v ý b e r

racan.sk

číslo 1/2019
ZDARMA
pre Raču,
Krasňany
a Východné;
výber z
www.racan.sk

Z obsahu

Foto: © Gabriela Slivová

Pošli ďalej...

Jar – slnko – optimizmus. Nový začiatok v prírode i v spoločnosti. Je novým
začiatkom vo vývoji
spoločnosti i výsledok
volieb? Dúfam.
Výsledok volieb
v Rači dáva nádej, že na roky neriešené
problémy sa bude pozerať cez farby dúhy
a nebude sa používať krátkozraké čierno-biele videnie problému. Výstavba v Rači
je naviazaná na stav zastaranej infraštruktúry, ktorej sa v posledných desaťročiach
nevenovala pozornosť. Verím, že sa podarí začať inžiniersku činnosť pre realizáciu
aspoň jednej väčšej komunikácie. Desaťročia trvajúce nezrovnalosti vo vlastníckych či užívateľských vzťahoch odkrývajú
mnohokrát kostlivcov v skrini. Verím,
že nastúpený trend požadovať splnenie
rovnakých podmienok od investorov
akejkoľvek stavby napomôže k odstráneniu diskriminácie vlastníkov pozemkov,
ktorí nemajú možnosť toto užívať vo svoj
prospech, nakoľko slúži na uspokojenie
verejného záujmu. I parkovania.
Z prvých krokov vedenia úradu je
zrejmé, že využitie nehnuteľného majetku obce resp. MČ Rača prejde procesom
prehodnotenia spôsobu využitia. Tu mi
prichádza na um i budova kina – Katolícky kultúrny dom a s ním súvisiace
vlastníctvo priľahlých pozemkov, ktoré
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Vážení čitatelia a priatelia Rače,
sú významné z hľadiska zachovania prístupu, využitia a v neposlednom rade trhovej hodnoty samotnej stavby. Priľahlé
pozemky či pozemky pod stavbou je neukončený proces s vysporiadaním vlastníctva pri výstavbe RNR. Hovorí sa o rozvoji a výstavbe v časti Východné, tam je
desaťročia nedoriešená zákonná povinnosť spoločnosti Villa Vino Rača a. s. voči
pôvodným vlastníkom. Koľkí obyvatelia
Rače – okrem dedičov tých pôvodných –
vedia, že im je zo strany Villa Vino Rača
upierané navrátenie podielového vlastníctva z celkovej výmery 86 ha?
Prvé kroky vedenia úradu majú i svojich kritikov. Budem súhlasiť vždy, keď
kritika bude oprávnená, vecne odôvodnená a bude predložený návrh, ako inak
a lepšie. Ale šíriť informácie o povolení
výstavby v lokalite Huštekle – Táborky,
na ktorú sa schválil zámer vypracovať
Územný plánu zóny, sa mi zdá ako strata
času pre obidve strany.
Verím, že nastane zlepšenie v oblastiach
verejného života, že nastane doba, keď bude
platiť poctivosť a ľudskosť k základnej výbave jednotlivcov. Spoločnosť, v ktorej právo
i povinnosť platia rovnako pre každého jednotlivca, je základ k spokojnosti občanov.
Ak sa dočítate až sem, prosím, pošlite ďalej
úsmev, radu, ochotu, pomoc.
Preto to: „Pošli ďalej...“
Ingrid Vanerková
OZ račan.sk

odporúčame Vám do pozornosti výber z najnovších článkov uverejnených
na občianskom portáli račan.sk. Prispievať môžete vlastnými článkami aj vy.
Kontakty nájdete v tiráži.
Hlavnou témou tohto čísla je osobnosť Jána Luknára a jeho výnimočné
historické a genealogické dielo venované jeho rodnej obci a rodu Luknárovcov
v Rači.
Na www.racan.sk nájdete oveľa viac,
stačí kliknúť. Prajeme príjemné čítanie.
Ján Drotován a Miro Ščibrany
redaktori

POZVÁNKA
na VZ Urbár Rača, pozem. spol.
15. mája o 17.00 hod. v NKD
viac ▷ strana 2

Viac článkov
a informácií
nájdete na
www.racan.sk
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Urbár Rača pozem. spol.
Vážení vlastníci
podielov spoločného
lesa,
opäť je tu čas
na predloženie správy
o činnosti a hospodárení, ktorá sa týka
územia lesa a priľahlých pozemkov v spoločnom vlastníctve
a obhospodarovaní vo výmere 160 ha.
Naše vlastníctvo sa rozprestiera (západ-východ) po celej šírke kat. územia Rača
v dotyku (juh) so súkromným vlastníctvom viníc, záhrad a lesa a zároveň tvorí
(sever) vstupnú bránu pre všetkých návštevníkov Mestského lesoparku Bratislava. V priebehu posledných mesiacov
dochádza zo strany ochranárskych zoskupení i zo strany samosprávy k zdôrazňovaniu významu lesa a poukazovaniu na mimoprodukčný význam lesných
porastov. Do popredia vystupuje snaha
o vytvorenie Mestského lesoparku v hraniciach z roku 1973. Vzhľadom na spoločenskú zmenu po roku 1989 a s tým
spojenú zmenu vo vlastníckych a užívateľských vzťahov, spoločne s ostatnými
urbárskymi združeniami sme na túto
verejnú iniciatívu, o ktorej sme sa dozvedeli z médií, zareagovali ešte v minulom roku. Nakoľko sme nemali žiadnu
spätnú väzbu, opakovane sme tak urobili

v marci t. r. a zo strany splnomocnenca
primátora pre ŽP – pána A. Kovarika –
došlo k prísľubu, že budeme účastníkom
tvorby ich plánov.
Vzhľadom na obsah novely č. 110/2018
Z. z., ktorá stanovuje obsah Zmluvy o založení, definitívne upravuje spoločnú
nehnuteľnosť, zakazuje drobenie spoločnej nehnuteľnosti a vznik podielu

POZVÁNKA
Výbor Urbár Rača,
pozem. spol.

Valné zhromaždenie
sa uskutoční
v stredu 15. mája 2019 o 17.00 hod.
v spoločenskej sále
Nemeckého kultúrneho domu,
Barónka 3 v Rači.
(evidencia vlastníkov začína o 16.30 hod.)

Stav vlastníctva lesných pozemkov k 1. 1. 2016
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menšieho ako je zákonom stanovená výmera 2 000 m2, upravuje prevod podielu
na spoločnej nehnuteľnosti na spoločenstvo a i., je Vaša účasť dôležitá, a to z dôvodu schvaľovania zákonom stanovených
zmien vo fungovaní spoločenstva.
Text Zmluvy bude dostupný od 1. mája
na našej webovej stránke urbar.racan.sk/.
Výbor spoločenstva musí evidovať zoznam vlastníkov, a preto Vás opakovane
žiadame o predloženie dokladov, na základe ktorých došlo ku zmene v zápise
vlastníka na Vašu osobu. Predovšetkým
však prosíme vlastníkov podielov vo veľkosti 6/4200 a menej a vlastníkov, ktorí
nie sú zapísaní na všetkých štyroch LV –
č. 5266, 9252, 9258 a 10563 kat. úz. Rača,
že sú povinní predložiť zoznam spolunadobúdateľov podľa listiny nadobudnutia, nakoľko výplata z hodnoty podielu
oprávneného nároku podlieha vylúčeniu
duplicitných zápisov vlastníctva.
Ďakujem.

Ingrid Vanerková
Urbár Rača, pozem. spol.
predsedníčka výboru
Sledujte na webe portál
račan.sk www.racan.sk
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Sto dní v úrade starostu

Rozhovor so starostom mestskej časti Bratislava-Rača
Michalom Drotovánom

• V akom stave si preberal úrad? Čo ťa
prekvapilo milo? Čo nemilo?
Prebral som úrad v stave, kedy sa veľa
vecí neriešilo doslova desaťročia a odkladali sa na vedľajšiu koľaj. Zarazilo ma
z manažérskeho hľadiska, že napríklad
správa rôznych budov je pod štyrmi rôznymi oddeleniami, výrazne nerovnomerné rozdelenie platov v prospech „horného úradu“, to, že finančným oddelením
neprechádzajú veľké verejné obstarávania
a pod. Bolo by to na knihu. Snažím sa
od prvého momentu nastaviť iný spôsob
fungovania a chápem, že nie každému to
vyhovuje – musím však povedať, že som
doteraz okrem bývalej prednostky neprepustil žiadneho zamestnanca. Každý
dostal šancu. Na úrade pôsobí veľa ľudí,
čo sú kvalitní, majú radi svoju prácu a sú
pomocou pre celý úrad. Veľmi milo ma
prekvapilo napríklad skvelé fungovanie
finančného oddelenia.
• Ako hodnotíš prvých sto dní vo funkcii starostu Rače? Aké rozhodnutia si
už stihol spraviť? Narazil si v niečom
– obrazne – do steny?
Od prvého dňa som nabehol do operatívy a nemal som nielen 100 dní, ale
ani 100 hodín na zorientovanie sa – hneď
sme išli do zimy, bolo treba riešiť koncoročné veci, čo najskôr pripraviť rozpočet
a podobne. Tých rozhodnutí za tých pár
mesiacov už boli stovky – od dennej operatívy až po zásadné ako je vytvorenie
spoločného oddelenia dopravy a životného prostredia, príprava nového odde-

