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Voľby, vy a ja
Čo nás čaká – čo nás
neminie? Čo môžeme
– čo vieme ovplyvniť?
Množstvo otázok,
úvahy a hľadanie odpovedí. Niekoľko mesiacov, počas ktorých
som po zrelej úvahe
našla svoje odpovede, aby som mohla s čistým svedomím predstúpiť pred
voličov ako kandidátka na poslankyňu
do miestneho i mestského zastupiteľstva.
Cez komunálne voľby, ktoré nás čakajú
o niekoľko dní, vieme vzhľadom na znalosť pomerov a kandidátov ovplyvniť pomery v Rači najviac. Podstatou komunálnych volieb je samosprávnosť so svojou
základnou myšlienkou – slušnosť a od
bornosť pri spravovaní obce. Pri voľbe
kandidátov do miestnych orgánov samosprávy máme možnosť dosiahnuť odklon
od politického (ideologického) riešenia
miestnych verejných záležitostí. Podľa
uvedených kritérií som si vybrala svojho
kandidáta na starostu.
A prečo Michal Drotován?
Moje poznanie všetkých kandidátov
na starostu je asi na rovnakej úrovni. Dnes,
tak veľmi na bilbordoch zdôrazňovanú
príslušnosť k Rači, vzhľadom na moju dôkladnú znalosť prostredia a rodinných väzieb, majú všetci kandidáti rovnakú.
Pri jedinej kandidátke na starostku
možno zafungoval „ženský element“, no

malé primárky koncom minulého roka
– v tom čase nezávislých kandidátov – aj
za jej účasti vyhral Michal Drotován.
Tým, že sa pohybujem v uliciach a počúvam za a proti súťažiacim kandidátom
na starostu, klamala by som, keby som napísala, že môj favorit nemá chyby. Má. Je to
človek z mäsa a kostí ako každý jeden z nás,
no mojim kritériám vyhovuje najlepšie.
Argumenty skalných voličov úradujúceho starostu o množstve vykonanej
práce za 8 rokov pôsobenia vo funkcii ma
nepresvedčili, aj keď mnohé uskutočnené
zmeny oceňujem. Bolo by smutné, aby
sa po dvoch volebných obdobiach nemal
čím chváliť. Na pamäti treba ale mať, že
gazdoval s rozpočtom okolo 70 milió
nov € a že o mnohé výsledky sa pričinili
poslanci. Okrem toho, sú oblasti, v ktorých došlo k nevratnému poškodeniu
kvality života obyvateľov a neriešili sa
akútne problémy, čo víťazovi volieb spôsobí nemálo vrások.
Vážení spoluobčania, príďte prosím
voliť a dajte hlas svojim kandidátom. Právo voliť si vždy uplatňujem. Veď keď nič
iné, po voľbách môžem aspoň s čistým
svedomím frflať.
Právo voliť svojho favorita si nenechajme ujsť.
Ingrid Vanerková
kandidátka na poslankyňu
MZ a MsZ za Raču
OZ račan.sk
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Vážení čitatelia a priatelia Rače,
odporúčame Vám do pozornosti výber z najnovších článkov uverejnených
na občianskom portáli račan.sk. Prispievať môžete vlastnými článkami aj vy.
Kontakty nájdete v tiráži.
Toto číslo je venované aktuálnym témam, ale nechýba v ňom ani kultúrno-historická časť. Priestor na vyjadrenie
dostali predovšetkým nezávislí kandidáti na poslancov. Na www.racan.sk nájdete
oveľa viac, stačí kliknúť. Prajeme príjemné čítanie
Ján Drotován
redaktor

Viac článkov
a informácií
nájdete na
www.racan.sk
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Drotovánove noviny!
A prečo nie?
Volebná kampaň vrcholí. Jej súčasťou
sú občianske noviny račan.sk výber.
Od roku 2013 ich vydáva OZ račan.sk.
Nedávno sme vydali 12. číslo.
Články pre noviny račan.sk výber
vznikajú na portáli račan.sk. Prispieť
môže ktokoľvek, kedykoľvek a čímkoľvek. Bez cenzúry. Prevažne prispievajú
obyvatelia Rače. Autor musí text podpí
sať a nesmie porušiť zákon. Za text ručí
čitateľom vlastným menom.
Portál neobsahuje žiadny anonymný
článok.
To neplatí o istom račianskom sú
kromnom médiu. Novinách na výro
bu imidžu spolovice pravého Račana.
Na podpísaný článok tam natrafíte len
výnimočne. Archív na webe nenájdete.
A komentáre píše známy anonym.
Prečo asi?
Tlačený račan.sk výber tvoria články
z portálu račan.sk. Do tlače ide vtedy, keď
sa nazbiera dosť článkov a OZ zaistí peniaze na grafika a tlačiareň. Všetko ostatné až po doručenie novín urobia členovia
OZ a dobrovoľníci. Zdarma.
Pri doručovaní račan.sk výberu občas
počuť Á, Drotovánove noviny!. Spočiatku
som vysvetľoval, že to NIE SÚ Drotová
nove noviny, že noviny vydáva OZ ra
čan.sk.
Už nevysvetľujem. Lebo poslanec
a kandidát na starostu Michal Drotován
odbornými článkami a návrhmi riešení
pre račiansku samosprávu 6 rokov vý
znamne prispieva ku kvalite novín. Vďa
ka tomu patria aj jemu.

A prečo nie?
Označenie Drotovánove noviny možno zachytiť aj na facebooku. Zvyčajne
v hanlivom význame platené Drotová
nom – poplatné Drotovánovi. Zvykol
som namietať, debatovať, objasňovať.
Už neobjasňujem. Lebo tí s presvedčením, že Rača sme my, Raču nedáme,
aj tak fakty ani argumenty nepočúvajú.
Radšej Michala Drotována bez štipky
bázne, hanby a dôkazov znevažujú, oho
várajú a šíria o ňom polopravdy, výmys
ly a lži.
Dobre vedia prečo.
Takíto neocenia, že Michal Drotován
na portáli uverejnil stovku podnetných
článkov. Neuznajú, že posledné dve volebné obdobia je odborne najzdatnejší

Aby doprava nebola nočnou morou Rače
Jedným z najväč
ších problémov Rače
je doprava. V tomto
článku v stručnosti
popíšem základné
body na riešenie tejto
problematiky.
1. Rezidenčné parkovanie
Ako veľmi potrebný bod je nevyhnutné
zaviesť rezidenčné parkovanie, ktoré by zvýhodňovalo obyvateľov s trvalým pobytom –
prvá karta na byt by nemala byť spoplatnená a v prípade rodín s maloletými deťmi ani
druhá karta. Výška poplatku za ďalšie karty
na byt by bola predmetom diskusie a kvôli
nej je potrebné schváliť zmenu štatútu Hl.
mesta SR Bratislava a nové VZN v Rači.

Jednalo by sa o večerné a nočné parkovanie a jednotlivé zóny, cez deň by rezidenti
mohli parkovať kdekoľvek v Rači. V rámci
nočného parkovania by sa urobilo viacero
zón, ktoré by však brali do úvahy aj počet
bytov a to, či sú novostavby v okolí (obyvatelia novostavby by mali prioritne parkovať
na parkoviskách k nej prislúchajúcich). Samozrejme, dané sa nedá urobiť bez kontroly dodržiavania – tam sú možné dve cesty.
Jednou je posilnenie mestskej polície a zapojenie mesta, druhou je zmena legislatívy,
ktorá by umožnila pokutovať nedodržanie
dopravných predpisov aj povereným zamestnancom obce a bola by objektívna zodpovednosť majiteľa vozidla (tým by odpadli
tzv. papučky a iné problémy).
Je mi jasné, že systém na meste už neúspešne riešia celé desaťročia – riešenie

a najpracovitejší poslanec v Rači. Nepriznajú mu odbornú spôsobilosť, aj keď ju
preukázal ako prednosta MÚ Karlova
Ves. Na jeho odborné aj ľudské kvality
majú slepé oko a hluché ucho. A upierajú
mu právo kandidovať na starostu.
Lebo podľa nich smie byť starostom
iba PRAVÝ RAČAN.
Vlastne momentálne im stačí aj pravý
Račan polovičný.
A Drotován je pre nich LEN RENDEZÁK.
A hlavne je prekážkou ich cieľov.
A zrkadlom ich charakteru.
A to sa neodpúšťa.
Miro Ščibrany
OZ račan.sk
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sľuboval napr. v roku 2002 aj primátor Ďurkovský a nič. V Karlovej Vsi sme teda začali
dva bezplatné pilotné projekty rezidenčných zón – samozrejme, veci sa postupne
dolaďujú a napr. možnosť parkovania návštev na rezidenčných miestach sa na základe ankety obyvateľov posunula z 16:00
na 18:00 hod.. O tom však tieto projekty
všade na svete sú – o vylaďovaní a zvýhodnení obyvateľov s trvalým pobytom. Napr.
v zóne Silvánska by sa iba 15 % obyvateľov
podľa ankety rado vrátilo do bodu nula.
Áno, nikdy nebudú všetci spokojní, ale to
tak bude vždy. Prešiel som viac ako 55 krajín sveta, ale nikde som lepšie riešenie ako
rezidenčné parkovanie na tento problém
nevidel.
Druhou témou je to, aby Rača nebola
ako doteraz cez deň záchytné parkovisko
pre ľudí dochádzajúcich za prácou – a ak
na niektorých vhodných miestach áno, tak
nech Rača má z toho financie. Sú parkoviská, ku ktorým sa oficiálne nikto nehlási – podobne aj iné lokality na krátkodobé
obrátkové parkovanie (abonentské karty,
jednorazové karty). Napr. parkovisko pri
vozovni vo veľkom používajú zamestnanci
YIT – pre pracovníkov DPB by bolo zadarmo (často chodia na skoré ranné alebo odchádzajú z neskorej nočnej smeny), pracovníci YIT by zaň však už platili. Normálne by
sa upravilo, doplnil by sa na okraji chodník
a cyklotrasa a malo by svojho pána.
Téma parkovania je zložitá a súčasný
starosta Rače v tejto veci za 8 rokov neurobil prakticky nič. V Karlovej Vsi sme ako
jediná mestská časť išli do tohto projektu
a neposúvali sme iba frázy o „prevzdušnení Rače“. Obaja moji protikandidáti tiež
navrhujú rezidenčné parkovanie – my sme
od slov prešli aj k činom. Samozrejme aj
v kooperácií s mestom a mestskou políciou.
Je najvyšší čas to začať riešiť aj v Rači.
Po spracovaní návrhu v Rači vrátane dopravných projektov (horizont 3. Q 2019) by
tento návrh po diskusiách s obyvateľmi bol
daný na schválenie v miestnom referende –
je to tak závažná vec, že je potrebné referendum, a teda väčšinová zhoda na základných
bodoch. Verím, že nikto z nás nechce, aby
Rača v budúcnosti bola iba jedno obrovské
parkovisko. Bude to náročná vec, ale treba
ju riešiť. A nie populizmom, ale činmi.
2. Prekládka Púchovskej a predĺženie
Bojnickej
Tieto dva projekty sú zanesené v územnom pláne už desaťročia. Vždy sa odbili
tým, že to tam je a desaťročia to nikto nerieši. Nastal čas to začať riešiť poriadne –
pripraviť to cez EIA, vysporiadať následne
pozemky, územné konanie až po stavebné
rozhodnutie a zároveň tlačiť na štát, BSK
a mesto, aby to prišlo do realizačnej fázy
– toto je projekt, čo samotná realizácia je
na viac ako jedno volebné obdobie. Musí sa
to však konečne začať posúvať. Lebo ak sa
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Na obrázku je dopravný generel a vedenie prekládky Púchovskej a predĺženie Bojnickej (tu vo variante bez tunela).

