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Volebné obdobie 2018 – 2022 sa po-
maly chýli ku  koncu. Pre rôzne neča-
kané veci, ktoré sme riešili (ako CO-
VID–19 alebo teraz vojna na Ukrajine) 
bolo veľmi náročné, ale tak, ako som 
v  marci 2020 počas prvej vlny korony 
sľúbil, robili sme všetko preto, aby oby-
vatelia Rače, Východného aj Krasňan 
ho pocítili čo najmenej ohľadom na-
šich služieb údržby, opatrovania, škôl, 
škôlok a  ďalších dôležitých činností 
mestskej časti.

 Napriek zložitej dobe sme sa rozhod-
li rozbehnúť najväčší investičný projekt 
v Rači za posledných 30 rokov, ktorým je 
kompletná rekonštrukcia novej základ-
nej školy Plickova, dohodli sme so  ŽSR 
po  dlhých rokoch prenájmy ich pozem-
kov na  Rendezi, kde zabezpečujeme už 
pravidelnú údržbu a postupne chceme dl-
horočný dlh ohľadom verejných priesto-
rov dobehnúť – tento rok by sa malo začať 
s kompletnou opravou námestíčka. Mys-
líme v projektoch aj na Raču aj Krasňany, 
postupne opravujeme chodníky, ihriská, 
verejné priestory, budujeme nové špor-
toviská.

Je dôležité tiež zhrnúť stav a  plány 
ohľadom veľkých investičných projek-
tov pre budúcnosť, pretože postupnými 
krokmi sa dá vybudovať veľa projektov. 
V  tomto článku by som chcel popísať 

niekoľko projektov a  zámerov, ktoré sú 
v  rôznej fáze rozpracovanosti, ale ich 
realizácia a  dokončenie prechádza cez 
volebné obdobie, takže je veľmi dôležité, 
aby sa dokončili a  urobili v  najbližších 
rokoch. Na týchto projektoch pracuje náš 
tím na úrade a v prípade, ak získame Vašu 
dôveru v októbri 2022, chceme v nich po-
kračovať a dokončiť ich.

1. Základná škola Plickova
Ak na  začiatku projektu v  roku 2019 

mnoho ľudí vravelo, že ide o  úplne ne-
reálny projekt, postupnými krokmi sa 
nám podarilo získať nielen budovu, ale 
aj urobiť projekt a  získať zatiaľ viac ako 
3 mil. € z fondov EÚ a fondu pre rozvoj 
športu, tiež sa nám podarilo zabezpečiť 
s  výhodnými podmienkami úver na  3,5 
mil. €. Aktuálne pokračujú stavebné prá-
ce a  môžete ich sledovať aj na  stránke 
 www.plickova. sk. Čaká nás ešte veľa dô-
ležitých míľnikov. Samotná škola by mala 
byť stavebne dokončená do januára 2023, 
potom bude nasledovať jej zariaďovanie, 
budovanie školského areálu a  v  septem-
bri 2023 nás čaká otvorenie. Je tiež veľmi 
dôležité, aby škola nielen vybavením ale 
aj nastavením výučby (aj inklúziou) bola 
vzorovou školou pre 21. storočie a úspeš-
ne sa zaradila po bok našich oceňovaných 
škôl na  Hubeného a  Tbiliskej. A  samo-

číslo 1/2022
ZDARMA
pre Raču, 
Krasňany 
a Východné;
výber z

www.racan.sk

racan.skv ý b e r

Starosta Michal Drotován:  
Rača investuje do detí, kultúry, prostredia...

POZVÁNKA
na VZ Urbár Rača, pozem. spol.

22. júna o 17.00 hod. v NKD

Tuho vonia orgován
Gaštany lampášiky rozsvietili

Na chodníkoch – hieroglyfy  
z briez a orechov:

Je máj – píšu – je máj!
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pretína oblohu –

 Hľa, delí klenbu neba na dve polroviny –
a potom sa sama v blankyte rozplýva
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Medová horúčava pohládza telo

a vonia orgován
Májovo... sladko... tuho

 D. L.
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zrejme, čaká nás aj náročná úloha, aby 
počas prvých rokoch bola čo najviac eko-
nomicky udržateľná.

2.  Revitalizácia pešej zóny v Rači 
od Parku J. M. Hurbana 
po Komisárky
V súčasnosti prebieha povoľovací pro-

ces na rekonštrukciu parku J. M. Hurba-
na, kde chceme urobiť priestor pre deti 
ale aj vynoviť námestie pred pomníkom 
padlým, vrátiť do parku sochu „Vychádza-
júce slnko“, revitalizovať a upraviť parko-
visko ale tiež dať väčšiu váhu pamätníku 
na príchod pápeža Jána Pavla II. do Rače 
(v roku 2023 bude 20. výročie). Chceme 
následne revitalizovať celý priestor popri 
električkách až po  Komisárky vrátane 
výmeny povrchu a  v  spolupráci so  zá-
stupcami vlastníkov dať dokopy aj terasu 
na Karpatskom námestí vrátane schodov. 
Bude to tak pekná zóna na  prechádz-
ky ale aj šport. V  období 2019–2021 sa 
nám podarilo zabezpečiť postupne nové 
ihrisko s  umelou trávou a  bežecký ovál, 
potom hokejbalové ihrisko a doskočisko, 
vlani urban park. Takže po  dokončení 
pôjde o veľmi príjemnú zónu pre oddych 
a šport.

3.  Park Strelkova
V  Rači sme sa rozhodli oživiť dlho-

dobo nevyužívaný priestor na Strelkovej, 
kde pôvodná budova postupne tak schát-
rala, že sa nedá zachrániť. Cieľom je vy-
budovanie nového parčíku aj s  hracími 
prvkami, novým prístupom od  Žitnej, 
fitness prvky, uzamykateľnou toaletou či 
malým amfiteátrom pre detské predsta-

venia. Z dlhodobo neprístupného areálu 
tak vznikne nový priestor pre širokú ve-
rejnosť. V projekte sa postupne podarilo 
získať právoplatné búracie aj stavebné po-
volenie, požiadali sme v apríli o financie 
z  fondov EÚ. Predpokladáme teda reali-
záciu v roku 2023.

4.  Koloničova kúria
Tento rok sme začali opravy Koloničo-

vej kúrie výmenou strechy a  krovu. Po-
stupne chceme opraviť celú túto národnú 
kultúrnu pamiatku a zachovať ju tak pre 
budúce generácie. Zároveň chceme, aby 
sa v týchto priestoroch vytvorilo Račian-
ske múzeum.

5.  Škôlka Kadnárova
Viac ako dva roky riešime projekt 

škôlky Kadnárova, mrzí ma, že pre ne-
reálne požiadavky niektorých účastní-
kov konania, ktorí požadujú v  projekte 
ďalšie parkovisko (okrem navrhnutého 
prd škôlkou a  doplňujúceho pri kúpa-
lisku) a  obojsmernú asfaltovú komuni-
káciu sa už o celý rok predĺžilo stavebné 
konanie. V tomto projekte škôlky, ktorá 
v budúcnosti po malých úpravách môže 
byť bezbariérovým denným stacionárom 
pre seniorov s átriom, sme pôvodne plá-
novali tiež financovanie z fondov EÚ. To, 
či sa to podarí a získame viac ako 2 mil. 
€, je plne v rukách účastníkov konania, 
či sa odvolajú a predĺžia opäť povoľova-
cí proces alebo nie. V  každom prípade 
danú škôlku plánujeme realizovať tak či 
tak, pretože ide o jednu z priorít zabez-
pečiť dostatočný počet miest v škôlkach 
pre deti. Je však rozdiel realizovať ju 
za vlastné zdroje alebo za zdroje z  fon-
dov EÚ. Realizácia škôlky je plánovaná 
na rok 2023.

6.  Športový areál Hečkova
Nakoľko projekt LBG Arény sa uká-

zal ako nerealizovateľný, keďže investor 
nevie predložiť jeho financovanie, nech-
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ce predložiť platnú bankovú zábezpeku 
v prospech MČ Rača vo výške 300 000 € 
a tiež mu skončila platnosť stavebného po-
volenia na  hlavnú budovu, chceme dané 
pozemky čím najskôr sprístupniť pre špor-
tovanie verejnosti. Nakoľko pre potrebnú 
prekládku vodovodu a potoka je nereálne 
pre nás robiť finančne náročné projekty 
hál (a to nehovoriac ešte o ich prevádzke), 
chceli by sme urobiť architektonickú súťaž 
ohľadom nových verejných športovísk. 

Malo by ísť okrem BMX dráhy a  ihriska 
s umelou trávou pre futbalistov aj o ihrisko 
na squash, urban park, parkúrové ihrisko 
pre mládež, horolezeckú stenu a  oddy-
chový areál. Ak to priestorové možnosti 
dovolia, bude tam samozrejme priestor aj 
na  ďalšie športy. Mojim zámerom je tam 
mať reálny a nie virtuálny projekt, aby sa 
čo najskôr priestor otvoril pre verejnosť.

7.  Pešie zóny v Krasňanoch
Ide vlastne o tri projekty, prvým je re-

vitalizácia pešieho korza pri Račianskom 
potoku, kde sme spravili štúdiu a  aktu-
álne je to v  procese získania stanovísk 
dotknutých orgánov. Druhým je revita-
lizácia a  vybudovanie oddychovej pešej 
zóny v úseku od „Kivviko“ poza vozovňu, 
bývalú AB kozmetiku cez Nový záhon až 
po  nový parčík na  Hlinickej. Táto zóna 
by mala byť kompletne revitalizovaná 
a  vjazd by tam bol iba pre obyvateľov 
a návštevy domov Nový záhon a údržbu 
viníc a komunikácii. Ináč tam bude pešia 
zóna pre ľudí a cyklistov. Plánujeme tiež 
kompletne revitalizovať úsek pri električ-
kovej trati od  Peknej cesty po  Černoc-
kého a  spojiť ho so  športovým areálom 

na  Hečkovej. Tieto projekty plánujeme 
realizovať z financií získaných z poplatku 
za rozvoj a budeme sa uchádzať aj o fondy 
EÚ a ďalšie zdroje.

8.  Kompletná rekonštrukcia 
KS Žarnovická
Na začiatku roka 2022 sme predstavili 

výsledky architektonickej súťaže komplet-
nej rekonštrukcie KS Žarnovická (1. fáza), 
následne plánujeme aj prístavbu, kde sa 
vytvorí nový priestor napr. na stretávanie 
sa klubov seniorov, združenia invalidov, 
jednoty dôchodcov ale aj ďalších združe-
ní a  spolkov. Súčasťou bude aj vynovená 
knižnica. Čo sa týka harmonogramu, tak 
v roku 2023 by mali prebehnúť projekto-
vanie zámeru a  povoľovacie procesy, sa-
mozrejme hľadanie zdrojov na  realizáciu 
a následne v rokoch 2024 realizácia prvej 
fázy rekonštrukcie. Tu vyzerá najreálnejšie 
realizácia prostredníctvom úveru, ktorý by 
sa čiastočne splácal ušetrenými peniazmi 
za energie a údržbu. Budeme sa samozrej-
me snažiť získať aj zdroje od Hl. mesta SR 
Bratislava či BSK.