lenia správy budov, zháňanie ľudí na pozície zamestnancov, ktorí odišli. Ocenil
by som, ak by sa v budúcnosti nepoužívala veta „ale takto sa to robilo dvadsať
rokov“. Som zameraný na výsledky a nie
na PR. Verím, že ľudia, čo chcú pomôcť
Raču posunúť dopredu, zostanú pracovať na úrade a obyvatelia pocítia zmeny.
Rozhodol som sa však výrazne menej čítať sociálne média, pretože sú poväčšine
iba žrútom času. Vždy je lepšie podnety
zasielať priamo na úrad e-mailom.
• Obciam pripadla na starosť okrem
zimnej údržby ciest aj údržba chodníkov. Nie všetci boli spokojní s tým,
ako to MiÚ zvládal. Bude o rok práca
úradu systematickejšia?
Skutočnosť je taká, že bývalý starosta
vo vzťahu k odhŕňaniu chodníkov – čo
bola tento rok novinka – nepripravil žiadne kroky. Nakoľko v rozpočte boli už iba
financie na jeden malý stroj, tak sme ho
rýchlo kúpili a snažili sa zabezpečiť zimu
s kapacitami, čo ostali. Vo veľa lokalitách mi práve volali, že videli odhŕňanie
prvýkrát. Áno, určite boli lokality, ako sú
Kopanice, kde mohli mať pocit, že to nebolo dostatočné – treba si však uvedomiť,
že rovnaké kapacity mali urobiť násobne
viac práce. Týmto chcem ešte raz poďakovať dobrovoľníkom, ktorí pomáhali
so snehom na chodníkoch aj všetkým
zamestnancom. Keďže magistrát svoje
chodníky nezabezpečil, museli sme riešiť
aj tie. Budúcu zimu samozrejme budeme
mať systém nastavený omnoho lepšie, ve-
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dúci oddelenia p. Čupka už na tom pracuje. Treba však uviesť, že nie je v kapacitách žiadnej samosprávy, aby do dvoch
hodín odhrnula všetky chodníky pri
únosnom finančnom zaťažení. Nehovoriac o tom, že zohnať brigádnikov na nárazovú prácu je aktuálne skoro nemožné.
• Plánuje MČ zabezpečovať pravidelné kosenie pozemkov využívaných
verejnosťou? Obyvateľov málokedy
zaujíma, kto ich má v správe, ale vyžadujú kosenie.
Aktuálne riešime tento problém s magistrátom, aby bolo jasné, kto aké pozemky kosí. Rozumiem, že ľudí to nezaujíma,
je to však podstatné pre náklady a pracovníkov. Hlavne v dnešnej dobe, keď zohnať pracovníkov na kosenie či upratovanie je veľmi náročné a čím ďalej, tým viac
nákladné. Požiadali sme ŽSR listom, aby
sme začali rokovať aj o ich pozemkoch
na Rendezi. Myslím si, že vnútrobloková
zeleň by mala mať jedného pána.
• Po predchádzajúcom vedení si okamžite dostal na podpis výstavbu bytového komplexu Rínok Rača. Prečo sa
už nedal zamietnuť?
Stavebné konanie na všetky stavby Rínku Rača boli začaté už za môjho predchodcu, v prípade prvých domov bolo konanie
aj pripomienkovanie ukončené už pred
mojim nástupom. Posledné tri budovy
pripomienkovanie končilo až po Vianociach a práve tam sa mi podarilo vyrokovať
posunutie budovy od bytoviek Plickova
o 9 metrov, zníženie počtu bytov. To všetko
u právoplatne umiestnených stavieb v minulosti. Nakoľko nikto z obyvateľov predmetnej lokality stavebné konanie nepripomienkoval, nemal stavebný úrad žiadnu
inú zákonnú možnosť. Treba uviesť, že je
to projekt, ktorý som zdedil v úplne záverečnej fáze a predchodca účelovo čakal
so začatím konania tesne po voľbách.
• Aké nášľapné míny čakajú mestskú
časť v oblasti rozvoja a výstavby?
V prvom rade sa musím vysporiadať
so zámermi, kde je právoplatné územné
rozhodnutie – okrem Rínku Rača som
zdedil Dolný Slanec, Zrkadliská a Centrum Rača – tam však proces nie je tak
ďaleko ako v prípade Rínku Rača. Tiež
sa opäť zobúdza projekt Račany Rosso,
ktorý stál len z dôvodu, že Kmotrík staval
štadión. Tých problémov je samozrejme
viacero – napríklad aj nezmyslený zámer
Jadalu. Treba tiež opäť uviesť, že zámenou
pozemkov na Hagarovej je priestor bývalého KS Elán určený na zástavbu – zámenu podporilo v roku 2013/14 v petícií
viac ako 3,5 tisíc obyvateľov. Reštrukturalizácia stavebného úradu je aktuálne tiež
de facto práca na plný úväzok.
• Deje sa niečo s vysporiadaním Kmotríkom neoprávnene zastavaných pozemkov na RNR? Máš v tejto záležitosti nejaký plán?
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Aktuálne nehnuteľnosti RNR už v drvivej väčšine prípadov majú vo vlastníctve jednotlivé fyzické osoby – o to bude
náročnejšie vysporiadanie nedoriešených
pozemkov – týka sa to hlavne stavieb
Retkinsu pri električkovej trati. Čo sa
týka pozemkov, tak vyzveme vlastníkov
nehnuteľností vrátane parkovacích miest,
aby si dané pozemky odkúpili.
• Prebiehajú nejaké rokovania medzi
mestskou časťou Rača a spoločnosťou Villa Vino Rača a. s. vo veci KKD
a pozemkov v jeho bezprostrednom
okolí?
Nie, s Villa Vino Rača som nemal zatiaľ žiadne stretnutie ani rokovanie, písali nám iba jeden list, kde žiadali opravu
účelovej komunikácie od profilu Pri Šajbách k zbernému dvoru. Nakoľko je to
komunikácia k zbernému dvoru, máme
v pláne ju opraviť.
• Villa Vino Rača chce pozemky v okolí KKD, ktoré vlastní štát a spravuje
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Okresný úrad, získať do svojho vlastníctva. Tým budova KKD stratí hodnotu a využiteľnosť. Plánuješ v tejto
veci rokovať s OU?
Plánujeme s Okresným úradom rokovať nielen v tejto veci, ale aj vo veci ihriska
v Krasňanoch pri Grafii či budove v Knižkovej doline. Žiaľ, túto budovu už medzičasom zrýchlene ponúkli na odpredaj.
Verím, že to všetko nepredajú a s novou
vládou bude rokovanie férovejšie a jednoduchšie.
• Rozhodnutím väčšiny poslancov prišlo na podnet prokurátora k zrušeniu
obstarávania Územného plánu zóny
Krasňany. Ako hodnotíš tento krok?
Dá sa výstavba regulovať aj inak ako
cez ÚPZ?
Môj názor som myslím vyjadril dostatočne na predmetnom mimoriadnom
zastupiteľstve. Chápem, že ľudia mali voči
celému procesu nedôveru a veľa veci bolo
v ÚPZ Krasňany zle urobených – otázne
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je, či by nebolo možné sa aspoň pokúsiť
to upraviť. Je to však už len akademická debata, nakoľko proces rozhodnutím
poslancov bol ukončený. Regulovať územie v obmedzenom rozsahu sa dá aj pri
územnom konaní – tam však môže rozhodnúť miesto obce aj priamo Okresný
úrad Bratislava. A samotný objem stavby
to už ťažko ovplyvní.
• Starosta potrebuje pri presadzovaní mnohých návrhov aj podporu poslancov. Je súčasné zloženie
miestneho zastupiteľstva naklonené
konštruktívnej diskusii a spolupráci
so starostom?
Spoluprácu zatiaľ hodnotím kladne,
jednohlasne mi bol schválený rozpočet
na rok 2019. Je pochopiteľné, že niektorí poslanci majú na veci rôzne názory,
konštruktívnu kritiku ja beriem a akceptujem. Verím, že pre dobré veci nájdeme
spoločné riešenia a zhodu.
• Vicestarostkou sa na plný úväzok stala Lenka Antalová Plavuchová. Prečo
práve ona? Akú agendu má na starosti?
Lenka Antalová Plavuchová má na starosti sociálne veci, kultúru, školstvo, komunikáciu s mestským zastupiteľstvom
a mediálnu agendu. Veľmi aktívne sa
napríklad zhostila témy nových miest
na školách. Vicestarosta je podľa zákona
menovaný priamo starostom – je úplne
logické, že som do tejto pozície menoval človeka, ktorý podporil môj program
a moju víziu v tretích voľbách po sebe.
Pretože spolupráca je v tomto prípade
kľúčová a musí vychádzať z rovnakého
programového a hodnotového nastavenia.
• Na miestnom úrade prišlo k viacerým personálnym zmenám. Čo bolo
dôvodom? Ako si spokojný s reštrukturalizáciou úradu?
Zamestnanci Miklánková a Ľuptáková-Urbanová odišli dohodou uzatvorenou ešte predošlým starostom s päťmesačným odstupným. Pani Jusková odišla
na vlastnú žiadosť ku koncu januára, pán
Klotton išiel na vlastnú žiadosť do predčasného dôchodku ku koncu marca, pani
Debnárová odišla na vlastnú žiadosť
ku koncu marca, naďalej však pôsobí
ako konateľka Media Rača. Pani Pešková
bola mojím nástupom odvolaná z pozície prednostky a odišla ku koncu januára. Pani Piršelová odchádza na vlastnú
žiadosť k aprílu. Právnik pán Šuchta si
našiel prácu bližšie k bydlisku (celé roky
dochádzal z Nového Mesta nad Váhom).
Na tieto pozície som hľadal a hľadám
veľmi urgentne náhradu, čo je pri stave
na trhu práce veľmi náročná vec. Tiež
sme posilňovali pozície na oddelení dopravy a ŽP a na stavebnom úrade. Rozdelili sme stavebný úrad a oddelenie
územného plánovania. Prvá reštruktura-
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lizácia úradu sa udiala k 1. marcu, druhú
plánujem k 1. júnu a tým by sa nastavenie organizačného poriadku predpokladám ustálilo na toto volebné obdobie
a boli by tam už iba kozmetické zmeny.
• Kto zo spomenutých je pre činnosť
úradu najväčšou stratou a prečo?
V akom postavení pracuje Ing. arch.
Virsíková?
Najväčšou stratou z profesného hľadiska sú pani Ľuptáková-Urbanová, Piršelová, Jusková. Rešpektujem však ich
rozhodnutie, v práci je zmena bežná vec.
Pani Virsíková aktuálne zastrešuje oddelenie územného plánovania.
• Jedným z inšpektorov životného
prostredia sa stal Mgr. Pavel Sibyla.
Novinár, donedávna riaditeľ nadácie
Zastavme korupciu, človek blízky
prezidentovi Kiskovi, prominentný
progresívec. Vďaka čomu bol prijatý?
Prijímanie referentov je plne v kompetencií vedúceho konkrétneho oddelenia, ten zodpovedá za plnenie úloh
mnou zadaných. Výberových konaní sa
mimo konaní na vedúceho oddelenia
nezúčastňujem. Pán Sibyla má myslím
väčší potenciál ako danú pozíciu – záleží
to od jeho zapracovania na úrade. Vítam
každého človeka so schopnosťami, ktorý
prejaví záujem pracovať v samospráve.
• Ako prebiehal výber novej prednostky? O vymenovanej prednostke je
známe, že predtým nepracovala v samospráve. Nie je to pre chod úradu
priveľké riziko?
Prednostu som hľadal viac ako dva
mesiace. Aktuálne pri súčasnom trhu
práce je prakticky nemožné získať človeka zo súkromnej firmy a stredného
manažmentu, platovo je to úplne iná
dimenzia. Tiež som sa rozhodol, že neprijmem žiadneho bývalého starostu či
primátora, aj takí sa totiž hlásili. Rozhodol som sa prijať človeka zo súkromnej
sféry, ktorý mal záujem a odvahu, bol
ochotný zmeniť prácu a sľúbil, že sa
bude veľa učiť. Prijať kohokoľvek je vždy
riziko – vždy je na konkrétnom človeku, či sa ponúknutej šance chytí alebo
nie. V každom prípade som robil paralelne pozíciu prednostu aj starostu dva
mesiace a nedá sa to reálne stihnúť. Ako
starosta mám veľa podujatí aj mimo budovy úradu, niekedy aj celý deň mám
stretnutia s občanmi či firmami pôsobiacimi v Rači.
• Za 100 dní v úrade si splnil 7 menších
úloh volebného programu z 80. Aké
zásadnejšie úlohy zrealizuješ v roku
2019?
Aktuálne sú najväčšou prioritou veci,
ktoré boli rozrobené už v minulosti a treba
ich dorobiť – za kľúčové považujem materskú školu Novohorská, športový areál Tbiliská, dokončenie zateplenia zdravotného
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strediska a rozbehnutie veľkého projektu
školy Plickova. Popri tom sú stovky menších úloh, čo je dostatočná náplň na tento rok. Tento rok v skratke má priority
– reštrukturalizáciu úradu, dokončenie
investičných projektov, príprava nových.
• Viacero úloh volebného programu
vyžaduje súčinnosť hlavného mesta,
župy, ŽSR... Rokoval si už s týmito
partnermi? Aká je ich ochota podieľať
sa na plnení takýchto úloh?
Ešte je veľmi skoro na hodnotenie
Hlavného mesta SR Bratislava. S pánom
Vallom som v častom kontakte a spoluprácu zatiaľ hodnotím kladne, so ŽSR sa
snažíme tiež nájsť spoločnú reč ohľadom
Rendezu, tam je to náročnejšie. A BSK
ako poslanec mám dá sa povedať priame
linky aj na župana aj na riaditeľa úradu –
aktuálne sme rozbehli spoluprácu so školami BSK v Rači a tiež sa budeme snažiť
urobiť spoločné ihrisko pre ZŠ a gymnázium Hubeného.
• Akými najbližšími krokmi sa chceš
priblížiť k plneniu úloh z rozsiahlej
kapitoly Doprava?
Verím, že sa veľmi reálne posunie rezidenčné parkovanie, passportizácia komunikácií a majetku, tiež vec ohľadom
prenájmu resp. správy pozemkov ŽSR
na Rendezi vrátane chodníkov a podľa
informácií z Magistrátu by sme spoločne
mali začať projektovo a následne stavebne
realizovať cyklochodník v úseku od Černockého po Hečkovú popri električkovej
trati.
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• Bývalý starosta je poslancom za Raču
v Z BSK a v MsZ. V čom je váš vzťah
viac o spolupráci? V čom viac o konkurencii?
Verím, že ako poslanec podporí dobré
veci v prospech Rače bez ohľadu na to, kto
ten návrhu predloží. Ako konkurenciu ho
nevnímam. Pre mňa sú skôr inšpiráciou
primátori Trnavy či Hlohovca.
• Čím konkrétne ťa Peter Bročka
a Miro Kollár najviac inšpirovali?
Inšpirovali ma tým, že majú svoju víziu
a snažia sa ju plniť a realizovať bez sledovania úzko svojho PR. Tiež sa mi páči ich
prístup k verejným priestorom všeobecne
– myslím si, že v tomto Rača a všeobecne
Bratislava má dosť veľké resty. Do Trnavy
som chodil do školy a jej zmena je badateľná na prvý pohľad.
• Úrad si získal ako nezávislý kandidát. Aký vplyv to má na tvoje vzťahy s politickými stranami na meste
a na župe? Aký na pracovný vzťah
s primátorom a županom?
S primátorom aj so županom mám verím dobrý vzťah, v komunálnej politike
nie je až tak podstatné, či je niekto za nejaké politické strany. Po voľbách do NR
SR na jar 2020 sa uvidí, či bude spolupráca s vládou lepšia ako doteraz. Na samosprávu vláda rada nakladá nové a nové
nezmyselné úlohy bez financovania.
• Ďakujeme za rozhovor.
Ján Drotován a Miro Ščibrany
redaktori račan.sk výber

