
Odpoveď na  otázku, 
kto s  akými kartami bude 
v  roku 2018 súťažiť o  post 
starostu Rače, naznačili voľ-
by do  BSK 2017. Očakáva-
nia odvodené z  výsledkov 
volieb kľúčoví aktéri napĺ-

ňajú, aj keď niektorí len sčasti.
Michal Drotován (37) potvrdil oča-

kávanie, že výsledok volieb 2017 „prečíta“ 
ako výzvu a záväzok vybojovať post sta-
rostu. Ako nezávislý voľby 2017 vyhral 
s  3 238 hlasmi a  víťazstvom v  15-tich 
z 18 volebných okrskov Rače získal silný 
mandát poslanca BSK. Volebný výsledok 
bol prejavom dôvery voličov a odmenou 
za  dlhodobú poctivú odbornú prácu 
miestneho poslanca, ako aj za preukáza-
né schopnosti v komunálnej exekutíve – 
v Karlovej Vsi pôsobil tri roky ako vedúci 
oddelenia dopravy a  životného prostre-
dia, od minulého leta tam riadi miestny 
úrad ako prednosta. Aj do volieb 2018 ide 
ako nezávislý občiansky kandidát.

Peter Pilinský (46) naplnil očakáva-
nie, že do druhej obhajoby stoličky staros-
tu pôjde za každú cenu. Bez ohľadu na to, 
že s podporou 6 politických strán (Most-
-Híd, SMER-SD, SKOK-ELD, SZ, SDKÚ-
-DS, Starostovia a nezávislí kandidáti) sa 
stal s 2 273 hlasmi až druhým poslancom 
BSK, a že prehru odvrátil v závere kampa-

ne len billboardami a nezvykle populistic-
kým sľubom do  roku 2022 rozdávať časť 
svojej odmeny poslanca BSK. O  jedno 
veľké prekvapenie sa starosta predsa po-
staral. Rozhodnutím prvýkrát sa otvorene 
neoprieť o politické strany a ísť do volieb 
2018 ako nezávislý kandidát.

Monika Luknárová (48) je pre po-
zorovateľov prekvapením. Prečo? Vo voľ-
bách 2017 ako nezávislá obsadila 6. miesto 
s 1 470 hlasmi a za 25 rokov na miestnom 
úrade Rača zastávala len nižšie riadiace 
posty. Prekvapila aj tým, že nezávislá kan-
didátka z volieb 2017 ide do súťaže ako no-
minantka koalície politických strán (SaS, 
OĽaNO, Sme rodina, KDH, NOVA, OKS 
a Zmena zdola) a že o nomináciu koalície 
tak prišiel Róbert Pajdlhauser (NOVA). 
Možné dôvody rošády: slabý výsledok Ró-
berta vo voľbách 2017 (1 131 hlasov); lobing 
uchádzačky a  jej podporovateľov; záujmy 
strán a ľudí v pozadí pravicovej koalície, ...

Vo finále sa teda stretnú miestny a žup-
ný poslanec a uznávaný odborník pre sa-
mosprávu Drotován, starosta, mestský 
a  župný poslanec a  úspešný technológ 
miestnej politickej moci Pilinský a miest-
na poslankyňa Luknárová odhodlaná do-
kázať, že v batohu nesie maršalskú palicu. 

Každý kráča k cieľu vlastnou cestou.
Ale o tom inokedy.

Miro Ščibrany, OZ račan.sk
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Vážení čitatelia a priatelia Rače, 
odporúčame Vám do pozornosti vý-

ber z  najnovších článkov uverejnených 
na občianskom portáli račan.sk, na ktorý 
môžete prispievať vlastnými článkami aj 
vy.
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Jedna zo  zmien, 
ktoré navrhujem už 
dlhodobo pre Raču, 
je zásadná zmena 
prístupu k  verejným 
priestorom – postup-
ne som navrhol pro-
jekt úprav cyklotrás 

(podarilo sa vlani vybaviť aspoň kúsok 
zlepšenia pri bývalej AB kozmetike) či 

bezbariérové chodníky (projekt sa po-
stupne realizuje). Sú to však skôr dielčie 
výsledky a bolo by potrebné riešiť veci aj 
zásadnejšie. Zmeniť celý prístup k  pešej 
a cyklistickej doprave.

Nižšie prikladám tri moje projekty 
v rôznej fáze rozpracovanosti. Samozrej-
me takých lokalít a  zlepšení je po  celej 
Rači veľmi veľa – plán úprav verejných 
priestorov na obdobie 2018 – 2022 je jed-
nou z mojich priorít.

Po celej Rači je veľa možností na zlep-
šenie pohybu chodcov a cyklistov – sú to 

dve skupiny, ktorým sa poskytuje najme-
nej priestoru. A pritom sú najzraniteľnej-
šie.

Michal Drotován
kandidát na starostu Rače

www.facebook.com/michal.drotovan
www.drotovan.sk

Moju kampaň môžete podporiť cez 
transparentný účet 

IBAN SK5709000000005057186515. 
Vopred ďakujem.

Zmena pre ľudí v Rači

Kľúčový bod centrálnej Rače – zastávky MHD 3, 5, 7, 52, 56, 65

Cyklochodník a chodník pri vozovni Krasňany 

•	 vizualizácia	(rozpracovaný	ideový	zámer)

•	 nákres	–	ideový	zámer	(zábradlie	môže	byť	nahradené	zeleňou)

Chodník pri SOU Hlinická
•	 súčasný	stav	chodníka:

•	 priestorový	ideový	návrh

Poznámka: červený je súčasný nespev-
nený vychodený chodníček – posta-
čuje doplnenie betónových dlaždíc 
0,5 m x 0,5 m, zelená je riešenie s na-
pojením na cyklochodník Nový záhon 
– majetkovo ide o pozemky Hlavného 
mesta SR Bratislavy, dôležité je však 
ešte predtým otvoriť areál pre verejnosť 
(na tom ako poslanec BSK pracujem).

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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Celé Krasňany a Ža - 
bí Majer boli v  mi-
nulosti sčasti močiar 
a mokriny, voda tam 
vždy stekala z  lesa. 
V  podstate sa to tak 
dialo od dôb, kedy sa 
územie lesa začalo vy-

užívať na ťažbu a svah na obrábanie viníc. 
Súčasný stav má teda hlboké korene, kto-
ré sa – dá sa povedať – sto rokov neriešili 
systematicky a dlhodobo.

Ak v 19. storočí splavovaná voda zalie-
vala iba z času na čas hradskú z Prešpor-
ku do Račištorfu, ako je vidieť aj na tejto 
mape z roku 1873, a teda nespôsobovala 
väčšie škody (pravdepodobne bola aj od-
vodnená jarkom po  celej dĺžke v  tomto 
území), v  20-tych rokoch 20. storočia 
rozvojom Dynamitky sa začala výstavba 
objektov aj v tomto území.

Postupne pribudli rodinné domy v ob-
lasti oproti YIT Reading a  tiež JRD za-
čalo sceľovať pozemky a  podľa všetkého 
zaniklo viacero remízok a predelení – čo 
zrýchlilo stekanie vody v území. Obyva-
telia tejto lokality (rodinné domy) majú 
mnoho spomienok na vytápanie územia 
a ich pivníc.

V  roku 1969 sa dorobil odvodňovací 
kanál, ktorý s  napojením na  kanál Gaš-
tanový hájik mal riešiť situáciu odvodne-
ním a  odvedením vody cez tento umelý 
recipient a  následne Račiansky potok 
do Čiernej vody až do Dunaja.

Stav tohto systému je v  dnešnej dobe 
už žalostný, ak nie katastrofálny. Najväčší 
objekt – zberná nádrž napriek vyčisteniu 
v nedávnych týždňoch nevydržala ani pár 
desiatok minút, pretiekla a voda pokračo-
vala na Račiansku ulicu.

V súčasnej dobe, kedy pre zvyšujúce sa 
teplo, prietrže mračien, sucho a ďalšie prob-
lémy v  území je nevyhnuté zadržať maxi-
málne množstvo dažďovej vody v území, nie 
je už dobrým riešením iba odkanalizovať 

dažďovú vodu. Netreba zabúdať, že po jed-
nom väčšom daždi bude celý systém opäť 
zanesený zeminou a  kameňmi. Mimo to 
ostatné problémy to nevyrieši, ale znásobí.

Nevyhnutné sú tri základné opatrenia:
1. Zvýšenie vodozádržnosti lesa – napr. 

rozširovaním bezzásahových území, 
vytvorením mokradí či záchytných 
jazierok priamo v lesoparku nad Kras-
ňanmi. Príkladom nech je nedávno re-
vitalizovaná mokraď v lesoparku.

2. Vybudovanie dostatočne veľkého zá-
chytného poldra, ktorý kapacitne vy-
drží prívalové dažde – tento polder 
resp. viacero menších je nutné vybu-
dovať v  línií poľnej cesty od  AB koz-
metiky až po  Kivviko – možností je 
viacero – napr. vybudovanie hlbokej 
štrkovej vsakovacej jamy. Druhá línia 
vsakovacích poldrov by mala byť vy-
budovaná v línií komunikácie Horská. 
Príklad vsakovacej jamy kombinova-
nej so suchým poldrom je vidieť napr. 
v neďalekom rakúskom Edelstale – je 
to priamo na cyklotrase z Bergu – rie-
šia resp. riešili tam podobné problémy 
(stekanie vody zo svahov aj z lesa).

3. Stavebné projekty by mali mať – aj tiež 
už postavené – zabezpečené ponecháva-
nie dažďových vôd na  vlastnom území 
(zelené strechy, retenčné nádrže, polie-
vanie, splachovanie, vzrastlá zeleň atď.)
Tento problém, ktorý sa dostatočne 

neriešil pomaly storočie (prakticky od vy-
budovanie spevnenej komunikácie), po-
trebuje spoluprácu mestských častí Rača, 
Nové Mesto, mesta Bratislavy, vlastníkov 
pozemkov, PD Vinohrady, SVP, a. s., Hyd-
romeliorácie, š. p., vlastníkov a  správcov 
stavebných objektov. Je riešiteľný, len treba 
začať. A nečakať ďalších sto rokov.

Michal Drotován
kandidát na starostu Rače

www.facebook.com/michal.drotovan
www.drotovan.sk

Ako	zabrániť	vytápaniu	Račianskej	ulice

Foto: Jakub Mrva

http://www.facebook.com/michal.drotovan 
http://www.drotovan.sk 
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Je po lete. Po veľmi 
horúcom lete, ktoré-
mu predchádzala aj 
horúca jar. Obyvatelia 
sídliska Krasňany tie 
horúce dni prežívali 
o  čosi intenzívnejšie. 
Letné mesiace neboli 

iba horúce, boli horké ako blen s pocitom, 
že ich niekto dobehol, podviedol, okla-
mal. Občanov, ľudí žijúcich desiatky rokov 
na sídlisku záhradného typu, chce niekto 
obrať o  zeleň, o  pokoj a  slušné životné 
podmienky. Miesto toho im ponúka výrub 
stromov, zavedenie obojsmernej premáv-
ky v  pokojných uliciach, natlačiť k  tomu 
cyklochodníky, zvýšiť hlučnosť a prašnosť. 
Pod rúškom zmien sa im ponúka lacný 
bulvár a námestíčka, ktoré tu netreba. Ľu-
dia sa stretávajú tam, kde im to príde prá-
ve vhod. Nie tam, kde to narysuje architekt 
a nadiktuje úradníček samosprávy.

Spúšťacím	mechanizmom bola spor-
ná zástavba (územné rozhodnutie) me-
dzi bytovkami Hagarova 17-19 ešte z čias 
starostovania Jána Zvonára (2006-2010). 
Občania nesúhlasia, ešte niekedy v  roku 
2009 sa spisuje petícia, vyberajú sa penia-
ze pre právnika. Žiaľ, zbytočne.

V roku 2013 sa problematická situácia 
začína riešiť zámenou pozemkov. V  júni 
2014 račiansky starosta Peter Pilinský 
správoplatnil umiestnenie stavby do prie-
luky medzi bytovkami Hagarova 17-19. 
Hájil sa tým, že investor na to má právo. 

Na  takýto prípad je však aj iný názor: 
„Tvrdenie niektorých starostov, že nemajú 
inú možnosť len stavebné povolenie develo-
perom vydať a stavbu povoliť, je vedome šíre-
ný alibistický mýtus, ktorý nemá oporu v zá-
kone!“ (http://obcan.racan.sk, Ing. Vladimír 
Dulla, Mgr. Rastislav Tešovič).