9.  Ďalšie chystané projekty
Medzi ďalšími projektami by som chcel 

spomenúť kompletnú rekonštrukciu zdra-
votného strediska Krasňany, dokončenie 

opráv a  rekonštrukciu ubytovne na  Kad-
nárovej, kde chceme vybudovať aj byty pre 
učiteľov. Zároveň by sme chceli pokračovať 
v  obnove verejných priestorov, opravách 
chodníkov, detských ihrísk a  športovísk 
na Rendezi, v Rači aj Krasňanoch.

Čo sa týka Východného, tak aktuálne 
rokujeme so  štátom a železnicami o zís-
kaní budovy bývalej materskej školy 
na  Dopravnej a  tiež je v  pláne príprava 
možného denného stacionára pre senio-
rov v  týchto priestorov (keď bude klesať 
počet detí). Nakoľko Rendez je dlhodobo 
v  rámci Bratislavy braný ako rozvojová 
oblasť, tak do budúcna chceme začať rie-
šiť aj pozemky a projekt novej základnej 
školy. Ide však o projekt v horizonte ro-
kov 2024–2028. Tiež sa snažíme posunúť 
dopredu možné prepojenie komunikácie 
Pri Šajbách s Na pántoch.

Nedávno sa tiež pripomienkoval zámer 
kompletnej rekonštrukcie železničných 
tratí, podarilo sa nám do  strategických 
dokumentov presadiť aj vlakovú stanicu 
na  Rendezi (a  má byť aj v  Krasňanoch) 
a tiež riešenie novej spojnice pre autá me-
dzi Račou a Rendezom. Zatiaľ je to všetko 
v rámci projektovej prípravy štátu, je však 
dôležité, že táto téma je na stole. Zname-
nalo by to v budúcnosti lepšie prepojenie 
Rendezu aj s Račou aj s Rybničnou.

Na týchto projekt sa veľmi aktívne pra-
cuje, sú v rôznom štádiu od výstavby, cez 
povoľovacie procesy, štúdie až po prvotné 
rokovania. Takže nejde o  „omaľovánky“, 
ale reálne projekty pre obyvateľov Rače, 
Krasňan aj Rendezu. Ak získame Vašu 
dôveru v nich pokračovať, tak pevne ve-
rím, že sa podaria realizovať.

Michal Drotován
starosta mestskej časti Bratislava-Rača

www.drotovan.sk

Objednávateľ Michal Drotován 
Malokrasňanská 8, 831 54 Bratislava

Poskytovateľ OZ račan.sk, IČO 42 183 863,  
Albánska 5A, 831 06 Bratislava
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Na rokovaní Miestne-
ho zastupiteľstva MČ  
Br at i s l av a  –  R a č a , 
29. 3. 2022, sa konala 
okrem iných bodov 
rokovania aj voľba no- 
vého kontrolóra. O post 
sa uchádzalo 5 kandi-

dátov. Po uplynutí 6-ročného volebného 
obdobia doterajšiu kontrolórku JUDr. 
Bezákovú po dvojkolovej voľbe vystrieda 
v úrade hlavného kontrolóra Ing. Vaner-
ková.

 
Bola som predsedníčka 3-člennej 

volebnej komisie na  voľbu hlavného 
kontrolóra MČ Bratislava-Rača, spolu 
s vicestarostom Ing. Robertom Pajdlhau-
serom a  poslancom PhDr.  Jánom Pola-
kovičom. Voľba bola tajná. Na  zvolenie 
hneď v  prvom kole volieb bolo potreb-
né, aby kandidát na  hlavného kontroló-
ra získal nadpolovičnú väčšiu všetkých 
poslancov. Po prvom kole volieb získali 
hlasy iba JUDr. Bezáková (6) a Ing. Va-
nerková (7). Žiadneho iného kandidáta 
hlasujúci poslanci nevolili. Ale ani jedna 
z volených kandidátok nezískala potreb-
ný počet hlasov – nadpolovičnú väčšiu 
všetkých poslancov. V druhom kole vo-
lieb už stačila tzv. nadpolovičná väčšina 
hlasujúcich. Aj v prvom aj v druhom kole 
to bolo rovnako. JUDr. Bezáková získala 
6 hlasov a Ing. Vanerková 7.

Dovoľte mi povedať osobnú skúsenosť 
z  mnohých rokov v  poslaneckom zbore 
v  Rači, ale aj hlavného mesta Bratislavy 
a  Bratislavského samosprávneho kraja. 
Počas tých rokov práce v  poslaneckých 
zboroch Rače, Bratislavy a  BSK videla 
som prácu mnohých hlavných kontro-
lórov, ale ani jeden sa nemohol rov-
nať odbornosti a  profesionálnej práci 
JUDr.  Bezákovej, doterajšej hlavnej 
kontrolórky v  Rači. Bola na  túto prácu 

odborne, profesionálne a  osobnostne 
pripravená a  vykonávala ju 6 rokov veľ-
mi dobre. Za  to jej veľmi pekne ďaku-
jem. Prekvapilo ma, že časť poslancov 
ju napriek zjavným kvalitám, v tajných 
voľbách, svojimi hlasmi odmietlo. Jasne 
sa tak otvorila akási názorová príslušnosť 
Ing.  Vanerkovej k  tejto časti poslancov, 
ktorí ju v tajnej voľbe volili.

Aká teda bola JUDr. Bezáková?
V priebehu posledných 6-tich rokov si 

postupne získala dôveru v  poslaneckom 
zbore. Svojím precíznym postojom k svo-
jej práci. Na  jej stanoviská sme sa ako 
poslanci mohli vždy spoľahnúť. Bola pre 
nás zdrojom odbornej, právnej pomo-
ci a  garantkou dodržania predpísaného, 

právneho postupu. Vyštudovala právo, 
pracovala v advokátskej kancelárii, úspeš-
ne absolvovala advokátske skúšky, praco-
vala aj pre občianske združenia v  Rači, 
ktorým pomáhala v  práci. Až po  obdo-
bí neustálej prípravy, učenia sa novým 
veciam v  oblasti práva sa stala na  naše 
šťastie našou hlavnou kontrolórkou. Po-
čas výkonu práce hlavnej kontrolórky 
sa 6 rokov neustále vzdelávala. Získala 
osvedčenie za trojročné vzdelávanie hlav-
ných kontrolórov, absolvovala akredito-
vaný kurz podvojného účtovníctva pre 
obce, vyššie územné celky a ich príspev-
kové a  rozpočtové organizácie. Má nie-

koľko certifikátov o  finančnej kontrole, 
konania o sťažnostiach a výkone kontroly 
vo verejnej správe.

Prečo to píšem?
Lebo dnes už nie sme v období, keď 

si môžeme dovoliť zvoliť hlavného kon-
trolóra, ktorý nevládne aspoň podob-
nými vedomosťami a  skúsenosťami. 
Kontroluje totiž veľmi veľký majetok, roč-
né rozpočty, ich návrhy a plnenie a musí 
zvládnuť spleť rôznych právne zložitých 
situácií, ale tiež vzťahov. Je mi veľmi ľúto, 
že sa o  takého odborníka nebude môcť 
poslanecký zbor oprieť. A Ing. Vanerko-
vá sa to všetko bude musieť učiť.

S novou kontrolórkou, ktorá bola zvo-
lená, Ing. Vanerkovou, sa poznáme z čias 
prípravy predošlej volebnej kampane. 
Obe sme zbierali podpisy občanov ako 
nezávislé kandidátky na  kandidovanie 
do  miestneho zastupiteľstva v  Rači. Mr-
zelo ma, že sa nedostala do  zastupiteľ-
ského zboru hneď po  voľbách. Stalo sa 
to až po  tom, čo zomrel poslanec, pán 
JUDr.  Juraj Madzin. (Jurajova smrť bola 
pre mňa tragickou správou. Hoci sme 
mali iné názory na  riešenie mnohých 
problémov v samospráve, oceňovala som 
jeho pragmatický prístup, lokálpatriotiz-
mus a prácu s voličmi, ktorí ho mali radi.)

Žiaľ, vo svojej doterajšej praxi sa 
Ing. Ingrid Vanerková nestretla s obrov-
skou škálou právnych problémov, ktoré 
bude musieť riešiť. Nemá ani prax ako 
poslankyňa, mandát vykonávala veľmi 
krátko. Mne z  toho vyplýva, že sa bude 
musieť učiť všetko za  pochodu: aj ro-
zumieť právnym súvislostiam, rozumieť 
spravovaniu vecí verejných a bude musieť 
zvládnuť zložitú sieť vzťahov. Pre blaho 
všetkých obyvateľov Rače verím, že sa jej 
to podarí a  že napriek jasnej názorovej 
spriaznenosti s časťou poslancov, dokáže 
byť nestranná.

 Ing. Milada Dobrotková, MPH
poslankyňa MČ Bratislava-Rača

Voľba kontrolóra. Trpké víťazstvo

Fakty
Voľba hlavného kontrolóra (HK) pre-

behla dňa 29. marca 2022. Z  15 poslan-
cov miestneho zastupiteľstva (MZ) dvaja 
boli neprítomní: Ján Lipiansky (poslanec 
za Raču) a Radko Tiňo (poslanec za Vý-
chodné-Rendez). O HK rozhodovalo 
13 prítomných poslancov. V tajnej voľbe. 
O mandát HK na roky 2022–2028 súťaži-
lo 5 uchádzačov. Dve ženy. A traja muži. 

V hre bol zaujímavý pracovný post s vply-
vom na chod mestskej časti. A lukratívny 
plat 2 713,– €/mesiac.

V  prvom aj druhom kole muziku 
tvrdili ženy: JUDr.  Jana Bezáková. 6  ro-
kov hlavná kontrolórka (2016–2022). 
A  Ing.  Ingrid Vanerková. 4 týždne po-
slankyňa MZ (08.02.–10.03.2022). Ingrid 
Vanerková nastúpila do  MZ vo februári 
po zosnulom Jurajovi Madzinovi. A v Ra-

čianskom výbere predstavila víziu svojej 
poslaneckej práce. O mesiac sa mandátu 
poslankyne vzdala. Aj keď nemusela.

Obe kolá voľby HK priniesli zhodný 
výsledok. Ako cez kopirák. 6 hlasov pre 
obhajkyňu. 7 pre vyzývateľku. Ing.  Ma-
roš Botka, Ing.  Ľubomír Prekop, PhD. 
a  Ing.  Miroslav Würfl sa ukázali byť 
do  počtu. V  1. kole nezískali ani jeden 
hlas.

Hlavné kontrolórky. A minca, čo má nielen rub a líce
Poslanci miestneho zastupiteľstva (MZ) mestskej časti (MČ) Rača vyberali 29. marca 2022 hlavného 
kontrolóra (HK). Na 6 rokov. Do roku 2028. Za 2 713,- €/mesiac. A s valorizáciou platu.