Pridajte sa k nám na Facebooku – račan.sk www.facebook.com/racan.sk
a Priatelia Rače www.facebook.com/groups/priateliarace/
Sledujte na webe portál račan.sk www.racan.sk

racan.sk
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Posledný text Petra Mazúra

Myslím, že toto bol pred voľbami 10. 11. 2018 posledný text
Jeden predvolebný

Stretnú sa dvaja spolužáci ze ZDŠ-ky
v Rači. Jeden z horného konca a druhý
z dolného konca. Hornokončan osloví
dolnokončana a ríka:
„Ahoj, jak sa máš?“
Ten na to ríka:
„Mohuo být aj uepší, ale víš, idú volby, šak to vidzíš aj sám. Ideš autem, či
električku do mjesta a všady na tebja
kuká Pilinský a Račanom slubuje šecko
možné i nemožné. Ideš z mjesta spátky
a zas na tebja kuká eném Pilinský a Račanom slubuje šecko možné i nemožné.
Tak sa už doma bojím ít aj na záchod, či
reku ked dvihnem dekl, nebude aj odtát
na mňa kukat Pilinský a nebude slubovat aj mňe ňeco špeciálne.
„No a ty jak?“
„Ále nápodobňe, též cestujem a vidzím.
A tak doma radči nechodzím na záchod,
ale na latrínu. Tam nemám dekl. Ahoj!“
Starý vincúr
Do pozície starého vincúra si sa pasoval sám, preto bola račianska frankovka
Tvoj nápoj. Ešte sme potom komunikovali cez SMS. Bolo to iba medzi nami dvo-

Ave, Čas.
Idúci na smrť
ťa zdravia
Odkaz do večnosti. Mame a otcovi.
Sestrám a bratom. Švagrinej
a švagrom. Neteri a synovcovi.
Ďalším príbuzným. Susedom,
priateľom, druhom, známym...
Obzrúc sa ponad plece, dnes už viem,
čo som kedysi iba tušil. Že raz prekročím
rubikon života a vstúpim na bojové pole,
kde sa nedá zvíťaziť. Kde sa v neznámej
chvíli stretne žitie s nežitím. Časnosť s večnosťou. Život so smrteľnosťou. Poznané
s neznámym. Nádej s pochybnosťou.
Za roky môjho života bránu bytia
za sebou potichu zatvorili mnohí blízki.
Otec Jozef. Mama Juliana. Sestry Marienka a Filka. Bratia Stano a Dušan.
Krstní Filoména a Matej. Tety Marka,
Vilma, Rózka, Matilka, Marka. Strýkovia
Lajoš, Ondriš, Láďo, Jožin. Švagriná Jarka. Švagrovia Imi a Janko. Neter Adrika.

mi, dúfam, že to nikoho nebude konšternovať. Skôr to chápem ako spomienku.
Síce ešte čerstvú, ale pravdivú.
28. 11. 2018
Šaňo: Ako ti môžem pomôcť?
Peťo: Čau, Šaňo. Zatiaľ je to v réžii, všetko OK. Bol si na stretku? Aký si
mal dojem? Pošli na mail. Nemôžeš skočiť na BD pre odpisové hárky za Lulejom?
Šaňo: Luleja nepoznám, ale skočím.
Peťo: Lulej je energetik. Sedí hore schodami doľava.
Šaňo: Čo mám všetkým povedať? Pýtajú
sa na Teba.
Peťo: Že ich zdravím a ako poznajú starého bojovníka, tak prosto som
na bojovej ceste, ktorá je dosť dlhá.
29. 11. 2018
Peťo: Treba myslieť na to, že hárky sa
musia odovzdať do 15. 12. 2018.
Toto bol môj posledný kontakt s ním.
Odišiel o 3 týždne, 20. 12. 2018, a už
sa nevrátil.
Synovec Miško. Bratanci Ferdo, Milan,
Jaro, Jožan, Feran. Sesternice Pavlínka,
Mariška, Helenka, Vierka. Brat švagra
Janka Bohuš Luknár. Susedia z okolitých
dvorov a ulíc. Blanarovičovci, Mičunkovci, Budovskí, Würflovci. Petrenčíkovci, Juričkovičovci, Amonovci, Cúcorovci.
Tietzovci, Lopašovskí, Morávkovci, Bursíkovci. Salajovci, Kučerovci, Polákovci,
Veselskí, Bolgáčovci. Tonka a Maťo Bednárikovci, pani Hermínka Achsová, Dominik
Prokeš, Vojto Mičunek. Pani Wenzlová,
Tinka Wenzlová, Laco a Milka Slobodovci. Cíchovci, Vrbovci, Mifkovičovci. Pani
učiteľka Miklošková, pán Zvonár, pani Vičeková, Novákovci. Hájkovci, Čermáčkovci, pani Pajdlhauserová. Pani Podlucká,
Žitní, Bledí. Milan Žitný, pani Gužíková,
Karol Gschweng, Jozef Chyžnaj, Stanko
Havlovič. Jurko Sajko, Dušan Chyžnaj,
Ľuboš Cích, Oto Kapostáš, Ľuboš Mikolášek. Arpášiovci, Oslárovci, Hrdličkovci,
Koneční, Kramplovci, Zuzka Šándorová, Ľudka Hrdličková, Dušan Lančarič.
Krajčirovičovci, Karol Švéda, Ďurčekovci,
Polakovičovci, Chudí. Chyžnajovci, Lančaričovci, Ivičičovci, Kramplovci, Brychtovci. Pani Hauskrechtová, kapelník Jožko
Polakovič. Priatelia a blogeri račan.sk
Miloš Sedro Sedramač a Anči Tapšíková.
Jozef Házy. Edo a Gabika Wenzlovci. Ján
Luknár a Peťo Mazúr...

Nikto z nás nepredpokladal takúto ostrú kosu zubatej. Ale nehnevám sa
na Teba, že toho posledného kapra si mi
už neulovil. Kapor, dúfam, ešte pláva. Ty
už lietaš v inej dimenzii. Ale skús si niekedy na nás spomenúť. Ako keď sme riešili náš BD. Alebo posledné voľby. Alebo
huby nad mojou záhradou. Alebo potomstvo. Alebo, alebo... už nie je žiadne alebo.
Zostalo iba prázdne post scriptum.
Alexander Marčan

Odišli tam, kam zdráhavo dovidí len
oko predstavivosti.
Súvaha pribúdajúcich strát mi stále
viac obnažuje pozemskú pominuteľnosť
a neodvratnosť konca. Konca, ktorého
som sa ako dieťa pri pomyslení na smrť
mamy desil. Ako starý muž v ňom vidím
súčasť života.
Bok po boku s inými pútnikmi sa blížim ku koncu cesty. Bez trpkosti, strachu a sebaľútosti. S pocitom spravodlivej
nevyhnutnosti. S túžbou, aby ma už nepredbehol nikto z najbližších. S útechou,
že za hraničnou čiarou čakajú všetci milí
a milovaní, čo odišli predo mnou. S nádejou a vierou, že tak, ako sme zdieľali
záblesk žitia, tak budeme zdieľať svetlo či
tmu večnosti.
A keď sa naplní čas, bez náhlenia, s prianím dlhého šťastného života, na priedomí
budem čakať tých, čo zostanú.
Miro Ščibrany
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Odišiel obetavý pracovitý zbožný človek
Duša Jána Luknára sa odobrala k Bohu.
V posledný augustový deň minulého roku vo veku 89 rokov dotĺklo srdce
a uzavrelo sa celoživotné dielo Jána Luknára, človeka mimoriadne obetavého,
pracovitého, zbožného. Tieto a ďalšie
svoje vlastnosti – pokoru, húževnatosť,
vytrvalosť – položil na oltár rodiny, rodu,
pospolitosti...
Za genealogické práce Rod Luknárovcov v Rači a Ivanke pri Dunaji v 17. až
20. storočí a 5. a 6. línia rodu Luknárovcov, výsledok mnohoročnej práce a výnimočný príspevok k poznaniu histórie
rodnej obce, mestská časť Rača na návrh
priateľov a blízkych spolupracovníkov

Ján Luknár
– život a dielo
13. júna 1929 sa narodil do rodiny
Anny a Jána Luknára. 1. septembra 1935
sa začína plniť jeho túžba po vzdelávaní, nastúpil prvý školský rok. V rokoch
1940/1941 prestúpil na meštianku, potešila ho vyššia a zaujímavejšia úroveň
vzdelávania. V roku 1944 bol prijatý
na Vyššiu priemyselnú školu elektrotechnickú. Od novembra 1944 do marca 1945 jeho štúdium na čas prerušila
práca na zákopoch, ktorú ukončil symbolicky na Zelený štvrtok.
Zamestnal sa 15. septembra 1948
ako technik v Kinotechnike Slovenského filmu, kde účinkoval celý profesijný
život. Absolvoval trojtýždenné školenie,
v Klánoviciach. Tam prednášali profesori z ČVUT v Prahe, ktorí mali premie-

ocenila Jána Luknára vyznamenaním Račianske srdce.
V závere života spracoval a publikoval
výsledky skúmania Pozotórie, časti Rače,
kde sa narodil a prežil celý život. V rukopise zanechal poznatky a zážitky z osemmesačného pobytu v Texase (1968) a z ciest
za poznaním európskej histórie do Grécka, Francúzska a Španielska (80. roky).
Spolu s priateľmi a svojou manželkou
Filoménou, rod. Ščibranyovou, organizoval stretnutia Luknárovcov. Stretnutia
mali veľmi priaznivý ohlas a podľa ich
vzoru sa neskôr stretávali aj iné staré račianske rody.
tačské skúšky. Toto štúdium ovplyvnilo aj jeho ďalšie pôsobenie v podniku,
po roku zaúčania sa stal zástupcom
riaditeľa pre oblasť technického rozvoja
kín. Ročne zriaďovali 100 štátnych kín
a vykonávali školenia všetkých správcov.
V roku 1951 dostal povolávací rozkaz a do roku 1953 absolvoval vojenskú
službu v Chebe. Neskôr bol prevelený
do Prahy, kde sa zoznámil so svojím výborným priateľom Deziderom.
V rokoch 1953 až 1954 absolvoval
ročné štúdium na Českom vysokom
učení technickom, elektrotechnická fakulta, katedra filmovej a zvukovej techniky. Štúdium bolo vynikajúce a veľmi
mu pomáhalo pri práci. Vysvedčenie
z neho pozitívne ovplyvnilo výsledok
prijímacieho pohovoru na SVŠT.
Už v roku 1954 začal zbierať svoje
prvé pisateľské skúsenosti, stal sa členom redakčnej rady Filmového technika v Prahe.
V roku 1958 bol poverený vyhotovením návrhu novej organizácie technického úseku podniku, ktorého bol
vedúcim až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1990. Veľa cestoval, a to
i napriek tomu, že nikdy nebo členom
KSČ. V tom čase sa rozhodol pre štúdium na SVŠT.
V roku 1961 sa opýtal Filky Ščibrányovej, či by vedela prežiť s ním svoj život.
Odpoveď bola kladná. V roku 1966 sa
presťahovali do svojho prvého a jediného bývania. V tom istom roku sa narodil
syn Juraj a v roku 1970 dcéra Eva.
Na 8-mesačnú stáž do USA v Texase
odišiel začiatkom roku 1968. V tomto čase sa presvedčil o pevnosti svojho
manželstva, ale i obetavosti rodín, ktoré
Filke spolu s jej sestrou Ankou pomáhali. Napriek tomu, že cesta priniesla
finančné výhody pre rodinu, sa s Filkou