Stavebníkovi tak dal starosta Pilinský 
do rúk výborné vyjednávacie podmienky. 

Bratislavské zastupiteľstvo napokon navr-
hovanú zámenu pozemkov na druhý po-
kus odsúhlasilo a stavba medzi uvedený-
mi bytovkami už bezprostredne nehrozí. 
Hrozí však výstavba v  prielukách medzi 
ďalšími bytovkami.

Obyvatelia Krasňan sú týmto stavom 
znepokojení a  tak MÚ Rača reflektuje 
na  požiadavky občanov a  vyvesuje ešte 
v marci 2014 „Oznámenie o začatí obstará-
vania územnoplánovacej dokumentácie“. 
Na zachovanie jedinečnosti sídliska vyzýva 
aj poslanec Michal Drotován. Na základe 
petície sa následne zvoláva verejné zhro-
maždenie občanov na 5.6.2014 za účelom 
spoločného postupu na  vytvorenie pod-
mienok pre zastabilitovanie zóny. Okrem 
iného aj na  „plné rešpektovanie vlastníc-
kych práv k existujúcim stavbám (budovy, 
byty, nebytové priestory, pozemky)“.

Na zhromaždení sa hlasovalo o nasle-
dovnom: „My, účastníci Verejného zhro-
maždenia obyvateľov ...dávame záväzný 
pokyn starostovi našej mestskej časti, 
poslancom miestneho zastupiteľstva ako 
aj všetkým úradníkom miestneho úradu 
Rača, aby ... zabezpečili zachovanie po-
vahy Krasňan, ... zastavenie a nepovoľo-
vanie stavieb ... atď.“

Na  zabránenie ďalšej výstavby až 
do  schválenia územného plánu zóny 
Krasňany má slúžiť stavebná uzávera. 
Následne zasadalo zastupiteľstvo, o  sta-
vebnej uzávere informovali aj média. 
Lenže občana už nikto neinformoval, že 
stavebná uzávera doteraz nenadobudla 
právoplatnosť. Prvá sa síce riešila ešte 
v  roku 2016, ale Okresný úrad ju zrušil, 
či zamietol. A  druhá z  roku 2017 nie je 
právoplatná!

Úplne čerstvá informácia z 30.08.2018 
od vedúcej oddelenia územného plánova-
nia a stavebného poriadku Ing. arch. Ivety 
Virsíkovej znie: „Rozhodnutie o staveb-

nej uzávere nie je právoplatné. Voči roz-
hodnutiu boli vznesené námietky.“

Právoplatná stavebná uzávera mala 
byť prvotným aktom pri objednaní a  vy-
pracovávaní podkladov Územného plánu 
zóny Krasňany už v  roku 2015. Pritom 
v roku 2015 ešte ani nechyrovali, čo všetko 
bude ÚPZ-Krasňany zahŕňať a  aký bude 
mať vplyv na životné prostredie. Čistopis 
ÚPZ-Krasňany bol schválený až 28.2.2017 
miestnym zastupiteľstvom. Niekedy za-
čiatkom zimy 2017/2018 sa medzi občan-
mi mailom distribuujú materiály o Územ-
nom pláne zóny Krasňany. Následne sa 
„distribuuje“ aj informácia, že starosta 
Pilinský tvrdí, že do konca volebného ob-
dobia sa s tým už nič robiť nebude.

Skutočnosť	je	však	iná.
Teraz	už	prebieha	všetko	bleskovo.	
Zámerne v letných mesiacoch?

Dôležité	skutočnosti:	
Dňa 31. 05. 2018 odobrili prítomní 

poslanci ÚP zóny Krasňany tak, ako bol 
spracovaný. Zápis	 síce	 indikuje,	 že	 po-
slanci v  diskusii vystúpili, ale občan, aj 
keby	 sa	 rozkrájal,	 sa	 nevie	 dopracovať	
k tomu, aby sa dozvedel, o čom diskuto-
vali a čo pripomienkovali.

20. 06. 2018 bolo prvé verejné pripo-
mienkovanie v Obecnom dome a súčas-
ne račiansky starosta informuje, že ter-
mín na pripomienkovanie sa predlžuje až 
do 31. 08. 2018.

27. 06. 2018 bolo druhé verejné pri-
pomienkovanie v Nemeckom kultúrnom 
dome.

V miestnej časti BA-Ružinov prišli na to, 
že Územné plány zón sú vypracované ne-
zákonne, ak nie sú v súlade územným plá-
nom mesta Bratislava. Je teda isté na 100%, 
že spracovaný územný plán zóny Krasňany 
má tie isté nezákonnosti. 

Je po lete. Po veľmi horúcom lete s prí-
chuťou horkého blenu. Občania sídliska 
Krasňany oprávnene požadujú zákonné 
jednanie v súvislosti s pripomienkovacím 
konaním. Požadujú zachovať na sídlisku 
Krasňany jej záhradný charakter. Nesú-
hlasia so  znižovaním (zmenšovaním) 
zelene; s  chaotickým budovaním cyk-
lochodníkov na  úkor zelene; s  väčšou 
priepustnosťou vnútrosídliskových ulíc 
a  ulice Kadnárova ich zobojsmernením; 
so  siahnutím na  súkromný majetok po-
zemkov a existujúcich stavieb (garáží). 

Predložený	 územný	 plán	 nebol	 vy-
pracovaný	 v  zmysle	 požiadaviek	 obča-
nov	a ani	v zmysle	verejného	zhromaž-
denia občanov zo dna 5. 6. 2014.

Bude spravodlivosť slepá? 
Dušan Veselý

obyvateľ Krasňan
Úplná verzia článku je na www.racan.sk

Obyvatelia	sídliska	Krasňany	požadujú	zákonné	jednanie

http://dusan-vesely.racan.sk/2018/09/obyvatelia-sidliska-krasnany-pozaduju.html
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Radko Tiňo sa narodil v  roku 1974. 
Vyštudoval Slovenskú technickú univer-
zitu, Fakultu chemickej a  potravinárskej 
technológie, na  ktorej obhájil aj doktorát 
a  docentúru. Venuje sa pedagogickej aj 
výskumnej činnosti. Je členom EFPRO 
(European Fiber and Paper Research Or-
ganization), svetovej organizácie SWST 
(Society of Wood Science and Technolo-
gy) a od roku 2016 je aj členom poradné-
ho zboru expertov Slovenskej komisie pre 
UNESCO. V minulosti bol aktívnym čle-
nom organizácií MENSA Slovensko a Slo-
venského syndikátu novinárov. V  súčas-
nosti je podpredsedom OZ Priatelia Rače, 
združujúceho aktivistov snažiacich sa 
o zlepšenie života a prostredia v Rači. Nik-
dy nebol členom žiadnej politickej strany.
 Na základe čoho si sa rozhodol kandi-

dovať	na poslanca?
Rozhodovanie nebolo jednoduché a ani 

rýchle. Pravdupovediac, k tomu, aby som 
kandidoval, ma vyzvali ľudia z  blízkeho 
okolia a členovia OZ Priatelia Rače. Ja sám 
som túto ambíciu pôvodne nemal. Súvise-
lo to hlavne s faktom, že sa nám nedávno 
narodila dcérka a že mám aj bez poslan-
covania množstvo aktivít. Poradil som sa 
však s manželkou a po dlhšom zvažovaní 
som súhlasil s  tým, že sa pokúsim získať 
vo voľbách dostatok hlasov na to, aby som 
ako poslanec mohol lepšie pomáhať roz-
voju lokality, v ktorej sme sa rozhodli žiť.
•	Ako	prebiehal	 zber	podpisov?	Sú	 ľudia	

ochotní	baviť	sa	o komunálnej	politike?
Rozhodol som sa, že budem zbierať pod-

pisy pod svoju kandidatúru kontaktovaním 
ľudí na ulici. Myslel som si však, že to bude 
jednoduchšie. Nazbierať 500 podpisov je 
riadna fuška. Mňa osobne zatiaľ mnoho ľudí 
nepozná, keďže som doposiaľ nemal ambí-
cie veľmi sa ukazovať na verejnosti a progra-
movo pracovať na svojom „politickom obra-
ze“. To sa samozrejme premieta do ochoty/
neochoty časti ľudí venovať mi svoj podpis. 
Rendez je špecifický tým, že si ľudia volia 
svojho tradičného poslanca a  časť z  nich 
nie je ochotná sa ani začať baviť o podpore 
niekoho iného. Vidím tiež rezignovanosť 
a skepsu. Ľudia dnes skrátka politikom ne-
veria a chcú mať iba pokoj. Na druhej strane 
som stretol aj ľudí (mladých aj starších), kto-
rí veria, alebo skôr dúfajú v normálny život. 
Títo sú ochotní diskutovať nie o politike ako 
takej, ale o  reálnych konkrétnych problé-
moch a  možných spôsoboch ich riešenia. 
Drvivá väčšina z týchto ľudí mi aj venovala 
svoj podpis. Za to im úprimne ďakujem.

•	„Ešte	žiadny	račiansky	starosta	sa	nezau-
jímal o Rendez“. Nakoľko vnímaš prav-
divosť	tohto	tvrdenia?	Prečo	by	sa	mal	
starosta	zaujímať	osobitne	o Rendez?
Pravdivosť tohto tvrdenia nemôžem vy-

vrátiť, ani potvrdiť. My (naša rodina) sme 
sa na Rendez prisťahovali v roku 2011. Ak 
sa však pozrieme na  stav infraštruktúry 
a  služieb na  Rendezi, je zrejmé, že mini-
málne počas posledných 30 rokov nebola 
táto lokalita prioritou žiadneho z  račian-
skych starostov a  bratislavských primá-
torov. Starosta by sa podľa môjho názoru 
„nemal zaujímať osobitne o Rendez“, mal 
by však rovnocenne a rovnomerne mana-
žovať údržbu a rozvoj všetkých častí Rače.
•	 Čo	 vnímaš	 ako	 najväčšie	 problémy	

Rendezu	 a  ako	 by	 si	 chcel	 prispieť	
k ich riešeniu?
Problémov je tu viacero a je veľmi náročné 

určiť im prioritu. Každopádne, jednou z naj-
väčších výziev je úroveň hromadnej dopravy. 
Podľa nového grafikonu, autobusové linky 
už nezačínajú a nekončia na zastávke Na pa-
sekách, ale pokračujú až do Vajnôr. Na tom 
by nebolo nič zlé, keby kvôli tomu nedochá-
dzalo k častým meškaniam a vynechaniam 
spojov. Ľudia z Rendezu tak nemajú veľmi 
na  výber a  musia sa prepravovať automo-
bilmi. Mne samotnému trvá cesta do práce 
linkami MHD 45-50 minút, s  prestupom 
v centrálnej Rači. Doba je však priaznivo na-
klonená podpore využívania vlakovej dopra-
vy. Na konci Rendezu, na Východnej ulici, 
je vlaková stanica, ktorú by sme všetci radi 
začali využívať na cestu do a z mesta. Hovo-
rí sa o tom už nejaký čas a na pôde BSK sa 
to už začalo aj riešiť. Dôvodom, prečo tomu 
tak zatiaľ nie je, je chýbajúci perón, ktorý je 
potrebné vybudovať, aby sa vôbec dalo na-
stúpiť a vystúpiť z vlaku. Technicky to nie je 
problém zrealizovať, tak dúfam, že sa toho 
v blízkej budúcnosti dočkáme.

Ďalším veľkým problémom sú rozbité 
cesty. Ulica Pri Šajbách dnes znesie aj naj-
prísnejšie kritéria pre tankodróm. Na nej 
však nestačí iba vyplniť diery asfaltom. 
Bude potrebná celková oprava aj s rekon-
štrukciou podkladových vrstiev. Opravu 
nutne potrebujú aj napojené ulice Trávna 
a Stolárska (smerom do Rače) a Východná 
(smerom do Vajnôr).