Komplexný návrh so zakreslením plánovanej dopravnej stavby Vonkajší polookruh Lamač – Galvaniho ulica.

pozrieme na stav dajme tomu v roku 1998
a v roku 2018, v tejto téme je posun nula,
nič, žiadny.
Na obrázku vyššie je dopravný generel
a vedenie prekládky Púchovskej a predĺženie Bojnickej (tu vo variante bez tunela).
O predĺžení Bojnickej sa hovorí už dlho
– prekládka Púchovskej, o tej je úplne ticho
– pritom je veľmi dôležitá pre rozvoj oblasti
Pánty/Rybničná (športové a školské areály,
pracovné príležitosti aj bývanie) a tiež pre
Východné (netreba zabúdať, že železničné priecestie je stále dočasne povolené iba
na výnimku a zároveň táto prekládky by
odklonila kamiónovú dopravu z Dopravnej
na túto prekládku - a potom skoro priamou
čiarou na obchvat D4/R7). Nikdy nesľubujem vzdušné zámky, za štyri roky by bol veľký
úspech, ak by prešiel projekt cez EIA a územné konanie. Treba však konečne začať!
Vyššie je variant aj s tunelom – ten aktuálne kvôli financiám nie je možné realizovať, v žiadnom prípade by som však nerušil jeho vymedzenie v územnom pláne pre
budúcnosť. Treba v EIA otvoriť aj možnosť
priameho prepojenia prekládky Púchovskej
s predĺžením Bojnickej – v územnom pláne
je tam vedená izolačná zeleň, takže je reálne
to tam doplniť.

Oba tieto projekty vyžadujú pre svoju
náročnosť zapojenie troch mestských častí
(Rača, Vajnory, Nové Mesto), mesta, BSK
aj štátu.
3. Rozvoj železničnej dopravy
a záchytné parkoviská
K tejto téme som podrobnejšie písal vlani, článok je dostupný na mojej stránke. Ďakujem za dôveru, ktorú ste mi dali zvolením
za poslanca BSK za obvod Rača/Vajnory –
stal som sa následne predsedom Krajského
klubu nezávislých (aktuálne 8-členného)
a za náš klub som bol nominovaný do dozornej rady Bratislavskej integrovanej dopravy (zmluva podpísaná od júla 2018).
Verím, že po zmene vedenia mesta aj magistrát bude BID, a. s. venovať viac pozornosti
a podarí sa mi pomôcť k zlepšeniu koľajovej
dopravy – keď chcete niečo zmeniť, krok
k tomu je mať na to nástroj.
Ďalšie body ohľadom dopravy sú v mojom volebnom programe.
Michal Drotován
kandidát na starostu Rače
www.facebook.com/michal.drotovan
www.drotovan.sk
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Nenávratný príspevok pre deti
Do škôlok sa v Rači
nedostalo veľa detí. Je
to tým, že sa rodí viacej detí a počet miest
sa rýchlo naplní. To
je pre spoločnosť najlepšia správa. Pre rodičov je ale zlá správa,
ak sa ich dieťa či deti nedostanú do škôlky
zriadenej Račou. Zvyčajne pracujú obaja
rodičia. Čo teda s deťmi? Rodina musí
zvažovať medzi pomocou starých rodičov
(tí sú ďaleko, alebo ešte pracujú) alebo
musí voliť súkromnú škôlku. Pobyt v súkromnej škôlke je však finančne náročnejší
než v škôlke mestskej časti. Rača ich dotuje z rozpočtu, a to nie malou čiastkou.
Úhrada za mesačný pobyt v súkromnej
škôlke je 2 až 3-krát vyššia než v zriadenej Račou.

Ako poslanci sme dúfali, že v Rači čiastočne zníži počet neumiestnených detí rekonštruovaná škôlka na Novohorskej ulici – mala byť dokončená v októbri 2018.
Ibaže stavbu mala zrealizovať spoločnosť,
ktorá to nedokázala. Skončila svoju činnosť. Rekonštrukciu sme realizovali aj
z prostriedkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré schvaľuje
postup a termíny, čo všetko ešte viac predlžuje. Pre Raču to znamená nové výberové konanie dodávateľa, ktoré dokončenie
stavby posunie o dlhý čas.
V rozpočte na rok 2018 sme rátali
z určitými nákladmi v MŠ na Novohorskej (približne 80 000 €). Na rokovaniach
odborných pracovných komisií sa všetci
poslanci rozhodli, že sa o tieto voľné finančné zdroje budú môcť rodičia uchádzať žiadosťou o nenávratný finančný

Čo trápi obyvateľov pri električkovej trati
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príspevok na pobyt detí v súkromnej
škôlke. Nie iba pre deti, ktoré nemohli
byť prijaté na Novohorskú, ale pre všetky,
ktoré sa z kapacitných dôvodov nedostali
do račianskych škôlok. Je to pekný krok
k napĺňaniu tézy, že všetci majú mať rovnaký prístup k verejným zdrojom. Ide
o to, že ak máte dieťa v škôlke zriadenej
Račou, platíte menej než sú reálne náklady. Rozdiel medzi platbou a nákladmi sa
vyrovnáva v rozpočte. Preto je dobré, aby
dostali príspevok aj rodičia detí, ktoré sa
už nedostali do škôlok zriadených Račou.
Príspevok rodinám zníži platby v súkromných škôlkach. Podmienkou je, aby
dieťa a aspoň jeden zo zákonných zástupcov mali trvalý pobyt v Rači.
Pre mňa je to krásny prípad toho, ako
sme všetci poslanci pochopili, že deti
majú mať nárok na podiel na rozpočtových zdrojoch Rače bez ohľadu na to, či
sme im poskytli miesto v našej škôlke,
alebo je dieťa v súkromnej.

MHD je organizovaná dobre. Račania
majú možnosť využiť autobusy aj električky. Električky však spôsobujú otrasy a hluk. Pre obyvateľov, ktorí bývajú
v blízkosti električkovej trate, je to často
neúnosné. Trať je tak blízko obydlí, že
pískanie električiek v zákrutách veľmi
vyrušuje, najmä v trase pri činžiakoch.
Otrasy a hluk električiek na Čachtickej
ulici a iných priľahlých uliciach sú často
neznesiteľné. Otrasy sú silné a prenášajú
sa do stavby domov. Na domoch vznikajú
praskliny a opadávajú celé „mapy“ omietky. Hluk električiek prakticky neumožňu-

je mať otvorené okná, v lete sa okná nedajú otvoriť vôbec.
Tento stav bol zlý vždy. Ale po zavedení ťažkých, i keď pohodlných a klimatizovaných dvoj-električiek sa situácia ešte
zhoršila. Naviac Čachtická ulica sa stala
odstavným parkoviskom, na ulici je aj
pošta. Obyvatelia tejto ulice, ktorí chcú
zaparkovať svoje auto vo vlastnom dome,
sa vystavujú životu nebezpečnej situácii.
Električky prechádzajú rýchlo v oboch
smeroch a je tu hustá statická a dynamická doprava. Na otvorenie brány a vjazd
do dvora majú často pár sekúnd. Medzi

električkou a samotným obydlím je len
pár metrov.
Chápeme, že MHD je potrebná, chápeme aj výhody nových dvoj-električiek, preto hľadáme prijateľné riešenie
pre všetkých: cestou zníženia rýchlos
ti električiek v úsekoch zákrut a na
Čachtickej ulici. Tým zlepšíme kvalitu
života tam bývajúcich občanov a ich
bezpečnosť.
So žiadosťou o zníženie rýchlosti
električiek som sa obrátila na zástupcu
starostu, ktorý sľúbil, že vec predloží
priamo dopravnému podniku. Verím,
že sa to podarí a občania si aspoň trochu
vydýchnu.

Interpelácie starostu

hojne navštevovaný obyvateľmi Rače.
Tento projekt by mal riešiť: prechody
cez park a sídlisko, WC, a odhlučnenie.
Projekt by mohol byť v určitej forme realizovaný v budúcom roku, resp. volebnom období.
Starosta o. i. odpovedal: „V roku 2009
bola spracovaná projektová dokumentácia Revitalizácia parku J. M. Hurbana
v Rači. Obsahovala búracie práce, demontáž, chodníky, spevnené plochy, protihlukovú stenu, pódium, detské ihrisko,
parkový mobiliár, rekonštrukciu verejného osvetlenia... Projekt mal byť realizovaný aj z prostriedkov EU. Nezrealizoval sa
aj z dôvodu nevysporiadaných majetkových vzťahov...“
Tento projekt by si zaslúžil byť zrealizovaný. Park J. M. Hurbana navštevujú
denne mnohí obyvatelia Rače, mamičky
s deťmi a kočíkmi, seniori. Všetko hore
uvedené im v tomto krásnom parku chýba. Budem sa snažiť, aby bol park revitalizovaný pre pohodu nás všetkých.

• Uctenie si pamiatky 100. výročia pod
písania mieru po I. svetovej vojne:
Dňa 11. 11. 2018 uplynie 100 rokov
od podpísania mieru po skončení I. svetovej vojny. Navrhujem, aby MČ Bratislava-Rača v spolupráci so Zväzom vyslúžilých vojakov (ZVV) gen. M. R. Štefánika
zorganizovali spomienkovú slávnosť pri
pamätníku I. svetovej vojny.
Starosta odpovedal, že mestská časť
Bratislava-Rača sa bude podieľať na uctení si pamiatky 100. výročia spolu so spolkom ZVV gen. M. R. Štefánika.
Čas letí a nám sa už zdá, že I. svetová vojna je vzdialená, historická udalosť.
Mnohé rodiny však zachovávajú spomienku na svojich prastarých otcov, ktorí v nej bojovali. Bola strašná ako všetky
vojny na svete. Každý koniec vojny by
sme si mali pripomínať a radovať sa z pokojných dní, ktoré žijeme.
Ing. Milada Dobrotková, MPH
poslankyňa MČ Rača
a kandidátka na poslankyňu

Počas uplynulých štyroch rokov som
ako poslankyňa podala viac ako 20 interpelácií. Zvyčajne išlo o problémy, ktoré predostierali občania na stretnutiach
s poslancami. Poslanci a občania sa mali
možnosť stretávať každý prvý pondelok
v mesiaci, mimo letných prázdnin. Presný začiatok a miesto konania bol vždy vo
výveskách v Rači alebo na webe.
Snažila som sa využiť každú takúto možnosť poznať názory a problémy
našich občanov v I. volebnom obvode.
Zvyčajne som na základe požiadaviek
občanov podala na miestnom zastupiteľstve interpeláciu. Uvádzam posledné dve,
ktorými som interpelovala starostu Rače:
• Úprava a odhlučnenie parku J. M.
Hurbana:
Miestny úrad má v archíve projekt
úpravy parku pri cintoríne, ktorý je
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Nesrovnalova parkovacia politika –
ukážka, ako sa to nemá robiť