Rodina aj račianska pospolitosť v zos
nulom stratila šľachetného a vzácneho
človeka.
Česť jeho pamiatke!
Ľudovít Havlovič a Miro Ščibrany
OZ račan.sk
dohodli, že takéto dlhé odlúčenia nebudú viac podporovať. Pre svojho syna bol
Janko na začiatku cudzí „ujo oco“ a tiež
súžitie potrebovalo chvíľu času, aby
sa vrátilo do starých koľají. Po návrate
domov a krátkom oddychu absolvoval
množstvo služobných, ale i súkromných
ciest do zahraničia.
V roku 1990 odišiel do dôchodku.
Stal sa slobodným dôchodcom a plnohodnotne využil svoj čas.
V rokoch 1992 až 2002 vytvoril genealógiu rodu Luknárovcov. Ako dôchodca spolu so svojimi menovcami
Ing. Milanom a Ing. Dušanom sa začal
zaujímať o históriu Rače a o genealógiu rodu. S Ing. Milanom a Františkom
Luknárovcami vyhotovili výpisy z račištorfských a ivanských matrík. Po smrti
Milana potom na základe výpisov vyhotovil dokumentáciu o rode (tabuľky rodín a schémy jednotlivých línií) a nazval
ju Rod Luknárovcov v 17. – 20. storočí v Rači a Ivanke pri Dunaji. Neskôr
vyhotovil podrobnejšiu dokumentáciu
o 5. a 6. línii rodu. O svoje poznanie sa
delil s čitateľmi na svojom blogu Jan-Luknar.racan.sk.
5. augusta 2011 sa splnilo Filkino
prianie. Oslávili spolu Zlatú svadbu.
Z čárdy Dunakiliti mali posledné
spoločné snímky.
8. októbra 2011 sa stal vdovcom.
Svojej Filke ostal navždy verný. Naďalej
dopĺňal informácie do genealógie rodu
Luknárovcov, zaujímal sa o dianie vo
svete, pracoval na záhrade a potešil sa
každej návšteve, či stretnutiu so svojimi
najbližšími i ľuďmi, ktorí pátrali po svojich predkoch. Bol členom ružencového
bratstva.
Dňa 31. 8. 2018 zaopatrený sviatosťami od nás náhle odišiel.
Eva Stanová, rodená Luknárová
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Rod Luknárovcov
v Rači
Úryvky z historického
a genealogického diela
Jána Luknára

Predkovia rodu Luckner boli
Nemci

Po porazení Slovienov Maďarmi a zániku Veľkomoravskej ríše zostalo územie
bratislavského kraja vyplienené a Maďari
s Bavormi oň neustále bojovali. Okolo
roku 1000 sa sv. Štefan oženil s bavorskou princeznou Gizelou. Ako svadobný
dar dostala územie dnešného východného Rakúska a západného Slovenska.
S cieľom zlepšiť kultúrnu a ekonomickú
úroveň pozvala do Maďarského kráľovstva nemeckých šľachticov, duchovných,
remeselníkov a poľnohospodárov. Toto
bola prvá hromadná nemecká kolonizácia bratislavského regiónu. Je pravdepodobné, že už v tej dobe sem prišli i prví
nemeckí vinohradníci.
Druhá hromadná nemecká kolonizácia prebehla okolo roku 1150 na pozvanie uhorského kráľa Gejzu II.
Tretia, pravdepodobne najväčšia
kolonizácia, sa uskutočnila okolo roku
1245, po odchode Tatárov, ktorí územie
okolo Bratislavy v rokoch 1242-43 vyplienili. Túto kolonizáciu zabezpečili najmä grófi z Pezinku a Sv. Jura. Za nových
poddaných museli zemepánom platiť nájomné. Nie je známe, či mali prisťahovalci
nejaké ekonomické výhody. Podľa urbárskeho zoznamu z roku 1768 boli vtedy aj
nemeckí prisťahovalci vedení ako veční
poddaní.
Zatiaľ nevieme určiť, kedy sem prišli
naši predkovia. Určite to bolo skôr ako
v 17. storočí. Najpravdepodobnejšie je, že
to bolo okolo roku 1245. Už v roku 1226
sa však spomínajú vinice na vrchu Symberg, ktorý by vraj mal byť v terajšom katastrálnom území Rače. Je isté, že prisťahovalci priniesli nové, efektívnejšie formy
budovania a obrábania viníc.
Nepodarilo sa ani presne zistiť, odkiaľ prišli naši predkovia do Rače. Evanjelický farár Gustav Polevkovics vo svojej
knihe z roku 1885 uvádza, že meno rodiny Wengh sa vyskytuje v krajine Baden-Würtemberg, a že dialekt račianskych
nemeckých evanjelikov je švábsky, t. j.
bavorský alebo baden-würtemberský.
V zhode s G. Polevkovicsom som dospel
k názoru, že pred príchodom Chorvátov
do Rače (asi v roku 1560) tu boli Nemci
v absolútnej prevahe.
V tej dobe boli v Rači dvaja zemepáni – gróf Kolonič a Farkaš. Poddaní grófa
Koloniča, ktorí bývali na hornom konci,

Ján Luknár starší, Jánov otec, na fronte I. svet. vojny ako c. k. frajter (1916)

sa museli stať asi v roku 1564 evanjelikmi, lebo ich pán bol horlivým luteránom.
Vtedy evanjelici zabrali i katolícky kostol
a je pravdepodobné, že ho i zrekonštruovali. Nemci, žijúci na dolnom konci, ktorých zemepánom bola Farkašovská rodina alebo jej nástupca, zostali katolíkmi.
Boli to tieto nemecké rody: Beutelhauser
– Peidlhauser, Brichta, Kodner – Kodnár, Hoffner, Kandl, Krampl, Luckner
– Luknár, Mühlfelder – Milfeder, Schebela, Schuhnagel, Wallner, Wieger, Zich,
Zechmeister, ktoré sa ešte i teraz vyskytujú v Nemecku.
V druhej polovici 16. storočia sa
do Rače prisťahovali na 35 vozoch
Chorváti, ktorí utekali pred Turkami.
Chorváti boli katolíci a usídlili sa pravdepodobne na dolnom konci. Ich švárne dcéry ako i jazyk, v ktorom sa konali
bohoslužby v r. k. kostole, spôsobili asimiláciu nemeckých katolíkov. Z ústneho
podania je známe, že evanjelici mali zakázané sobášiť sa s Chorvátkami. Z toho potom mohli vzniknúť rozbroje a nenávisť
medzi Nemcami evanjelikmi a katolíkmi. Navzájom si vyčítali zradu katolíckej
viery zapredanie národnosti. Časom sa
z nemeckých katolíkov a Chorvátov stali
Slováci ako repa a napätie medzi nemeckými evanjelikmi a katolíkmi s väčšou
alebo menšou intenzitou pretrvávalo až
do začiatku 2. svetovej vojny. Po jej skončení bola väčšina Nemcov vysťahovaná
do Nemecka.

Šesť línií rodu Luknárovcov

Keď sa po veľkom požiari v roku 1733,
začala na roku k. farskom úrade písať
nová matrika narodených, sobášených
a zomrelých, bolo v Rači šesť línií nášho
rodu, ktorých zakladateľmi boli:

1. línia
2. línia
3. línia
4. línia
5. línia
6. línia

Mathias Lockner
✴1659 – † 11. 3. 1737
Joannes Lukner
✴1675 – † 22. 1. 1750
Joannes Lukner
✴1677 – † 22. 12. 1757
Joannes Luckner
✴1685 – † 7. 1. 1766
Paulus Luckner
✴1685 – † 5. 3. 1766
Paulus Luckner
✴1693 – † 9. 8. 1738

Mathias Lockner bol evanjelik a podľa urbárskych tabuliek z roku 1768 večne
poddaný sedliak. Jeho potomkovia neskôr prestúpili na katolícku vieru. Koncom 18. storočia už mali priezvisko ako
ostatní príslušníci nášho rodu t. j. LUKNAR s krátkym a.
V súčasnosti sú živé len 3 línie, a to:
tretia, piata, šiesta – tzn. naša línia.
Vzdelanostná
úroveň
Račanov
do roku 1918 bola biedna. Zlepšenie
nastalo počas 1. ČSR, kedy v roku 1931
a 1934 boli v Rači postavené nové školy.
Viacerí mladí ľudia začali študovať v Bratislave na gymnáziách a na univerzite.
Prudký nárast počtu študentov nastal až
počas 1. SR, keď Slovensko opustili Česi.
Ako prví z nášho rodu, nadobudli
univerzitné alebo teologické vzdelanie
JUDr. Jozef Luknár z piatej línie a vdp.
Karol Luknár z 3. línie.

6. línia – moji prastarí a starí
rodičia Luknárovci
GEN N+1
Paulus Luckner bol najstarším známym predkom v našej línii – naším
prapra......starým otcom. Bol najmladší
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z predstaviteľov jednotlivých línií. O jeho
živote toho veľa nevieme, len v knihe
zomrelých bola pri jeho mene poznámka,
že bol montius magister, tzn. Bergmeister (pergl alebo správnejšie bergl), po slovensky správca viníc a vína. V tej dobe to
iste bola dôležitá funkcia, keď to pán farár považoval za potrebné pri jeho mene
uviesť. Do kompetencie bergla patrilo
všetko, čo súviselo s budovaním nových
viníc, kontrolou dodržiavania technológie ošetrovania viniča a výroby vín.
Paulus zomrel veľmi mladý, mal len 45
rokov. O jeho manželke Elisabethe a ro
oku ich sobáša nevieme vôbec nič, lebo
sa zosobášili pred zavedením novej matriky. Elisabetha nie je uvedená ani v knihe zomrelých. Možno, že z Rače odišla
so synom Mathiasom, lebo v knihe sobášených a zomrelých nie je žiadna zmienka
ani o ňom.
GEN N+2
Paulus sa oženil v roku 1760 až ako
29-ročný s Chorvátkou Máriou Andrašovičovou. Zomrel ako 40-ročný.
Jacobus sa oženil v roku 1788 s Catharinou Patermanovou, vdovou z Ivanky.
Po sobáši sa odsťahovali do Ivanky a stali sa zakladateľmi ivanskej vetvy 6. línie
nášho rodu. Obec Ivanka bola údajne nemecká dedina.
GEN N+3
Paulus sa asi neženil v Rači, preto
priezvisko jeho manželky Evy nie je známe. Synovia Michael a Andreas nie sú
evidovaní v matrike sobášených a zomrelých a je predpoklad, že odišli z Rače.
V matrike zomrelých nie je zaevidovaný
ani ich otec Paulus.
GEN N+4
Josephus sa oženil v roku 1812 s Máriou Krampl, jeho brat Joannes v ten istý
deň s Máriinou sestrou Catharinou. Obe
pochádzali z račianskeho nemeckého
rodu. Hoci mali detí ako smetí, detská
úmrtnosť bola veľká a nakoniec zostal
v oboch rodinách len jeden mužský pokračovateľ.
GEN N+5
Pradedo Stephanus sa oženil v roku
1846 s Elisabethou Bordacs. Pravdepodobne pochádzala zo slovenskej rodiny,
jej príbuzný bol richtárom Rače. Zomrela
po pôrode svojej druhej dcéry. Po štyroch mesiacoch sa prastarý otec znova
oženil so slobodným dievčaťom, Annou
Belayovou z Vajnôr. Bola pravdepodobne
Slovenka, lebo vo Vajnoroch bývali najmä
Slováci.
GEN N+6
Dedo Jacobus bol tiež jediný pokračovateľ. V roku 1885 sa oženil s našou