Osobitnou kapitolou sú chodníky. Malá 
časť z nich (pri bývalej Pošte) bola nanovo 
vyasfaltovaná, avšak chýbajúci chodník 
do areálu na Sklabinskej, zničený chodník 
na Dopravnej a Pri Šajbách a chodník strá-
cajúci sa pod čiernou stavbou na  Trávnej 

ulici výrazne obmedzujú pohyb chodcom, 
hlavne mamičkám s  kočíkmi. Prechod 
cez železničné priecestie a  ďalej smerom 
do Rače je hazardovaním so zdravím a ži-
votmi. V tomto prípade je veľkým problé-
mom plechová hrdzavá búda, ktorá znepre-
hľadňuje križovatku hneď za priecestím. Už 
dva roky sa ju snažím legálne odstrániť.

Veľkým problémom Rendezu je aj fakt, 
že časť pozemkov patriacich ŽSR a budú-
cim developerom, nie je riadne kosená 
a  udržiavaná. Železnice vraj nemajú ka-
pacity na  niekoľkonásobné kosenie počas 
letných mesiacov, developeri na  to kašlú. 
A  MČ Rača to nerieši. Ľudia si to občas 
pokosia svojpomocne pred vlastným vcho-
dom, ale nemá to tak byť. Riešením by bolo 
zverenie predmetných pozemkov do sprá-
vy MČ Rača a primerané navýšenie počtu 
pracovníkov Oddelenia čistoty a údržby.

Zatiaľ sme sa nedotkli problému s kana-
lizáciou. Ulica Na pasekách bola až do toh-
to roka z pohľadu kanalizácie bezprizorná. 
Vďaka iniciatíve a  nezlomnej vôli Viery 
Štrbákovej sa konečne tento rok podarilo 
kanalizáciu vyhlásiť za  verejnú a  zveriť ju 
do správy BVS. To je tá dobrá správa. Horšia 
čaká obyvateľov ulice v blízkej budúcnosti. 
Kanalizácia je totiž na viacerých miestach 
poškodená a bude potrebovať opravu spo-
jenú s  rozkopávkou ulice. To samozrejme 
prinesie ďalšie problémy s  umiestnením 
množstva parkujúcich automobilov. Rieše-
ním by bolo vykonať opravy v  mesiacoch 
mimo vegetačného obdobia a  dohodnúť 
s majiteľmi pozemkov dočasné parkovanie 
na poliach v tesnej blízkosti ulice.
•	Tvojou	záľubou	je	hudba,	hra	na gitare	či	

spev,	stíhaš	sa	jej	venovať	v súčasnosti?
S  narodením dcérky som preorgani-

zoval rebríček svojich priorít a hudba sa 
tým pádom dostala na spodnejšie prieč-
ky. Nevzdal som sa jej, len som zredu-
koval množstvo skúšok a  čas strávený 
mimo rodiny. Zatiaľ to nemá negatívny 
vplyv na kvalitu mojej produkcie... aspoň 
dúfam. Naopak, s  menším počtom skú-
šok prišla opäť väčšia chuť vytvoriť niečo 
nové a v každej z mojich troch kapiel (La-
valier, Wasabi Circus aj Mysami) vzniklo 
niekoľko nových piesní.
•	Ďakujem	za rozhovor.

Zhováral sa Ján Drotován
redaktor račan.sk výber

Úplná verzia článku je na www.racan.sk

Na Rendezi sa dlhodobo neinvestovalo, 
stav infraštruktúry je alarmujúci
Rozhovor s kandidátom na poslanca MZ Bratislava-Rača za Rendez 
doc.	Ing.	Radkom	Tiňom,	PhD.

http://www.racan.sk/
http://obcan.racan.sk/2018/08/Na-Rendezi-sa-dlhodobo-neinvestovalo-stav-infrastruktury-je-alarmujuci.html
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Tieto riadky píšem 
v čase, kedy sú podpi-
sové listiny nezávislých 
kandidátov na poslan-
cov odovzdané miest-
nej i mestskej volebnej 
komisii. Odovzdaniu 
predchádzalo niekoľko 

týždňov prežitých v uliciach predovšetkým 
centrálnej Rače. Nedá sa zachytiť všet-
ko – veselé, komické i  nepríjemné, no to, 
čo chcem, je vyzdvihnúť všetky podnetné 
názory, ktoré som spoločne s  ostatnými 
vypočula a okamihy, ktoré som prežila pri 
oslovovaní občanov pri zbieraní podpisov 
na našu podporu za kandidátov na poslan-
cov. Tak, ako sme odlišní výzorom, rozlišu-
jeme sa i názorom. Prejaviť dnes svoj názor 
verejne, či vypočuť si protistranu, je o vytr-
valosti, odvahe a ochote na oboch stranách. 

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí 
nám dovolili sa im prihovoriť, tým, ktorí 
boli ochotní počúvať a debatovať i napriek 
rozdielnosti názorov, ale predovšetkým 
ďakujem tým z Vás, ktorí ste nám prejavili 
dôveru poskytnutím údajov. Vaším pod-
pisom ste nám dali šancu stať sa účastník-
mi „súťaže“ spolu s tými, ktorých zapísali 

politické strany. V minulých týždňoch sa 
potvrdilo známe „lepšie raz prežiť ako sto-
krát počuť“. Odpovede na otázky, pre koho 
zbierate podpisy, za koho kandidujete, čo 
nám viete sľúbiť, prečo kandidujete, v akej 
oblasti chcete niečo dosiahnuť, kto je Va-
šim favoritom na starostu – tieto i mnohé 
iné, boli zodpovedané viac ako tisíckrát.

Najčastejšie som odpovedala na otáz-
ku, prečo chcem ísť do  politiky, keď je 
taká špinavá a i tak sa nič nelepší. Pokú-
sim sa dať svoju odpoveď. Ešte v čase, keď 
som sa z dôvodu pracovných povinností 
začala pohybovať v prostredí tzv. „vysokej 
politiky“, zúžila som si výklad slova poli-
tika na  tú časť, ktorá najviac ovplyvňuje 
ekonomiku – politiku chápem ako sprá-
vu vecí verejných a  politika ako dobré-
ho či zlého hospodára. Ak som si chcela 
zachovať nadhľad, zúžila som si výklad 
na  jednoduchú „účtovnú šibenicu“ má 
dať – dal. Úmyselne som nerozlišova-
la liberála od  konzervatívca, či ľavičiara 
od  pravičiara. Snažila som vidieť najprv 
slušného odborníka s  charakterom, kto-
rý si je vedomý svojej zodpovednosti 
a podľa toho sa správa, lebo si váži sám 
seba. Peniaze totiž ideológiu nerozlišujú. 

Záleží iba na  ľuďoch, ktorí majú tú moc 
rozhodovať o ich použití, ako i na nás os-
tatných, ako sa zaujímame o  nakladanie 
s  naším spoločným majetkom. A  to, čo 
môže pomôcť, je nájsť medzi sebou tých, 
ktorým na tom skutočne záleží, vedia pri-
spieť svojimi znalosťami, skúsenosťami, 
časom k zlepšeniu situácie.

Ak si spomeniem na  naše začiatky – 
verím, že sa dokážeme posunúť. Je to už 
vyše roka, čo sme sa niekoľkí obyvatelia 
centrálnej Rače začali stretávať pravidelne 
a cielene. Príčinou či dôvodom bol nesú-
hlas a nespokojnosť s viacerými aktivita-
mi a  výsledkami činnosti nášho miest-
neho úradu a  s  ich dopadom na  kvalitu 
života nás všetkých. Naším spoločným 
menovateľom boli a  sú jednoduché pra-
vidlá – odbornosť a nezávislosť, charakter 
a  slušnosť. Naším cieľom bolo postaviť 
kandidátov zo všetkých lokalít centrálnej 
časti Rače, to sa nám zatiaľ nepodarilo. 
Naše rady preriedili i ambície, ktoré pre-
tavili nezávislosť do  závislosti od  zosku-
penia politických strán. Na  druhej stra-
ne, stretli sme sa s rovnako zmýšľajúcimi 
obyvateľmi z Východného i Krasňan. 

A preto – držme si palce!
Ingrid	Vanerková

kandidátka na poslankyňu za Raču
v miestnom a mestskom zastupiteľstve

Voľby a zberatelia podpisov

V júni obyvatelia dostali do schránky 
reklamné noviny Račan. Spravodaj pre 
ľudí z Rače, Krasňan a Východného.

Svet bulvárneho novinára...
Ján Bednarič vytiahol ťažké zbrane bul-

várneho novinára – palcové titulky, polo-
pravdy, výmysly, ohováranie, lži... A do ko-
hože ťal a bodal? Ako obvykle do Michala 
Drotována, uchádzača o post starostu Rače. 
A  prečo? Lebo súčasný starosta chce aj 
po  jesenných voľbách zostať pri kormidle 
a Ján Bednarič s partnerkou Evou Miklán-
kovu pri vesle. V článku Hrozí, že po parku 
nás Drotován pripraví o ďalšiu užitočnú 
stavbu opisuje skutky poslanca Drotována 
v temných farbách. A robí to tak, aby si oby-
vatelia Rače zodpovednosť za najväčšie ne-
zdary a zlyhania súčasného starostu spojili 
s menom Michala Drotována:
•  Na Hagarovej ulici v roku 2014 údajne 

maril zámenu pozemkov mesta s  in-
vestorom a keby uspel, v Krasňanoch 
by dnes vraj stála kontroverzná poly-
funkčná budovu.

•  Na tzv. Radničnom námestí v roku 2016 
údajným marením zámeny pozem-
kov spôsobil, že namiesto parku máme 
v strede Záhumeníc ďalšiu budovu.

•  Údajne je jednou zo šedých eminencií, 
ktorá ťahá nitky, organizuje obštrukcie 

a zdržiava výstavbu unikátneho špor-
tového komplexu LBG Aréna.

•  A údajne ohrozuje roky pripravované 
prepojenie Peknej cesty s  Račianskou 
ulicou.
A  akoby toho nebolo dosť, čitateľ sa 

v  inom článku dozvedá, že Michal Dro-
tován býva na  sídlisku Malé Krasňany, 
kde si kúpil údajne luxusný byt za  vyše 
100 000 eur.

... a aká je skutočnosť?
Taká, že na Hagarovej ani na tzv. Rad-

ničnom námestí nebol nikto – a  teda 
ani Michal Drotován – proti zámene 
pozemkov ako takej. Časť obyvateľov 
Rače a  mestských poslancov mala váž-
ne výhrady len voči nevýhodným pod-
mienkam, ktoré s  investormi dojednal 
starosta Pilinský a  ktoré v  mestskom 
zastupiteľstve obhajoval tak, akoby bol 
konateľom investorov. Opodstatnenosť 
zámeny na  tzv. RNR obhajoval mestský 
poslanec Pilinský do omrzenia opakova-
ním mantry „park je lepší ako budova“, 
ale o výhodnosti zámeny nedokázal pre-
svedčiť kolegov v mestskom zastupiteľstve 
ani na dva pokusy. Podčiarknuté a sčíta-
né: budova namiesto parku je výsledok 
neochoty a neschopnosti Petra Pilinské-
ho	obhajovať	verejný	záujem.

Údajné zdržiavanie výstavby LBG 
Arény a  údajné ohrozovanie prepojenia 
Peknej cesty s Račianskou ulicou sú – ako 
Michal Drotován preukázal vo svojom 
blogu – bezostyšné výmysly Jána Bedna-
riča.

Ohováranie vo veci kúpy bytu na síd-
lisku Malé Krasňany, ktoré vypustil 
do  verejného priestoru starosta v  roz-
hovore pre račan.sk výber, Ján Bednarič 
okorenil tvrdením, že sa jedná o luxusný 
byt. Tak ho nenazval ani predajca. Tieto 
výmysly Michal Drotován vysvetlil a vy-
vrátil v inom blogu.

Za pozornosť stojí, že ani tentoraz Ján 
Bednarič nenašiel odvahu sa pod články 
podpísať.

Pre istotu sa skryl za  značky Jč, ja, 
bed...

Na záver
Budova MERCATINO vyrastá na mies-

te sľubovaného nového parku ako pomník 
arogancie	developerov Kmotríka a Repáka 
a  ako dôkaz	 vyjednávacej	 neschopnos-
ti starostu Pilinského. Ak sa starostovi 
a jeho mediálnej ľavej ruke pre MERCA-
TINO žiada ľudovejšie pomenovanie, vý-
stižný je názov PILINSKÉHO PARK.

Verím, že Račania majú mediálne ma-
névre starostovho imidžmejkra prečítané 
a nenechajú sa nimi ďalej vodiť za nos.