JUDr. Bezáková Ing. Vanerková 

https://www.racan.sk/2022/04/Volba.kontrolora.Trpke.vitazstvo.html
https://www.racan.sk/2022/04/Volba.kontrolora.Trpke.vitazstvo.html
https://www.racan.sk/2022/04/Volba.kontrolora.Trpke.vitazstvo.html
https://miro-scibrany.racan.sk/2022/04/Hlavne.kontrolorky.A.minca.co.ma.nielen.rub.a.lice.html
https://miro-scibrany.racan.sk/2022/04/Hlavne.kontrolorky.A.minca.co.ma.nielen.rub.a.lice.html
https://miro-scibrany.racan.sk/2022/04/Hlavne.kontrolorky.A.minca.co.ma.nielen.rub.a.lice.html
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7 hlasov v 1. kole bolo pre Ingrid Va-
nerkovú málo.

V 2. kole ten istý počet na zvolenie stačil.
HK na  roky 2022–2028 sa stala 

Ing. Ingrid Vanerková.

Súvislosti
Voľba HK bola tajná. Jednako jej priebeh 

s  pravdepodobnosťou blízkou istote hovo-
rí, že 7 hlasov novej HK zaistila poslanecká 
opozícia voči starostovi Drotovánovi. 6 hla-
sov doterajšej HK dali poslanci hodnotovo 
blízki starostovi. Povšimnutiahodnou okol-
nosťou je, že o výsledku voľby skoro s istotou 
rozhodol hlas poslanca, ktorý v MZ nahradil 
práve poslankyňu Ingrid Vanerkovú. A sľub 
zložil len chvíľu pred hlasovaním o HK. Po-
zoruhodné je tiež kategorické odmietnutie 
Jany Bezákovej opozičnými poslancami. Bez 
predloženia pádnych námietok a výhrad.

Nad voľbou visí viacero otáznikov:
•	 Prečo	 opozícia	 nevolila	 uchádzačku,	

ktorá vykonávala mandát HK profesi-
onálne a nestranne? 

•		 Prečo	 jednotne	 uprednostnili	 uchá-
dzačku, ktorá v oblasti kontroly nemá 
žiadne skúsenosti? 

•		 Akú	rolu	zohralo,	že	Ingrid	Vanerková	
opozičníkom „darovala“ poslanecký 
mandát?

Konšpirácie a úvahy
Poslanecká opozícia pred časom vy-

tvorila zoskupenie Spoločný Cieľ (SC). 
V postupe SC pri výbere HK sa zrkadlia 
jesenné komunálne voľby (KV). A voleb-
né obdobie po nich.

Získať do MZ pred komunálnymi voľ-
bami ďalšieho svojho člena je výhodné: 
•		 Umožňuje	 to	 do  KV	 lepšie	 obsluho-

vať a strážiť záujmy členov SC (Máťuš, 
Vrana,	 ...).	 •	 Uľahčuje	 znovuzvolenie	
práve získaného poslanca do budúce-
ho MZ. 

•		 Zaisťuje	hlasy	jeho	priaznivcov	kandi-
dátovi SC na starostu.
Rodinné a  záujmové väzby lídra SC 

nabádajú zvažovať riziká.
V  roku 2017 vtedajší starosta Pilinský 

podporoval pre Raču nevýhodný predaj 
pozemkov so strategickou polohou. V his-
torickom centre Rače. V bezprostrednom 
okolí budovy KKD (býv. kino NÁDEJ). 
Budovu KKD prenajal v  roku 2008 býv. 
starosta Zvonár spoločnosti Villa Vino 
Rača, a. s.. Na 30 rokov. VVR, a. s. zriadila 
v KKD fľaškáreň a Salón vín. A má výsost-
ný záujem okolité pozemky sceliť. Vrá-
tane pozemkov vo vlastníctve hl. mesta, 
A v správe MČ Rača. Pozemky mesta kú-
piť. A získať kontrolu nad developovaním 
centra Rače. Na  tieto skutočnosti vtedy 
upozornila terajšia HK Ingrid Vanerková. 
A neskôr sa pričinila, že býv. starosta Pilin-
ský predaj nepresadil.

Za  súčasného starostu musela VVR, 
a.  s. na  takú nehoráznu kúpu-predaj za-
budnúť.

Nádej môže ožiť, len ak z volieb vzíde 
nový starosta. A  MZ so silnejším záuj-
movým krídlom „na  Pilinského“. Hod-
nota zmienených pozemkov je príliš 
vysoká, aby nestálo za  to také krídlo vo 
voľbách podporiť. S kandidátmi, čo majú 

ucho ochotné načúvať cudzím záujmom. 
A  svedomie citlivejšie na  osobný pro-
spech než verejný záujem. A  podniknúť 
druhý pokus pozemky získať.

Ingrid Vanerková je mandátom HK 
z  hry o  zmarenie predaja pozemkov – 
zdanlivo prekvapivo – vyradená. Prečo? 
Ako HK sa bude môcť a musieť venovať 
len kontrole toho, čo jej schvália poslanci. 
A  účinným „liekom“ proti „pokušeniu“ 
zasahovať aj občiansky bude pre ňu hroz-
ba odobratia mandátu HK. Tí, ktorí jej 
mandát dali, môžu ho podľa litery záko-
na aj odobrať. A spolu s ním všetky súvi-
siace benefity. Taká hrozba má potenciál 
ochromiť a umlčať kdekoho.

Záver
Nepochybujem, že voľbu HK režírova-

li zákulisné čachre a dohody.
A  sotva za  nimi stáli verejné záujmy. 

Skôr záujmy skupinové.
Otvorené zostávajú otázky:

•		 Urobil	Spoločný	Cieľ	dohody	s Ingrid	
Vanerkovou?

•		 Alebo	o Ingrid	Vanerkovej?	O nej	bez	
nej?
Inku Vanerkovú poznám dlhé roky. Ako 

ženu s integritou, charakterom a zmyslom 
pre spravodlivosť. Ruku do  ohňa dám 
za alternatívu O nej bez nej.

V hľadáčiku si nechávam záujmy Spo-
ločného Cieľa.

A na muške ambície a kroky jeho lídra.

Miro Ščibrany
OZ račan.sk

Vľavo súčasný stav, vpravo návrh Villa Vino Rača, a. s.

https://miro-scibrany.racan.sk/2022/04/Hlavne.kontrolorky.A.minca.co.ma.nielen.rub.a.lice.html
https://miro-scibrany.racan.sk/2022/04/Hlavne.kontrolorky.A.minca.co.ma.nielen.rub.a.lice.html
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Verím tomu, že centrum BIVIO už 
väčšina Račanov pozná, a že viacerí z Vás 
už mali možnosť ho aj navštíviť. Preto 
v tomto článku nebudem písať len o tom, 
ako to u nás funguje a čo všetko Vám vie-
me ponúknuť, ale pozornosť zameriam 
na prípravu na zamestnanie.

Chcem upriamiť pozornosť na  hlavný 
dôvod založenia centra BIVIO. Našim pô-
vodným zámerom totiž nebolo podnikať. 
Chceli sme ľuďom s  mentálnym postih-
nutím zlepšiť možnosti zamestnať sa. Vy-
tvoriť prostredie, kde by mohli získať pra-
covné zručnosti a následne si nájsť prácu 
na voľnom trhu práce. Okolnosti spôsobi-
li, že vznik centra prípravy na zamestnanie 

sme museli skombinovať s vytvorením so-
ciálneho podniku. Inak by sme totiž neve-
deli prípravu na  zamestnanie financovať. 
Tak sa z nás teda stali aj podnikatelia.

A možno je vlastne dobre, že sme soci-
álny podnik založili, pretože vďaka tomu 
môžu naši zákazníci vidieť na vlastné oči, 
že ľudia s mentálnym postihnutím doká-
žu pracovať. Môžu vidieť, že vhodnou ko-
munikáciou a vedením môžeme vytvoriť 
podmienky na to, aby títo ľudia nemuseli 
iba sedieť doma a čakať, že sa o nich po-
stará niekto iný. Jednoducho vidieť, že ak 
chceme, vieme im dať príležitosť na plno-
hodnotný život.

My dúfame, že práve takýto príklad je 
tým, čo zamestnávatelia potrebujú vidieť 
a zažiť. Veď ako sa hovorí: „Príklady priťa-
hujú“. A my chceme byť príkladom pre tých 
zamestnávateľov, ktorí ešte váhajú s  roz-
hodnutím zamestnať človeka s mentálnym 
postihnutím. Veľmi radi zamestnávateľom 
poradíme, zorientujeme ich v  legislatíve 
týkajúcej sa zamestnávania ľudí s mentál-
nym postihnutím, pomôžeme s  výberom 
vhodného zamestnanca a  s  jeho zarade-
ním do  pracovného kolektívu. Preto, ak 
ste niekedy rozmýšľali, že by ste takéhoto 
zamestnanca chceli, ale nemáte dostatok 
informácií, čo to znamená, neváhajte, 
a pokojne sa na nás obráťte. Pevne verím, 
že spolu sa nám podarí vytvoriť kvalitnejší 
život pre viacerých z nich.

A  ak by ste chceli vedieť, čo prináša 
takéto zamestnávanie, tak je to napríklad 
to, že získate lojálneho a  motivovaného 
zamestnanca. Totiž, ľudia s  mentálnym 
postihnutím si zamestnanie často hľada-
jú aj niekoľko rokov. Preto sú zaň vďační 
a sú ochotní vykonávať aj práce, ktoré sú 
pre ostatným neatraktívne. Práve ich ne-
gatívne skúsenosti s hľadaním práce spô-
sobujú, že o získané zamestnanie nechcú 
prísť a prakticky nehrozí žiadna fluktuá-

cia. V rozpore so všeobecnou predstavou 
je aj to, že v  porovnaní s  ostatnými za-
mestnancami nemajú ľudia s mentálnym 
postihnutím viacej absencií. Skôr nao-
pak, do práce neprídu naozaj iba keď sú 
skutočne chorí, alebo keď musia vyriešiť 
bezodkladné záležitosti.

Nezanedbateľným dôvodom na zamest-
nanie človeka s  mentálnym postihnutím 
môže byť aj možnosť získať kompenzáciu 
cez Úrad práce, t. j. finančný príspevok 
na  zamestnávanie pre znevýhodnené sku-
piny zamestnancov alebo možnosť získať 
príspevok na pracovného asistenta. Dajme 
teda spolu šancu ľuďom s mentálnym po-
stihnutím, pomôžme im žiť život, aký si za-
slúžia. Aj oni chcú byť užitoční a samostat-
ní. Potrebujú len, aby sme im verili a dali 
čas, aby nás presvedčili o svojich schopnos-
tiach. Už teraz Vám ďakujem za všetkých, 
ktorým takúto šancu poskytnete a prijmete 
ich do zamestnania medzi seba!