Anna Cíchová, Jánova matka, v polovici 20. rokov

Ján Luknár starší ako c. k. kaprál (1917)

starou mamou Elisabethou z nemeckého
rodu Kodner (Godner). Jeden vinohradnícky hon na dolnom konci sa nazýva
Kodnare. Elisabetha bola podnikavá
žena. Skupovala mlieko a mliečne výrobky od sedliakov a každodenne ich vozila
na voze s jedným koňom do mesta, kde
výrobky rozvážala zákazníkom. Určite
vedela hovoriť nemecky a maďarsky, lebo
ináč by nič nepredala. Ako to v tej dobe
bolo zvykom, detí mala ako smetí. Babičku som síce poznal (zomrela asi v roku
1940), ale nikdy som sa s ňou nerozprával o niečom, čo by mi utkvelo v pamäti. Staršia sestra dedka Jakuba, Mária, sa
vydala za Leonarda Beladiča a stala sa
matkou Františka Beladiča – dedka mojej
manželky Filky.
Dedka Jakuba som nepoznať, lebo
zomrel v priebehu l. svetovej vojny v roku
1915 – 1918 na poranenie nohy. Cestou
z vinohradu mu na nohu spadla putňa
a lekár ju nevedel vyliečiť. V roku 1914,
keď sa otec viezol nákladným vlakom na
východný front, dedko utekal dolu svojou rolou, ktorá bola pod Záhumenicami,
a chudák spadol. Tak ako jeho predchodcovia sa dožil len asi 55 – 57 rokov.
Starí rodičia určite neboli chudobní.
Mali niekoľko vinohradov, role, lúky, urbár i dom. No keď sa to podelilo medzi 7
súrodencov, tak toho veľa nebolo. Delenie majetku sa uskutočnilo niekedy po 1.
svetovej vojne, kedy ešte môj otec slúžil
vojenčinu v Chebe. Tak sa mu dostalo
menej hodnotného majetku ako súrodencom, čo boli pri delení v Rači
Starí a prastarí rodičia Luknárovci
bývali na dolnom konci dediny, na spodnej strane dnešnej ulice Pri vinohradoch,
v dome č. 195. Pred ich domom nad potokom stála búda s hasičskou striekačkou. Ich dvor susedil s dvorom môjho

starého otca z maminej strany Františka
Cícha. Medzi ich dvormi nebol nikdy
žiadny plot. Preto sme my deti mali veľký
priestor pre hry. Detí tam bolo vždy ako
smetí z takmer celého dolného konca.
Luknárovský dom po 1. svetovej vojne
zrekonštruoval strýc Jakub.
GEN N+7
Strýc Jakub si v roku 1920 zobral
za manželku Máriu Lednárovú, z bohatého nemeckého rodu Ledner. Dožil sa
92 rokov. Do smrti bol veľmi čulý. Denne
chodieval do mesta s paličkou. V 1. svetovej vojne bol ranený a bol čiastočný invalid. Bol dobrý vinohradník a vedel zabíjať
prasce a robiť chutné zabíjačkové itrničky,
pluncky, klobásy a presburšty.
GEN N+7
Náš otec Ján mal dve manželstvá. Jeho
prvou manželkou bola 20-ročná Paula
Polakovičová. Keď sa ženil, mal skoro
30 rokov. Paula po pol roku manželstva
zomrela na tuberkulózu. Deti nemali.
Neskorú ženbu spôsobilo 7 rokov vojenčenia (2 roky na ruskom fronte, 2 roky
na talianskom fronte a 3 roky v československej armáde). Jeho druhou manželkou
sa v roku 1926 stala naša mama Anna Cíchová zo susedného dvora. Bola o 11 rokov mladšia, skutočne pekná, iniciatívna
a usilovná žena.
Hneď po svadbe, ktorá sa konala
vo všedný deň po rannej sv. omši, išli
obaja do vinohradu pomáhať rodičom.
Tak to už bolo v tej dobe zvykom, že keď
sa ženil vdovec, už nebolo žiadne veľké
veselie. O rok sa narodila moja prvá sestra Viktória. Bolo to už v novom dome
na Koľajnej ulici v Rači. V rodine zavládol veľký smútok, lebo dievčatko malo
rozštep chrbtice.
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Moji rodičia Ján Luknár
a Anna, rod. Cíchová

Náš otec sa narodil v roku 1894.
V čase vypuknutia 1. svetovej vojny mal
práve 20 rokov a bol schopný bez vady
byť vojakom počas celej doby jej trvania.
V rokoch 1914 a 1915 bol až do zranenia
na ruskom fronte v dnešnom východnom Poľsku, v blízkosti súčasných slovenských hraníc.
Po zranení a vyliečení vo vojenskej
nemocnici vo Viedni bol prevelený na taliansky front v severovýchodnom Taliansku, v povodí rieky Piava. Tu prebiehali veľmi ťažké boje. Podľa rozprávania
účastníkov, rieka bola sfarbená od krvi
zabitých vojakov. Pred koncom vojny bol
otcov regiment zasypaný v jaskyni. Všetci vojaci si mysleli, že nastal ich koniec.
Po vyslobodení z jaskyne bol otec znova
zranený a liečený vo Viedni. Na konci
vojny ho prevelili do Senca. V rokoch
1919 až 1922 musel ďalej slúžiť v československej armáde. Najprv v Bratislave
a potom v Chebe, v tých istých kasárňach
ako neskôr ja.
Boje na Piave zanechali na jeho psychike následky. Dlho po skončení vojny
v noci vykrikoval zo sna nemecké povely, stonal, kričal, škrípal zubami a kňučal. Tento Alarm nás vždy všetkých zobudil.
Zrejme za odmenu dostal v roku 1923
prácu v tabakovej fabrike, kde sa v druhej
polovici tridsiatych rokov stal pomocníkom fabrického záhradníka. Po odchode
Čechov a Moravákov do Protektorátu Bőhmen und Mähren sa stal záhradníkom.
Zo zdravotných dôvodov išiel v roku
1941 do invalidného dôchodku. Keďže
dôchodok bol veľmi malý, asi 2000,- Sk,
nastali v našej rodine ťažké časy. V čase
druhej svetovej vojny bolo všetko drahé
a na začiatku slovenského štátu nebolo
potravín.
Náš otec sa vedel dohovoriť po nemecky, maďarsky a vďaka vojenčine v Chebe
i česky. Od detských rokov musel pracovať na roliach a vo vinohradoch. Napriek
tomu mal detstvo pokojné a netrpel biedu. Bol charakterný, ohľaduplný, láskavý,
až extrémne skromný človek. Nezniesol
ani najmenšiu krádež a podvod. V tomto
duchu vychovával aj nás deti, preto sme
i my boli podobní.
Naša mama bola veľmi učenlivá, rozhodná a iniciatívna. Ako matka bola veľmi obetavá a láskavá, viedla nás k pracovitosti a poriadku. Jej vlastnosti v dobrom
ovplyvnila práca v Bratislavskej cvernovej fabrike, kde mala šance byť majsterkou. Neskoršie mali na mamu vplyv i naši
susedia Borkovcovci a ich babička, pani
učiteľka Šilhánová.
Naši rodičia sa čoskoro po sobáši usilovali o výstavbu rodinného domu v novej račištorfskej štvrti Pozotórii. Vznikla

Ján Luknár s otcom, mamou, bratom a sestrou na dvore rodneho domu

na roliach, v mieste, kde niekedy bola
slovanská osada Okolí. Dom dokončili
už v roku 1927. Bol maličký, pozostával z izby, kuchyne, komory, schodiska
a jednej pivničnej miestnosti. V ďalších
rokoch bol viackrát prestavaný. Elektrifikovaný bol až v roku 1942. Naraz bolo
v dome útulnejšie a veselšie. Kúpili sme
rádio Philetu a mohli sme počúvať hudbu, divadelné hry a správy, najmä z Londýna.
Našimi susedmi okrem Borkovcov
boli Molčányovci, Frgalovci a Večeřovci. Pán Borkovec vyštudoval melioračnú majstrovskú školu vo Vysokom Mýte
a bol stavbyvedúcim na melioráciach
Váhu a výstavbe ciest. Bol to skvelý človek. Každý ho tu tituloval pán inžilír. Naši
rodičia sa veľa od Borkovcov naučili a zostali priateľmi až do smrti. Pán Molčány
bol úradníkom na obecnom úrade v Rači,
pán Frgala vlakový sprievodca na medzinárodných rýchlikoch do Maďarska
a Juhoslávie. Pán Večeřa bol úradníkom.
Večeřovci boli veľmi slušní, bezkonfliktní ľudia. Mali syna Miroslava, ktorý mi
daroval bábkové divadlo, keď odchádzali
do Čiech. V našej štvrti bývali väčšinou
Česi, Moraváci a Nemci. Bola to pestrá
medzinárodná spoločnosť. Bolo tu veselo,
spôsob života tu bol úplne iný ako v starej
Rači.

Po vzniku slovenského štátu 14. marca 1939 a odchode Čechov a Moravákov
do Protektorátu bol koniec demokracie
a veselosti. Na druhej strane, uvoľnilo
sa veľa miest pre vzdelaných Slovákov
a na stredných a vysokých školách pre
slovenské deti. Vznikla Slovenská vysoká
škola technická a nastal boom vzdelanosti slovenského národa. Prvé dva-tri roky
slovenského štátu boli veľmi ťažké, ale
postupne sa situácia zlepšovala. Zásobovanie bolo na Slovensku podstatne lepšie
ako v Potektoráte, hoci bola vojna.
V roku 1940 bola veľmi tuhá zima.
Minulo sa nám všetko palivo a vtedy otec
zavelil, že sa musíme samozásobiť drevom z lesa. Nosili sme noše dreva sponad
vinohradov Komandel a Ligisland. Cez
prázdniny som chodil na drevo s mamou,
ale v zime sme sa už netriasli od chladu.
Skoro ráno sme s mamou vyrazili a asi
za tri hodiny sme sa vrátili. Ťažko som to
znášal, a to som mal nošku menšiu ako
mama. V zime nám rodičia dávali na noc
do postele ohriate tehly, lebo v izbách sa
väčšinou nekúrilo.
Napriek chudobe, vládol v našej rodine krásny harmonický rodinný život,
na ktorý s bratom Bohušom a sestrou
Zdenkou radi spomíname.
Ján Luknár
(✴13. 6. 1929 – †31. 8. 2018)