Miro Ščibrany
OZ račan.sk

„Hriechy“ poslanca Michala D.

http://miro-scibrany.racan.sk/2018/06/Udajne-hriechy-poslanca-Michala-Drotovana.html
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Na  Slovensku riešime v  domácej opat-
rovateľskej starostlivosti dva problémy: kto 
bude opatrovať našich odkázaných občanov 
a za aký plat je ochotný túto prácu robiť.

Na Slovensku chýbajú opatrovateľky
Chýbajú v  domácej starostlivosti ako 

opatrovateľky zamestnané v  jednotlivých 
obciach, ale chýbajú aj opatrovateľky v za-
riadeniach sociálnych služieb. V  Rakúsku 
pracuje v tomto roku približne 50 000 našich 
opatrovateliek, ďalšie pracujú v  Nemecku, 
Švajčiarsku, Nórsku a v iných krajinách, od-
hadom celkom je to viac ako 90.000 opat-
rovateliek. Tieto by sa mohli starať o našich 
občanov. Ale už nechcú pracovať za mini-
málnu mzdu. Chcú taký plat, aby sa mohli 
aj ony postarať o svoje deti a o seba. Naviac 
malý plat znamená ešte menší dôchodok. 
Náš štát touto politikou vytvára celú sku-
pinu občanov, ktorí sa nebudú môcť o seba 
postarať v  starobe a  nebudú mať peniaze 
na život, lieky, opateru. Štát sa snaží o udr-
žanie nízkeho percenta nezamestnanosti. 
No ak nám zúfalo chýbajú opatrovateľky 
a  my nevieme zaplatiť našim opatrovateľ-
kám a ony odchádzajú do zahraničia, mu-
síme otvoriť trh práce pre tých, ktorí budú 
chcieť na Slovensku pracovať.

Ako je to u nás v Rači?
O našich odkázaných ľudí sa stará pri-

bližne 20 opatrovateliek, ktoré sú zamest-
nankyňami mestskej časti Bratislava-Ra-
ča. Je to málo, potreba je určite vyššia. 
Mzdové náklady na  jednu hodinu opat-
rovania sú približne 5,- €. Občan však 
neplatí tieto náklady, ak by sme to sprie-
merovali (podľa rôznych poskytovaných 
služieb, ktoré robia opatrovateľky v  do-
mácnosti), uhradí približne 1,- € za hodi-
nu práce. Ostatné náklady (mzdové a iné) 
sú prekrývané v  rozpočte Rače. Rača 
nedokáže vyhovieť všetkým žiadateľom. 
Mnohí občania si preto najali opatrova-
teľku súkromne, platia jej „na ruku“ a sú 
radi, že je o  ich otecka alebo mamičku 
postarané. Sú radi, že nemusia uvažovať 
o umiestnení do pobytového zariadenia. 
Táto situácia bude z  roka na  rok horšia. 
Odkázaných ľudí bude stále viac. My sa 
musíme rozhodnúť, o koľko odkázaných 
ľudí sme schopní sa postarať. V  Rači sa 
musíme rozhodnúť, koľko prispejeme 
tým občanom, ktorých sme už nedoká-
zali opatriť vlastnými, račianskymi opat-
rovateľkami. Tento rok sme v  rozpočte 
vyčlenili na príspevky občanom, ktorí si 
objednali domácu opateru u  iného po-

skytovateľa, 10  000 €. Nik sa o príspevok 
neprihlásil. Napriek tomu budem odpo-
rúčať, aby sme aspoň túto sumu rozpoč-
tovali aj budúci rok, lebo každá pomoc je 
dobrá a je pre našich seniorov.

Celková situácia v  poskytovaní domá-
cej opatrovateľskej službe na Slovensku je 
zlá. Štát túto kompetenciu zveril obecným 
samosprávam ako ich originálnu kom-
petenciu. V  reči peňazí to znamená, že 
obciam uhradil za výkon aj tejto kompe-
tencie peniaze, ktoré obec dostáva v  po-
dielových daniach. Podielové dane sa vy-
tvárajú z výberu daní z príjmov fyzických 
osôb. Celý výber, t. j. 100% štát rozdelí 
samosprávam. 70 % posiela obciam a 30 % 
posiela vyšším územným celkom. Naviac 
je veľa ľudí zamestnaných, a preto sa zvy-
šuje odvod do týchto daní. Napriek tomu 
peniaze nestačia na  pokrytie všetkých 
kompetencií. Preto musí nastúpiť štát a ten 
veci rieši do roku 2020 eurofondami. Ale 
čo bude po  tomto období, ako sa vyspo-
riadajú obce s  rastúcou potrebou peňazí 
na financovanie domácej starostlivosti?

Bez účinnej pomoci štátu je tento 
problém neriešiteľný.

Ing. Milada	Dobrotková,	MPH
riaditeľka zariadenia sociálnych služieb

kandidátka na poslankyňu za Raču

Odkázaní seniori 
prosili štát o  pomoc. 
Nie iba v tomto roku, 
je to nekonečný prí-
beh už asi 20 rokov. 
Tí, ktorí nemali šťastie 
umiestniť svojho blíz-
keho do  pobytové-

ho zariadenia zriadeného samosprávou 
a museli svojho otca alebo mamu umiest-
niť k neverejnému poskytovateľovi sociál-
nych služieb, ani tento rok sa finančnej 
pomoci svojej obce nedočkajú. 

Nie je to len problém Rače. Okrem 
Banskej Bystrice a  Martina na  Slovensku 
neposkytuje žiadna obec tzv. finančný prí-
spevok na prevádzku. Prečo? Lebo nie sú 
peniaze, lebo nemajú Komunitný plán so-
ciálnych služieb, a preto nevyčlenili v roz-
počte peniaze, lebo.... lebo neobjednali 
u daného poskytovateľa pre svojho občana 
služby. Je to nekonečný kolotoč výhovo-
riek. Základom však je, že obce objektívne 
nemajú dosť peňazí, a to nikto nevyrieši.

Podľa zákona o  sociálnych službách 
musí obec svojmu občanovi umiestne-
nému u  neverejného poskytovateľa po-
skytnúť tzv. príspevok na  prevádzku, to 
znamená na  prevádzkové náklady. Tým, 

by sa pre občana znížila cena za sociálne 
služby.

Na čo má v pobytovom zariadení občan 
nárok?

Na príspevok, ktorý poskytuje minis-
terstvo. Od roku 2018 prispieva štát cez 
rozpočet Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a  rodiny SR, a  to podľa „odkáza-
nosti“ na  sociálnu službu. Najvyšší VI. 
stupeň odkázanosti predstavuje v  tomto 
roku príspevok ministerstva na  1 lôžko 
456,75€ mesačne. Je to veľa peňazí, ale aj 
tak to nestačí. Náklady na  zabezpečova-
nie sociálnych služieb v tomto roku stúpli. 
Zvýšili sa náklady na mzdy: zvýšila sa mi-
nimálna mzda, zaviedli sa príplatky. V za-
riadení, v  ktorom pracujem, sa zvýšenie 
prejavilo o 18%, čo je zničujúce.

Druhý príspevok je zo samosprávy 
a  ten	 je	 vždy	 veľmi	 problematický. Ne-
verejní poskytovatelia musia cenu za so-
ciálne služby odvodzovať od  nákladov, 
z ktorých odrátajú príspevok ministerstva 
a príspevok samosprávy, ak ho dostanú. 

Cena, ktorú platí občan u  verejného 
poskytovateľa,	sa	ani	nepribližuje	nákla-
dom, ktoré má daná samospráva na  po-
skytovanie sociálnych služieb. Je stanovená 

vo VZN (všeobecne záväznom nariadení) 
a odráža sociálny charakter služby. 

U neverejného poskytovateľa zaplatí 
občan viac. Prečo?

Lebo cena neverejného poskytovateľa 
odráža	výšku	nákladov, kým cena verej-
ného je dotovaná z verejných peňazí. 

Rozdiel medzi skutočnými nákladmi ve-
rejného poskytovateľa a cenou stanovenou 
vo VZN zaplatíme my všetci v podielových 
daniach, ktoré štát poskytuje samospráve. 
Je to správne a vyjadruje to sociálne cítenie 
poslancov, starostov, županov. Lenže prečo 
ten istý princíp neuplatňuje samospráva 
voči občanom, ktorí nemali to šťastie, aby 
sa dostali do „lacnejšieho“ samosprávneho 
zariadenia? Prečo im neprispieva podob-
nou výškou ako u verejného poskytovateľa, 
aby sa zabezpečil rovnaký prístup občanov 
k verejným zdrojom? Žiaľ, stále je to tak, že 
niektorí dostávajú z verejných zdrojov viac 
a niektorí menej, alebo nič. Prístup samo-
správy	sa	musí	zmeniť.

O spravodlivosť a rovnosť pri poskyto-
vaní príspevkov na sociálne služby obča-
nom sa budem usilovať aj v budúcnosti. 
Dnes je takmer 42 % poskytovateľov so-
ciálnych služieb neverejných. Poskytujú 
svoje služby občanom a tí si zaslúžia rov-
naké zaobchádzanie.

Ing. Milada	Dobrotková,	MPH
riaditeľka zariadenia sociálnych služieb

kandidátka na poslankyňu za Raču

Prečo nemáme opatrovateľky

V pobytových zariadeniach mnohí občania 
nedostanú pomoc samosprávy
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Začiatkom júla bolo vydané zatiaľ ne-
právoplatné územné rozhodnutie na zámer 
Dolný Slanec, zaslal som voči nemu odvo-
lanie. Ak by nebola povolená cesta, nebolo 
by možné stavať ani zámer Dolný Slanec. 
Pozrieme sa však podrobnejšie, o čo v úze-
mí ide.

V prvom rade v danom území územný 
plán neumožňuje viesť cez vinice (funkč-
ná plocha 1202) cestu pre zámer Dolný 
Slanec. Dopravný koridor je tam daný dl-
hodobo a  je súčasťou zámeru predĺženia 
Galvaniho/Bojnickej.

Môžeme sa baviť, či je realizovateľný aj 
s tunelom alebo bez. Ponechanie územnej 
rezervy aj pre tunel sa však vo svetle roz-

voja západnej časti Bratislavy – Bory, Zá-
horská Bystrica, DNV, Dúbravka, Lamač 
javí ako potrebné aspoň pre budúcnosť. 
Samotné predĺženie a spojenie Račianskej 
s  Bojnickou/Galvaniho sa jednoznačne 
ukazuje ako nevyhnutnosť. Zostáva aj 
v  genereli dopravy (tam variant bez tu-
nela). Napojenie zámeru Dolný Slanec 
na  túto komunikáciu sa javí ako jediné 
logické riešenie.

V  tomto svetle povolenie komuniká-
cie cez vinice v rozpore s územným plá-
nom je iba ďalším krokom k tomu, aby sa 
oddialilo riešenie predĺženia Bojnickej/
Galvaniho – čím menší tlak, tým menšia 
šanca na realizáciu.

Možno sa pýtate, prečo sa predĺženie 
Bojnickej/Galvaniho nerealizuje a  stále 
sa odsúva (aktuálne na „najskôr po roku 
2023“)? Žiaľ, realizácii nepomáha ani 
starosta mestskej časti Rača, ktorý dlho-
dobo	požaduje	technicky,	stavebne	a do-
pravne nezmyslený variant vyústenia 
Bojnickej/Galvaniho na Peknú cestu.

Starosta mestskej časti Bratislava-Rača 
nikdy nevysvetlil, prečo by mal byť va-
riant vyústenia na Peknú cestu lepší ako 
v oblasti Nový Záhon. Myslím si, že by to 
zaujímalo nielen obyvateľov Peknej cesty 
a Krasňan. Pre názornú ukážku na mape 
je súčasný koridor (zelená) a koridor na-
vrhovaný starostom Rače (červená).

Ak sa niekto snaží tvrdiť, že spor 
o komunikáciu Horská-Račianska, ktorá 
je integrálnou súčasťou projektu Dolný 
Slanec, je iba nejaká banalita, pripomí-
nam nižšie ďalšie projekty, ktoré plánuje 
v  budúcnosti (ak sa im podarí presadiť 
zmenu územného plánu) spoločnosť 
Grunt, a. s.

A: Ohňavy

B: Dolná Pekná (pozemok za Grafiou)

Podľa stanoviska zaslaného spoločnos-
ťou Grunt, a. s. na  BSK v  roku 2012 sú 
však ambície ešte väčšie...