A čo robíme v BIVIO? 
Okrem prípravy na zamestnanie posky-

tujeme služby verejnosti, teda Vám, milí 
Račania a návštevníci Bratislavy. V reštau-
rácii podávame obedové menu, robíme 
rôzne akcie ako firemné večierky, stretávky, 
rodinné oslavy ako krsty, svadby, pohreb-
né hostiny, jubileá a  pod. Organizujeme 
vzdelávacie a  školiace aktivity. Vieme sa 
dohodnúť a  ponúknuť Vám servis podľa 
Vašich predstáv. Nespornou výhodou je, že 
máme aj ubytovacie kapacity. Hotel BIVIO 
je síce malý, s kapacitou 10 izieb (20 lôžok), 
ale v prípade osláv či pre obchodných ces-
tujúcich priam ideálny. Je v  tichom pros-
tredí pod Malými Karpatami, obklopený 
príjemnými susedmi. Súčasťou areálu je 
krásna veľká záhrada otvorená nielen pre 
návštevníkov hotela či reštaurácie, ale aj pre 
komunitu Račanov. Môžete si prísť posedieť 
na slniečku, relaxovať. A pre detičky máme 
malé detské ihrisko s pieskoviskom.

Novou službou je fotenie nevesty a že-
nícha v záhrade BIVIO. Ďalej Vám poskyt-
neme služby práčovne, kde Vám radi ope-
rieme bielizeň, ktorá sa doma ťažšie perie. 
Veľké rovné kusy ako napr. záclony, závesy, 
posteľné obliečky, ale aj uteráky, utierky... 
Už viac ako tri roky BIVIO poskytuje všet-
ky opísané služby. Sme radi, že sme zapadli 
do komunity Račanov, sme vďační za spo-
luprácu s mestskou časťou Rača aj ďalšími 
organizáciami a firmami na jej území.

Máme za sebou ťažké obdobie, no ve-
ríme, že spoločným úsilím prekonáme 
všetky prekážky. Tešíme sa na Vašu náv-
števu a spoluprácu pri zamestnávaní ľudí 
s mentálnym postihnutím.

Mgr. Marián Horanič
Kontakt: Centrum BIVIO

Alstrova 153, 831 06 Bratislava-Rača
www.zpmpvsr.sk, bivio@bivio.sk

+421 903 244 553

BIVIO 
Šanca pre ľudí so znevýhodnením

mailto:https://www.racan.sk/2022/05/BIVIO.Sanca.pre.ludi.so.znevyhodnenim.html?subject=
http://www.zpmpvsr.sk
mailto:bivio%40bivio.sk%20?subject=
https://www.racan.sk/2022/05/BIVIO.Sanca.pre.ludi.so.znevyhodnenim.html
https://www.racan.sk/2022/05/BIVIO.Sanca.pre.ludi.so.znevyhodnenim.html
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Ľudovít Havlovič sa narodil pred 95 
rokmi. Dňa 2. júna 1927. Na  Hornom 
konci Račištorfu. V domci pri fare kostola 
sv. Filipa a Jakuba. V mnohodetnej katolíc-
kej rodine. Neskôr sa z neho stal neúnavný 
lokálpatriot. A horlivý národovec. Láskavý 
priateľ spolurodákov. Pozorovateľ života 
v obci. Pamätník a kronikár udalostí. No-
siteľ a  šíriteľ kresťanských hodnôt a  ob-
čianskych cností. Všímavý uchovávateľ 
písomných pamiatok miestnej komunity. 
Napokon uznávaný historik rodnej obce. 
Ten, čo príkladom a  svojím dielom pri-
tiahol nasledovníkov. A  ukázal im cestu. 
Odišiel s vedomím, že šík tých, čo nadvä-
zujú na jeho dielo, sa rozrastá. A že práca, 
ktorú on a jeho generační druhovia začali 
pred mnohými desaťročiami, vydáva úro-
du. Cestu životom uzavrel 18. júna 2021 
v Dúbravke.

Na sklonku jari si pripomenieme jeho 
nedožité 95. narodeniny. A na prahu leta 
1. výročie odchodu z  vinice života. Pol 
storočia zasvätil svojej záľube a  láske. 
Štúdiu archívnych dokumentov a  histó-
rie rodnej Rače. Nikdy sa nepýtal, čo mu 
rodná obec a komunita za jeho úsilie dá. 
Prácu vykonával s  radosťou. Odmenou 
mu bolo vedomie zmyslu hotového diela. 
A záujem a vďaka rodákov.

Bol spoluautorom myšlienky a  spolu-
realizátorom etnografického múzea Ra-
čianska pamätná izba. Zbierky exponátov 
z histórie obce Rača. V roku 2000 mu bolo 
rodnou Račou udelené ocenenie Račian-
ske srdce. A v  roku 2003 samosprávnym 
krajom Výročná cena Samuela Zocha. 
Za dlhoročnú činnosť v Miestnom odbore 
Matice slovenskej v  Rači. Za  mimoriad-
ne agilnú lektorskú a publikačnú činnosť. 
A za podiel pri spracovávaní lokálnej a ná-
rodnej histórie. Kým vládal, s  láskou pri-
bližoval školskej mládeži miestnu históriu 
a históriu slovenského národa.

V rokoch 2001 a 2002 autorsky pripra-
vil a  s  podporou Miestneho úradu mest-
skej časti Rača vydal publikáciu RAČA – 
Z dejín a pamiatok obce. V nej uverejnil 

výsledky skúmania vyše 750-ročnej histó-
rie rodnej obce. V roku 2017 jeho manžel-
ka Mária Havlovičová vydala vlastným 
nákladom 2. rozšírené vydanie knihy 
RAČA • Z dejín a pamiatok. S podporou 
najbližších priateľov. Ako dar k  jeho 90. 
narodeninám.

Takto na Ľudka a jeho manželku Ma-
rienku spomína pani Dobruška Lukná-
rová. Dlhoročná matičiarska súputníčka 
a najbližšia priateľka:

Človek si rád v mysli vracia chvíle, ktoré 
boli preňho príjemné a obohacujúce. Stačilo 
len telefonicky sa dohodnúť a potom zamieriť 
na Podbrezovskú ulicu. Zazvoniť pri bránič-
ke a chvíľu počkať, kým sa v okne na poscho-
dí neobjaví usmievavá tvár domácej panej. 
A nezaznie: „Dedko vám ide otvoriť.“ O pár 
minút už sa poberal k bráničke domáci pán 
privítať otvoreným náručím a  priateľským 
podaním ruky prichádzajúcich hostí. Už 
prvé kroky od bráničky otvárali družný roz-
hovor. O  záhonoch rozkvitnutých kvetov. 
O ružiach popínajúcich sa popri múre domu. 
V zimnom čase o tom, ako sa sýkorky a vrab-
ce rady hostia v kŕmidielku. Ďalšie témy sa 
rozvíjali v obývačke, v lete pod veľkou čereš-
ňou na dvore – hodinu, dve, tri... Prechádzka 
po  pekne obrobenej záhrade až k  riadkom 
viniča. Krátka ochutnávka domáceho vínka 
v pivnici... Koľko len bolo takých chvíľ! Koľko 
tém sa našlo. Koľko zaujímavostí a príbehov 
zo starej Rače. Koľko skúseností, postrehov, 
úvah ... Človek pri nich zabúdal, že čas neza-
držateľne plynie a odkrajuje nám zo životov 
ďalší a ďalší diel. Boli to stretnutia s budúcim 
pokračovaním. Veď toľko bolo pred nami 
plánov... A  priali sme si, aby to stále bolo 

tak... Aby sa nestalo nič zlé, osudové... Ale 
stalo sa! Prišla smutná rozlúčka. Rana, ktorú 
bolo ťažké prijať. Už sa nikdy nezopakuje ani 
jedno z milých stretnutí. Už sa nedorozprá-
va ani jedna z otvorených tém. Už sa mnohé 
naše otázky nedočkajú odpovede...

Naši vzácni priatelia,  
Ľudko a Marienka.
Čo všetko ste nám dali, čím obohatili naše 

životy? Čomu nás podučili? Ťažko vtesnať 
do niekoľkých viet vaše tiché posolstvo. Nie je 
to len Ľudkov prínos do poznania dejín a tra-
dícií našej obce. Je to aj vaše spoločné ľudské 
posolstvo – život dvojice, ktorá dokázala 
kráčať spolu viac ako polstoročie a neustále 
si vychádzať v ústrety. Tvoriť si vlastnú iden-
titu s ohľadom na toho druhého. Podopierať 
sa v každej ťažkej chvíli. A tešiť sa spoločne 
z každej radosti. Deliť sa o lásku, poznanie, 
prácu. Aj o utrpenie. Napriek ranám osudu 
udržiavať v  sebe tichý plameň optimizmu. 
A  rozdávať ho okolo seba tak prirodzene 
a nezištne...

Naše rozhovory ani teraz celkom ne-
skončia. Pokým mi bude slúžiť pamäť, 
nevymiznú. Stali ste sa súčasťou môjho 
vnútorného „ja“ – zóny rodinných a pria-
teľských pút, bez ktorých si neviem pred-
staviť svoj život. Vaše pomyselné hrejivé 
náručie si v srdci nesiem ďalej.

Budem sa k  vám rada vracať v  spo-
mienkach. S úctou, obdivom a vďakou.

Za OZ Račiansky muzeálny spolok 
a OZ račan.sk

Dobroslava Luknárová 
a Miro Ščibrany

Ľudovít Havlovič 
Nedožité 95. narodeniny vzácneho človeka

mailto:https://www.racan.sk/2022/05/Ludovit.Havlovic.Nedozite.95.narodeniny.vzacneho.cloveka.html?subject=
mailto:https://www.racan.sk/2022/05/Ludovit.Havlovic.Nedozite.95.narodeniny.vzacneho.cloveka.html?subject=
mailto:https://www.racan.sk/2022/05/Ludovit.Havlovic.Nedozite.95.narodeniny.vzacneho.cloveka.html?subject=
mailto:https://www.racan.sk/2022/05/Ludovit.Havlovic.Nedozite.95.narodeniny.vzacneho.cloveka.html?subject=
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Z lavice poslanca do miestnej exekutívy.
•  Ako dvojnásobný miestny poslanec 

si v roku 2017 získal mandát poslan-
ca BSK. O  rok na  to si Ťa Račania 
zvolili za  starostu. Bol súbeh dvoch 
mandátov prínosom? Či záťažou 
a prekážkou?
V  roku 2017 som sa rozhodol kan-

didovať spoločne s  Michalom Vlčekom 
a  bol to začiatok našej dodnes veľmi 
dobrej spolupráce. O rok nás oboch oby-
vatelia zvolili za starostov Rače a Vajnôr 
a  dovolím si tvrdiť, že za  posledné de-
saťročia nikdy nebola taká dobrá spolu-
práca medzi našimi dvoma mestskými 
časťami. 

Čo sa týka môjho mandátu poslanca 
BSK, tak riešime veci, čo sa týkajú celé-
ho kraja, čo je veľké územie s mnohými 
problémami ako je doprava, školy, život-
né prostredie. Rozbehli sme veľmi dobrú 
spoluprácu Rače so strednými školami. 
Gymnázium Hubeného a  SOŠ Na  pán-
toch nám veľmi pomohli prenájmom 
tried do  doby dokončenia ZŠ Plickova. 
SOŠ Hlinická nám pomohla s  chod-
níčkom popri škole. Spolupracujeme aj 
s  ďalšími dvoma školami. Tiež sa roz-
behla vzájomná spolupráca s DSS Rača. 
Takže v tomto hodnotím spoluprácu veľ-
mi kladne.