Foto © Barbora Jančárová

Mesto Bratislava malo 23. 10. opäť na
stole Parkovaciu politiku. 13. krát! Nezmenenú, neskontrolovanú, netransparentnú. Postavenú na utajenom audite,
ktorého podstatné časti dodnes verejnosť
nevidela. Je totiž tajný. Neodôvodnene
tajný. Zverejnená časť predstavuje asi
polovicu obsahu a je chránená voči citovaniu a odvolávaniu sa na ňu.
Keď mesto zaplatilo z našich daní
100 000 eur za tajný dokument s názvom
Audit fungovania parkovacej politiky,
máme nárok na celý obsah. Keď si kúpim knihu, chcem poznať všetky kapitoly.
A tiež sa o nej chcem porozprávať s priateľmi bez rizika sankcií. Toto zverejnená
časť neumožňuje, preto s poslancami tr
váme na tom, že audit nie je zverejnený.
To, že voči citovaniu chránená polovica
dokumentu visí na webe a primátor ju
vyhlasuje za zverejnenie, je nevídaný vý
smech obyvateľom Bratislavy. A pán primátor, ako právnik, to musí vedieť.
Prejde primátorovi Nesrovnalovi
14. pokus o jeho parkovaciu politiku?
Parkovacia politika pravdepodobne
bude opäť v programe posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva volebného
obdobia 2014 – 2018, ktoré bude tesne
pred voľbami, v stredu 7. 11. 2018.
Primátor dostal v decembri 2016 požiadavku od všetkých v sále prítomných
mestských poslancov. Zaviazali ho, aby
dal podmienky Parkovacej politiky skon
trolovať nezávislými odborníkmi, inak ju
neschvália. A poslanci požiadavku znova
potvrdili prelomením primátorovho veta
v januári 2017 (uznesením 722/2017).
Dodnes tak primátor neurobil a odvtedy len predkladá a predkladá a pretláča
parkovaciu politiku, ktorá by nás mohla
veľmi mrzieť. Všetkých Bratislavčanov.
Keďže nenáročná a veci prospešná požiadavka mestských poslancov je dodnes
ignorovaná, je logické, že poslanci nemajú záujem o Parkovacej politike hlasovať.
Je príliš riziková. Hrozí, že sa z nej vykľuje

ďalší podvod na Bratislavčanoch. Vtipné
na celom je, že veľkú časť z množstva pokusov stiahol pán primátor z rokovaní
sám. Keď nenapočítal dostatočnú podporu. Asi. Toto nie je správny výkon funk
cie primátora vo verejnom záujme.
Pred dvoma rokmi bol zverejnený
Otvorený list Bratislave, v ktorom som
upozornila na problémy okolo pripravovanej parkovacej politiky.
Pred rokom bol zástupcom magistrátu odoslaný Otvorený list Bratislave II –
Parkovacia politika.
A za tie dva roky sa nezmenilo v oblasti zlepšenia parkovania pre Bratislavčanov nič. A verte, že možností bolo veľa,
aj bez schválenia spoplatnenia, teda parkovacej politiky.
Otvorený list je platný a ponúkam ho
na zverejnenie. Aktualizovala som len časové obdobie (z jedného roka sa stali dva
roky, dva roky nič nerobenia).
Otvorený list Bratislave II
– Parkovacia politika
Bratislava parkovaciu politiku potrebuje. Jej zavedenie však nastaví podmienky na dlhé roky, ktoré môžu byť v prípade
zlej zmluvy nevypovedateľné. Bratislava
s tým má svoje neslávne skúsenosti. Poplatok za parkovanie sa dotkne skoro
každej rodiny v Bratislave a všetkých jej
motorizovaných návštevníkov.
Pokiaľ nebude istota, že systém je
transparentný a prináša hodnoty mestu
a jeho obyvateľom, je rozumné takto rizi
kovú parkovaciu politiku radšej neschváliť.
Stratené roky
Od prvého odhalenia netransparentného spôsobu prípravy parkovacej politiky
v Bratislave uplynuli už takmer dva roky.
Tento čas poskytoval množstvo príležitostí
vedeniu mesta Bratislava uviesť veci okolo
zavádzania parkovacej politiky do poriadku.
Zo strany mesta sa však neudialo z toho nič.
Poslanci mestského zastupiteľstva dôrazne a viacnásobne žiadali, aby boli podmienky na zavedenie systému parkovacej
politiky preverené nezávislou odbornou
iniciatívou slovensko.digital, ktorá už
úspešne zachránila nemalé verejné financie v mnohých prípadoch. Vedenie mesta
však túto legitímnu požiadavku od de
cembra 2016 ignoruje.
Zas a znova
Primátor mesta Ivo Nesrovnal naďalej tvrdošijne trvá na svojom, deklaruje
snahu o opätovné predloženie parkovacej
politiky bez zohľadnenia oprávnených
pochybností o transparentnosti postupu

a šermuje obvineniami na adresu poslancov zastupiteľstva.
Pokúša sa verejnosti nahovoriť, že neschválenie zmeny štatútu mesta k parkovacej politike bolo spôsobené politikárčením
poslancov, ich zlomyseľnosťou a osobnou
pomstou niektorých frustrovaných poslancov. Poslancov nespokojných so spôsobom
zavádzania parkovacej politiky však nie
je len niekoľko, sú to viac ako dve pätiny
mestského zastupiteľstva, ktoré sú potrebné
na schválenie. Pretože k schváleniu je potrebná 3/5 väčšina, je to dosť na to, aby nastala patová situácia. A tá aj nastala. Dobrý
primátor mesta by v takejto situácii hľadal
cesty k dohode a spolupráci. Náš sa urazil.
Výzva k diskusii
Téme parkovacej politiky sa naďalej
venujem a zúčastňujem sa verejných diskusií s občanmi a odbornou verejnosťou
a uvedomujem si jej dôležitosť. Vyzývam
preto vedenie mesta Bratislava na verej
nú diskusiu o problémoch zavádzania
parkovacej politiky v Bratislave za účasti odbornej i občianskej verejnosti. Som
presvedčená, že korektnou odbornou argumentáciou je možné dospieť k záveru,
ako to ide, a nie, ako to nejde.
Ak má vedenie mesta skutočný záujem parkovanie v meste riešiť, cestou nie
je osočovanie kritikov, ktorí upozorňujú
na nedostatky pri príprave parkovacej
politiky a na netransparentnosť celého
procesu, ale otvorená odborná diskusia
a kroky, ktoré odstránia pochybnosti
o korektnosti postupu mesta.
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
poslankyňa BSK a členka
Komisie dopravy BSK
kandidátka na starostku mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto
Autorka otvoreného listu sa ako pracovníčka bratislavského magistrátu podieľala
na príprave parkovacej politiky. V októbri
2016 upozornila svojich nadriadených na
chyby v pripravovaných dokumentoch a kritizovala netransparentný spôsob, v dôsledku
čoho musela neskôr z magistrátu odísť.
16. novembra 2016 zverejnila Otvorený list Bratislave a aj po odchode z magistrátu ako aktivistka pokračovala v snahe dosiahnuť, aby sa parkovacia politika
nepripravovala za zatvorenými dverami,
ale za aktívnej účasti poslancov mestského
zastupiteľstva a pod dohľadom občianskej
a odbornej verejnosti.
V novembri 2017 bola zvolená za poslankyňu Bratislavského samosprávneho kraja,
kde je aj členkou Komisie dopravy BSK.
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Obyvatelia Krasňan:

Zastabilizovanie sídliska Krasňany podľa starostu Rače
V čísle 4/2018 časopisu Račan sa občania MČ Rača dozvedeli, že pán starosta
Peter Pilinský zbieral podpisy na opätovnú kandidatúru. Pán starosta predstavil aj
plán rozvoja MČ Rača na ďalšie štyri roky.
Akosi však opomenul spomenúť, že pred
dovolenkovým obdobím predstavil návrh
Územného plánu zóny Krasňany, ktorý
vyvolal búrku oprávneného odporu a nevôle občanov, ktorých zaviazal termínom
na zaslanie písomných pripomienok k tomuto Plánu do konca augusta tohto roku.
Na dvoch verejných zhromaždeniach
občanov zvolaných za účelom prezentácie tohto „Plánu“ sa pán Pilinský obhajoval, že na jeho vypracovanie má mandát
od samotných občanov. Pravdou však je,
že občania na zhromaždení konanom 5.
6. 2014 požadovali od starostu a poslancov nášho miestneho zastupiteľstva, aby
v prípade schválenia Územného plánu
zóny bezpodmienečne zabezpečili, okrem
mnohých podmienok, aj zachovanie povahy a urbanistiky Krasňan, zachovanie
a rozšírenie zelene, rešpektovanie ústavných práv a povinností vzťahujúcich sa
na právo na priaznivé životné prostredie
a plné rešpektovanie vlastníckych práv
k existujúcim stavbám (budovy, byty, garáže, pozemky).
Pán starosta Pilinský takto prejavenú vôľu občanov úplne odignoroval pri
zaobstaraní a zadaní prác na Územnom

pláne zóny Krasňany. Svetlo sveta uzrel
Plán, ktorý je v diametrálnom rozpore
s vôľou občanov a s verejným záujmom,
ktorý reprezentujú a jeho obsah napĺňajú samotní občania Krasňan, nikto iný.
Zároveň pripomíname, že schválením
tohto „Plánu“ by zjavne došlo k porušeniu práva na pokojné užívanie majetku
podľa článku 1 ods. 1 prvá veta Protokolu
č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv
a základných slobôd, ktorý platí v 47 krajinách Európy.
Pán starosta Pilinský,
vašimi slovami, „spoliehate sa, že ľu
dia majú triezvy úsudok a vidia, čo všet
ko sa za posledné roky zmenilo, opravilo
a vybudovalo“. Zároveň však musíte ve
dieť, že ľudia nedovolia, aby boli klama
ní a zavádzaní sľubmi, ako navrhovaný
Územný plán zóny Krasňany zlepší ich
životné prostredie, parkovanie, doprav
nú situáciu..., ich celkový život.
Názor občanov Krasňan na danú
situáciu bol jasne a zreteľne vyjadrený
v petícii (podpísaných 514 občanov)
a najmä v zásadných hromadných pri
pomienkach (podpísaných viac ako 500
občanov) ako aj v množstve individuál
nych pripomienok.
Občania Krasňan teraz s napätím oča
kávajú, ako bude s ich pripomienkami
naložené. Ak pripomienky občanov ne

budú akceptované, občania si vyhradzu
jú právo podniknúť ďalšie nevyhnutné
legitímne kroky a opatrenia na ochranu
svojich základných ústavných práv.
V závere chceme pripomenúť, že
v predvolebnom období je potrebné
a dôležité, aby si občania uvedomili
a zvážili, koho budú voliť v nastávajú
cich voľbách, kto skutočne reprezentuje
ich potreby a záujmy a rešpektuje ich zá
kladné ľudské práva a slobody, vrátane
vlastníckych práv chránených Ústavou
a zákonmi Slovenskej republiky. To je ich
hlavný a základný záujem v súčasnosti aj
do budúcnosti na rozdiel od pána staros
tu Pilinského, ktorý na bilbordoch vyzý
va občanov, aby volili budúcnosť, avšak
jeho predstava budúcnosti zhmotnená
v neprijateľnom Územnom pláne zóny
Krasňany je v príkrom rozpore s vôľou
a predstavou obyvateľov Krasňan.
Okresná prokuratúra Bratislava III
prešetruje zákonnosť procesu obstará
vania územného plánu zóny Krasňany
a Okresná prokuratúra Bratislava I pre
šetruje zákonnosť zisťovacieho konania,
ktoré predchádzalo prípadnému posu
dzovaniu vplyvov územného plánu zóny
Krasňany na životné prostredie.
Za dotknutých obyvateľov Krasňan
Vladimír Ďurana, Marek Mihálik,
Dušan Veselý, Pavol Sadák, Marek Uhlíř
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Starostlivosť o zeleň v Krasňanoch
Moje meno je Mi
roslav Marejka. Som
nezávislý kandidát na
poslanca za Krasňany.
Narodil som sa v Rači
a žijem v Krasňanoch.
Založil som komunitnú
záhradku. Som pravidelným spoluorganizátorom a účastníkom brigád pri skrášľovaní Krasňan.
Krasňany majú svoje pomenovanie aj
podľa toho, že boli navrhnuté ako krásne, zelené, kvitnúce, vzdušné. Hlavnú ich
krásu tvorí zeleň a jej stav mi nie je vonkoncom ľahostajný.
Starostlivosť o trávniky bola na celkom dobrej úrovni. Situácia sa však posledné 2 roky významne zhoršila. Mestská časť začala kosiť len trávniky na
pozemkoch, ktoré jej patria a ktoré má
zverené od magistrátu. Ďalej sú tu pozemky s trávnatými plochami, ktoré patria magistrátu a tiež veľká plocha patriaca
súkromným vlastníkom.
Zrazu nastal problém s trávnikmi po
kosené – nepokosené, ostrihané – zane
dbané, úplne bez starostlivosti. Mestská
časť a magistrát aj pokosili, hoci v nie
rovnakom čase a občas to vyzeralo smutno-smiešne. No tiež im unikli isté lokality, tak sa obyvatelia sami borili s vysokou trávou, peľom, burinami. Najväčšia
komplikácia, ako všetci dobre vieme, sú
súkromní vlastníci, ktorí sa o svoje roz-