Michal Drotován
kandidát na starostu Rače

www.facebook.com/michal.drotovan
www.drotovan.sk

Kauza Dolný Slanec 
– hrá sa o veľa

Územný plán hl. mesta SR Brastislavy, rok 2007 v znení 
zmien a doplnkov, výkres: Komplexný návrh so zakreslením 
plánovanej dopravnej stavby Vonkajší polookruh Lamač – 

Galvaniho ulica.

z hľadiska dopravnej infraštruktúry pre-
ferujeme variant 2 s modifikáciou:
preveriť možnosť preriešenia časti vonkaj-
šieho dopravného polokruhu v Bratislave 
z polohy Žabí majer – Nový Záhon do po-
lohy Žabí majer – Pekná cesta s návrhom 
prepojenia na Račiansku ulicu pod terénom 
a pos železnicou Bratislava - Trnava bez 
prepojenia do Lamača, uvedený návrh by 
reprezentoval finančne nenáročnejší variant 
bez negatívneho ovplyvnenia stabilizované-
ho územia ako riešenie v platnom UP Bra-
tislavy, prepojenie južnej a severnej časti 
mesta by v okrajovej polohe zabezpečovala 
navrhovaná diaľnica D4 podľa variantu 2.

Stanovisko starostu zaslané BSK.

http://www.facebook.com/michal.drotovan 
http://www.drotovan.sk
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Rača mladne a stále 
sa zvyšuje počet mla-
dých rodín s deťmi, čo 
je skvelá správa. Na-
koľko je dôležité, aby 
sa ľudia viac hýbali 
a  nesedeli iba doma 
za  počítačom (mobi-

lom, tabletom atď.), vytipoval som dve loka-
lity, kde navrhujem v najbližšej budúcnosti 
zriadiť detské ihrisko pre všetky deti a tiež 
doplniť ho o stroje na cvičenie.

1.  Park J. M. Hurbana
Navrhujem revitalizovať park J. M. Hur-

bana a využiť plochu aj na umiestnenie hra-
cích prvkov a prvkov na cvičenie – samo-
zrejme doplnené o  lavičky a  smetné koše. 
Jedná sa hlavne o plochu nižšie na fotogra-
fiách.

Celý park je umiestnený na  parcelách 
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratisla-
vy, takže majetkovo by to nemal byť žiaden 
problém – potrebné je tiež doplniť ochrannú 
bariéru porastenú brečtanom a paviničom, 
ktorá by bezpečne oddelila park od  elek-
tričkovej trate. Prvky môžu byť v  decent-
ných farbách prírodného dreva, aby pekne 
zapadli do prostredia. V Medickej záhrade 
či na Hviezdoslavovom námestí sme v mi-
nulosti tiež umiestnili hracie prvky a ľudia si 
na ne zvykli a oživilo to aj celý priestor. Ve-
rím, že sa v spolupráci s obyvateľmi podarí 
nájsť najlepšie riešenie pre všetkých.

2. Parčík na Víťaznej
Tento parčík, kde je aktuálne umiestnená 

jedna šmykľavka a lavičky, sa už dlhodobo 
tvári, že nemá žiadneho pána. Mestská časť 
neprejavila žiaľ záujem o riešenie stavu, keď 
sa vždy odvoláva na nedoriešený pozemok 
– pravda je však taká, že podľa mojich in-
formácií nikdy reálne nerokovala o pozem-
ku s  vlastníkom (čo je aktuálne Slovenská 
republika). Parcela E je zanesená pod číslo 
1295/27, k. ú. Rača. Majetkovo doriešiť to 
bude náročnejšie, ale nie nemožné. Na zák-
lade stretnutia s obyvateľmi ešte v roku 2014 
sme našli možnosť riešenia, aby malé ihris-
ko bolo funkčné, ale aby tiež nebolo umiest-
nené úplne blízko rodinných domov – tam 
sa navrhuje pás zelene. Celý parčík má cca 
500 m2.

P. S.: Na ihriskách je potrebné navrhnúť 
aj hracie prvky pre všetky deti, takže aj bez-
bariérové ako napr. na tomto obrázku. Po-
stupne plánujem predstaviť viacero bodov 
môjho programu – celý bude zverejnený, 
tak ako som sľúbil, v septembri.

Michal Drotován
kandidát na starostu Rače

www.facebook.com/michal.drotovan
www.drotovan.sk

Objednávateľ Michal Drotován, Bratislava
Poskytovateľ OZ račan.sk, 831 06 Bratislava 

Albánska 5A. IČO 42183863
strany 2-3 a 8-9

Projekt nových 
detských ihrísk 
v Rači

Sledujte na webe portál 
račan.sk www.racan.sk

http://www.facebook.com/michal.drotovan
http://www.drotovan.sk
http://www.racan.sk/
http://www.racan.sk/
http://www.racan.sk/
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Krááá...
Pod šedivým nebom visí čierna vrana. Krááá... 
Sláva ti, sláva, račiansky sivý betón.

Sláva ti. Ty, čo si všetko podpísal mojím čiernym brkom. Krááá, sláva ti.
Prilep si na tvár červené fúzy. Aj čiapku z červenej kože na hlavu si daj. 
Nech každý vie.

Tak, ako pred stovkami rokov, aké je tvoje remeslo. Aké poslanie. 
A potom sa raz stane, že okrem svojho tieňa nebudeš mať priateľa. 
Potom si už môžeš zložiť červené fúzy. 
Aj čiapku.

Zubatá masku nevyžaduje. Má svoju. 
Krááááá.....

1. Náš pán starosta 
sa opätovne rozhodol 
kandidovať za  staros-
tu. Veľa občanov vy-
jadrovalo nespokoj-
nosť s jeho aroganciou 
a  vychvaľovaním sa 
v  Račianskom výbere 

a v Račanovi. Dnešná doba umožnila to, 
že v politike sa dá zbohatnúť, preto je ten 
boj o  funkciu starostu a  poslancov. Pán 
starosta vstúpil do politiky cez Stranu ze-
lených. Ďalej využil to, že do mestského 
zastupiteľstva sa dostal cez stranu MOST-
-HID. Teraz v  novinách Račan oznámil, 
že ide kandidovať ako nestraník. Prečo? 
No preto, že taký mesačný príjem cez tri-
tisíc eur nikde nezarobí pri jeho vzdelaní.

2. Nie je dobrá vizitka pre MČ Rača, že 
má pán starosta 50 bilbordov po Rači. Nie 
je to potrebné, pretože ľudia ho poznajú 
už 8 rokov starostovania a z Račianskeho 
výberu. Nie je slušné a ľudské, že sa našli 
občania, ktorí na veľa bilbordov napísali, 
že starosta je BIELY KÔŇ DEVELOPE-
ROV. Do volieb sú ešte necelé dva mesia-
ce a občania sa majú denne na to pozerať. 
Nie je to dôstojné a Rača si to nezaslúži.

3. Na  minulom zasadnutí som sa vy-
jadril, že v  septembri oznámim, ktorým 
poslancom odporučím, aby už v  ďalších 
voľbách nekandidovali. Sú to p.  Milan 
Andráš, Jozef Bratina, Rudolf Ivičič, Mi-
loš	Máťuš,	Róbert	Pajdlhauser,	Monika	
Luknárová a  Rastislav Žitný. Nezáujem 
o zlepšenie životného prostredia a nezá-
ujem námety občanov. Neúčasť na posla-
neckých dňoch. Oceňujem prácu pani 
poslankyne Milady Dobrotkovej.

4. Nebolo pre Raču dobré, že sme mali 
dve volebné obdobia pani prednostku 
a pána starostu, ktorí sa dištancovali od ob-

čanov (poslanecké dni). Pán starosta mal 
termín prijímať občanov v stredu. Bol som 
u neho trikrát. Moje námety sa nesplnili.

5. Nebolo pre Raču dobré, že sme ne-
mali prednostku z MČ Rača, ale z Pezinka. 
Pán starosta jej pridelil osobné auto z MÚ, 
ktoré používa z Pezinka na úrad a z úradu 
domov. Auto využíva aj na súkromné úče-
ly a na dopravu do Chorvátskeho Grobu, 
kde vykonáva kontrolórku so súhlasom 
starostu. Za 8 rokov sa náklady na použí-
vanie auta vyšplhali na desaťtisíce eur.

6. Informácia pána starostu v Račian-
skom výbere, že na  Radničnom námestí 
sa vybuduje park a  detské ihrisko, ktoré 
uhradí developer, potešila mladé rodiny, 
ktoré tam bývajú. Avšak tešili sa zbytoč-
ne. Bola to chyba pána starostu ako aj ne-
záujem poslancov, že sa to neurobilo.

7. Občania požadujú zverejniť prehľad 
v Račianskom výbere, ako bolo naklada-
né s financiami úveru 1,9 mil. €.

8. Revitalizácia detského ihriska 
na  Hubeného za  205.000 € je prehnaná. 
V meste Bardejov za podobnú čiastku re-
vitalizovali 10 ihrísk.

9. Materská škola Novohorská nebude 
dokončená ani za 8 mesiacov. Kto je zod-
povedný za  výber firmy na  dvoch stav-
bách, ktorá skrachovala?

10. Socha na Karpatskom námestí bola 
obnovená.

Na záver chcem povedať, že je nesluš-
né a  nedôstojné, keď pán starosta pred 
mojím vystúpením v diskusii na MZ vždy 
opustí rokovaciu miestnosť.

Želám všetkým občanom zdravie a po-
koj.

Ing. Milan	Depeš
Karpatské námestie 25, Bratislava-Rača

Úplná verzia je na www.racan.sk.

Čas volebný poma-
ly prichádza a s ním aj 
dvojaký meter a hlavne 
postoj „pána guberná-
tora“, starostu Pilin-
ského. Málokedy sa 
zamýšľam nad cho-
dom dejín, v  tomto 

hektickom a chaotickom období sa tomu 
nedá vyhnúť.

Píše sa rok 2018. Ó, aké pôsobivé ob-
dobie, čas, prítomnosť.

Na  stránkach regionálnych prosta-
rostovských plátkov sa začínajú objavo-
vať oslavné hodnotenia hlavného aktéra 
a aktérov o tom, čo všetko spravili a ešte 
len spravia pre blaho svojich spoluobča-
nov a spoluobčianok aj za štedrej pomoci 
„nezištných“ mecenášov, či jednoducho 
v rámci prachsprostého zadlžovania obce 
na roky budúce. Veď čože, „po nás poto-
pa!“

Písal sa rok 2016, keď sa skupina ob-
čianskych aktivistov postavila proti čier-
nym nelegálnym stavbám a  nadstavbám 
či vychytralým, zavádzajúcim zámenám 
pozemkov v areáli RNR. Naivne si mysle-
li, že zákon platí pre všetkých rovnako, no 
zistili pravý opak.

Stačila čarovná formulka „zmena stav-
by pred dokončením“, antidatovanie žia-
dosti na MÚ, kladné stanovisko a súhlas 
kompetentných a zázrak bol svete.

Aj tak za všetko môže Zvonár.
A  že sa o  to zaujímali aj vyšetrovacie 

orgány, čo už, stačí ich len zaviesť na ved-
ľajšiu koľaj a skutok sa nestal.

A  stavbári si veselo pracujú. Sviatok-
-nesviatok, sobota, nedeľa a svetlá žeria-
vov vysvecujú do  náprotivných okien aj 
dlho do noci. Veď biznis je biznis . Čo tam 
po  tých pár chudákoch „Závadskároch“ 
a  ostatných v  najbližšom okolí, však oni 
si zvyknú! Veď ich potom dajako odškod-
níme! Aspoň sľubom starostu a dáme to 
aj do  novín, nech všetci vedia, akí sme 
dobrí.

Prejde rok a pol a situácia sa opakuje. 
Síce o pár blokov ďalej, ale scenár je akýsi 
nový. Už sa nepracuje v sobotu, tobôž nie 
v nedeľu či sviatok. Už žeriavy nevysvecu-
jú dlho do noci novousadlíkom oklama-
ným vidinou krásneho bývania pri parku 
väčšom ako futbalové ihrisko do  okien 
ich nových, predražených bytov.

Už si stavebník nedovolí stavať nad rá-
mec stavebného povolenia, lebo ak áno, 
zasiahne všemocný pán starosta a stavbu 
dočasne zastaví. Už sa nebojí naplniť lite-
ru zákona. Veď pomaly nastáva čas voleb-
ný a každý bod sa počíta.

