo nepatrilo, a sem
sa pomílil pri stroji mašinovém. A tak asi
jeden mesác velmi sem sa s tím Grenkoval, a ked sem vidzel, že pomoci neňí, na
to sem išel do Ameriky, abich zahojil, čo
mia bolelo, a tak sem sa utvrdzoval s tú
náďeju, že ked si pomožem, sa mi odvalí
kameň od Srdca, a jaká to bude radost,
ked sa nekedi navracat budem do kraju.
A tak uplinuli dost skoro tri mesáce, čo
sem bíval u Domina Benkoviča. Bolo
mňe tam velmo dobre, ale vidzel sem,
že sem k ňim prišel na obtížnost, tak
sem sa požaloval pred mojima známima
a hned mi radili místo u Ňitranú, ale to
bolo daleko. Zešel sem sa z Halengovičem Johanem a ten mi hned povídal, že
eslí budem moset odtál sa vzdálit, abich
došel k ňemu, bola bi to haňba, abi ste
išli volajakím Nitranom, ked máte tu prátela zdejšího. A skutočne aj sem tak učinil, 9ho Novembra v Nedzelu večer vzal
sem si moje veci a išel sem Halenkovičš
Johanovi, a tu prebívam dosavát v pokoji.
Nevím, jak bude dále!
A už písmo zavirám a Pánu Bohu vás
poručám a za tú moju spravedlivú starost
nezabudňite na mňa.
Zbohom, do Božího videňia.
W Milvauke Wisskončin Štáte, 1914, 30/I.
Já, Jozef Luknar, sem roďení 1870, 6/XII.
Zápisky Jozefa Luknára (1870 – 1945)
Udalosti a skúsenosti na cesty Americkej!
jozef-luknar.racan.sk/2012/03/
cesta-do-ameriky-1913.html

Rodinnú fotografiu dala vyhotoviť Jozefova milovaná manželka Agneška, rod. Kohútová, 5. apríla 1914. Posielala ju svojmu mužovi
do Ameriky v nádeji na skoré stretnutie. Niekoľko mesiacov na to vypukla prvá svetová vojna a rodina sa zišla až o sedem rokov, tri
roky po vojne, v roku 1921, keď sa rok po otcovom návrate z Ameriky vrátil zo zajatia v Chabarovsku na Sibíri najstarší syn Jozef...
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