číslo 1 / 2019

racan.sk

11

v ý b e r

Náš otec,
naša rodina
Sedím za stolom môjho otca Jána, pri
ktorom som ho často videla sedávať. Ako
dieťa, keď pracoval, ako žiačka, keď sa mi
snažil pomáhať s učením a tiež, keď sa hodiny učil cudzie jazyky. Jednoducho vždy
bol na tomto mieste, keď sa staral o svoju
ženu Filku, syna Juraja a dcéru Evu, študoval, alebo objavoval informácie o našich predkoch.
Najlepšie ho charakterizujú slová môjho brata Juraja:
Bol človek ktorý zásadne ovplyvnil životy mnohých z nás. Nielenže veril v Boha,
ale aj podľa kresťanských zásad žil, a to bez
akýchkoľvek kompromisov, ktoré by mu
pravdepodobne uľahčili jeho profesionálnu
kariéru. Týmto svojím spôsobom konania
je pre nás príkladom a inšpiráciou.
Za svojím stolom presedel hodiny,
ktorých hodnotu možno chápeme až teraz, keď už nie je medzi nami. Keď čítame riadky, ktoré nám zanechal o svojom
živote, živote svojej rodiny i rodiny našej
mamy. Boli hodiny, ktoré nám ako rodine
chýbal. No tento čas, ktorý skrátil nám,
bol prínosom pre iné rodiny. Najprv pre
tie, ktoré navštevovali kiná, o ktorých
prevádzku sa ako vedúci technického oddelenia s veľkým nasadením staral a potom neskôr rodiny, ktoré túžili poznať
svojich predkov.
Milý Janko,
znamenal si veľa pre nás deti, najbližšiu rodinu, priateľov, ale i pre mnohých
Račanov i priateľov. Svedčia o tom nielen
slová vďaky, ale i ocenenie Račianskym
srdcom.
Súhlasím s poznaním môjho brata,
ktorý v poslednej rozlúčke povedal: Neviem o nikom, s kým by mal otec zlé vzťahy. Vďačil za to svojej kamarátskej povahe
a ochote pomôcť každému, kto o to prejavil
záujem.
Keď tak spomínam a pozerám na jeho
život, na všetko jeho konanie i úsilie, ktoré vynaložil, najvýstižnejšie to vyjadruje
slovo RODINA. Veľmi si vážil, do akej
rodiny sa v roku 1929 narodil. Vždy miloval a ctil si svojich rodičov Jána a Annu
a do posledných chvíľ svojho života im bol
vďačný za to, že pre neho i jeho súrodencov Viktorku, Bohumila, Zdenku a Lýdiu
vytvorili prostredie lásky a porozumenia.
O svojich rodičoch spomínal: Obaja boli
charakterní a zodpovední ľudia, formovaní fabrickým prostredím a otec i pôsobením v dvoch armádach. Preto v našej
rodine panovala rozvážnosť a harmónia.
Nevyskytovali sa žiadne hádky, nepoužívali sa žiadne hrubé slová a pod. Hoci
rodičia nemali možnosť sa vzdelávať, uro-

Päťročný Janko s mamou Annou a bratom Bohuškom pred rodným domom (1934)

Janko s mladším bratom Bohušom (v podrepe) ako skauti

bili maximum, aby sme sa mohli vzdelávať
my, ich deti.
A lásky a porozumenia bolo naozaj
treba veľa!
Doba bola ťažká. Tak ako skoro každá rodina tej doby sa i jeho rodina borila
hlavne s chudobou. Ťažko pracovali nielen rodičia, ale i deti, aby mali teplo, čo
jesť, čo si obliecť. Boli to ťažké časy, hovorieval. Niekedy to bolo pre našu generáciu
až ťažké počúvať. Na druhej strane som si
pri našich diskusiách uvedomila, že práve
toto prostredie lásky, ale i ťažkostí, vyformovalo z neho človeka, ktorým bol a tiež
získal vzácny dar. Túžbu po vzdelaní, aby
mohol žiť lepšie a aby raz jeho deti vyrastali v láskavej rodine a mohli študovať.
A to nebola ľahká cesta
Nielen jeho, ale i celú rodinu naplnenie tejto túžby stálo veľa odriekania, ktoré

na druhej strane Boh odmenil tým, že už
ako 10-ročný chlapec mohol svojimi vedomosťami pomáhať rodičom a neskôr aj
finančne do rodiny prispievať. A napriek
všetkým ťažkostiam, ktoré so štúdiom
súviseli, nové poznanie, ktoré získaval,
ho tešilo. Často s úsmevom a s iskričkami v očiach spomínal, ako utekal s maturitným vysvedčením za svojou babkou
Terezkou, jeho veľkou podporovateľkou
v štúdiu. A potom pretieklo ešte viac ako
10 rokov, kým ukončil najdôležitejšie štúdiá. Popri štúdiu nemal veľa času na seba
a ani zábavu, aby spoznal správne dievča, veď už bol čas. No tak ako mnohokrát
v jeho živote, Boh mu ukázal, ako ho má
rád.
Svoju lásku už roky poznal
Tú malú Filku, ktorá bola spolužiačkou jeho sestry Zdenky. Všetci ju takto
volali, čo si spomínam od najútlejšieho
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detstva. Až neskôr, keď zaradili jej meno
do kalendára, sme sa dozvedeli, že sa naša
mama volá Filoména.
A práve táto Filoména, nielenže rozbúšila otcovo srdce rýchlejšie ako ktorákoľvek iná žena, ale spĺňala i otcove charakterové požiadavky ako človek. Bola nielen
jeho ženou, ktorú miloval, ale i priateľkou
a spolupútničkou do posledných dní jej
života.
Práve tieto Vianoce, prvé bez obidvoch rodičov, som si čítala listy, ktoré
si písali keď bol otec 8 mesiacov v USA.
Bolo to v prvých rokoch ich manželstva.
Až cez listy som pochopila ich lásku. Lásku, ktorá pre mňa ako dieťa znamenala
slovo harmónia, neskôr znamenala, že
sa vedia aj pohádať kvôli kvetom a nám
deťom. V posledných rokoch maminho
života ich láska znamenala pre mňa spoločné znášanie utrpenia. A za tým všetkým ako vyplynulo z ich listov sa skrývala láska muža, ktorý túžil, aby jeho žena
bola šťastná a úprimne hovorili spolu
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o všetkom. Tiež sa mi veľmi páčila jeho
sila, ktorou dokázal zastaviť emócie, ktoré
niekedy my ženy prežívame viac, ako je
na prospech veci.
Na druhej strane mama bola pre otca,
ale i pre nás deti, človekom, ktorý nám
vo všetkom pomáhal a obetoval nám
množstvo času svojou starostlivosťou.
Najlepšie ju vystihujú slová, ktoré napísal
môj brat, keď sme s ňou lúčili: Mama bola
skvelou matkou, výbornou manželkou,
sestrou pripravenou vždy poradiť a pomôcť
a priateľkou, ktorá do vzťahu dávala všetko. Napriek svojej ťažkej chorobe, dokázala žiť plnohodnotný život, a to vďaka svojej
obrovskej vnútornej sile, s ktorou som sa
zatiaľ u nikoho iného nestretol.
Bola tu vždy pre nás a pre neho
Bez nej by otec nebol mohol dosiahnuť
to, čo dosiahol. Mamine gazdinkovské
schopnosti sme ocenili nielen my doma,
ale i mnohí priatelia a otcovi kolegovia,
ktorí sa k nám radi vracali. Podporovala
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ho svojou pracovitosťou, nadšením pre
záhradu a tvorivosťou, vďaka ktorej sme
ako rodina nielen ušetrili peniaze, ale
i zarobili. Pamätám si, ako sa nám jeden
rok podarilo za peniaze, ktoré sme dostali za jahody vo výkupe, ísť na dovolenku
do Juhoslávie. Spolu uskutočnili aj otcove
cestovateľské sny cestu do Grécka v roku
1977 a v roku 1979 do Španielska, čo sa
vtedy zdalo skoro až nemožné. A to vďaka
maminej skromnosti, otcovmu premyslenému plánovaniu, ako i príjemnej spoločnosti tiet a šoférskym zručnostiam ujov.
Naša mama Filoména sa dožila krásneho veku, splnilo sa jej niekoľko snov,
o ktorých sme si na začiatku choroby
mysleli, že sú neuskutočniteľné. Najväčším snom bolo narodenie vnúčat. Každá
minúta strávená s nimi jej dodávala veľa
energie a chuti do života. Energiu čerpala
aj od rodiny a priateľov.
Jeden bratov kamarát o nej povedal:
Vieš, Juraj, keď som čítal knihy o hrdinoch,
Meresievoch a jemu podobných, nikdy som
si nevedel predstaviť, čo to hrdina je. Až pri
nej som to zažil naozaj. Ona je a bude pre
mňa skutočný hrdina.
Až teraz prichádza pochopenie, ako
nás svojím životom učili naši rodičia prijať nielen lásku, ale i utrpenie. Žiť svoj
život naplno aj v ťažkých chvíľach. Otec,
keď rozprával svoje ťažké zážitky z detstva a mama, keď žila svoj život naplno
a s radosťou počas dlhoročnej choroby.
Naplnili svojím manželstvom to, čo Panna Mária zjavila deťom v poslednom zjavení svätej rodiny vo Fatime v roku 1917.
Vytvorili ste rodinu, v ktorej muž podľa
vzoru sv. Jozefa načúval Bohu, ako sa starať o svoju manželku a deti, a žena podľa
vzoru Panny Márie mu bola vernou a poslušnou pomocníčkou.
Získali sme veľa, i keď sme neboli
ideálna rodina
Je veľa spomienok a zážitkov, o ktorých by sa dalo písať. Možno by ich bolo
aj na knihu. Všetky však spájali hodnoty ako láska, radosť, pokoj, objavovanie
nových miest a poznania z nášho cestovania, ale tiež i každodenné povinnosti:
práca v záhrade, upratovanie, varenie,
ako i nie vždy obľúbené otcove zásady
obed o 12. hodine a večera o 17. hodine,
ktorých hodnotu chápeme až teraz.
Z cestovateľských zážitkov spomenieme jeden, dovolenku na Balatone. Nebola to len taká klasická dovolenka. Oco pre
nás vybavil bývanie priamo v kine. Malo
to svoje výhody. Nielenže sme si užívali dobrodružstvo z netradičného bývania, tiež sme mohli každý večer chodiť
do kina. Zažili sme tiež údiv zo vstupu
do vody, keď sme kráčali možno aj kilometer, aby sme si zaplávali. Prekvapil nás
i plážový šach, ktorého figúrky boli skoro rovnako veľké ako my. Samozrejmos-
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ťou, tak ako na každej dovolenke, bola
jedna ochutnávka miestnych špecialít
v reštaurácii. Pochutili sme si na rybách
v Hévíze. Otec bol milovníkom dobrého jedla, vína a pekného prostredia.
Vždy, keď mal príležitosť a nenarušilo
to náš rodinný rozpočet, nás rád zobral
do dobrej reštaurácie. Chcel, aby sme
spoznali krásy života.
Súhlasím s mojím bratom, ktorý povedal: Nesmierne si vážim, že takto kamarátsky pristupoval aj k nám deťom. Prežili
sme spolu krásne chvíle a mali sme výborný kamarátsky vzťah so všetkým, čo k takémuto vzťahu patrí. Za takýto príkladný
život si zaslúžiš v nebi čestné miesto.
Nie slovami, ale svojím životom nás
učil pravde, čestnosti, pracovitosti, ochote počúvať. Nielen počúvaním, ale i praktickou pomocou nám pomáhal zvládať
náročné situácie v našich životoch. Nie
so všetkým, čo sme žili, súhlasil, no ako
správny otec akceptoval, že sme dospelí
a máme právo na omyly. Nechával nám
slobodnú vôľu na naše chyby a pády, i keď
by nás pred nimi najradšej ochránil.
Nie všetko, čo sme s naším otcom
žili...
... sme možno pochopili hneď. Niekedy to boli dlhé diskusie, kým sme prišli
k poznaniu, že jediné, na čom záleží, je
láska, ktorá má nie vždy láskavú podobu,
ale i zásady a princípy, ktoré nás ochránia
od nepríjemných skúseností, či zbytočnej
bolesti.
Až posledné roky jeho života, kedy
mal oveľa viac času diskutovať a naučili
sme sa spolu modliť modlitbu Večeradla
za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie, osvetlili a priniesli poznanie
do situácii nášho života. Niekedy to boli
aj veľmi búrlivé diskusie, kým sme pochopili, že máme rovnaký názor, akurát
sa každý pozeráme na vec z iného uhľa
pohľadu a optikou svojej generácie.
Dodnes čerpáme z jeho životnej múdrosti, ktorú nám zanechal. Veľa a rád čítal
a často citoval svojho najobľúbenejšieho
autora Charlesa Dickensa, ktorý jeho život výrazne ovplyvnil. Vždy, keď rozprával o knihe David Copperfield, či Malá
Dorritka, mal slzy v očiach. Áno, aj toto
bol náš otec. Bol muž, ktorý mal svoje
kresťanské zásady, múdrosť, pevnú, ale zároveň láskavú výchovu. Ako správny technik v Kinotechnike mal rád filmy cestovateľské i vedecké, ktoré až do posledných
dní jeho života rozširovali jeho poznanie.
Svoju citlivosť a nežnosť dával vždy najavo
slzami v očiach, keď pozeral rozprávky, či
romantické filmy, ale tiež i vtedy, keď pri
rozhovore otočil svoju dlaň, aby sme tú
svoju vložili do jeho. V Tebe, milý oci, sme
získali nielen poznanie, ktoré si objavil
a svojimi skúsenosťami preveril, ale i dedičstvo našich predkov.
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Modlitba otca
Zastav sa zrnko času, postoj,
nepadaj! Daj vychutnať pohár
jediný, zastav sa pred križovatkou
vekov, pred vekom, ktorý venčia
šediny.
Dostal som chvíľ ťažkých plné hrste.
Dúfal som stvoriť zemský raj, stvoril
som slnko, mesiac, svoje hviezdy,
dnes prosím, postoj — nepadaj.
Veľakrát prosil som Ťa ustatý,
ponáhľaj, zrýchli kolo času, dnes Ťa
však prosím, postoj — nepadaj...
Dovoľ mi dopiť mladosti čašu.