Takže občan NEZABÚDAJ!
Peter Mazúr 

kandidát na poslanca za Raču

Načo má pán starosta 50 bilbordov po Rači?
Námety	na	septembrové	zastupiteľstvo	MČ	Bratislava-Rača

Rovní a rovnejší

Alexander Marčan

http://milan-depes.racan.sk/2018/09/Naco-ma-pan-starosta-50-bilbordov-po-Raci.html
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Zuzana	 Čaputová, Irena Bihariová 
a Zora Jaurová, podpredsedníčky strany 
Progresívne	 Slovensko (PS), v  máji t. r. 
uverejnili na youtube video k téme ume-
lého prerušenia tehotenstva (UPT) ROZ-
HODOVAŤ MUSÍ ŽENA s  podtitulom 
„Interrupcia je iba krajné riešenie, ktoré si 
máloktorá žena vyberie, ak má inú mož-
nosť. No na konci je to vždy zodpovednosť 
ženy. Sme moderná európska krajina, kde 
ženy musia mať právo sa rozhodovať o svo-
jom živote. Materstvo je intímna a citlivá 
téma, do ktorej politici nemajú čo hovoriť. 
Progresívne Slovensko je za dôstojný život, 
ktorý je dôsledkom slobodných a  zodpo-
vedných rozhodnutí. Veríme ženám.“

Zuzana	 Čaputová je zároveň kandi-
dátkou PS na post prezidentky SR.

V  statuse na  facebooku som dámam 
z PS verejne položil otázku „Prečo vyne-
chávate	z rozhodovania	aj	ženou	dobro-
voľne zvoleného darcu spermie?“ Odpo-
vedala Irena Biháriová a vymenili sme si 
niekoľko komentov.

Irena Bihariová: „Otec nie je vylúčený 
z diskusie, ale konečné rozhodnutie pred-
sa musí urobiť ten, koho života a  tela sa 
to týka. Si predstav situáciu, že pár uva-
žuje o antikoncepcii, a žena by rozhodla 
o tom, že muž pôjde na vazektómiu. Žena 
môže mať pri tejto úvahe poradný hlas, 
ale o tom, či sa muž nechá vykastrovať, sa 
predsa na konci dňa musí rozhodnúť on 
sám, on sám s  tým musí byť stotožnený. 
Takto to platí aj v prípade UPT. Tu nej-
de totiž len o rozhodnutie, či sa pár stane 
rodičmi. Tu ide o to, že žena	je	tá,	v koho	
tele sa tehotenstvo odohráva, kto bude 
9  mesiacov	 ráno	 grcať	 a  znášať	 riziká	
a bolesti,	kto	bude	dva	dni	rodiť	v ukrut-
ných	bolestiach	a možno	bude	potrebo-
vať	rozrezať	brucho,	koho	život	ide	vždy	
pri tom v sázku. Kľúčová otázka je, či má 
niekto morálne právo rozhodnúť o  tom, 

aby sa niekto iný vystavil bolesti a pristú-
pil na  riziko ohrozenia života a  zdravia, 
okrem neho samého? Môže byť toto roz-
hodnutie spoločným rozhodnutím inej 
osoby, o koho život a zdravie sa nejedná? 
A  tým to všetko nekončí, ale začína: je 
to	 žena,	 kto	musí	 poskytnúť	 svoje	 telo	
na  výživu	 dieťaťa (ak si nikdy nekojil, 
nevieš si ani predstaviť obmedzenia s tým 
spojené pre ženu)... A  to už nehovorím 
o ďalších dopadoch na jej život, spojených 
s ďalšími, nielen biologickými, ale aj soci-
álnymi obmedzeniami: v našej kultúre sú 
to	 stále	 ženy,	kto	 sa	musí	obetovať,	 kto	
sa zrieka na nejakú dobu výkonu svojich 
základných ľudských práv v  prospech 
materstva, kto ostáva doma, kto sa vzdá-
va kariéry, práce, všetkého. (áno, toto sú 
veci, ktoré sa ešte dajú ovplyvniť, ale dnes 
to je stále v  zásade takto). Pokým	muži	
nebudú	schopní	byť	tehotní,	rodiť,	kojiť	
a následne	prijať	rovnakú	rolu	zapojenia	
pri	starostlivosti	o malé	dieťa v rozsahu, 
v akom dnes (žiaľ) prináleží len ženám... 
o rovnocennom rozhodovaní sa ani len 

nemôžeme	baviť. Ako som povedala, sú 
rovnocenným partnerom v  diskusii, ale 
rozhodnutie robí len ten, o  koho živote 
a zdraví sa rozhoduje.“

Miro Ščibrany: ad „Predstav si si-
tuáciu, že pár uvažuje o  antikoncepcii, 
a žena by rozhodla o tom, že muž pôjde 
na vazektómiu“ „Ekvivalentom“ kastrácie 
muža je sterilizácia ženy, preto tento prí-
klad v spojitosti s UPT považujem za ne-
náležitý. Nesie muž vinu za to, že Darca / 
evolúcia všetky Tebou vymenované úlohy 
zverili žene? Navyše, Tvoje argumenty sú 
v štýle „já, já, já, jenom já (žena)“, chýba 
mi v nich čo len slovo o práve plodu a die-
ťaťa na život a starostlivosť ženy aj muža. 
Plod / dieťa svoje právo na život ochrániť 
nedokáže, v záujme prežitia druhu homo 
sapiens tak musia urobiť dospelí. Ženy aj 
muži.

Irena Bihariová: „Skúsim ti to ešte 
inak, aby si to pochopil: predstavme si, 
že dieťa potrebuje darovať kostnú dreň, 
ktorú môže darovať jeho sestra. Môžu 
ostatní príbuzní rozhodnúť o  tom, že 
sestra bude darcom a zachráni život? To 
je to, čo sa ti snažím vysvetliť – nech je 
akokoľvek žiadúce, aby kostnú dreň da-
rovala (plod dozrel v  človeka), tak ne-
jestvuje a  nemôže jestvovať iný subjekt 
na rozhodnutie ako ten, z koho tela má 
byť iný človek zachránený. Nemôžeš	nú-
tiť	 iného	človeka,	aby	pristúpil	na utr-
penie,	bolesť,	obetu,	riziko	pre	svoj	ži-
vot	proti	 jeho	vôli,	dokonca	ani	 vtedy,	
ak	je	cieľom	uchrániť	od bolesti	iného.	
To je tá pointa.“

Miro Ščibrany: ad „Nemôžeš nútiť 
iného človeka, aby pristúpil na  utr-
penie, bolesť, obetu... ani vtedy, ak je 
cieľom uchrániť od  bolesti iného“ Pri 
UPT nejde o bolesť, ale o život spoločne 
splodenej bytosti. A tá je v tom nevinne. 
A bezbranná.

Irena Bihariová: „Miešaš dve veci – 
začal si debatu tým, či má byť do koneč-
ného rozhodnutia o UPT zapojený muž, 
ale argumentuješ odvolávkou na „nevin-
ný život“ a  miešaš do  toho jeho právo 
na život a právo na starostlivosť od otca. 
Tak potom buď sa bavíme o tom, či vôbec 
je UPT prípustné (a či vôbec môže o plo-
de niekto rozhodovať, a vtedy je na mies-
te baviť sa o právach plodu), alebo o tom, 
že UPT prípustné je a  spor ostáva len 
o tom, kto všetko o ukončení rozhoduje. 
Ak UPT akceptuješ, potom nemá zmysel 
baviť sa o právach plodu, a už vôbec nie 
o rodičovských právach. Aké rodičovské 
úlohy	 plní	 muž	 vo	 vzťahu	 k  embryu?	
Preto ti tu celý čas vysvetľujem rozdiel 
medzi	 úlohou	 muža	 a  ženy pri tomto 
rozhodovaní v danom štádiu, a preto to 
tu vysvetľujem výlučne v  rovine biolo-
gickej. Lebo v tomto štádiu je to výluč-
ne biologická vec: muž dal spermiu, ale 
v tele ženy sa to má celé odohrať. Neviem 
teda, čo presne je tvoj kamínek v topán-
ke – či to, že vôbec možno o plode do 12 
týždňov rozhodovať (vtedy chápem, že 
riešiš debatu vo vzťahu k  plodu), alebo 
si sa chcel spýtať, kto všetko o ukončení 
tehotenstva rozhoduje. Keďže	sa	bavíme	
o ukončení tehotenstva, a tehotná tu je 
len	 žena,	 neviem,	 kto	 iný	 by	mal	mať	
o tom posledné slovo.“

... že čo presne je môj	kamínek	v  to-
pánke?

To, že nejaká politická strana a  jej lí-
derky majú nad slnko jasnejšie v  takejto 
zložitej etickej záležitosti.

A začínam sa obávať, v  čom všetkom 
má PS porovnateľne jasno.

Miro Ščibrany
OZ račan.sk

„Rozhodovať	o	UPT	musí	žena.“	Naozaj?

http://miro-scibrany.racan.sk/2018/07/Rozhodovat-o-UPT-musi-zena.html
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Vieš... k  tomuto 
článku som sa dostal 
tak troška ako slepé 
kura k  zrnu. Ale tiež 
súhrnom okolnos-
tí, ktorých som bol, 
či som, aktívnym 
účastníkom. Teda... 

to kuriatko je pomyselné a  vzťahuje sa 
na  kombináciu divadelnej histórie Rače 
a  novovzniknutého divadla Endorfín, 
ktorý je, alebo chce byť, pokračovateľom 
divadelnej tradície v starobylej Rači. Ku-
riatko sa vyliahlo na jeseň minulého roku.

Ale skúsme rozmotať klbko histórie. 
V  Bratislave bolo postavené ako prvé 
divadlo (drevené) v r. 1741 a vzniklo pri 
príležitosti korunovácie Márie Terézie. 
Račania sa oneskorili so  svojím „divad-
lom“ „iba“ o cca 160 rokov.

Ale asi najväčšia erupcia divadelného 
života bola napodiv počas 2. svetovej voj-
ny. Možno to má súvis s postavením KKD 
(Katolícky kultúrny dom), ktorý posvätili 
14.9.1941. Javisko s „jamou pre orchester“ 
bolo v tej dobe jedno z najmodernejších. 
Vraj tu boli rôzne ochotnícke spolky a zá-
merom miestnej organizácie pri MS bolo 
združenie týchto spolkov do jedného cel-
ku. Výsledkom bolo prvé divadelné pred-
stavenie, ktorého premiéra bola 10. mája 
1942. Bola to Marína Havranová od Ivana 
Stodolu. Réžiu mali kaplán Karol Cibira 
spolu s Ľudovítom Číkom (podľa zázna-
mov). Scéna stála 12  000 korún sloven-
ských a repríza sa konala 14. mája. Ďalšie 
reprízy nie sú známe.

Rok 1943:
•  10. a 17. január, premiéra Urbánkovho 

Škriatka, v réžii J. Čerňana.
•  16. máj div. hra Petrolej od  Jaroslava 

Antonína Míču, rež. J. Čerňan
•  19. december Matka od J. Barč-Ivana, 

rež. J. Čerňan
Rok 1944:
•  5. a  12. marec J. G. Tajovský, Ženský 

zákon
•  19. marec „Združenie evanjelickej 

mládeže“ uvádza I. Stodolu „Keď jubi-
lant plače“

•  10. a 16. apríl div. hra Ekvinokcia od J. 
Vojnoviča.
Končí 2. svetová vojna, nastupuje nová 

éra. Na KKD je uvalená národná správa 
a  kultúra spomaľuje. Päťdesiate roky sú 
v znamení budovania krajších zajtrajškov. 
Aj kultúra musí byť poplatná darebá-
kom histórie. Myslím Stalina, Gottwal-
da a  iných „politikov“, ktorí sa skrývali 
za robotnícku triedu.

Nezávisle na  divadelnej činnosti pri 
KKD po  r. 1945 nastupuje éra Rendezu, 
kde bola v r. 1918 postavená budova, kto-
rá sa neskôr stala útočiskom divadelných 
nadšencov. Vzniká divadelný krúžok M. 
R. Štefánika. Nacvičujú divadelné hry, 
ktoré mali slušné zázemie v kine Pionier.

Palárikovo Dobrodružstvo pri obžin-
koch, či Inkognito, Hollého Kubo, Ur-
bánkov Kamenný chodníček... v  r. 1957 
je založený divadelný súbor Lastovička. 
Kultúrny život je v r. 1984 zastavený, la-
butia pieseň Lastovičky doznela zbúra-
ním budovy kina.