Čo sa týka záťaže, tak samozrejme 
práca poslanca BSK potrebuje čas na na-
študovanie materiálov, komisie, zastupi-
teľstvo. Často sa jedná o veľké množstvo 
materiálov. Keďže sa snažím hlasovať 
zodpovedne, tak vyžaduje si to istý čas. 
Verím, že spolupráca s  BSK bude dobrá 
bez ohľadu na  to, či budem alebo nebu-
dem naďalej poslancom BSK. 

•  Počas svojho druhého mandátu po-
slanca MiZ si na  MiÚ Karlova Ves 
viedol oddelenie dopravy a  život-
ného prostredia a  nakoniec si ako 
prednosta riadil celý úrad. Pomohli 
Ti tieto skúsenosti lepšie vykonávať 
úrad starostu MČ Rača?
Začnem citátom, ktorý povedal na za-

čiatku volebnej kampane 2018 bývalý sta-
rosta Peter Pilinský: „Nech sa obyvatelia 
Rače, Krasnian a Východného rozhodnú, 
či chcú reálnu politiku a výsledky, alebo 
kritiku, prázdne reči a naivné riešenia.“ 

Neviem, či niekto môže zhodnotiť 
moju prácu vo verejnej sfére za 12 rokov 
ako naivnú či prázdnu – na každej pozí-
cii som vedel posúvať projekty, ktoré boli 
veľmi náročné. Takže áno, určite mi po-

mohlo, že som mohol nastúpiť do rozbeh-
nutého vlaku a nemusel som sa „zaúčať“. 
Samozrejme veci sa tak rýchlo menia, že 
sa človek musí učiť celý život. Posledná 
doba nám priniesla veci, čo sme nerie-
šili dlhé desaťročia – ako je pandémia či 
vojna. Pomohlo mi, že som v  minulos-
ti napr. pri povodniach na  Lamačskom 
potoku musel riešiť aj krízové situácie. 
Takže spätne môžem vlastne tiež použiť 
citát bývalého starostu. Budem rád, ak ľu-
dia rozhodnú na základe výsledkov, skú-
seností a  nie marketingu či silných slov. 
Náš tím na úrade za toto obdobie zvládol 
veľmi náročné veci a nasledujúce obdobie 
nevyzerá, že bude pre celosvetové udalos-
ti ľahšie.

Štyri roky na čele mestskej časti Rača.
•  Na vedúcich pozíciách úradu si uro-

bil viacero zmien. Ktoré považuješ 
za kľúčové? Ako si spokojný so svo-
jím súčasným tímom?
Tím sa postupne budoval tri roky 

a  ako v  každej firme či na  úrade sú 
vždy nejaké zmeny aj priebežne. Urči-
te je vždy veľa priestoru na  zlepšova-
nie práce aj mojej aj zamestnancov, ale 
ako celok som spokojný a  veľmi pekne 
im ďakujem za  ich prácu a  zvládnutie 
často veľmi náročných situácií a projek-
tov. Týka sa to nielen úradníkov, ale aj 
opatrovateliek, zamestnancov strediska 
čistoty, pedagogických a  nepedagogic-
kých zamestnancov škôl, škôlok, našich 
pracovníkov jaslí či denného stacionára. 
Pre mňa je dôležité, že mám stopercent-
nú dôveru v  prednostu úradu a  k  eko-
nomickému a  právnemu oddeleniu. To 
je pre chod každej firmy aj úradu veľmi 

dôležité. A samozrejme plne dôverujem 
aj všetkým vedúcim oddelení, našim za-
mestnancom aj riaditeľkám našich škôl 
a škôlok, vedúcej denného stacio nára aj 
detských jaslí. 

 
•  Po  Lenke Antalovej Plavuchovej za-

stával post vicestarostu poslanec Ró-
bert Pajdlhauser. Ako sa vám spolu-
pracovalo?
Lenka nastúpila v ešte „slnečných“ ča-

soch roku 2019, aj keď opozícia nám išla 
„po krku“ od prvého dňa. Na prvý polrok 
spomínam ako na relatívne pokojné ob-
dobie. Boli tu ešte poslanci Gelingerová 
a  Rybanič a  diskusie, kde sa hľadali rie-
šenia. Otvorili sme náročnú tému nedo-
statku miest v  školách, kde Lenka veľmi 
pomohla na rokovaniach s mestom ohľa-
dom zverenia budovy ZŠ Plickova. Potom 
prišiel COVID–19 a  Lenka bola v  prvej 
línii, keď sa šili rúška, riešilo testovanie, 
bolo treba riešiť veľmi rýchlo veľa vecí. 
Takže jej ďakujem za jej prácu a pomoc. 
Keď dostala možnosť byť viceprimátor-

Dvakrát miestny, raz župny poslanec. 
Až potom starosta
Rozhovor so starostom Rače Michalom Drotovánom

https://miro-scibrany.racan.sk/2022/05/Dvakrat.miestny.raz.zupny.poslanec.Az.potom.starosta.html
https://miro-scibrany.racan.sk/2022/05/Dvakrat.miestny.raz.zupny.poslanec.Az.potom.starosta.html
https://miro-scibrany.racan.sk/2022/05/Dvakrat.miestny.raz.zupny.poslanec.Az.potom.starosta.html
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kou Bratislavy, tak som chápal, že sa roz-
hodla pre zmenu. 

Roba Pajdlhausera som videl ako 
prirodzeného nástupcu, nakoľko v  kľú-
čových témach nás vedel podržať a  tiež 
počas COVID–19 sa zapojil a  pomáhal 
obyvateľom Rače. Jeho rozsah činnosti 
je trochu iný ako to bolo u Lenky (tá sa 
venovala hlavne kultúre, školstvu a  so-
ciálnym veciam). Robo sa venuje viac 
správe budov, strojovému vybaveniu, vi-
nohradníctvu, investičným a  stavebným 
projektom. Veľkým prínosom je aj jeho 
„technický“ pohľad na  vec. Takže obaja 
sú pre Raču prínosom.

 
•  Ktoré projekty mestskej časti po roku 

2018 a do budúcna považuješ za naj-
významnejšie?
Najväčším projektom je jednoznačne 

kompletná rekonštrukcia ZŠ Plickova. 
Som rád, že napriek počiatočnej skepse 
z viacerých strán sa blížime k tomu, aby 
tam opäť bola obecná škola. Je to najväčší 
investičný projekt v  Rači za  posledných 
viac ako 30 rokov. Preto aj pre mňa bol 
a je časovo náročný. Bolo potrebné prejsť 
veľa krokov a ďalšie nás ešte čakajú. 

Významným je aj projekt novej škôlky 
Kadnárova, ktorú verím sa podarí posta-
viť a otvoriť pre deti, aj keď aj tu sú námiet-
ky, ktoré žiaľ proces predlžujú. V prípade 
vybudovania by to bola prvá novostavba 
postavená Račou po roku 1989. 

 
Za  významné však považujem aj 

menšie projekty ako sú postupné opra-
vy chodníkov, verejných priestranstiev, 
športovísk. Podarilo sa nám reálne uro-
biť projekt, o  ktorom sa dlho hovorilo 
– ihriská na  Tbiliskej. Urobili sme nový 
skejtpark a pripravujeme ďalšie projekty. 
Pre budúcnosť je dôležité sa viac venovať 
ďalším denným stacionárom, aby sme 
mali stacionár aj v Krasňanoch (tam bude 
do budúcna priestor v prípade MŠ Kad-
narova, ktorá bude tak urobená, že sa dá 
v prípade poklesu detí naň prerobiť) a tiež 

hľadáme miesto na Rendezi. Rovnako tak 
je dôležité, aby sa rozšírila možnosť poby-
tového zariadenia pre seniorov a aj služby 
ohľadom zdravotníctva a sociálnych vecí.

•  Je známe, že v miestnom zastupiteľ-
stve mali väčšinu poslanci, ktorí boli 
a sú voči Tebe v opozície. Ako sa Ti 
za  tohto stavu darilo presadzovať 
Tvoje zámery?
V princípe som nemal väčšinu od za-

čiatku, tak rozhodli voliči vo voľbách. 
Určite by niektoré veci ľahšie prešli, ak 
by som v  zastupiteľstve väčšinu mal. 
Napriek tomu sa všetky dôležité veci 
nakoniec podarilo presadiť. Niekedy sa 
na  podnety a  pripomienky poslancov 
upravovali materiály alebo uznesenia. 
Otázne je, ako by pokračovala zonálka 
Krasňany, čo bol sporný bod hneď na za-
čiatku volebného obdobia, či by to pro-
kurátor dal na súd a ako by to dopadlo 
– to je však už iba hypotetická debata. 
Keďže sa má úplne meniť legislatíva, tak 
diskusia o zonálke Krasňany myslím de-
finitívne skončila. 

Čo sa týka základnej školy Plickova, 
tak približne rok bol veľmi silný hlas, 
čo požadoval robiť prístavbu Tbiliskej 

a  otázku obecnej školy na  Plickovej od-
sunúť „na neskôr“. Nakoniec aj v tejto dô-
ležitej otázke sa našla zhoda a úver v lete 
2020 už bol schválený jednohlasne. Určité 
zmeny spôsobu vykupovania pozemkov 
v prípade sídliska Zrkadliská tiež vo finá-
le priniesli hlavný cieľ – aby sa tam nesta-
vala v roku 2011 právoplatne umiestnená 
budova a ani žiadna iná budova. Rovnako 
tak vždy prešiel rozpočet v riadnom ter-
míne – dokonca s  jednou výnimkou – 
vždy jednohlasne. 