siahle pozemky nestarajú, trávniky nekosia, o stave stromov a ich orezávaní
a dosádzaní ani nehovoriac. Spôsobom,
veď platím dane mestu – kde mám zisk
z pozemku?
Najhoršia situácia s kosením je hlavne
na jar, nastane rýchle oteplenie a tráva
prudko rastie. Kým sa zodpovední pracovníci rozhýbu a začnú kosiť, tráva má
miestami výšku 30 - 50 cm. Výsledkom je
zvýšený výskyt kliešťov, alergénov, peľov,
čo spôsobuje mnohým ľudom problémy.
Deti sa nemôžu hrávať na tráve. Kliešte
robia problémy aj psom a mačkám. Majitelia psov majú tiež problém v tak vysokej
tráve zbierať psie exkrementy. O estetike
takýchto trávnikov radšej pomlčím.
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Stromy boli vysádzané súčasne so
vznikom sídliska Krasňany, čiže ich vek
dosahuje takmer 60 rokov. Majú svoj
vzrast, no niektoré aj choroby, došlo tak
k orezom či výrubom. Následne po oreze
je problém s odvozom nahromadených
konárov, ktoré ležia vedľa orezaných stromov na kopách niekedy mesiac aj viac.
K obnove výsadby dochádza sporadicky. Iba minimálne množstvo stromov
je mladých a novovysadených. Navyše
z nich prežije málo, lebo ich nemá kto
v horúcich letných dňoch polievať. Následne uhynuté nikto nedosadí opäť.

v ý b e r
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V Krasňanoch máme veľmi pekný,
no neudržiavaný pás pozemku (patrí
spoločnosti Teleservis), ktorý by mohol
slúžiť ako oddychová zóna pre všetkých
obyvateľov. Nachádza sa medzi Hagarovou ulicou a garážami, začína pri strednej škole a končí až za Hagarovou 21 pri
potoku. O pozemok sa vlastník nestará, je
zarastený náletovými drevinami, brečtanom a burinou pod stromami. Občas časť
pozemku pokosí MČ Rača, zvyšok je divoký prales vrátane neporiadku, plastov,
rôzneho odpadu Rastú tu pekné a veľké
borovice, ktoré by bolo veľmi vhodné
odborne prerezať od tých uschýnajúcich
a celý priestor vyčistiť. Ponechať priestor
zdravým stromom a súčasne zrevitalizovať okolie.
Ako dlhoročný obyvateľ Krasňan
a kandidát na poslanca navrhujem a budem žiadať, podporovať a presadzovať nasledovné riešenia:
• vytvorenie nového útvaru na miestnom úrade – Inšpektori verejného
poriadku;
• vytvorenie areálu pre stredisko údrž
by, kde budú šatne, dielne, sklad ma-

teriálu, náradia a adekvátne vybavenie
strojovou technikou;
rozšírenie stavu pracovníkov údržby
zelene;
zjednotenie starostlivosti o zeleň (kosenie trávy, orezávanie stromov a kríkov, v lete polievanie novovysadených
stromov) tak, aby boli všetky udržované;
dosadenie nových stromov za každý
vyrúbaný či významne orezaný;
zverejňovanie harmonogramu a plá
nu údržby zelene podľa lokalít, ulíc
a jeho plnenie na webovej stránke
miestnej častí;
odkúpenie a zrevitalizovanie pozemku
medzi Hagarovou a garážami mestskou časťou a vytvorenie zóny oddychu v borovicovom lesíku – lavičky,
altánok, hracie prvky pre deti;
revitalizáciu Račianskeho potoka a vy
tvorenie oddychovej zóny v bezprostrednom okolí.

Krasňany sú pri pohľade zhora nádherne zelené. Chcem sa zasadiť, že budú
zelené, udržované, dosadené a naďalej
krásne. Krasňany sú stále považované
v rámci Bratislavy za najviac zelené sídlisko a prajem si, aby také ostalo aj naďalej.
Pozývam Vás k voľbám.
Miroslav Marejka
nezávislý kandidát č. 10
na poslanca za Krasňany
marejka-miro@post.sk

Pred voľbami
Voľby, voľby, kortešačky
medový motúz
a s lekvárom tričká.
V parkoch mítingy
teš sa, volič,
znova budeš vôl.
To nič.
Okolo šapita šantia decká
dajte im cukrovú vatu.
Je nepriehľadná.
Zakryje vaše
vyduté vrecká.
Alexander Marčan
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Kto sú skutoční
Račania?
Tak ako pred každými voľbami, aj teraz sa žiaľ nájdu politici, ktorí chcú deliť
Račanov na pravých
a iných. Snažia sa tým
loviť voličské hlasy
v mútnych vodách.
Poďme sa však na túto tému pozrieť vecne.
O pripojení Račištorfu k Bratislave
sa hovorilo už počas vojny, na rozdiel
od Karlovej Vsi (pripojenej v roku 1943)
sa to však už nerealizovalo. Na základe
vyhlášky Úradu vlády č. 660/1946 bolo
nakoniec rozhodnuté o pripojení Petržalky, Prievozu, Lamača, Dúbravky, Devína, Rače a Vajnôr k Bratislave s právnou
účinnosťou od 1. apríla 1946. Právny
status aj kataster Rače sa v rokoch 19461989 menil, nebola však samosprávna, ale
riadená cez MNV a pod. V roku 1960 sa
aj zásadne upravil kataster. Od roku 1990
dodnes je Rača samosprávna mestská
časť Bratislavy v dnešnom katastri. Delí
sa na miestne časti Rača, Krasňany, Východné, ktoré však nemajú samostatné
katastrálne územie (na rozdiel od Nív či
Vinohradov), teda nie sú definované jednoznačnými hranicami mimo volebných
okrskov. K tomu treba ešte prirátať Žabí
Majer a Pánty, kde nie je úplne jasný „geografický“ a miestopisný status v rámci
Rače.
Na obrázku je približná katastrálna
hranica medzi Račištorfom a Bratislavou
v roku 1935 – ukazuje, že odvolávanie
sa na historické hranice Račištorfu (kam
patril aj Rendez a pasienky) do tejto témy
svetlo neprinesú.
V prvom rade treba uviesť, že Račankou či Račanom je každý obyvateľ Rače,
ktorý býva v našej mestskej časti. Nie je
tu priestor na to, aby sa niekto vyvyšoval
či niekoho ponižoval preto, že nebýva
na „správnej ulici“ alebo prípadne na nej
nebýva dostatočne dlho – rozvoj celej
mestskej časti musí byť rovnomerný. Budenie vášne o tejto otázke nie je fér a ten,
kto ju vyťahuje, sa chytá slamky.
Vymedzovanie oni a my je vlastné
ľudstvu od nepamäti. V kmeňovej štruktúre bolo otázkou života a smrti rýchle
a správne zaradenie o tom, kto kam patrí
(podľa odhadov viac ako 20% ľudí zomieralo násilnou smrťou). Určitá počiatočná
nedôvera je ľuďom vlastná. Pamätám si,
že keď sme chodili do – dnes už zrušenej
– ZŠ Dopravná, prišli k nám noví spolužiaci z vtedy prvých dostavaných domov
na sídlisku Šajby (1989 – 1990). Pre nás
to bola exotika, lebo naše uličné teritória
sme mali vymedzené (to ešte boli doby,

Na obrázku je približná katastrálna hranica medzi Račištorfom a Bratislavou v roku 1935 - ukazuje, že odvolávanie sa na historické
hranice Račištorfu (kam patril aj Rendez a pasienky) do tejto témy svetlo neprinesú.

keď sa hneď po škole až do tmy lietalo po
vonku) a Šajby nám pripadali ako ďaleká krajina s novými ľuďmi. Rýchlo však
medzi nás zapadli a po pár mesiacoch už
ich nikto neriešil ako novoprisťahovalcov.
Aj keď naša rodina od roku 1947 bývala
v Krasňanoch a býval som tam po narodení aj ja – v auguste 1982 sme sa presťahovali na Rendez, kde mojej mame ako
zamestnankyni železníc bol pridelený
byt.
Veľa rodín, ktoré bývali na Rendezi už
od prelomu 19. a 20. storočia vnímali nových obyvateľov (väčšinou mladé rodiny
s deťmi) s určitou nedôverou a časť z nich
sa uzatvárala do seba – ako však vidieť,
tento spôsob riešenia problémov Rendezu zásadný rozvoj nepriniesol. Podobné
deliace čiary je v celej Rači vidieť po viacerých líniách (osobných, historických,

geografických). Situácia sa mení a ak
napríklad v minulosti na Kopaniciach
bývali najchudobnejší ľudia, dnes je to
naopak. Myslím si, že v dnešnom svete
už podobne šarvátky neprinášajú nič zásadne pozitívneho. Rača je náš spoločný
domov.
Zdravý lokalpatriotizmus je samozrejme pozitívna vec, ak sa prejavuje aktívne
– napr. podporou štúdia histórie, zvykov
a tradícií. Preto aj dlhodobo podporujem
projekt múzea s galériou a obnovu Kolo
ničovej kúrie – lebo práve skúmanie a zachovanie histórie je jednou z veci, ktorá
zachová jedinečnú identitu Rače aj pre
ďalšie generácie.
Michal Drotován
kandidát na starostu Rače
www.facebook.com/michal.drotovan
www.drotovan.sk
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Rendez si zaslúži
viac
Jedným akože „argumentom“ proti mne
ako kandidátovi na
starostu je, že som vyrastal na Východnom.
Avšak práve táto lokalita je mementom,
prečo treba zabezpečiť do budúcnosti rozvoj všetkých častí
Rače rovnomerne. Tak, aby nikto nemal
pocit, že sa na neho kašle – či už býva na
Kopaniciach, v starej Rači, Komisárkach,
Barónke, pod hradskou, Krasňanoch, Východnom alebo Na Pántoch.
V prípade Východného bola skoro
vždy univerzálna odpoveď, že „to patrí
železniciach alebo magistrátu“ – keď sa
však pozrieme na stav komunikácie Na
pasekách, ktorá 100% patrí do správy MČ
Rača, výhovorky zrazu nesedia.
V mojom volebnom programe 2018
je jedným z bodov úprava „námestíčka“
na Východnom, ktoré by po dotvorení
mohlo byť veľmi pekným miestom aj pre
obyvateľov. Pozemky sú v správe ŽSR,
podľa mňa sa však podobne ako v prípade rekonštrukcie Detvianskej – kde sa pozemky pre rekonštrukciu zverili dočasne
Rači – dá tento problém riešiť.
Myslím si, že keby Rača rokovala so ŽSR
o dlhodobom prenájme časti účelových komunikácií na parcelách E č. 4678/2, 4778/4
a 4778/1, k.ú. Rača, za účelom renovácie
a správy, tak by to bola reálna a schodná
cesta. Netreba zabúdať na to, že samotná
magistrátna komunikácia Dopravná je tiež
priamo na pozemku ŽSR (práve parcela
číslo 4778/4). Druhou možnosťou je zaradiť toto námestie ako miestnu komunikáciu
III. alebo IV. triedy (podobný proces sme
riešili v prípade štyroch účelových komunikácií v Karlovej Vsi), a teda ho získať priamo do správy ako cestný správny orgán. Samozrejme by bol potrebný súhlas vlastníka
– ten sa však o teleso komunikácie nestará,
tak by to zásadný problém nemal byť (len to
bude trvať nejaký čas).
Ako vidieť vyššie, mám konkrétnu
predstavu, ako dlhodobý problém riešiť
– druhou otázkou sú financie. Nakoľko sa
pri policajnej akadémii chystá projekt Rendez Vous, projekt aktívne pripomienkujem
a riešim jeho parametre, aby negatívny dosah bol čo najmenší. Nie je ešte známe, koľko bude mať metrov štvorcových nadzemnej podlahovej plochy, podľa zámeru EIA
sa dá odhadovať pre mestskú časť približne
600 000 € z poplatku za rozvoj.
Keďže si myslím, že peniaze za poplatok by mali prioritne smerovať do lokality, kde sa má diať výstavba – dané peniaze
by mali smerovať do rozvoja Rendezu,