Viem, že strohé opísanie a neúplný vý-
počet realizovaných inscenácii nezodpo-
vedá hodinám skúšok a odriekaní. Nejaké 
recenzie alebo zhodnotenie divadelných 
predstavení sa žiaľ nezachovali.

A dostávame sa do súčasnosti. S mož-
no posledným račianskym hercom z po-
vojnového obdobia som sa stretol v „Di-
vadle pre Vás“ pri Dimitrovke. V  réžii 

Ako sa rodí kuriatko

Najstaršia snímka divadelných ochotníkov z roku 1905 – na schodoch fary

Spevohra J. K. Tyla „Strakonický gajdoš“, rok 1952

Spolok Slovenské robotnícke divadlo v Račištorfe r. 1922,  
„U Končeka“

Račianski divadelní ochotníci v hre Mila Urbana „Svedomie“, 
rok 1942
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Ľ. Pauloviča sme robili „Predstavenie 
Hamleta v  dedine Dolná Mrduša“ (au-
tor Ivo Brešan) z  juhoslovanského vi-
dieka. Ako posol dávnych vekov, zjavil 
sa Vojtech Cibulka, človek vtedy asi 70 
ročný. Neviem, kto ho priviedol. Vraj 
pôsobil v  „Štefánikovi“. Divadelná sezó-
na 1988/89. Vojto tvrdil, že ho birmoval 
Andrej Hlinka. Bol krásnou divadelnou 
postavou. Nemusel sa do  ničoho nútiť. 
Ošľahaný vetrami a  slnkom račianskych 
vinohradov. Na  postavu sedliaka ktorú 
predstavoval, nepotreboval žiadnu úpra-
vu. Keď sme hrali v Starej Pazove v Juho-
slávii, domáci ho nechceli pustiť do  sály 
bez vstupenky, mysleli si, že je jeden 
z nich.

Ale poďme k tomu račianskemu diva-
delnému kuriatku. Takéto pomenovanie 
azda preto, lebo časť hercov v Endorfíne 
sa tvarovalo a učilo počas skúšok. A zača-
li zobkať informácie o javiskovej reči, po-
hybe v priestore, tempe, rytme, intonácii, 
či mlčaní. A metodiku nácviku si, neviem 
akým spôsobom, zobral Ľubo Paulovič. 

V minulosti som s ním realizoval tri in-
scenácie. Takže môžem povedať, že sme 
sa poznali. Teda hovorím o  veselohre 
od Antonína Procházku „S tvojou dcérou 
nikdy“. Mám také tušenie, že autor sa in-
špiroval (možno čiastočne) Shakespearo-
vou „Komédiou plnou omylov“.

Ešte som skoro zabudol, vlastne ma 
k tomu novému divadlu v Rači nasmeroval 
Mišo Drotován. Jeho divadelné pôsobenie 
spočíva v troška neskoršom čase. Len tak, 
medzi rečou, spomenul, že hral divadlo 
vo  Vajnoroch (r. 2013 Grobiani). Inoke-
dy, teda v r. 1976, som vo Vajnoroch hral 
aj ja. Michal ešte pôsobil v  divadelných 
predstaveniach pod hlavičkou „Gymnázia 
školských bratov“ – Moliérov Lakomec, 8. 
div sveta, Vražda v katedrále... a i.

Asi toto bol styčný bod, ktorý ma 
presvedčil, aby som skúsil ako-tak po-
radiť mladému kuriatku. Endorfín má 
v  repertoári rozprávku o  Koníkovi Ja-
níkovi a  tiež vystúpenie na  račianskych 
hodoch, s  pomyselným prepojením 
Márie Terézie a  račianskej frankovky. 
V štádiu záverečných skúšok je už spo-
menutá Procházkova úsmevná veselohra 
o  zmätkoch v  súčasných rodinách. Ich 
prvé vystúpenie je v septembri na súťaži 
v Tlmačoch.

Žiada sa mi povedať ešte, a  som dosť 
rozčarovaný, ak MÚ Rača berie za prená-
jom priestorov na skúšky od divadelníkov, 
ktorí sú neziskoví a  snažia sa pokračovať 
v divadelnej tradícii Rače, nájomné vo výš-
ke cca 104 €/mesiac. História od  r. 1905! 
Akýkoľvek kultúrny počin, ktorým sa snaží 
skupina ľudí obohatiť spolužitie Račanov, 
by mal byť ocenený vďakou, nie opačným 
poplatkom. Tie eurá, ktoré by pomohli kú-
piť šminky, či inú potrebnú rekvizitu, urči-
te MÚ nevytrhnú ekonomický trň z  päty 
Rače. Navyše, keď sa zanietení skladajú 
na nájom z vlastného vrecka.

Je mi jasné, že každý začiatok je ťažký. 
Aspoň pomyselné „tfuj, tfuj, tfuj“ do ďal-
šieho divadelného života tomuto kuriat-
ku, ktoré zatiaľ iba troška bojazlivo pípa 
na  svet a  ozobkáva aj slová neprajníkov. 
... dúfajme, že raz kuriatku narastú krídla 
sokola a zaletí za hranice Rače. Tá je za-
tiaľ známa hlavne frankovkou. A oblud-
nou výstavbou, ktorá má s kultúrou málo 
spoločného.

Tak dám aspoň jednu príhodu, na od-
ľahčenie, z  rusko-čínskej hranice: Dva 
čínske tanky napadli ruský traktor. Trak-
tor streľbu opätoval a po zničení tankov 
odletel nevedno kam.

Želám vám krásny deň
Alexander Marčan

kandidát na poslanca za Raču 

Zdroj: Ľudovít Havlovič  
RAČA • Z dejín a pamiatok obce
Úprava fotografií Evuš Polakovič

Divadelná hra Petra Karvaša „Ľudia z našej ulice“, rok 1953

Divadelná hra J. Hollého „Kubo“, rok 1956

Spevohra „Mamzelle Nitouche“ (slečna netýkavka), autor – 
Hevré, rok 1958

Žiaci základnej školy v Rači s hrou Snehulienka, rok 1959
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Ako každé staré mesto majú aj Loštice 
bohatú históriu so zaujímavými osobnos-
ťami. Pôsobil tu celý rad umelcov, hu-
dobníkov, profesorov aj historikov. Naj-
známejší sú profesor Jan Havelka, ktorý 
so  svokrom, pánom Wanklom, založil 
roku 1883 Vlastenecký múzejný spolok 
v Olomouci, a ten tu vytvoril Vlastenecké 
múzeum, ďalší JUDr. Richard Fischer bol 
predovšetkým významný politik a hospo-
dár či starosta mesta Olomouc a dr. Vác-
lav Kubíček, univerzitný profesor, spísal 
históriu severnej Moravy. Z  umelcov tu 
pôsobil od roku 1910 ilustrátor a maliar 
Adolf Kašpar, ktorý svojou tvorbou nad-
viazal na  dielo Josefa Mánesa a  Miko-
láša Alša. Toto všetko malo veľký vplyv 
na jedného výnimočného chlapca.

Volal sa Josef Hacar a dnes je v Lošti-
ciach takmer neznámy a zabudnutý.

Narodil sa v Litovli, tretí zo štyroch detí 
Tomášovi a Matilde Hacarovej, rodenej Sy-
rovátkovej, v roku 1901 na Josefa. Keď otec 
kúpil Loštický mlyn, z Litovle sa do Loštíc 
presťahovali v roku 1912. Tu Josef dokončil 
meštianku a viac už neštudoval. V  rodine 
boli rozdelené povinnosti a  hoci sa staral 
o  hospodársky dvor pri mlyne a  obrábal 
polia sám, musel občas pomáhať aj pri 
mletí. Bola to sústavná a ťažká práca. Jeho 
brat Karel viedol mlyn s  pílou a  s  pekár-
ňou, kde pracoval stárek, mládek a  pekár. 
Jeho najmladší brat František jeden čas 
vlastnil obchodný dom s odevom, obuvou 
a  látkami, neskôr sa stal obchodným ces-
tujúcim. Najstaršia sestra Žofie sa vydala 
za staviteľa Huga Šilberského a žili v Úsove, 
kým si v rokoch 1934 a 1935 postavili vil-
ku v Lošticiach. Všetci boli nadaní Božím 
darom, Žofie spievala v  cirkevnom zbore, 
František hral na saxofón v kvartete, foto-
grafoval a občas rád cestoval za dobrodruž-
stvom po  svete. Karel s  otcom Tomášom 
boli v politických stranách dvakrát zvolení 
za radných v Lošticiach, naviac Karel tu pô-
sobil v hasičskom zbore. 

„Josef Hacar bol príjemný človek atle-
tickej postavy, pracovitý, veselý a obľúbený 

spoločník na  rôznych príležitostných zá-
bavách.“ Tak ho popísal pamätník histórie, 
kronikár, kultúrny činovník a divadelný he-
rec a i režisér v Lošticiach, pán Jan Weiser. 

Výnimočnosť Josefa Hacara spočívala 
v  jeho viacerých priekopníckych záľu-
bách. Napríklad jeho pátranie po  histo-
rických, archeologických a  kultúrnych 
poznatkoch ho priviedlo ku zberateľstvu 
rôznych predmetov už od  mladosti. Sú-
časne sa venoval samoštúdiu. Navštevoval 
verejnú Havelkovu knižnicu v Lošticiach, 
ktorá mala v roku 1913 1324 kníh, a na-
koľko boli majetní, doma mali deti tiež 
vlastnú knižničku. Tá jeho mala okolo 
sto kníh, ale za to obsahovala rozmanitú, 
zaujímavú literatúru domácich aj zahra-
ničných autorov, knihy o histórií a umení, 
niektoré vydané v nemčine. Boli tu knihy 
i pre zábavu, napríklad „Moderní salón-
ní kouzelnictví“, ktorá ho tiež formovala. 
Knihy si signoval a mal aj svoju pečiatku. 
Do „Česko Moravské kroniky“ sa podpí-
sal tri razy, v  roku 1914, so  sestrou Žo-
fiou, keď dostali knihy. Tu si vlepil zvlášt-
ne vydanie „Národních listů“ z 10. 9. 1914 
s mapami bojísk 1. sv. vojny a neskôr tam 
doplnil svoj tretí podpis o profesiu mly-
nár Loštice. To už mal vizitku.

Stal sa zberateľom v  období minimál-
neho záujmu o ľudové umelecké predme-
ty, v tom čase nazývané „ľudovky“. Zrejme 
podľa vzoru pána profesora si vytvoril sú-
kromné múzeum v  mlyne nad turbínou 
píly. Mal ho zaplnené rôznymi predmetmi 
z domácností, ľudovkami, ako sú drevené 
formičky na maslo a medovník, vyrezáva-
né kríže a sošky, viseli tu hodiny aj maľby 
na skle. Zbieral pohľadnice, nerasty, kera-
miku z domácnosti, aj Loštické poháre.

O  Josefovi sa vedelo, že mal zbierku 
ľudového umenia väčšiu, ako v  tom čase 
malo mestské Havelkovo múzeum v Lošti-
ciach, založené v  miestnosti na  poschodí 
radnice za prvej ČSR v  roku 1928. Tento 
jeho koníček ho na krátky čas priviedol aj 
sem, kde bol správcom múzea spolu so zá-
stupcami všetkých Loštických spolkov. 

Súčasne sa od detstva zaujímal aj o vý-
tvarné umenie. Hoci bol ťažko chorý 
na tuberkulózu, v obytnej časti tzv. Haca-
rovho mlyna si z  miestnosti, kde žil, vy-
tvoril ateliér s galériou svojich diel. S ma-
liarskym videním na  svojich obrázkoch 
maľoval romantické detaily krajiny, ktoré 
sa v tom čase ešte dali nájsť. Zachytil v nich 
život na  Hanej akoby od  stredoveku ne-
zmenený po začiatok dvadsiateho storočia. 
Najviac kreslil a maľoval v nedeľu prírod-
né scenérie s  lesným zákutím riečky Tře-
bůvky, malé chalúpky pokryté slamenou 
strechou, blízko pri vode, prepojené len 
úzkymi poľnými cestičkami alebo lávkou 
uprostred temer nedotknutej bujnej vege-
tácie. Len v  detailoch chalúpok priťahuje 
pozornosť malá záhradka s dreveným plo-
tom, kde si ľudia pestovali ovocie a zeleni-
nu. Po krátkej dobe sa začalo všetko vytrá-
cať, a preto jeho obrázky tak predstavujú 
neoceniteľný pohľad do života v minulosti, 
do jeho prostého, ale úchvatného koloritu 
a harmónie diela človeka s prírodou.