•  Už viac než dva roky Ty a  miestny 
úrad pracujete v  mimoriadne ťaž-
kom režime. Najprv bol veľkou vý-
zvou COVID, teraz utečenci z Ukra-
jiny. Ako tieto okolnosti ovplyvňujú 
prácu úradu a  plnenie Tvojich plá-
nov a záväzkov?
Snažím sa dodržať môj sľub, čo som 

vravel v marci 2020, keď sa to začalo, aby 
obyvatelia Rače, Krasňan a Východného 
pocítili čo najmenej negatívny dopad 
týchto udalostí na servis, ktorý poskytu-
je mestská časť. Krízu naopak sa snaží-
me využiť na rozvojové projekty. Je však 
pravda, že pre tieto udalosti niektoré 
projekty, ktoré sme mali v pláne, ako je 
napríklad divadelný festival, sa odsunuli 
do úzadia. Verím však, že v budúcnosti sa 
k nim budeme vedieť vrátiť. COVID–19 
zasiahol celú spoločnosť. Museli sme 
veľmi flexibilne riešiť najprv ochranné 
pomôcky, potom testovanie, otváranie 
a zatváranie škôl a škôlok a mnohé veľ-
mi náročné veci. Podobne aj čo sa týka 
Ukrajiny. Keďže som v jednom kole, tak 
som ešte ani nemal nejaký zásadný čas 
to zhodnotiť. Je to však všeobecne veľmi 
náročné obdobie pre všetkých vrátane 
zamestnancov, ktorým by som sa opä-
tovne chcel poďakovať za  ich prístup. 
Riešili sme veci, o ktorých sa nám v roku 
2019 ani nesnívalo, že ich budeme mu-
sieť riešiť. Čo prinesie budúcnosť ťažko 
posúdiť, vieme len, že to nebude jedno-
duché.
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•  V Rači prebieha dlhodobý „boj o zdro-
je“: ZVV vs DHZ o hasičskú zbrojnicu, 
RVS vs vinári o Koloničovu kúriu, rôz-
ne spolky a združenia o dotácie, Villa 
Vino, a. s. o  pozemky v  centre Rače, 
developeri o rozsah výstavby... Ako sa 
Ti kontroverzné a  často protichodné 
záujmy riešiť v prospech obyvateľov?
V  prvom rade chcem uviesť, že som 

veľmi rád, že pandémia odsunula všetky 
žabomyšie vojny a Rača a jej obyvatelia sa 
vedeli spojiť. V prípade vojny na Ukrajine 
je to už náročnejšie, ale pevne verím, že 
aj tu sa nájde nejaký spôsob, ako pomôcť 
ľuďom v  núdzi, ale aj pomáhať ľuďom 
v Rači. Práve na poslednom zastupiteľstve 
prešiel môj návrh na príspevok pre viac-
detné rodiny a rodiny s dieťaťom ŤZP.

Čo sa týka tých sporov, čo spomínaš, 
celého tri a polroka sa snažím nájsť medzi 
týmito záujmami kompromis. Niekedy je 
to možné, inokedy zdá sa nie. Osobne si 
myslím, že všetci tí aktéri, čo ich spomí-
naš, by vedeli bez problémov spolupraco-
vať, ak by bola vôľa.

Čo sa týka DHZO, tak bol zriadený 
v  roku 2019 a  snažíme sa ich postupne 
materiálovo vybaviť. Aktuálne sa dokon-
čuje stredisko čistoty, takže aj ich vozidlá 
už budú mať lepšie možnosti na  parko-
vanie. Rovnako tak v priestoroch naďalej 
pôsobí ZVV. Pevne verím, že v  budúc-
nosti budú mať hasiči viac členov z Rače, 
pretože to je cieľom v každej obci, aby sa 
do spolkov zapájalo čo najviac miestnych 
ľudí. Plánujeme teraz postupnú rekon-
štrukciu hasičskej zbrojnice.

Čo sa týka Koloničovej kúrie, tak už 
viac ako desaťročie podporujem vznik 
múzea, takže to je prioritou. K  dejinám 
Rače patria aj vinári, takže ráta sa tam aj 
s priestorom pre nich. 

Čo sa týka developerov, tam je veľmi 
náročné nájsť kompromisy, ale venujeme 
tomu veľa času a energie. 

•  Spoločnosť Villa Vino Rača sa po-
kúsila získať pozemky strategické-

ho významu v okolí KKD (býv. kino 
NÁDEJ). Napriek ústretovosti a pod-
pore Tvojho predchodcu neúspešne. 
Došlo v  tejto veci k  dnešnému dňu 
k posunu?
Táto vec aktuálne nie je témou dňa, 

takže ak k  nej prebehne nejaké disku-
siu, tak predpokladám až v budúcnosti. 
Pre nás ako obec je dôležité, aby budova 
bývalého kina Nádej mala naďalej za-
chovaný prístup. Keďže ide o dlhodobú 
zmluvu do 30.6.2038, tak čo ďalej s  tou 
budovou bude riešiť reálne až „ďalšia ge-
nerácia“.

Plnenie sľubov. A záväzkov.
•  Po zvolení za starostu si úrad prevzal 

(podľa Tvojho vyjadrenia) v  stave, 
kedy sa mnohé vecí dlhodobo odkla-
dali a neriešili. Podarilo sa Ti zjednať 
nápravu?
Veľa dlhodobo neriešených vecí sa 

nám podarilo posunúť, nejde iba o veci 
ako miesta v  základných školách či 
plán opráv chodníkov, ale aj o veci ako 
je dohoda so ŽSR ohľadom údržby ich 
pozemkov či mnohé revízie, CO kryty, 
vysadilo sa veľké množstvo kvetín, na-
stavoval sa systém údržby budov a mno-
hé ďalšie. Časť vecí – ako je napr. kom-
pletná oprava ubytovne či zdravotného 
strediska Krasňany, nás čaká v  blízkej 
budúcnosti. 

•  Voľby v roku 2018 si vyhral aj vďaka 
volebnému programu s  nezvyčajne 
vysokým počtom 80 záväzkov. Boli 
a sú to reálne záväzky? Ako hodnotíš 
vyhliadky ich splniť?
Ako prvý starosta som predostrel 

konkrétny zoznam bodov programu 
a  tiež sa snažím z  neho postupne robiť 
odpočet. Časť vecí sa podarilo už splniť, 
časť je v  plnení a  niektoré žiaľ pre iné 
priority sa museli odsunúť do  budúc-
nosti, pracuje sa však aj na  ich plnení. 
Paradoxne najväčší projekt ZŠ Plickova 
som ani nemal v tomto zozname bodov 

a  robíme ho. Priority nám tiež čiastoč-
ne zmenila pandémia aj súčasná vojna 
na Ukrajine. Vidíme teda omnoho dôle-
žitejšie veci, ktoré treba riešiť ako napr. 
heslo o Rači vo Wikitravel, čo bolo tiež 
v programe a zatiaľ sa to neplní. V naj-
bližšom období nás čaká viacero ďalších 
dôležitých investičných zámerov.

Chcem dokončiť rozrobené projekty.
•  Budeš sa v  jesenných voľbách uchá-

dzať o mandát poslanca BSK, prípad-
ne poslanca hlavného mesta? Pôjdeš 
ako občiansky kandidát, tzn. budeš 
zbierať podpisy?
Aktuálne neuvažujem o  kandidatúre 

na poslanca BSK alebo mesta. V politike 
sa hovorí, že nikdy nehovor nikdy. Súčas-
né stanovisko je však také ako píšem. Ne-
plánujem to a neuvažujem o tom.

•  Uvažuješ o obhajobe úradu starostu? 
Z akých pohnútok? S akou víziou?
Áno, na  základe množstva rozrobe-

ných projektov, ktoré treba dokončiť 
a  nemajú luxus, že môžu niekde „ča-
kať na  zaučenie“ a  často sa v  nich hrá 
o každý deň či týždeň som sa rozhodol, 
že spoločne s  celým tímom sa budem 
uchádzať o znovuzvolenie. Niektoré ná-
ročné projekty jednoducho nie je mož-
né – hlavne za  súčasného stavu – zod-
povedne pripraviť, prejsť povoľovacím 
procesom, obstarávaním, výstavbou až 
po kolaudáciu za 4 roky. Takže časť na-
šich kľúčových projektov má ukončenie 
realizácie práve v roku 2023. Kompletný 
program aj tím na poslancov a poslan-
kyne plánujem predstaviť v  septembri. 
Cieľom je pokračovať v začatom. Rača je 
náš domov a domov našich detí, je po-
trebne skĺbiť tradície, súčasnú náročnú 
dobu s výzvami a víziou ďalšieho rozvo-
ja. Ľudia môžu reálne zhodnotiť úspeš-
nosť našich projektov. Pre mňa to bude 
najdôležitejšia spätná väzba.

•  Post starostu budeš obhajovať ako 
nominant politickej strany? Či ako 
nezávislý kandidát?
Budem zbierať podpisy a budem kan-

didovať ako nezávislý. 

• Ďakujem za rozhovor.

Zhováral sa Miro Ščibrany
OZ račan.sk

Viac článkov 
a informácií 
nájdete na 
www.racan.sk

https://miro-scibrany.racan.sk/2022/05/Dvakrat.miestny.raz.zupny.poslanec.Az.potom.starosta.html
https://miro-scibrany.racan.sk/2022/05/Dvakrat.miestny.raz.zupny.poslanec.Az.potom.starosta.html
http://www.racan.sk
http://www.racan.sk
http://www.racan.sk
http://www.racan.sk
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Jozef Thurzo sa narodil 25. 08. 1913 
v Turčianskom Svätom Martine do rodiny 
pochádzajúcej z neďalekých Vrútok. Nie je 
zrejmé, kedy sa rodina presťahovala do Ra-
čištorfu. Avšak už v sezóne 1928/1929, kedy 
ŠK Račištorf hral Majstrovstvá Západoslo-
venskej župy a bol nasadený do majstrov-
skej súťaže Slovenského futbalového zväzu, 
sa Jozef Thurzo spomína ako hráč prvého 
družstva. Ako je uvedené, družstvo ŠK 
Račištorf vtedy tvorili: Vojtech Polakovič, 
Štefan Beneš, František Kovačovič, Štefan 
Korček, Ján Tietz, Vojtech Ivičič, Viliam 
Lopašovský, František Hauskrecht, Gustáv 
Dóza, Gašpar Salay a Jozef Thurzo. Pozor-
nosť si určite zaslúži fakt, že v tejto sezóne 
mal ešte len 15 rokov. Fotografia na  table 
ŠK Račištorf z rokov 1925–1935 prezrádza, 
že za ŠK Račištorf hral aj v ďalších rokoch, 
a to pravdepodobne až do roku 1935. Vte-
dy sa spomína ešte v  inej súvislosti, a  to 
ako jeden zo zakladateľov stolného teni-
su v Rači (Edo Brychta, bratia Stejskalovci, 
Podešva, Krušpán a  Jozef Thurzo) v  roku 
1935. V tomto roku sa začal hrať v bývalom 
hostinci Raj na  dnešnej Detvianskej ulici. 
Následne narukoval ako 22-ročný do Čes-
koslovenskej armády, a to 01. 10. 1935.

Ako vojak
Prvý  rok  prezenčnej služby  od  1.  10. 

1935 do  29.  9.  1936 slúžil v  pešom plu-
ku  17 so sídlom v  Trenčíne a  druhý rok 
od 30. 9. 1936 do 19. 9. 1937 v pešom pluku 
41 „Dr. Edvarda Beneše“ v Žiline. Po ná-
vrate do civilného života pracoval ako štát-
ny úradník. Ako vojak v zálohe bol opätov-
ne povolaný v čase tzv. malej, resp. májovej 
mobilizácie, a  to v  dňoch od  22.  5.  1938 
do 15. 6. 1938. Následne v období mníchov-
skej krízy bol povolaný na mimoriadne cvi-
čenie v zbrani od 18. 9. 1938 do 23. 9. 1938, 
kedy bola vyhlásená všeobecná mobilizá-
cia. V činnej službe v dôsledku mobilizácie 
bol od 24. 9. 1938 až do 13. 12. 1938, kedy 
bol prepustený do zálohy už ako dôstojník 
– podporučík pechoty v zálohe. Kmeňový 
list Vojenského archívu týmto končí a ďal-
šie podrobnosti o jeho vojenskej službe ne-
prezrádza. Rozhodujúce udalosti jeho vo-
jenského života pritom prišli až o dva a pol 
roka neskôr.