Spomínam si, ako si do posledných
dní svojho života sedel za svojím stolom.
Učil si sa aj po 80-tke platiť účty cez internetbanking, či komunikovať cez internet
s priateľmi z rôznych kútov Slovenska, či
sveta.
Hovoril o sebe, že ho Boh má rád
Vo svojich spomienkach si nám zanechal odkaz: Na ceste za mojimi snami,
stretol som mnoho dobrých ľudí, ktorí mi
nielen radili, ale aj hlavne pomáhali nájsť
správny smer a riešiť problémy. Mal som
šťastie, že sa mi podarilo splniť moje sny
ďaleko viac, ako som si vedel predstaviť.
Milý Janko, Janíčko, otec náš
Sme radi, že sme spolu s tebou mohli
kráčať životom. Ďakujeme Ti za to, že
i keď už nie si s nami, zanechal si nám
svoju kresťanskú vieru, múdrosť a lásku.
Prosíme Ťa, aby si na nás tam zhora dával pozor a pomáhal nám v tých ťažkých
chvíľach, ktoré nás tu ešte čakajú, tak,
ako si to robil celý svoj život. My Ti za to
sľubujeme, že budeš navždy v našich srdciach a mysliach.
Neboli by sme však tou rodinou, ktorou sme boli, keby nám nepomáhali
a nepodporovali nás naši najbližší. Babky
a dedkovia. Tvoj brat Bohuš, ktorý bol naším druhým otcom. Bol tu vždy pre nás,
keď Ty si nemohol. Rovnako i mamina
sestra Anka, ktorá bola jej pomocníčkou,
keď Ty si pracoval a bol na cestách. Ako
i naši ďalší ujovia a tety, ktorí nám pomáhali každý svojím časom a talentom. Ďakujeme Vám, že ste tu boli pre nás!
Eva Stanová, rodená Luknárová
Juraj Luknár

Zo sna sa budím, pozerám späť.
Šťastia som prežil veľa vraj,
pot oči zastiera, nevidím,
a preto prosím, postoj — nepadaj.
Všetkým som dosiaľ zaisťoval nebo.
Ešte sebe chcem nájsť nebeský
raj, Bohu vzdať vďaky za prežitý
život, a preto prosím, postoj —
nepadaj.
Neznámy autor
Zborník básní Čriepky z domoviny
Zostavil Vladimír Ivanič
Vydavateľstvo FB, Bratislava 2004
Ilustrácia © František Blaško
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Historické výročia v roku 2019

v bývalej kúrii na námestí a jej prvým riaditeľom a učiteľom bol Ľudovít Izák.

• Rok 1309 (710 rokov)
Jedna z prvých známych listín o vinohradníctve na území Rače. Je to listina,
v ktorej ostrihomský arcibiskup oslobodzuje majiteľov nových vinohradov
od platenia cirkevného desiatku. Arcibiskup ostrihomský menom Ján, uisťuje zemanov Šandorovcov a iných Račiščanov,
že od znova vysadených vinohradov behom desať rokov nebude žiadať „dežmu“.

• Rok 1939 (80 rokov)
Návšteva Dr. Jozefa Tisa na račianskej
fare. Delegácie vedená prvým predsedom
autonómnej Slovenskej vlády Dr. Jozefom
Tisom navštívila 26. januára 1939 faru
a stretla sa s obyvateľmi Rače.
Založenie Družstva pre stavbu katolíckeho kultúrneho domu – 19. marca
1939. Družstvo viedla Správa „Katolíckeho kultúrneho domu Andreja Hlinku
v Račištorfe“. Správa mala na starosti prípravu stavby a získavanie finančných prostriedkov na výstavbu kultúrneho domu.
Založenie Nemeckého vinohradníckeho družstva. Vzniklo z podnetu evanjelického farára Dezidera Alexyho pre
občanov nemeckej národnosti. Družstvo
malo až 170 členov, viedla ho päťčlenná
správna rada. Úlohou družstva bolo spoločne spracovávať hrozno, nakupovať pre
vinohradníkov umelé hnojivá, nástroje
a školením zvyšovať úroveň pestovania
a spracovania hrozna.
Postavenie Hasičského domu. Dom
so soškou sv. Floriána, patróna hasičov
v nike na fasáde postavili ako „Hasičskú
zbrojnicu a sklad dobrovoľného hasičského zboru v Račištorfe“. Vežu dekoruje
smaltovaný slovenský znak. Dnes je v budove sídlo Spolku vyslúžilých vojakov M.
R. Štefánika s vlastnou expozíciou.
Vysťahovanie obyvateľov. Po vzniku 1.
Slovenskej republiky v roku 1939 odišlo
z Račištorfu do Protektorátu Čechy a Morava 170 obyvateľov českej národnosti
a do obce sa prisťahovalo asi 250 obyvateľov z obcí a miest z územia južného Slovenska, zabraného Maďarmi.

• Rok 1399 (620 rokov)
Povolenie na stavbu šibenice. Kráľ Žigmund Luxemburský udelil privilégium
majiteľom pozemkov v Rači – Michalovi,
synovi Dominika a Jánovi, synovi Beňadika z Uzoru (Kvetoslavova) postaviť
na svojich majetkoch šibenice.
• Rok 1629 (390 rokov)
Navrátenie farského kostola katolíkom.
V období reformácie, pravdepodobne
v roku 1580, keď bol zemepánom časti
Rače gróf Kolonič, kostol zabrali evanjelici. Po opätovnom návrate katolíkom
a následnej úprave bol získal kostol
nové patrocínium. Prvým katolíckym
kňazom po navrátení kostola bol Tomáš Biela. Od jeho nástupu je vedený
zoznam kňazov pôsobiacich v Rači až
po súčasnosť.
• Rok 1834 (185 rokov)
Osamostatnenie sa evanjelickej obce
v Rači – 1. 5. 1834. Evanjelická cirkevná
obec v Rači existovala od polovice 16. storočia. Po osamostatnení sa od bratislavskej evanjelickej obce získala povolenie
na stavbu vlastného kostola (4. 8. 1834).
Položenie základného kameňa evanjelického kostola – 6. 8. 1834. Majiteľ
panstva Gróf Anton Pálfi vydal povolenie
a odsúhlasil pozemok pre stavbu kostola. Slávnostným položením základného
kameňa sa začalo s jeho stavbou, ktorú
dokončili v roku 1835.
• Rok 1844 (175 rokov)
Zasvätenie farského kostola sv. Filipovi
a Jakubovi – 1. mája 1844 – hody farnosti a obce. Slávnosť zasvätenia farského kostola apoštolom sv. Filipovi a Jakubovi sa konala po veľkej renovácii kostola
a oltára, kedy dostal kostol nové patrocínium. V súčasnom cirkevnom kalendári
je sviatok sv. Filipa a Jakuba 3. mája. Sviatok patrónov kostola je hlavným sviatkom farnosti a nedeľa v blízkosti tohto
sviatku je hodovou nedeľou.
Postavenie kríža Pod Rinzlami. Prícestný kríž označujúci začiatok obce, bol postavený pod vinicami nazývanými Rinzle.
Dnes sa nachádza za oplotením na rohu
Žitnej a Hybešovej ulice. Kríž dala posta-

viť Katarína Dostálová a na jeho údržbu
venovala finančný dar.
• Rok 1849 (170 rokov)
Prísaha dobrovoľníckeho zboru. Slovenskí dobrovoľníci v počte 1500 mužov,
z ktorých jednu stotinu tvorili Račania, sa
do Rače presídlili zo Stupavy. Tábor slovenských dobrovoľníkov sa rozprestieral
na mieste dnešného parku pred cintorínom, ktorý dnes nesie názov Park J. M.
Hurbana. V júni 1849 navštívili slovenských dobrovoľníkov v Rači Ľ. Štúr, J. M.
Hurban a M. Hodža.
Epidémia cholery v Rači. Zápis vo farskej kronike uvádza, že za dva mesiace
zomrelo v Rači na choleru 88 ľudí, z toho
81 katolíkov, 6 evanjelikov a 1 žid.
• Rok 1869 (145 rokov)
Zriadenie katolíckej školskej stolice.
V zmysle vtedajšieho školského zákona
bola v Rači ustanovená katolícka školská
stolica, Riadil ju výbor, ktorý dohliadal
a organizoval vzdelávanie v katolíckych
školách v Rači.
Rok 1874 (145 rokov) Sprevádzkovanie
železničnej spojky medzi Račou a Vajnormi. Železničnú spojku vybudovala
Spoločnosť Považskej železnice. Došlo tak k prepojeniu Považskej železnice
a Uhorskej centrálnej. (Uhorská centrálna železnica spájala Budapešť s Viedňou
cez Bratislavu. Slávnostné otvorenie sa
uskutočnilo 1. februára 1874.
• Rok 1889 (130 rokov)
Slávnostné posvätenie zrekonštruovaného farského kostola. Z podnetu a nasadením farára Mórica Alstra prebehla
rozsiahla rekonštrukcia kostola. Kostol
bol v priebehu 1 roka zväčšený a prestavaný do terajšej podoby, pričom kostolná
loď bola predĺžená o 8 m a zvýšená o 1 m.
Zrekonštruovaný kostol posvätil 3. novembra 1889 trnavský generálny vikár
Jozef Boltizár.
Prvá známa zmienka o divadelných
ochotníkoch v Rači. Divadelné predstavenia sa konávali najprv v sálach alebo
nádvoriach vtedajších hostincov a to: hostinec Peklo, Raj, u Raguša a u Končeka.
Najviac podujatí až do roku 1943 sa udialo
v bývalej „Katolíckej budove“, ktorá stála
vo dvore za Zičiho kúriou. Po postavení
Katolíckeho kultúrneho domu sa vystúpenia račianskych ochotníkov presunuli
do tohto objektu. Mnohé predstavenia
mali vysokú umeleckú a kultúrnu úroveň.
• Rok 1919 (100 rokov)
Zriadenie Masarykovej štátnej ľudovej
školy. Bola to prvá štátna škola po vzniku
Československej republiky v Rači. Sídlila