Prejavil sa i v rôznych maliarskych tech-
nikách: kresba, pastel, akvarel a olejomaľ-
ba. Iste sa dá povedať, že z jeho životného 
diela v tomto ateliéri vyžarovala zvláštna 
podmanivá krása.

Svojím koníčkom i  vlastnou tvorbou 
ovplyvnil svojho synovca, všestranného 
umelca Huga Šilberského. Ten sa v mlyne 
narodil Josefovej sestre Žofii a pozitívne 
ovplyvnil svojich priateľov a  známych. 
Po návšteve u neho tiež začali zbierať ľu-
dovú kultúru a vedome si vážiť našu his-
tóriu, literatúru, divadlo, umenie a pod.

Od  roku 1932 bol Josef Hacar ženatý 
s  krásnou Žofiou, rodenou Štenclovou. 
Mali sa veľmi radi a patrili k sebe. Žofie 
ho podporovala v jeho záľubách. Maľova-
nie obrázkov bola jeho radosť, ale rodina 
to odsudzovala, v maľovaní nevideli zmy-
sel ani úžitok. 

Žiaľ, manželstvo Josefa a Žofie netrva-
lo dlho. V tvorivom rozpuku, ešte mladý, 
nadaný Josef Hacar tragicky zahynul pri 
práci na poli v roku 1935. 

Aleš Šilberský
prasynovec Josefa Hacara, obyvateľ Rače

silbersky@snm.sk

Výnimočný	človek	Josef	Hacar	(1901	–	1935)
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V  tomto roku si pripomíname 120. 
výročie  narodenia a  45. výročie úmrtia 
pátra	 Jána	Máriu	 (Lukáča)	 Polakoviča, 
račianskeho rodáka, popredného pred-
staviteľa rehole Tešiteľov.

Mladosť a štúdium
Narodil sa 3. júla 1898 v  Račištorfe. 

Krstné meno Lukáč zdedil ako najstarší syn 
po otcovi, jednoduchom čestnom človeko-
vi. Ten sa s  manželkou Julianou, rodenou 
Hrdličkovou, venoval prevažne prácam 
vo  vinohrade a  na  panských pozemkoch. 
Rodičom sa narodilo ešte 11 detí, viaceré 
zomreli v mladom veku. Bola to veľmi po-
božná rodina a malý Lukáč v nej získal zák-
ladné náboženské vzdelanie.

V Rači v tom období pôsobil ako farár 
a  okresný školský dekan Vojtech Rudroff. 
Mladý Lukáč často v  kostole miništroval 
a  možno práve tu sa po  prvý raz stretol 
s  myšlienkou stať sa kňazom. Po  veľkom 
prehováraní rodičia súhlasili, aby odišiel 
na štúdia. Študoval na piaristickom gymná-
ziu vo Sv. Jure a štúdium ukončil maturitou.

V  roku 1917 nastúpil na  železnicu. 
Práca administratívneho zamestnanca 
nenapĺňala jeho životné predstavy a  tak 
ju v  roku 1920 ukončil. Túžil po  štúdiu 
v seminári a po kňazskej službe.

Odišiel do Viedne, kde v tom čase pô-
sobil aj český kňaz Jozef Ján Litomiský. 

Ten sformoval v roku 1921 novú kongre-
gáciu, ktorá bola oficiálne odsúhlasená 
12. februára 1922 pod názvom Kongre-
gácia Bratov Tešiteľov z Getseman. Spolu 
s pátrom Litomiským boli medzi prvými 
členmi aj Slováci Lukáč Polakovič a Kle-
ment Novák. Lukáč prijal rehoľné meno 
Ján (podľa Sv. Jána Nepomuckého) Mária.

Páter Ján bol za kňaza vysvätený v Ríme 
12. decembra 1926. Svoju primičnú omšu 
slúžil 13. decembra 1926 v kostole sv. Kle-
menta. Primície v  rodnej obci Račištorfe 
sa uskutočnili 19. decembra 1926.

Páter Ján v Marianke
V  roku 1927 sa páter Ján stal admi-

nistrátorom pútnickej svätyne a  prvým 
superiorom (predstaveným) kláštora Te-
šiteľov v Mariatali (Marianka).

Príchod Tešiteľov do  Marianky bol 
začiatkom nového rozkvetu pútnického 
miesta. Vďaka veľkému úsiliu pátra Jána 
položili Tešitelia základy na  vybudova-
nie krížovej cesty a kaplniek so sochami 
v takmer životnej veľkosti. Opravili všet-
ky budovy pútnického areálu, aj vnútor-
nú barokovú výzdobu kostola. Dbali aj 
o šírenie vzdelanosti a informácii – vydá-
vali časopis Mariatál, ktorý mal odberate-
ľov na celom Slovensku. Popri duchovnej 
činnosti v školách a v nemocniciach robi-
li ľudové misie.

Z pôsobenia pátra Jána v Marianke sa 
zachovalo vyše 200 listov, v ktorých podá-
val pravidelné týždenné hlásenia svojmu 
generálnemu predstavenému vo  Viedni. 
Oslovoval ho v nich „milý tatínku“.

Svojím zanietením a príkladom p. Ján 
nadchol aj ďalších rodákov, ktorí vstúpili 
medzi Tešiteľov a stali sa kňazmi. Boli to 
Karol Luknár, Tarzícius Havlovič, mladší 
brat p. Jána Emil Polakovič, Stanislav Čík, 
neskôr aj Augustín Wenzl.

Ďalšie pôsobenie pátra Jána
V  roku 1936, na  základe poverenia 

svojich predstavených, páter Ján z  Ma-
rianky odišiel do Čiech, kde pôsobil ako 
predstavený rehole i  ako horlivý kňaz. 
Od roku 1936 do roku 1939 bol superio-
rom kláštora v Nepomuku.

Po  skončení II. svetovej vojny sa 
sídlo kongregácie premiestnilo z  Viedne 
do Prahy a arcibiskup Josef Beran postú-
pil kongregácii kláštor vo  Vlašskej ulici 
na  Malej Strane. Tešiteľom bola zverená 
v  Prahe aj duchovná správa farnosti pri 
kostole Najsvätejšieho Salvatora a do du-
chovnej správy dostali i Národnú svätyňu 
Čiech – Pražské Jezuliatko.

V roku 1946 odišiel páter Ján do Prahy 
ako zástupca generálneho predstaveného. 
V  Prahe pôsobil až do  osudnej „Barbar-
skej noci“ 13. apríla 1950, kedy bol tak ako 
väčšina rehoľných predstavených zaistený 

a  internovaný. Po  vyšetrovacej väzbe bol 
v rokoch 1950 - 1955 postupne internova-
ný v Želive, Oseku a Chlumci na Morave.

Tieto udalosti hlboko a  bolestne za-
siahli do jeho života. Ako 52 ročný pod-
stúpil mnohé tortúry, vrátane častých 
vypočúvaní, telesných útrap a  rôznych 
šikanovaní. Väzenie a  zákaz výkonu po-
volania podlomili jeho zdravie a  znížili 
na minimum aj jeho kontakty s príbuzný-
mi. V roku 1955 ochorel a bol prevezený 
do Moravca a na ďalšie doposiaľ neznáme 
miesta v Čechách.

Do  pastorácie sa vrátil až po  roku 
1964. Dostal sa ako duchovný správca 
do  kláštora sestier z  Kongregácie Dcér 
sv. Františka z Assisi v Nových Zámkoch 
u  Litovle neďaleko Olomouca. V  býva-
lom kaštieli rodiny Lichtensteinov zriadi-
li „Ústav sociálnej starostlivosti pre men-
tálne postihnutých mužov“, o  ktorých 
sa starali rehoľné sestričky až do sedem-
desiatych rokov 20. storočia. Na  pátra 
Jána si spomínali ako na láskavého, vždy 
ochotného kňaza, ktorý ich povzbudzo-
val v ťažkej službe.

Záver života prežil v charitnom domo-
ve v Beckove.

V auguste 1973 prišiel do Rače na osla-
vu narodenín sestry Augustíny. 24. au-
gusta navštívil svoje obľúbené miesto 
– Marianku, kde sa pomodlil pred zázrač-
nou sochou našej nebeskej Matky. Ráno 
na  druhý deň sa pripravoval na  svätú 
omšu, ktorú mal slúžiť v kostole Sv. Jána 
z Mathy (Trojica). Jeho choré srdce však 
už nedokázalo ďalej slúžiť a v dome svojej 
sestry zomrel	25.	augusta	1973	v Rači.

Pohrebné obrady, ktoré viedol bis-
kup J. Gabriš, sa konali 28. augusta 1973 
v  kostole Panny Márie Pomocnice kres-
ťanov. Pochovaný je v  spoločnom hrobe 
svojich rodičov na cintoríne v Rači.

 Z literatúry, dokumentov rodiny 
a bratov Tešiteľov zostavila 

Mária Hatalová
Úplná verzia článku je na www.racan.sk  

Páter Ján Mária Polakovič – veľký ctiteľ Panny Márie

http://www.racan.sk
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Možno ste sa už stretli s  litografiou 
z  roku 1863 s  názvom „Výtečníci sloven-
skí“, na  ktorej sú portréty výnimočných 
predstaviteľov slovenskej inteligencie, spo-
luzakladateľov Matice slovenskej. Medzi 
nimi je aj kňaz – titulárny opát Ján Gotčár. 
V tomto roku sme si pripomenuli 195. vý-
ročie jeho narodenia a 135. výročie úmrtia.

Kto bol Ján Gotčár? 
Rodák z  Makova (1. jún 1823) sa 

po  absolvovaní štúdia filozofie a  teológie 
stal kňazom a  významným národovcom. 
Pôsobil ako gymnaziálny profesor, školský 
dozorca, významný publicista, politický 
činiteľ, podporovateľ štátoprávnych snáh 
o  národnú emancipáciu Slovákov a  slo-
venské školstvo, spoluzakladateľ Matice 
slovenskej i Spolku sv. Vojtecha. Duchovne 
i materiálne podporoval slovenských štu-
dentov a stál pri zrode katolíckeho gymná-
zia v Kláštore pod Znievom. 

Už počas štúdií v Trnave a Budapešti 
sa zoznámil s  predstaviteľmi formujú-
ceho sa národného povedomia. Stal sa 

členom prípravného výboru memoran-
dového zhromaždenia Matice slovenskej 
a  bol poverený vypracovaním stanov. 
Na slávnostnom zasadaní Matice sloven-
skej v  Martine 4. augusta 1863 prednie-
sol zhromaždeniu oduševnenú reč. Ako 
publicista prispieval do  časopisu Cyril 
a  Metod, do  Národných novín, do  slo-
venských politických novín Pešťbudínske 
vedomosti, pri zrode ktorých stál. Svo-
je príspevky, ktoré mali v  tom čase po-
vzniesť slovenský národ, často písal pod 
pseudonymom Kysučan. V  roku 1865 
neúspešne kandidoval za poslanca Uhor-
ského snemu. Keď ho po  rakúsko-uhor-
skom vyrovnaní v  roku 1867 maďarské 
úrady predčasne penzionovali a zakázali 
mu akúkoľvek verejnú činnosť, na račian-
sku faru ho prichýlil vtedajší farár Móric 
Alster. 

V Rači prežil posledných sedem rokov 
svojho plodného života. Napriek podlo-
menému zdraviu sa aj tu zapojil do aktív-
nej služby. Pomáhal pri založení hasičské-
ho spolku v Rači, viedol miestny spolok 

sv. Vojtecha, bol slávnostným kazateľom, 
o  čom svedčí zápis vo farskej kronike 
z roku 1882. 

Zomrel 19.	augusta	1883 a pochovali 
ho na  miestnom cintoríne. Keďže jeho 
hrob sa nezachoval, na pomníku kňazov, 
ktorí v Rači pôsobili mu MÚ v Rači v roku 
2000 nechal osadiť pamätnú tabuľu. 

Z dostupnej literatúry spracovala 
Mária Hatalová

Ján Gotčár – jeden zo slovenských výtečníkov
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