Kaukaz
V júni 1941 vypukla vojna medzi Ne-

meckom a ZSSR. Dňa 22. júna 1941 vydal 
minister národnej obrany Ferdinand Čat-
loš rozkaz o  vytvorení Rýchlej skupiny 
z vojakov Slovenskej armády. Rýchla sku-

pina bola už 7. júna 1941 reorganizova-
ná na Rýchlu brigádu a 22. augusta 1941 
na Rýchlu divíziu. Táto postupovala v na-
sledujúcom období (1941–1942) územím 
ZSSR a niekedy v tomto období bol do jej 
radov povolaný aj podporučík resp. poru-
čík pechoty Jozef Thurzo z Račištorfu.

Mesto Rostov nad Donom dosiahla 
Rýchla divízia 22. júna 1942 a  v  priebehu 
júla a augusta 1942 dosiahla severné svahy 
pohoria Kaukaz, čím sa začali známe boje 
na  kaukazskom fronte. Na  konci augusta 

prebiehala sovietska obranná línia po čiare 
Kutajsskaja – Tri Duba – Chatyps – Bezim-
jannoje – Pjatigorskije (Vojenská história 
1/2006, str. 62). V  tejto približnej oblasti 
sa front držal aj nasledujúci mesiac – sep-
tember 1942, kedy sa boje predovšetkým 
na  konci mesiaca značne zintenzívnili, čo 
súviselo s  prípravou novej nemeckej ofen-
zívy, ale aj s upevnením obranných pozícií 
Červenej armády. Počas týchto bojov padol 
dňa 29. septembra 1942 práve pri obci Ku-
tajsskaja aj Račan Jozef Thurzo. Ako príči-
nu smrti vojenská matrika uvádza – padol 
v boji pred nepriateľom, priestrel pľúc a ako 
miesto pochovania – cintorín slovenských 
hrdinov v  obci Kutajsskaja. Do  hodnos-
ti nadporučíka bol Jozef Thurzo povýšený 
in memoriam v  roku 1943 s  platnosťou 
od 1. septembra 1942.

Obec Kutajsskaja
Podobný osud však stretol aj ďalších 

našich spoluobčanov. Zväz vyslúžilých 
vojakov v Rači k dnešnému dňu eviduje 
spolu viac ako 170 mien Račanov, ktorí 
zahynuli počas služby v armáde od roku 
1914 do  roku 1993 a  snaží sa sústrediť 
o  nich čo najviac informácií. Je jedným 
z našich cieľov, aby sa na našich padlých 
spoluobčanov nezabudlo.

Namiesto záveru
Je neuveriteľné, aké dlhé obdobie zostal 

životný príbeh jedného z  našich spoluob-
čanov, ktorý padol v roku 1942 na ďalekom 
Kaukaze, zabudnutý. Na začiatku jeho zno-
vuobjavenia stála pritom otázka – je Jozef 
Thurzo, futbalista ŠK Račištorf, ten istý 
Jozef Thurzo, ktorý je ako vojak uvedený 
medzi Račanmi padlými počas druhej sve-
tovej vojny na Pomníku padlých? Hľadanie 
odpovede na túto otázku odkrylo tieto ne-
uveriteľné, dlhé roky zabudnuté súvislosti.

Mgr. Herman Krampl
Zväz vyslúžilých vojakov generála

Milana Rastislava Štefánika SR
(úplná verzia článku je na www.racan.sk.)

Futbalista Jozef Thurzo padol na Kaukaze
Z čriepkov minulosti poskladaný príbeh račianskeho futbalistu, 
športového nadšenca a vojaka, ktorý padol počas druhej svetovej 
vojny na ďalekom Kaukaze.

Jozef Thurzo, futbalista ŠK Račištorf
Zdroj: Tablo ŠK Račištorf 1925 – 1935

Obec Kutajsskaja sa nachádza v Krasnodarskom kraji, približne 60 km od mesta Krasnodar

https://zvv.racan.sk/2021/09/Futbalista.Jozef.Thurzo.padol.na.dalekom.Kaukaze.html
https://zvv.racan.sk/2021/09/Futbalista.Jozef.Thurzo.padol.na.dalekom.Kaukaze.html
https://zvv.racan.sk/2021/09/Futbalista.Jozef.Thurzo.padol.na.dalekom.Kaukaze.html
https://zvv.racan.sk/2021/09/Futbalista.Jozef.Thurzo.padol.na.dalekom.Kaukaze.html
https://zvv.racan.sk/2021/09/Futbalista.Jozef.Thurzo.padol.na.dalekom.Kaukaze.html
https://zvv.racan.sk/2021/09/Futbalista.Jozef.Thurzo.padol.na.dalekom.Kaukaze.html
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Gabriel Lednár sa narodil v  Račiš-
dorfe 12. mája 1912 Štefanovi a Kataríne 
Lednárovej, rod. Beladičovej. Bol slo-
venskej národnosti a rímsko-katolíckeho 
vyznania. Absolvoval štyri triedy obecnej 
(ľudovej) školy. Vyučil sa za  zámočníka. 
Toto povolanie predznamenalo jeho ži-
votné smerovanie, ktorým sa mu stalo 
letectvo. Venoval sa športu, zvlášť vzpie-
raniu, pravdepodobne aktívne.

Dňa 15. júla 1932 narukoval dobro-
voľne na  vojenskú prezenčnú službu. 
Od  1.  augusta 1932 bol pridelený k  3. 
leteckému pluku generála letca Milana 
Rastislava Štefánika, a to k 9. pozorovacej 
letke ako pilot-letec. Velenie pluku bolo 
na letisku Piešťany a 9. pozorovacia letka 
na letisku Vajnory. Postupne bol povyšo-
vaný na  slobodníka, desiatnika a  čatára. 
Dňom 1. augusta 1933 sa stal čs. vojen-
ským letcom číslo 692.

15. septembra 1934 bol preložený k stí-
hacej letke č. 38 a zároveň od 1. septembra 
1934 s určením ako stíhací pilot. Gabriel 
Lednár sa 18. septembra 1935 stal otcom 
nemanželského syna lvana Hauskrech-
ta. Dňom 1. decembra 1935 pokračoval 
v  ďalšej dobrovoľnej službe s  ocenením 
prémiou 500 Kč. Ďalej vojenské letectvo 
15. februára 1936 priznalo spätne ku dňu 
18. septembru 1935 pravidelný mesačný 
príplatok 100 Kč na jeho synčeka.

Dňom 1. júla 1937 bol poľný pilot 
Gabriel Lednár určený na  výcvik lieta-
nia v  noci! Dôležitým okamihom v  jeho 
živote sa stal sobáš so slečnou Helenou 
Hauskrechtovou 25. augusta 1939 v  Spiš-
skej Novej Vsi. V tomto hektickom obdo-
bí po vzniku I. Slovenskej republiky pilota 
Lednár 31. augusta 1939 prevelili k stíhacej 
letke č. 39 a od 1. septembra 1939 menovali 
do  hodnosti „rotník“ z  povolania. O  týž-

deň neskôr mu bol vyplatený tzv. príspevok 
na výstroj a výzbroj v sume 1500 Sk.

Výnosom Ministerstva Národnej 
Obrany – Veliteľstva Vzdušných Zbra-
ní (MNO-VVZ) bola dňom 31. januá-
ra 1940 materská letka č. 39 G. Lednára 
prečíslovaná na letku č. 11. Toto súviselo 
s  prebiehajúcou reorganizáciou sloven-
skej armády z  pôvodných českosloven-
ských vojenských útvarov. 21. júla 1940 sa 
náš pán poľný pilot stal Výnosom MNO-
-VVZ nositeľom pamätnej medaily „bez 
štítku“. 9. októbra 1940 bol Gabrielovi 
Lednárovi vydaný preukaz slov. vojenské-
ho letca Slovenských vzdušných zbraní 
(SVZ) č. 336. Predtým (15. marca 1940) 
bol prevelený k Technickej letke (31. ja-
nuára 1940 premenovanej na  Národnú 
letku) a  taktiež dňom 1. októbra 1940 
dostal povolenie nosiť odznak poľného 
„nočného pilota – letca č. 376“.

Iste je tiež pozoruhodné, aspoň z po-
hľadu súčasníka, povolenie – respektíve 
odsúhlasenie hore uvedeného sobáša G. 
Lednára a  H. Hauskrechtovej velením 
leteckého pluku, ktoré vyšlo ako súčasť 
denného rozkazu č. 165, čl. 8/1939 zo dňa 
25. júla 1939. Ďalej sa dozvedáme podľa 
rodného listu račianskeho matričného 
obvodu (278–I–1941) o narodení druhé-
ho syna Štefana dňa 30. septembra 1940.

V roku 1941– 31. marca – bol G. Led-
nár premiestnený k letištnej rote v Tren-
čianskych Biskupiciach, ktorá bola súčas-
ťou Leteckej Školy. Nesmieme zabudnúť 
na udelenie pamätnej medaily bez štítku 
dňa 22. júla 1940.

Presun Leteckej Školy z  Piešťan 
do  Trenčianskych Biskupíc vyplýval 
z  preťaženosti piešťanského letiska. Tu 
sa potom sústredilo niekoľko špičkových 
pilotov VVZ, ktorí tu vykonávali funkciu 

leteckých inštruktorov. Išlo predovšet-
kým o  „rotníkov rotmajstrov“ letectva: 
Jána Chupeka, Jána Luptáka, Gabriela 
Lednára a tiež „čatníkov“: Jozefa Ondrisa, 
Emila Trebalu a Jozef Jakaba.

Nečudo, že z takéhoto zoskupenia vy-
sokokvalifikovaných pilotov sa sformova-
la trojčlenná akrobatická skupina vedená 
„stotníkom“ Júliusom Trnkom spolu s  J. 
Ondrisom a E. Trebalom. Sólová akroba-
cia zostala doménou mjr. Vladimíra Kač-
ku, mjr. J. Trnku a rtk. rtm. J. Chupeka.

Koncom roku 1941 sa však stala tra-
gická nehoda. Letecká Škola stratila jed-
ného zo svojich najschopnejších inštruk-
torov lietania, ktorý vychoval a  vycvičil 
desiatky vojnových a športových pilotov, 
medzi inými aj najväčšie „eso“ slovenské-
ho letectva – Jána Režňáka (32 zostrelov).

Dňa 27. novembra 1941 ešte pred 
začiatkom denného výcviku, rtk. rtm. 
Gabriel Lednár odštartoval na  zalietava-
cí let s lietadlom AVIA Bš.122 výr. č. 11. 
Po  niekoľkých prudkých obratoch pre-
šiel do vývrtky, ktorú sa mu už nepoda-
rilo vybrať. Zrútil sa v  blízkosti hangára 
na  odstavený aeroplán Letov Š. 328 výr. 
č. 407, ktorý bol pripravený na  výcvik. 
Napriek okamžitému odvozu do nemoc-
nice následkom úrazu a zlomeniny kosti 
lebečnej podľahol.