Hasičský dom

• Rok 1949 (70 rokov)
Založenie Jednotného roľníckeho družstva – 28. októbra 1949. Z podnetu predstaviteľov komunistickej strany a členov
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prípravného výboru vzniklo poľnohospodárske družstvo – ako družstvo prvého typu. Do družstva sa sústredila orná
pôda, cirkevné role, urbariálne pasienky
a časť konfiškátov.
Rozsiahla úprava cintorína. Realizovala sa najväčšia známa úprava cintorína.
Plocha cintorína bola rozčlenená prístupovými komunikáciami a do areálu boli
vysadené stromy. Členenie a zeleň sa zachovali dodnes.
• Rok 1954 (65 rokov)
Založenie súboru Račan. Spevácky a hudobný súbor s takmer 50 členmi vznikol
z iniciatívy mladých nadšencov a dlhé
roky vystupoval nielen pri slávnostných
príležitostiach v Rači, ale aj po celom Slovensku i Čechách. Dirigentom bol Ervín
Bednarič a organizačným vedúcim bol
Stanislav Stovíček.
• Rok 1994 (25 rokov)
Obnova Kaplnky sv. Anny. Kaplnka stojí
na konci ul. Pri vinohradoch. V jej blízkosti bol kedysi cintorín. Obnovu kaplnky sa realizovala s finančnou podporou
miestneho úradu.
• Rok 1999 (20 rokov)
Farská budova dostala historizujúcu
fasádu. Po ďalšej modernizácii sa opravil
krov strechy a vymenila sa strešná krytina. Budove fary bola pri tejto príležitosti
vrátená historizujúca fasáda.
• Rok 2009 (10 rokov)
Posviacka katedrály sv. Šebastiána – 13.
júna 2009. Chrám bol postavený v r. 2009
a vysvätený ako hlavný chrám Ordinariátu
ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR .
Pri vysviacke bol povýšený na katedrálny
chrám a sídlo biskupa. Katedrála je zasvätená sv. Šebastiánovi, ktorý je aj patrónom
ordinariátu. V interiéri je impozantná
mozaiková stena, ktorej autorom je páter
Marko Rupnik. Veža so 17 zvonmi tvorí
najväčší komplex zvonov na Slovensku.
Odhalenie pamätníka Andreja Hlinku –
22. septembra. Pamätník Andrejovi Hlinkovi bol odhalený na námestí pomenovanom po tejto osobnosti pri príležitosti 145.
výročia jeho narodenia. Tvorcom busty
je akademický architekt Peter Nižňanský
a autorom architektonického riešenia je
Ing. Arch. Jaroslav Procházka. V podstavci vidieť trojvršie a pylóny, ktoré vytvárajú
priestorové zobrazenie dvojkríža.
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ale aj celosvetové udalosti. Za jeho pôsobenia kostol dostal nové patrocínium, bol
doň zakúpený organ, vežové hodiny. Boli
tiež postavené všetky historické kríže nachádzajúce sa na území Rače.
Ján Pospich, evanjelický kňaz a kazateľ
– výročie príchodu do Rače – 185 rokov
(1834) Do Rače nastúpil 16. marca 1834
a pôsobil do roku 1846 ako kazateľ evanjelického zboru. Bol prvým evanjelickým
kňazom po znovuosamostatnení sa račianskej evanjelickej obce (1834). V obci ešte
nebol evanjelický kostol, preto modlitebňu
urobil z jednej školskej miestnosti. Zaslúžil
sa o to, aby bol v Rači postavený kostol, čo
sa mu aj podarilo zrealizovať v roku 1835.
Ignác Schnitzer, rakúsky spisovateľ, novinár, prekladateľ, libretista – výročie narodenia, 180 rokov (4. decembra 1839) Narodil sa v Rači v židovskej rodine. Pôsobil
v Budapešti a vo Viedni. Jeho najznámejším
dielom je libreto k operete J. Straussa – Cigánsky barón, ktoré napísal podľa poviedky
M. Jókayiho. Zomrel v Budapešti 18. júna
1921 a tam je aj pochovaný.
Móric Alster, rímskokatolícky kňaz
– výročie úmrtia – 125 rokov (1894)
V Rači pôsobil 33 rokov. Bol horlivým
národovcom. Patril k zakladateľom Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha,
ktorého bol aj podpredsedom. Finančne
podporoval slovenské gymnáziá a vynikal aj ako podporovateľ a šíriteľ slovenskej
tlače. Móric Alster je pochovaný spolu
so svojou matkou na račianskom cintoríne. Jeho meno nesie aj jedna z hlavných
ulíc v historickej časti Rače.
Rafael Krampl, cyklista (25. 10. 1914 –
18. 4. 1979) – 105 rokov od narodenia
a 40 rokov od úmrtia. Jeden zo zakladateľov cyklistického klubu Štefánik Račištorf (existoval až do roku 1946) a úspešný
pretekár na plochej dráhe, v jazde za motocyklom aj na ceste. Vo všetkých disciplínach dosiahol početné víťazstvá. K cyklis-
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tike pritiahol a v prvých rokoch kariéry
trénoval aj neskoršieho skvelého československého pretekára Vlastimila Ružičku.
Viliam Ries, katolícky kňaz, spisovateľ,
pedagóg (29. 5. 1904 – 23. 2. 1989) – 115
rokov od narodenia a 30 rokov od úmrtia.
Rímskokatolícky kňaz, spisovateľ, prekladateľ, neskôr pedagóg na viacerých miestach,
prenasledovaný a väznený Rodák zo Španej
Doliny. Písal pod viacerými pseudonynmi:
Ivan Javor, Miloš Kvet, Šuhaj spod Sitna.
Prispieval do všetkých slovenských medzivojnových novín a časopisov. Zomrel v Bratislave a bol pochovaný v Rači.
František Víťazoslav Sasinek, kňaz rehole kapucínov, „slovenský rodoľub“ – 105
rokov od úmrtia (1830 – 1914). Katolícky kňaz, kapucín, historik, publicista. Bol
najplodnejším slovenským historikom
19. storočia. Spracovával najstaršie dejiny Slovenska a Slovákov, tému sv. Cyrila
a Metoda a Veľkej Moravy, Uhorska, ale
aj Čiech. Písal učebnice, divadelné hry,
básne i poviedky. V račianskej farnosti
pôsobil ako výpomocný kňaz a krátko ju
aj v roku 1857 spravoval.

Víťazoslav Sasinek

Prof. Ján Michalko, evanjelický kňaz –
výročie pôsobenia v Rači – 65 a 60 rokov
(1954 – 1959). Evanjelický kňaz, vysokoškolský pedagóg, historik a prekladateľ,
dekan vtedajšej Slovenskej evanjelickej
bohosloveckej fakulty v Bratislave a neskôr generálny biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
v ČSSR. V Rači pôsobil počas rokov 1954
– 1959. Ako teológ sa orientoval najmä
na oblasť homiletiky a na aktuálne otázky kresťanstva vo svete. Redigoval viaceré
periodiká, do ktorých pravidelne prispieval. Za jeho pôsobenia sa uskutočnila generálna oprava kostola v Rači a dostavba
kostola v Dcérocirkvi v Bernolákove

Výročia osobností

Adam Hájek, rímskokatolícky kňaz –začiatok jeho pôsobenia v Rači – 205 rokov
(1814) Rímskokatolícky kňaz, ktorý nastúpil na račiansku faru v roku 1814 a pôsobil
tu 43 rokov. Urobil najviac zápisov do farskej kroniky, kde zachytáva nielen miestne,

racan.sk

Rafael Krampl

Zostavila Mária Hatalová
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Veuká baba nesie veuký batoh
dedovstvo ... pôvodne driemajúci vulkán
pod ktorého kotlom podkúrili
a kúria vnúčatá
neskoré popoludnie, Záhradnícka ulica. Viki (3r) sedí v kočíku vo fusaku, chce
si ľahnúť. vysvetľuje dedovi, ako sklopiť
operadlo. dedo postupuje podľa jej pokynov, podarí sa.
„šikovný,“ podotkne vnučka.
podvečer, Medická záhrada. dedo vysadí Viki na reťazovú hojdačku, postrčí
ju. Viki sa rozhojdáva, dedo dohliada
na bezpečnosť.
„som veuká baba,“ utrúsi Viki a dodá:
„už nemám puienku.“
po dlhom hojdaní a kolotočovaní Viki
oznámi: „chcem cikať.“ zájdu s dedom
ku kmeňu rozložitého stromu. dedo jej
až k členkom sťahuje nohavice, pančušky,
nohavičky. všimne si, že strom neposkytuje dostatočné súkromie, vraví „Viki,
poď sem, za strom, aby ťa ľudia nevideli
holú.“
Viki kontruje „nehanbím sa“.
pôvodný plán bol zájsť na nábrežie,
prejsť vynoveným Starým mostom, nechať sa pohltiť DUNAJSKÝM PIVOVAROM a pochutiť si na makových šúľancoch. lenže sa zvetrieva, schladnieva,
zvečerieva, je čas pobrať sa domov. Viki
sa vzpiera „nechcem ísť domov. chcem ísť
na uoďku!“. „zdržali sme sa v parku, dnes
už nestihneme. nabudúce,“ trvá na ceste
domov dedo. „nie, teuaz!“ durdí sa vnučka. sedí v smere jazdy, s dedom na seba
nevidia. vykloní sa, zdola skúmavo pozerá dedovi do očí. dedo sa k nej nakloní,
urobí na nošteku crrrn.

dobre starať, ujdú ti k inému dievčatku“.
vnučka sa zasmeje.
dedo v smiechu začuje pobavenie
„čo to na mňa skúšaš, dedo?“
pri chodníku na hlučnej Záhradníckej si Viki všimne zlatý dážď. „zoberieme
maminke?“ spýta sa dedo. odlomí prútik,
podá do ruky vnučke. Viki sa teší. „aj pue
mňa oduom,“ požiada. dedo odlomí, pridá menší prútik aj pre Sašku. „maminka
dá prútiky do vody, kvietky vám ozdobia
a rozvoňajú byt.“ obaja sa tešia na maminkinu radosť.
Viki a dedo sú už skoro doma. prechádzajú parkom, alejou listnatých stromov.
pod každým sú na chodníku rozplesknuté lajná vtákov. niekde menej, ide viac.
„fuj!“ mračí sa Viki. „vieš, Viki, vtáčiky
okakávajú chodník z korún stromov,“ vysvetľuje dedo. „vystrčia z hniezda zadoček
a vypustia hovienko von ako ty do vecka.
aby kakanica nesmrdela v hniezde.“

Viki si zo spálne do detskej izby nesie
na chrbte lekársku výbavu v batohu, siaha jej až po päty. „veuká baba nesie veuký
batoh,“ hovorí sama pre seba. usadí sa
k stolčeku, rozloží lekárske nástroje. otvára ambulanciu. pacienta posadí do kresla.
„daj uuku sem. otvou duaň. nezatváuaj
p‘sty. tichučko. oukej,“ usmerňuje a karhá
pacienta. k stolčeku pani doktouky sa priplazí Saška (10 m).
Viki ju odtíska nohou a napomína
„Sašina!“.
červenou fixkou dedovi na dlani označuje poranené miesta a robí odbery, oblepuje náplasťami, obväzuje, vypisuje
recept a lekársku správu pre babi Hanku.
dedo odchádza domov s červenými ďubkami po odbere krvi, s náplasťami na dlani jednej a palci druhej ruky, s obväzom
na zápästí.
na rozlúčku dedo dostane a smie dať
doktouke pusinky na líčka.

„no dobue,“ schváli Viki tento dôvod
a vezme vtáčí trus na milosť.

deduško Miuško
19. marca 2019

doma sa Viki mení na doktouku, dedo
Miuko na pacienta s bobenkom na ruke.

dedovstvo © Gabi Alexyová
gabi tá istá

Viki sa zasmeje, uoďka je zabudnutá.
pri odchode z domu maminka Simonka kládla dedovi na srdce nepodľahnúť
– ako minule – Vikinkinmu pokúšaniu
kúpiť počas túlačiek maškrtu, a že keď sa
zozimí, skryť Vikinke rúčky do fusaka.
deda začína oziabať. opáči „Viki, máš rúčky vo fusaku?“ namiesto odpovede vyletia z kočíka dve drobné ruky. dedo vidí
skrehnuté prsty. „šup-šup skryť pršteky
do fusaka!“ prikáže. „keď sa o ne nebudeš

Foto: © Daniel Ščibrany
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