a teda časť z nich by išla na rekonštrukciu
tohto námestia.
Michal Drotován
kandidát na starostu Rače
www.facebook.com/michal.drotovan
www.drotovan.sk

Objednávateľ Michal Drotován,
Bratislava
Poskytovateľ OZ račan.sk,
Albánska 5A., 831 06 Bratislava
IČO 42183863
strany 2 – 3 a 8 – 9
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Prvý útok!
A máme to tu.
Zrejme ste si už aj
Vy, milí Račania, prečítali, že starostova hlásna trúba ohlasuje svoje
prvé prognózy, náčrty či návrhy zloženia
prvého útoku. Verím,
že sú to iba zbožné želania, bludy alebo sny.
Nič z tohto katastrofického scenára pre
našu Raču sa nemusí naplniť vďaka Vašej
aktívnej účasti na nadchádzajúcich novembrových voľbách.

10
Ako ste si mohli v hlásnej trúbe
prečítať, prvý červený – vraj nezávislý – útok sa už kryštalizuje. Udržať si
v ňom svoje stabilné miestečko sa pokúsia starí politickí prevliekači kabátov
(dnes pre zmenu „nezávislí“) Rudo Ivičič, Juraj Madzin a Miloš Máťuš, a popri
nich si chce miesto v zostave vybojovať
omladina.
Podľa vlastných vyjadrení, programov,
ale hlavne hodnotenia vedenia, už zrejme
vedia, kam svoje smerovanie upriamiť.
Naisto ešte netušia, že táto cesta vedie
maximálne tak do pekla. Do pekla či politického, či do toho „račianskeho“.
Veď uvidíme.

Za nie dobrý stav sú zodpovední aj poslanci

Diskusný príspevok na zasadnutí MZ MČ Bratislava-Rača, 23. 10. 2018
1. Pani prednostka
doteraz neoboznámila občanov, kde boli
použité prostriedky
z úveru 1,9 mil. EUR.
V tomto volebnom
období sa to občania
nedozvedia. Chýba do
volieb už len 18 dní. Chyba bola, že
úver nebol prerokovaný s občanmi.
2. Viackrát som chcel pomôcť pri zabezpečení investícií bez finančnej odmeny.
Mám na to vzdelanie, 50-ročnú prax
a prehľad o realizovaných investíciách.
Neviem, prečo nebola ukončená stavba
MŠ na Novohorskej a strediska čistoty.
Údajne skrachovala firma, ktorá to realizovala. Je to zanedbanie kontroly realizácie stavby. Keby som sa bol mohol

vyjadriť k financovaniu investícií, bolo
by sa ušetrilo cez 200 tis. EUR. Amfiteáter, obecná záhrada, detské ihrisko Hubeného, revitalizácia Komisárky a iné.
3. K predvolebným bilbordom. Na začiatku bolo 50 bilbordov starostu. Odkedy
žijem v Rači, to tu ešte nebolo. Neviem
si vysvetliť dôvod jeho konania. Veď za
8 rokov ho už Račania dobre poznajú.
Neviem, ako chce prevzdušniť Raču.
Verím, že do volieb už bilbordy nebudú popísane.
4. Veľa mojich námetov sa splnilo. Nesplnila sa mi výmena okien na budove miestneho úradu. Terajší stav budovy sťažuje
pracovné prostredie pracovníkom MÚ
Rača. Dúfam, že nový alebo staronový
starosta zlepšia pracovné prostredie zamestnancom MÚ Rača. Chcel by som

Namiesto účasti
na ankete...

• My chceme byť oponentmi developerov.
• Chceme riešiť problematiku životného prostredia vo vzťahu k spaľovaniu
plastov v rodinných domoch. Poukazujeme na vznik polychlórovaných
bifenylov, ako vysoko karcinogénnych
látok, ktoré sa z potravinového reťazca
neodbúravajú.
• Pri tzv. RNR sme boli od úplného začiatku, spolu s pani Dobrotkovou sme
iniciovali zvolanie verejného zhromaždenia. Podarilo sa nám zastaviť
nevýhodnú zámenu pozemkov, čím
developer v podstate nezískal 500 tis. €
a mesto ich nestratilo. To, že park nepostavili, je maslo na hlave terajšieho
starostu. Hlavná vec, že kričí po kultúre, ale vieme, ako chcel rozdávať facky.
Písal som o ňom v článku Krááá...
Myslíme si, že nie je potrebné obracať
kabáty. Je potrebné kabáty vymeniť. Ale aj
s osobami.

Sedeli sme s Petrom Mazúrom pri texte, ktorý nám poslali ľudia z OZ Priatelia
Rače. Dali tam niekoľko anketových otázok a kandidátov chcú predstaviť v jednom celku. Usúdili sme, že tam môže
dôjsť k „presunu“ nápadov na iné osoby.
Preto sme sa rozhodli ankety nezúčastniť.
Za nás dvoch máme toto stanovisko:
• Za posledných 4 – 6 rokov sledujeme, ako sa MÚ aj s časťou osadenstva
zmenil z pozície lokálpatriot, na lokajpatriot. Pričom hlavná osoba sa stále
vyhovára na Zvonára.
• Vo vyhlásení starých poslancov je zachovanie vinohradov. Za posledných
osem rokov chránili vinohrady tak, že
tam povolili postaviť X bytových domov.

číslo 4 / 2018
Vážení Račania, namiesto uvedenej
zostavy Vám ponúkame skutočne nezávislý, tvrdo pracujúci útok v zložení
Milada Dobrotková (č. 6), Ivan Krampl
(č. 20), Ingrid Vanerková (č. 36) s pevnou, nekompromisnou obranou v zložení
Alexander Marčan (č. 25) a Peter Mazúr
(č. 28).
Voľte nezávislosť, slušnosť, odbor
nosť, čestnosť a profesionalitu.
Voľte lepšiu budúcnosť Rače, pre Vás
a Vaše deti.
Vy všetci si to zaslúžite!
Peter Mazúr
kandidát číslo 28 na poslanca za Raču
poďakovať všetkým pracovníkom MÚ,
že i v takýchto podmienkach zabezpečujú prácu pre občanov.
5. Nebol som spokojný s prácou prednostky ako aj s prácou investičného oddelenia. Ďalej ďakujem aktívnym poslanom,
ktorých bolo málo. Väčšina z vás to robí
kvôli mesačným finančným odmenám
vo výške 330 EUR. Výsledkom vašej
práce bolo, že pani prednostka prestala
dávať písomné odpovede na námety občanov. To si nedovolila ani jedna prednostka v minulých rokoch. Nedostala
súhlas od starostov. Prejavila sa arogancia moci zodpovedných pracovníkov.
Verím, že príde k značnej výmene dlhoročných poslancov. Za nie dobrý stav
v Rači sú zodpovední nielen pán starostka a pani prednostka, ale aj poslanci,
ktorí ani jeden rok nevyhodnotili svoju
činnosť.
Ing. Milan Depeš
Karpatské námestie 25, Bratislava-Rača
Úplná verzia je na www.racan.sk.
Ešte záverom náš záber: môžeme komunikovať s MÚ v oblasti životného
prostredia, katastra, územného plánu,
stavebníctva, ekonomiky platieb, resp.
kultúry, konkrétne račianskeho divadla.

Peter Mazúr č. 28
Alexander Marčan č. 25
kandidáti na poslancov do MZ Rača
Sledujte na webe portál
račan.sk www.racan.sk
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Krasňany musíme zachrániť pred neželanými zmenami

Rozhovor s kandidátom na poslanca MZ Bratislava-Rača za Krasňany Jozefom Kadlečíkom
• Jozef, do zverejnenia
zle pripraveného ná
vrhu územného plánu
zóny 
(ÚPN–Z) Kras
ňany sme sa osobne ne
poznali. Povedzte nám
niečo o sebe.
Do Bratislavy som
prišiel študovať chémiu, žijem tu od roku
1973, v Krasňanoch viac ako 30 rokov.
Pochádzam zo Skalice. Vinohrady
a víno má aj Skalica aj Rača. V Rači a v Skalici sú aj rovnaké priezviská. V Krasňanoch som si našiel manželku, narodili sa
tu a vyrastali naši synovia. Rodina tu má
všetko, čo potrebuje. Je tu dobrá občianska
vybavenosť a všade sa dostaneme peši, len
za prácou sa presúvame do mesta. Cesta
do práce je teraz katastrofálna, ráno cestujeme viac ako hodinu.
V Krasňanoch mi ako mladému vedecko-pedagogickému pracovníkovi UK
pridelili byt. Bývame v bytovom dome na
Peknej ceste.
• Kandidujete na poslanca za sídlisko
Krasňany. Čo vás k tomuto rozhodnu
tiu doviedlo?
V prvých slobodných voľbách som
kandidoval na starostu Rače. Potom som
pred „veľkou“ politikou dal prednosť rodine. Teraz ma do politiky vtiahla skúsenosť,
najmä negatívna, a priamo sa ma dotkla
cez ÚPN–Z Krasňany. To, čo sa stalo u nás
v Krasňanoch, asi nemá obdobu na celom
Slovensku.
• Myslíte si, že aj komunálnu politiku
začali ovládať developeri?
Na to sa nedá priamo odpovedať. Domnievam sa, že individuálne záujmy prevládajú aj v ÚPN–Z Krasňany, ale sú skryté
za verejným záujmom. Viaceré plánované
zámery sú proti ľuďom, ktorí v dotknutých
lokalitách Krasnian žijú. Každá záujmová
skupina má svoje potreby. Mladým rodinám chýbajú jasle a škôlky. Tie sa rušili,
lebo istú etapu tu bolo menej detí. Zanikol
klub Elán, miesto stretávaní rôznych generácií, a náhrady zaň niet. Sú tu stavby, ktoré
vznikli „na čierno“, alebo investor zmenil
projekt a na objekte pribudlo viacej podlaží, alebo namiesto parku máme ďalší výškový dom a pod.. O zlých rozhodnutiach
sa občania dozvedajú, až keď nastane problém, potom sa búria a podpisujú petície.
• Poslanci, z pohľadu občanov, neobha
jujú ich záujmy, to ľudí traumatizuje,
ale aj mobilizuje.
ÚPN–Z Krasňany neprijala väčšina
obyvateľov Krasnian. Stovky z nich sa
vyjadrili petíciami, hromadnými a individuálnymi pripomienkami. Súkromný majetok je ohrozený, plán, ako pripraviť maji-

teľov o garáže a pozemky, je škandalózny
a protiústavný.
• Nedotknuteľnosť súkromného majet
ku je chránená ústavou, tak načo tieto
obavy?
Vo verejnom záujme je možné siahnuť
aj na súkromný majetok. Zákon verejný
záujem presne nevymedzuje. Vo verejnom záujme by mala pozemky získať obec.
Obec chce postaviť garážové domy, nemá
však prostriedky na novú investíciu. Garážové domy nepostaví. Postaví ich súkromný investor a ten predá alebo prenajme garážové státia za komerčné ceny. Ale môže
to byť aj inak. Plánovaný garážový dom
sa prekvalifikuje na bytový dom s garážami v podzemí. Tak sa cez verejný záujem
uspokojí súkromný záujem.
Návrh stále existuje a čaká na predloženie novému zastupiteľstvu. Ak navrhovatelia počítali s pasivitou občanov a letným
načasovaním verejného prerokovania,
potom im plán nevyšiel. Postup zastupiteľstva a starostu aktivizoval občanov, ktorí
pochopili, čo sa pripravuje a ako sa ich to
osobne dotkne. ÚPN–Z Krasňany zasiahol
aj mňa osobne.
• Rozhodnutie kandidovať na poslanca
nie je asi výsledkom Vašej spokojnosti,
však?
Vy píšete často na svojom blogu o nešvároch, nezodpovednosti, zneužívaní postavenia tých, čo by mali dobre spravovať obec
a starať sa o nás. Upozorňujete a očakávate
nápravu, vaša dobre mierená kritika triafa
do čierneho. Poslanci majú problémy nielen
vidieť, ale majú ich aj riešiť, to ma motivuje.
Viacerí súčasní poslanci kandidujú
opäť. Niekoľko volebných období kandidovali za strany alebo za koalície. Teraz
sú nezávislí, vraj sa už vyzliekli z vplyvu
strán. Tak kandiduje aj náš pán starosta.
Pozerám sa na jeho kampaň. Je taká masívna, že vyvoláva vo mne otázky: Prečo
chce tak veľmi uspieť? Kto tak veľmi chce,
aby uspel? Prečo na bilbordoch vôbec nespomína Krasňany?
• Akú podporu očakávate vy?
Ľudia z okolia ma roky poznajú ako
suseda a správcu bytového domu. Čistota,
poriadok, zateplenie a výborný technický
stav domu na Peknej ceste 9/11 je výsledok aj našej dlhoročnej rodinnej správcovskej činnosti. Ľudia vedia, kto som
a vedia, že viem riešiť problémy. Viem,
čomu ľudia z okolia dávajú prednosť a čo
má pre nich cenu. Od nových vlastníkov
viem, pre aké dôvody tu kúpili byt: lokalita, usporiadaný dom bez úverov a zeleň
v okolí. V Krasňanoch vyhráva zeleň nad
betónom. Keby vyšli zámery z ÚPN–Z
Krasňany, boli by namiesto zelene betó-

nové plochy a všade by parkovali automobily. Desím sa tejto predstavy.
• Čo teda ponúkate voličom?
Ponúkam odborné skúsenosti zo štátneho aj súkromného sektoru, svoju neúplatnosť a sociálne cítenie. Poznám možnosti
lokality a problémy ľudí. Trápi nás prehustená doprava aj voda v základoch domov
a v pivniciach. Treba vyriešiť poddimenzovanú kanalizačnú sieť, a to aj budovaním
záchytných nádrží v podzemí pri domoch,
a vodu distribuovať do sídliskovej zelene.
Tiež je možné zachytiť vodu v nádržiach,
najmä v lese a pod lesom nad Krasňanmi.
• Aké problémy ešte vidíte?
Nájdeniu riešení mnohých problémov
pomôže aj verejná diskusia. Zákon o obecnom zriadení umožňuje vytvoriť Obecnú
radu ako poradný orgán zastupiteľstva.
Obecná rada nám chýba ako priestor na
výmenu názorov obyvateľov a získavania
odborných stanovísk. Rozhodnutia obce
musia zlaďovať ciele a záujmy všetkých
skupín, ale na prvom mieste majú byť záujmy tých, čo tu žijú, a nie tých, čo tu len
investujú.
• Prečo je toľko ochrancov zelene a od
porcov zahusťovania a betónu?
Na kosení trávy a úprave zelene sa nedá
zarobiť, chce to veľa ručnej práce a ľudí.
Vďaka blížiacim sa voľbám sa zeleň určite
pekne zastrihne. Odstrihávajú sa aj plody
(napr. jarabina). To, že je to zimná potrava
pre vtáctvo, nikoho netrápi. Vystavať dom
a parkovacie státie z liateho betónu stačí
raz a máte zarobené. To je biznis. A naše
krasňanské detské ihriská, hlavne to oproti
zdravotnému stredisku, to je tiež výsledok
betónovania a gumovania. Je tam všetko
možné, len nie mäkké zelené plochy.
Ľudia si chránia zdravie a oceňujú čistý
vzduch a pokoj okolo domov a v blízkom
okolí, teda bezstresové rodinné bývanie.
Napriek tomu, že Krasňany sú situované v priemyselnej zóne (Slovenská Grafia a pod.), stále sú dobrým miestom pre
život. Majú nezameniteľnú architektúru
a atmosféru malého mestečka, je to najzelenšie sídlisko Bratislavy.
Stav životného prostredia sa zhoršuje.
Ak sa nepustíme do jeho ochrany, zostanú nám len spomienky na zelený nádych
Krasnian a plochy absorbujúce teplo cez
deň a vyžarujúce v noci, teda domy, parkoviská, cesty, betón, asfalt a prach.
• Ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem za priestor.
Rozhovor pripravil Dušan Veselý.
aktívny občan a prispievateľ na portál
račan.sk
(krátené, úplný text viď www.racan.sk)

racan.sk

12

v ý b e r

Chceme v Rači vytvoriť priestor
pre kotlebovcov?

Otvorený list starostovi a poslancom MZ MČ Rača
Vážený pán starosta Peter Pilinský,
vážené pani poslankyne,
vážení páni poslanci,
členovia SVV, pobočka Rača, sa Vás
pýtajú:
Prečo chcete predĺžiť prenájom
priestorov v Hasičskom dome na Det
vianskej 12 Zväzu vyslúžilých vojakov
gen. M. R. Štefánika (ZVV) na čele
s predsedom Ľ. Kramplom
• napriek tomu, že p. Ľ. Krampl sa stal
štatutárom ZVV v rozpore so stanovami?
• a v čase, keď spor o platnosť voľby
predsedu nie je uzavretý?
Na objasnenie: Miestna pobočka ZVV
v Rači p. Ľ. Krampla vylúčila, a teda nemal mandát zastupovať ju na zasadnutí
Výboru ZVV, kde mal byť údajne zvolený
za celoslovenského predsedu. Podľa stanov ako vylúčený člen nemal právo byť
volený za predsedu ZVV.
Čo je a bude s pamätnou sieňou s ex
ponátmi celoslovenského významu, kto
rú 22 rokov na vlastné náklady a obeta
vou prácou budovali dlhoroční členovia

Vyjadrenie ZVV
k článku pána Jozefa
Moravanského
Výboru Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR (ZVV)
boli v priebehu októbra 2018 sprístupnené
viaceré dokumenty, autorom ktorých je bývalý člen ZVV Jozef Moravanský a ktorých
obsahom sú viaceré útoky smerujúce proti
členom Výboru ZVV i členom ZVV. Napriek tomu, že v tomto prípade ide o internú záležitosť ZVV týkajúcu sa ZVV a jeho
bývalého člena, považujem ako predseda
ZVV za svoju povinnosť v mene Výboru
ZVV uviesť túto poľutovaniahodnú záležitosť na pravú mieru.
Výbor ZVV bol dňa 7. 4. 2018 riadne
zvolený na rokovaní Členskej schôdze
ZVV. Členská schôdza ZVV zároveň rozhodla o zrušení členstva J. Moravanského
pre neplnenie povinností (nezvolávanie
rokovania orgánov ZVV, nepredloženie
správ o hospodárení ZVV a o nakladaní
s prostriedkami ZVV a ďalšie prípady
neplnenia povinností). K sprístupneniu

ZVV, a nie výbor vedený nelegálne zvo
leným p. Ľ. Kramplom?
Podľa našich informácií p. Ľ. Krampl
• v čase hospitalizácie p. Moravanskej
nezákonne, bez vedomia a súhlasu
prenajímateľa (MÚ Rača), vymenil
zámky v budove a zamedzil do objektu
prístup členom ZVV,
• v čase Račianskeho vinobrania Hasičský dom sprístupnil priaznivcom
Kotlebovej strany, ktorí si v budove robili volebnú kampaň.
Z histórie SVV: Hasičský dom máme
v prenájme už 22 rokov. Zmluvu o prenájme podpísal v roku 1996 na 10 rokov
starosta p. Strnisko, v roku 2006 ju na ďalších 10 rokov predĺžil starosta pán Zvonár.
Platnosť prenájmu nám skončila
v roku 2016. Odvtedy je prenájom predmetom licitácií, handlovania a predlžovania vždy len o jeden rok. Stalo sa tak
po tom, ako p. Martin Jóna, býv. asistent
p. starostu Pilinského, prejavil záujem
o komerčné využívanie priestorov Hasičského domu. Pán Ľ. Krampl bol jedným
z najhlasnejších verejných kritikov tohto

sídla ZVV bol J. Moravanský vyzývaný,
avšak na doručené výzvy nereagoval.
Po neúspešnej výzve požiadal predseda ZVV o sprístupnenie sídla kľúčovú
službu, ktorej boli pred sprístupnením
sídla predložené všetky doklady. Kľúčová
služba po oboznámení sa s príslušnými
dokladmi predmetné priestory ZVV dňa
4. 7. 2018 sprístupnila.
Tvrdenia J. Moravanského, že členovia Výboru ZVV sa do priestorov sídla
ZVV „vlámali“ považujeme za osočujúci
a neprípustný útok, rovnako ako ďalšie
tvrdenia a osobné útoky menovaného.
Výbor ZVV tieto útoky v rôznej intenzi
te a podobe eviduje od svojho riadneho
zvolenia Členskou schôdzou ZVV dňa 7.
4. 2018 a má za to, že ich jediným zmys
lom je pokus o destabilizáciu ZVV, ktorý
začal v priebehu roku 2018 obnovovať
riadnu činnosť.
Môžem potvrdiť, že dňa 23. 10. 2018
bolo pre osočujúci článok uverejnený
na stránke www.racan.sk podané v tejto
veci trestné oznámenie pre podozrenie
z trestného činu ohovárania, nakoľko
tento hrubo urážlivý článok obsahuje
zavádzajúce tvrdenia i vyslovené klam
stvá. Zároveň bola dňa 23.10.2018 J. Mo
ravanskému odoslaná výzva na osprave

číslo 4 / 2018
zámeru. Dnes má podľa našich informácií záujem o využívanie budovy on sám.
Uvedené skutočnosti vyvolávajú do
datočné otázky:
• Ako môže p. Ľ. Krampl, vyznávajúci
hodnoty ĽS NS, kandidovať za SNS?
• Stoja za rozhodovaním o prenájme
predvolebné kalkulácie a dohody?
• Chceme v Rači vytvoriť priestor pre
kotlebovcov?
S prihliadnutím na vyššie uvedené
okolnosti navrhujeme prenájom Hasič
ského domu prenechať novému staros
tovi a poslancom, ktorí vzídu z blížiacich
sa komunálnych volieb.
Veríme, že sa prikloníte k tomuto návrhu SVV a jeho legálne zvoleného predsedu. Upokojíte tým situáciu a prispejete
k ďalšiemu rozvoju pamätnej siene.
Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť.
S pozdravom
Jozef Moravanský
predseda
Slovenský spolok vojenských vyslúžilcov
generála M. R. Štefánika SR (SVV)

Milan Rastislav Štefánik

dlnenie sa, nakoľko tieto pokračujúce
útoky odmietame ako ľudia ďalej trpieť.
Na záver si dovolím uviesť, že jediným
zámerom Výboru ZVV je obnova riadnej
činnosti ZVV, k čomu vykonávame všetky potrebné kroky. Výbor ZVV považuje
Mestskú časť Bratislava – Rača za partnera a oceňuje pozitívnu komunikáciu,
ktorá od roku 2018 na tejto úrovni prebieha. Dovoľte mi Vás preto ešte raz uistiť,
že ZVV má rovnako záujem uchádzať sa
o dôveru mestskej časti ako jej dôveryhodný, zodpovedný a spoľahlivý partner.
Ľubomír Krampl
predseda ZVV

číslo 4 / 2018

Príbehy spoza hľadáčika

Prvá kvapka

Bola nedeľa, teplé augustové popoludnie, ideálny čas zachovať dobrý mrav
a s rodinkou navštíviť rodičov, vlastne
už len mamu, žijúcu osamote v dome,
v ktorom som vyrastal. Sedeli sme v klasickej obývačke s oknami do záhrady
a výhľadom na všadeprítomné ovocné
stromy. Verte, že pohľad do vtedajších
úžitkových záhrad nebol o nič menej
úchvatný, ako do dnešných moderných,
výsostne relaxačných a bezúdržbových
okrasných zón. Nepamätám si, o čom
bola reč, viem len, že sme sa všetci na
tej besiedke cítili fajn. Za oknom začali zrazu padať prvé kvapky a to bola
pre mňa neodolateľná výzva. Aj amatér
ako ja vie, že počas dažďa, či krátko po
ňom svetlo býva nádherne rozptýlené,
farby brilantné, ideálne podmienky na
zachytenie detailov. Rýchlo ma opantala eufória a vidina dokonalej fotky
s kvapkou vody na liste. Aj keď mojej
nekresťansky drahej fotovýbave jemný
dážď neublíži, mne sa akosi moknúť
nechcelo, tak som to vymyslel filištínsky. Veď ak použijem teleobjektív, tak
fotiť môžem aj z pohodlia obývačky
cez otvorené okno a jednoduchým otočením krúžku dočiahnem do každého
kúta neveľkej záhrady.
Nasadil som teda ten super-duper teleobjektív a zapol foťák. Pred otvoreným
oknom, takmer na dosah ruky, sa až
provokatívne pretŕčali najvyššie konáre
starej jablone. Hneď prvý kuk do hľadáčika v mžiku odstrihol moje vedomie
od reálneho sveta a na polhodinku urobil zo mňa čistého asociála. Scéna v hľadáčiku bola magická, nemala žiaden
farebný rušivý moment, bola to takmer
monochromatická škála zelenej. Zeleň
vyžarovala nehybnosť a pokoj, aj keď
som podvedome akosi cítil, že jej sila je
umŕtvená len dočasne. Pôvodná eufória
odfotiť kvapku na liste sa znásobila počtom kvapiek, ktoré som navyše zočil nie
na liste, ale na mladučkom jablku. Vidina dokonalej fotky ma nútila urobiť nie
jeden-dva zábery, ale rovno dvadsať, či
tridsať, reku pre istotu. Nemám najlepší zrak, tak ostrenie na nehybné kvapky
v popredí mi dali veru zabrať. Kvapky tam stáli ako baletky v národnom,
všade okolo tma, iba svetlá reflektorov
upriamené na ich figúry. Cvakal som,
cvakal, furt dokola. Zastavil ma až pocit
sebauspokojenia, že lepšie sa to už ozaj
urobiť nedá. Zbalil som fidlátka, zatvoril okno a opäť sa pripojil k príjemnej
rodinnej debate. Až o pár hodín neskôr
som si uvedomil, aký zradný môže byť
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pocit vlastnej dokonalosti. Často býva
totiž iba predzvesťou blížiacej sa katastrofy, úmerne veľkej predchádzajúcemu klamlivému pocitu spokojnosti. A tá
veru aj prišla. Či bohužiaľ, či vďakabohu,
nie som si dodnes istý.
Stále plný nadšenia som sa nevedel
dočkať chvíle, keď sadnem za počítač a zátišie s kvapkami si vychutnám
na veľkej obrazovke. Pobehám trošku
myškou, doladím jas, kontrast, či inú
drobnosť, presne ako v klasickej fotokomore za technologicky dávnych čias,
a bude hotovo. Úsmev mi stihol zamrznúť rovnako rýchlo, ako rýchlo sa
na dvadsaťsedem palcovom monitore

racan.sk
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Netrvalo zasa až tak dlho, kým som
rozdýchal fakt, že tá kobyla tam bola odjakživa. Pomaly sa mi vracal zdravý rozum. Nálada sa mi začala vylepšovať až
s myšlienkou, že nakoniec dobre, že tam
ten koník je. Veď je pekný zelený, aj keď
trochu neostrý, ale s tým dačo porobím.
Po polhodinke hrania sa na počítači som
zistil, že som sa tuším do môjho zlatučkého koníčka zamiloval, bez neho by to
nebolo ono a nakoniec ani nikto nikdy
nezistí, aké som to mal s ním na začiatku ťažké. V pokoji, pri večernej káve
a dvoch deci bieleho som si nakoniec
povedal, že všetko dobre dopadlo, hlavne že sme navštívili mamu, veď dlho sme
tam neboli. Dnes sa pri pomyslení na

Foto: © Evuš Polakovič

objavila prvá fotka. Šok prvý – nevidel
som kvapku na jablku, ktorú som s nasadením života pol hodinu fotil a ostril,
ale pohľad sa mi zapichol do pravého
oka nejakej nehybnej potvory. To čudo
vypadalo ako kobylka, kde sa tam preboha vzala? Čo je to za blbý počítačový
program, ktorý domaľováva kobylky na
poctivo vydreté zábery. To je asi zlý sen,
ako ju teraz odtiaľ vymažem? Závity mi
pracovali na plné obrátky a sherlockovským spôsobom som vylučoval jedno
logické vysvetlenie za druhým, verte,
v tom som dobrý. Nakoniec mi zostalo
vysvetlenie jediné. Síce absurdné a obludné, ale jediné, teda aj pravdivé. Šok
druhý – ten zver tam bol už pri fotení.
Moje ego sa zatriaslo v základoch. Na
okamih mi prebleslo hlavou, že človek
s čo i len štipkou fotografickej cti a hrdosti môže takúto tragédiu vyriešiť len
skokom do Dunaja, alebo pod vlak.

kobylku iba usmievam, hoc priznávam,
že ma občas jej neviditeľnosť a nenávratnosť toho okamihu zamrzí.
Niekomu v živote urobí prievan povestná „posledná kvapka“, mne ho urobila tá prvá. Vďaka nej však odvtedy akosi menej opomínam podstatné. Možno
niekoho môj príbeh poteší, iného poučí
a ďalší si počká na chvíľu, keď neuvidí
tú svoju kobylku. Nenechajte sa prosím
pomýliť kvantitou, svetlami rámp, aktérmi v popredí. Ak budete mať pri mačkaní spúšte, prechádzke po okolí, či pri
vážnych rozhodnutiach dostatok času,
zastavte sa na chvíľu a dobre sa poobzerajte, nikdy neoľutujete.
Evuš Polakovič
Celý príbeh včítane úprimného vyznania autora nájdete na www.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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Keď si človek
plní sny
Knižnica! Prvú informáciu o nej som
si prečítala v jednej z kníh o Bratislave
od historika P. Dvořáka. Zaujal ma nielen
počet zväzkov v nej, ale aj to, že od roku
1827 začala slúžiť verejnosti, vrátane študentov – štúrovcov. Založil ju vo Viedni
oponický gróf ANTON JURAJ APPONYI
(1751 – 1817), lebo knihy miloval a celý
život ich aj zbieral. Nazhromaždil v priebehu svojho života vyše 30 000 vzácnych
kníh – vraj mala jeho zbierka na konci 18.
storočia viac ako 400 prvotlačí! Napríklad
dielo „Prudentii Aurelii Opera“ bolo písané
ešte na pergamene a pochádzalo z 9. storočia. Nechýbala Danteho „Allighieri comedia col comento“ s rytinami Sandra
Boticcelliho, ani slávna Biblia od Johanna
Gutenberga z roku 1435. Z jeho 9 detí mal
záujem zachrániť knižnicu iba gróf ANTON APPONYI (1782 – 1852) – mecén
a diplomat. Na podnet svojho knihovníka K. A. Grubera dal knižnicu previezť
z Viedne do Bratislavy. Slávnostne bola
otvorená v roku 1827 a bola prvou verejnou knižnicou na Slovensku. Dokonca ju
poznali aj v Londýne pod menom „Public
National Library of Presbourg“, lebo jej posielali vzácne anglické tlače.
Knižnica pod heslom „LITERIS IN
PATRIA AVGENDIS“ (Na zveľadenie učenosti vo vlasti, Bratislava 1827) fungovala
v Bratislave 19 rokov, no potom ju mesto
paradoxne odmietlo finančne podporovať. Preto ju gróf Apponyi dal presťahovať
z Bratislavy do Oponíc. V rodinnom renesančnom kaštieli, kde mala zostať natrvalo, dal pre ňu postaviť celé nové krídlo s jedinečným vnútorným vybavením...
A zrazu som tam a počúvam jej pohnutý príbeh...
Klimatizovaný priestor a popoludňajšie lúče slnka, pohládzajúce isté rady kníh
cez oblúkové okná vo výške druhého poschodia, viacero dobových predmetov
vrátane portrétov a fotografií ozvláštňujú
jej vnútro. Rady kníh od podlahy až po
vysokánsky strop – lemované drevenými zábradliami vzbudzujú neuveriteľnú
úctu „k písmenkám“. Veď každá z tých
kníh mala vo svojej dobe svojho autora aj
s dôvodom, pohnútkami, prečo a ako ju
písal, potom svojho vydavateľa aj spôsob,
ako bola vytlačená. Aj konkrétny dôvod,
prečo a ako sa dostala do knižnice (pre
mnohé knihy prvou bola niektorá z kláštorných knižníc, ale keď nariadil Jozef II
zrušiť kláštory... mali šťastie, že sa neocitli niekde na smetisku alebo v ohni...).
Každá z kníh dostala svoje presné miesto

Foto © D. Luknárová ml.

Zdroj: internet

a možno sa len domnievať, kto v nej
a kedy, a prečo listoval alebo podrobne
čítal, alebo z nej študoval...
Bolo to ešte vo Viedni?
Alebo až v Bratislave?
Alebo až neskôr na rodinnom panstve
v Oponiciach?
Alebo ...
Neveľká obec a koľko kníh! Kde by
Oponice nabrali 17 tisíc obyvateľov, ale
knižnica má 17 000 zväzkov! Ba vraj mala
aj viac... a boli muži, ktorí každú z toho
mora kníh prijali, zapísali do katalógu,

našli pre ňu miesto. Prvým bol jezuita Augustín Michelaczi ešte vo Viedni,
druhým hlavne pre bratislavské obdobie
bol Karol Anton Gruber, tretím Jozef
Vševlad Gajdoš...
Kým prví dvaja zažívali obdobie rozkvetu knižnice, J. V. Gajdoš... hľadám
slová, ako presne pomenovať, charakterizovať jeho vklad... písal sa rok 1956...
z chátrajúceho panstva Oponických
(vlastne už ani nie ich, veď v roku 1935
odkúpila kaštieľ aj panstvo rodina veľkostatkára Slezáka a po 2. svetovej vojne
a roku 1948 pripadol dokonca po znárodnení štátu) sa využívali len niektoré
budovy... knižnica pre svoj voľný vysoký
priestor ako sklad raz cibule, inokedy orechov, chmeľu aj obilia. Teda sýpka! Obilné zrná v objatí tisícok kníh vo vitrínach.
Jasné, že aj všadeprítomné hraboše...
a v tomto bizarnom prostredí usilovne
pracuje páter – znalec viacerých jazykov,
profesor knihovedy, veľký odborník, ale
aj milovník literatúry, skromný pracovitý človek. Pracuje a nestačí sa diviť, aké
skvosty knižnica obsahuje – koľko umu,
krásy aj dejinných posolstiev poskytujú
mĺkve rady kníh, skoro odsúdené na neúprosné „zuby času“.
A čo záložky? Lístky s poznámkami vložené v knihách – odkazy po predošlom čitateľovi – občas neuveriteľne
vzácne ex librisy... Po dvoch rokoch je
s prácou na konci a celý doslova „knižný
poklad“ môže poputovať (aj sa to o pár
rokov stane) ku svojej záchrane – do fondu Slovenskej národnej knižnice, do jej
reštaurátorských dielní.
Knihy áno, človek nie! Osud J. V. Gajdoša ostáva pohnutým naďalej... v roku
1959 s ním Matica slovenská rozväzuje
pracovný pomer, z politických dôvodov
má zákaz publikovať. Z čoho, ako má
žiť?!
Mobiliár knižnice? Uchoval sa len
na dobových fotografiách, lebo jeho devastácia bola natoľko rozsiahla, že sa už
nedal použiť. Zhltli ho neúprosné plamene...

Zdroj: internet
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A predsa! Ak navštívite obnovenú
Knižnicu rodu Apponyi v Oponiciach,
skoro neveríte ich pohnutému príbehu.
Povstal, ožil fénix z popola! Knihy sú
opäť na svojich miestach, nový mobiliár
(vraj na ňom pracovala celá stovka stolárskych majstrov) pripomína zašlé časy,
viaceré fotografie, obrazy, kusy nábytku
patria k pôvodnému vybaveniu kaštieľa. Zachovalo sa aj niekoľko bielych keramických tabuliek, ktoré v latinskom
jazyku označujú tematické sekcie knižnice. Pravda, pôvodná knižnica mala
ešte väčšie rozmery, lenže tri aukcie (vo
Viedni v roku 1818, v Londýne 1892
a v Prahe v roku 1939) ju obrali skoro
o polovicu zväzkov. Napriek tomu aj
dnes je impozantná!
Stojíte v knižnici a objíma vás čudesný časopriestor. Čo všetko a ako sa
v ňom udialo?! Koľko konkrétnych životných osudov je v ňom zapísaných!

A nad nimi všetkými stoja knihy, vlastne
ich v tichej majestátnosti objíma všemocný fenomén – oceán písmen spútaný do knižných väzieb a niektorého
z dvanástich jazykov – stále pripravený
na to, aby niekedy niekomu a pre niečo
odovzdal svoje posolstvo.
Napadla mi jedna povesť Maxima
Gorkého – o Dankovom horiacom srdci
– vraj si ho vyrval z hrude, aby posvietil svojmu kmeňu na cestu k záchrane. Aj
páter Gajdoš tak svietil svojou neúnavnou prácou – dvíhal z pomyselného prachu zabudnutia mnohé vzácne poklady
našej národnej pamäte. Žil naplno, aj keď
odkázaný na živorenie a zanechal ako pamätníky plody svojej práce. Aponyiovská
knižnica je jedným z nich.
Pravda, bolo treba omnoho širšie úsilie, veď celé panstvo Oponických smerovalo v druhej polovici 20. storočia k svojmu neodvratnému zániku. Avšak v roku

Na Dušičky
Možno večer iba sviečku rozsvietim
Netreba ostré svetlo na spomienky
V starom albume zopár strán obrátim –
vrastajú do srdca ako korienky
Ach, fotky, fotky – poznám každú z vás!
Vráťte mi chvíle dávno stratené
Plameňom sviečky zobúdzam váš čas –
podkovu detstva dvíham zo zeme

Chvíľočka, chvíľa – ako keď sneží –
ako keď celkom ticho padá dážď –
ako hlas zvonov – keď klesá z veží –
Načúvam mlčky.
Otázky – nejdem klásť...
Dohára plameň a snenie je preč
Fotky sú iba fotky – obrázky
Stratilo sa kúzlo i tajomná reč –
iba srdce cítim – chvie sa – od lásky
Dobroslava Luknárová

1989 nastáva obrat – našli sa i v Oponiciach ľudia, ktorí o knižnici čo-to vedeli
a začali po nej pátrať. Ale až v roku 2007
kúpou zdevastovaného kaštieľa a parku
spol. IP Slovakia a následným podpisom
zmluvy so SNK v Martine sa Apponyiovská knižnica mohla opäť vrátiť tam, kam
skutočne patrí. Opäť môže a aj slúži svojmu účelu – ako jediná historická knižnica
na Slovensku ponúka ku štúdiu (bezplatne) množstvo cenných kníh od 16. až po
20. storočie.
Prechádzame s pánom Petrom Králikom, správcom knižnice, od jednej sekcie
kníh k druhej a stále je o čom debatovať.
Na čo sa pýtať, nad čím sa zamýšľať. Lúče
popoludňajšieho slnka sa kĺžu po radoch
kníh a mne sa zdá, že keď ešte chvíľu pobudnem v tomto priestore, možno vystúpi zo svojho obrazu grófka Žofia rod.
Sztárayová, (o ktorej sa vraj ktosi z jej
súčasníkov vyjadril, že „z Oponíc urobila
táto dáma malý Paríž, lebo za jej čias boli
Oponice vítaným miestom spisovateľov,
básnikov či maliarov“) pousmeje sa a privíta nás ako svojich hostí... Alebo si natiahnuť na ruky biele rukavičky a požiadať napríklad o spis Isaaca Newtona alebo
verše Petrarku, J. W. Goetheho... spýtať
sa na spisy J. A. Komenského, romány
G. Sandovej... a či zvedavo nahliadnuť
do osobnej korešpondencie francúzskych
kráľov, listovať v románoch Alexandra
Dumasa...
Áno, splnila som si jeden zo svojich snov
– a budem sa k nemu vždy rada vracať.
S poďakovaním za pekné zážitky
z Oponíc a pútavý výklad o knižnici
od pána Petra Králika.
Dobroslava Luknárová
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Otec zomrel, keď som mal 2 roky...
Narodil som sa 7. septembra 1927
v Rači ako jedenáste dieťa v železničiarskej rodine. Rodičia postavili v roku 1928
rodinný dom. Otec zomrel 26. októbra
1929. Po jeho smrti zostala v banke dlžoba 50 000 Kčs.
Zostalo nás žiť sedem bratov a jedna
sestra. Najstarší brat bol od narodenia
postihnutý anglickou chorobou a zostal hrbatý. Mama sa viac nevydala. Žila
v predsavzatí, že nás bude vychovávať,
až kým nebudeme plnoletí a sebestační.
Zobrala hospodárenie a našu výchovu
do svojich rúk. Nežili sme v blahobyte,
ale netrpeli biedou ani hladom.

Chovali sme dve-tri kozy, aby bolo
doma vždy dosť mlieka. Tiež sliepky, kačice, zajacov a každý rok štyri prasiatka.
Tri z nich mama predala, aby mala čím
splácať dlžobu v banke. Jedno bolo pre
nás. Mali sme v prenájme rolu, na ktorej sme dopestovali kŕmenie pre naše
zvieratká a zemiaky pre nás. Keď starší
bratia vychodili školu, šli sa vyučiť určitému remeslu. Jeden bol stolár, jeden
zámočník a dvaja obchodníci potravín.
Odo mňa starší brat o 7 rokov a ja sme
pracovali u roľníkov, vinohradníkov
a u stavebných firiem. My mladší sme
sa od starších bratov priúčali všetkým

Karol Wenzl a Antónia Wenzlová v roku 1911

Wenzlovci v roku 1947

číslo 4 / 2018
remeslám, aby sme vedeli všetko urobiť
a opraviť.
Keď sa sestra vydala a dvaja bratia oženili, museli sme si práce v domácnosti rozdeliť. Najstarší z nás mal
na starosti nakŕmiť domáce zvieratá
a doniesť im trávu. My mladší sme sa
postupne naučili všetky domáce práce. Poumývať riad, odrhnúť podlahu,
v sobotu veľké upratovanie, poumývať
okná, starať sa o úrodu na prenajatom
kúsku poľa. Chodili sme aj cudzím ľudom vykonávať rozličné práce, za ktoré
sme dostávali obnosené šatstvo, obuv
a niekedy aj peniaze. Mali sme veľké
koryto na obáranie prasaťa, rámy na zavesenie, kotlinu, veľké hrnce. Toto sme
požičiavali ľudom pri zabíjačke. Ráno
sme im pomáhali pri zabití a obáraní
prasaťa. Zato sme dostali zo zabíjačky
výslužku. Mali sme aj nože na strúhanie
kapusty. Ľudia si ich chodili požičiavať
a za odmenu sme dostali 2 koruny alebo
hlávku kapusty a odpad lístia pre kozy.
Na zimu sme si narezali do 150 litrovej
tuňky kapustu aj pre nás.
Do roku 1938 sme boli doma ešte piati
bratia. Brat Laco v roku 1938 narukoval
na vojenčinu. O rok neskôr narukoval
brat Adolf, v roku 1941 aj Otto. Zostali
sme s mamou a najstarším práceneschopným bratom Rudolfom sami doma. Všetka práca v domácnosti zostala na mne,
hoci som ešte chodil do školy. Aj chlieb
som musel vymiesiť a odniesť k pekárovi
do Rače v noške na chrbte. Cestou zo školy som chlieb doniesol domov.
Až do roku 1945 som pracoval u vinohradníkov a tiež ako stavebný robotník. Od 25. januára 1945 som začal pracovať ako robotník na železnici
u traťmajstra, neskôr v jeho kancelárii
a od decembra som pracoval na Riaditeľstve železníc v manipulačnej kancelárii na osobnom oddelení až do 30.
septembra 1948 a 1. októbra som nastúpil na vojenskú prezenčnú službu ako
čerstvý ženáč.
Po príchode z vojenčiny som išiel
do kurzu výpravcov vlakov. Po absolvovaní tohoto kurzu som v stanici Rača
zložil skúšku pre samostatný výkon
funkcie výpravca vlakov. Po roku som
bol preložený do stanice Bratislava-Východné, kde som pracoval ako výpravca
vlakov, dispečer a dozorný prevádzky až
do roku 1987, keď som odišiel do zaslúženého dôchodku.
Na železnici som pracoval 42 rokov a 8
mesiacov.
Eduard Wenzl (1927 – 2015)
obyvateľ Rendezu
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