SVZ stratili v  Gabrielovi Lednárovi 
jedného z najskúsenejších pilotov.

Podľa spomienok mojej babky Ľudmi-
ly Dózovej, rod. Kramplovej bol Gabriel 
Lednár pochovaný na cintoríne v Rači so 
všetkými vojenskými poctami a  prevo-
zom rakvy s  nebohým na  trupe lietadla 
(ako katafalku) tak, ako bolo v  tých ča-
soch u vojenského letectva zvykom.

Vladimír Bučka
z maminej strany Krampl

(úplná verzia článku je na www.racan.sk.)

Pozabudnutý letec z Račišdorfu
Kto bol Gabriel Lednár, rodák z Račišdorfu, ktorý prežil na svoju 
dobu nie úplne obyčajný a hlavne, profesionálny príbeh? Príbeh, 
ktorý, bohužiaľ, ukončil predčasný a tragický odchod z tohto sveta 
vo veku necelých tridsať rokov...

Lietadlo AVIA Bš.122.11 určené na výcvik vysokej pilotáže
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V  kanonickej vizitácii farnosti Rača 
z  roku 1756 sa spomína kantor a  učiteľ 
Juraj Kaczinger. Funkcia kantora zahŕ-
ňala spievanie a hranie na organ v kostole 
počas bohoslužieb. Spájala sa aj s učením 
v škole – kantor bol zároveň učiteľom.

V  ďalšej kanonickej vizitácii z  roku 
1784 sa už spomínajú dvaja učitelia – slo-
venský učiteľ Ján Felix a nemecký kantor 
Jozef Sartos. Škola stála neďaleko farskej 
brány. V roku 1810 zachvátil budovu ško-
ly ničivý požiar. Po požiari bola neďaleko 
fary postavená narýchlo nová budova 
školy. Keďže sa ukázala ako mimoriadne 
vlhká, bola zbúraná.

V roku 1826 bola postavená nová bu-
dova školy pri kríži pred kostolom v rade 
domov, v  susedstve fary. V  tejto budove 
bola jedna trieda a byt pre kantora.

Prvým známym učiteľom na novej ško-
le bol Juraj Filip Graczer (✳ 30. IV. 1799 
Siladice). Kantorom (ludirector) bol už 
v roku 1835. Ako kantor a správca školy 
pôsobil v Rači až do roku 1851. Narodi-
lo sa mu tu 6 detí. V  roku 1851 odišiel 
z Rače a stal sa správcom školy v neďale-
kej Záhorskej Bystrici.

Ján Mirovský (✳ 12.  X.  1823 Pezinok 
– † 27. II. 1885 Rača) v roku 1848 pôso-
bil ako správca školy v  Záhorskej Bys-
trici, kde sa mu narodila dcéra Karolína. 
V  roku 1851 sa stal organistom a  učite-
ľom v  Rači na  Katolíckej ľudovej škole. 
Bol známy ako dobrý hudobník. V Rači 
založil hudobný krúžok. Ubytovaný bol 
v kantorskom byte v budove školy (č. d. 
28) pri kostole. Tu sa manželom Mirov-
ským narodili ďalšie 4 deti. Po  zriadení 
novej školskej budovy v  roku 1855 sa 
preťahoval do  tamojšieho kantorského 
bytu (č. d. 46). Tu sa jeho rodina rozrást-
la o ďalších 6 detí. V Rači pôsobil takmer 
35 rokov až do svojej smrti 27. februára 
1885 vo veku 62 rokov.

Keď bola v  roku 1850 zákonom za-
vedená povinná školská dochádzka pre 
deti od  6. do  12. rokov, škola pri fare 
bola preplnená. Nakoniec bolo rozhod-
nuté, že za účelom zriadenia novej škol-
skej budovy bude odkúpený dom číslo 
46 (v  súčasnosti známy ako kúria grófa 
Zichyho). V  novej škole boli dve triedy 
a byt kantora. Ako prvý tu býval kantor 
a  učiteľ Ján Mirovský. Po  smrti kantora 

Jána Mirovského zastával krátko funkciu 
kantora Karol Rummer (učiteľom v Rači 
bol v rokoch 1886–1895).

Ďalší učiteľ, František Kubu (✳ 1.  IV. 
1863 Budmerice č. 131 – †25.  I.  1932 
Rača č. 382), prišiel do  Rače 17. marca 
1885 ako 22-ročný. Nastúpil na uvoľnené 
miesto organistu a  učiteľa na  Rímsko-
-katolícku ľudovú školu. Neskôr sa stal aj 
členom Zväzu učiteľov Slovenska a v ro-
koch 1929–30 bol členom výboru Spol-
ku sv. Vojtecha. Na začiatku 20. storočia 
pôsobili v Rím.-kat. ľudovej škole v Rači 
aj ďalší učitelia: v roku 1904 Jozef Kopeč-
ný a  Jozef Koláček; v  roku 1915 Terézia 
Podhradská, Žofia Podhradská, Štefan 
Romančík.

František Kubu pôsobil ako uči-
teľ v  Rači až do  roku 1925, kedy odišiel 
do dôchodku. František Kubu zomrel 25. 
januára 1932 vo veku 68 rokov.

Arpád Alexander Fikár (✳ 13. II. 1885 
Pezinok) nastúpil v januári 1919 do Rím-
sko-katolíckej ľudovej školy v  Rači ako 
učiteľ a  výpomocný organista. V  roku 
1925 prevzal funkciu správcu školy. 
Do  roku 1930 bol ubytovaný v  kantor-
skom byte (č. d. 28) pri fare. Tu býval 
spoločne s  učiteľkou na  rovnakej škole 
Alžbetou Bielickou (✳ 25.  IX.  1899 Po-
dolie, okr. Nové Mesto n. Váhom), ktorá 
do Rače prišla v decembri 1920.

Priska Dubíková (✳ 8. VII. 1900 Bec-
kov) – učiteľka na Rímsko-katolíckej ľu-
dovej škole prišla do  Rače v  septembri 
1919. Ubytovaná bola v  novej školskej 
budove (č. d. 46 – kúria)

Dňa 21. marca 1926 Rímsko-katolícka 
školská stolica v Rači zvolila za definitív-
neho organistu učiteľa Jozefa Moravčíka 
(✳ 23. VI. 1905 Budmerice – † 2. VII. 1965 
Rača) 9 hlasmi proti 4 hlasom.

Dňa 5. júla 1932 sa Jozef Moravčík 
zosobášil s  Anežkou Feketovou z  Rače, 
učiteľkou štátnej ľudovej školy v Biskupi-
ciach pri Dunaji. Po sobáši bola Anežka 
preložená za učiteľku do Rače. Spolu bý-
vali v kantorskom byte v dome č. 28 v tes-
nom susedstve katolíckeho kostola. Tu sa 
im narodili a vyrástli tri deti.

Po II. svetovej vojne sa zdravotný stav 
Jozefa Moravčíka natoľko zhoršil, že v ja-
nuári 1949 si podal žiadosť o preloženie 
do dočasného odpočinku. Jozef Moravčík 
zomrel 2. júla 1965 v Rači ako 60-ročný. 
Pochovaný bol na  miestnom cintoríne 
v Rači.

Ľubomír Vidlička
obyvateľ Rače

(úplná verzia článku je na www.racan.sk.)

Učitelia rímsko-katolíckej ľudovej školy

Račiansky kantor Ján Mirovský Kantor František Kubu Organista učiteľ J. Moravčík

 Budova rímsko-katolíckej školy v Rači (č. 46; tzv. Zichyho kúria).

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

https://www.racan.sk/2022/02/Rim.kat.ludova.skola.Ucitelia.a.byt.kantora.html
https://www.racan.sk/2022/02/Rim.kat.ludova.skola.Ucitelia.a.byt.kantora.html
http://www.racan.sk
http://www.racan.sk
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• Rok 1309 (710 rokov) 
Prvá známa zmienka o  vinohradníctve 
na území Rače: Je to listina, v ktorej ostrihom-
ský 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 1237 (785 rokov) 
Najstarší známy zápis týkajúci sa územia 
Rače (vtedy osada Okol). Listina hovorí 
o  spore majiteľov pozemkov, ktorý kráľ 
Belo IV. prikázal rozsúdiť palatínovi.

• Rok 1342 (680 rokov) 
Najstarší známy písomný záznam o exis-
tencii fary a farára. Je dokladom, že kos-
tol bol postavený skôr, hoci v písomných 
prameňoch sa spomína až v r. 1390.

• Rok 1512 (510 rokov) 
Rača bola vlastníctvom grófov zo Svätého 
Jura a Pezinka.

• Rok 1527 (495 rokov) 
Časť Rače sa dostala do  majetku rodiny 
Báthoryovcov. V pol 16. stor. mala Rača 
dvoch zemepánov Andreja Báthoryho 
a Ignáca Farkaša a podľa portálneho sú-
pisu aj dvoch richtárov.

• Rok 1702 (320 rokov) 
Prvý dátum na hlavnom kríži na cintorí-
ne. Pravdepodobne svedčí o premiestnení 
cintorína, ktorý sa pôvodne nachádzal pri 
farskom kostole, na okraj obce (na Dol-
ný koniec do blízkosti kaplnky sv. Anny 
na dnešnej ul. Pri vinohradoch).

• Rok 1712 (310 rokov) 
Koniec morovej epidémie. Epidémia zú-
rila v  rokoch 1711–1712, avšak v  Rači 

ochoreli iba obyvatelia dvoch domov. Vo 
farskej kronike sa zachoval zápis o „več-
nom sľube“, ktorým sa obyvatelia zaviaza-
li konať každoročne ďakovnú púť k Panne 
Márii do Pustého kostolíka.

• Rok 1712 (310 rokov) 
Inštalácia dvoch bočných barokových ol-
tárov vo farskom kostole sv. Filipa a Jaku-
ba oltára sv. Jána Nepomuckého a oltára 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

• Rok 1732 (290 rokov) 
30. mája Jeden z najväčších požiarov, kto-
rý zničil v Rači 93 domov a zahynulo pri 
ňom 7 obyvateľov. Zhorela aj farská bu-
dova a dokumenty v nej. Od tohto roku sa 
začala písať nová farská kronika.

• Rok 1762 (260 rokov) 
Uskutočnila sa významná obnova farské-
ho kostola. Obnovu presbytéria a inštalo-
vanie nového hlavného oltára si vyžiadalo 
poškodenie oltára spôsobeného pádom 
časti zvona z veže.

• Rok 1767 (255 rokov) 
27. júna Návšteva Račanov u Márie Terézie. 
Delegáciu Račanov s gratuláciou jubilujúcej 
panovníčke (50 rokov) viedol farár Pavel Ra-
dočáni. Panovníčka darovala račianskemu 
farárovi bohoslužobné rúcho ornát a  Ra-
čanov odmenila listinou, dokladajúcou, že 
frankovka je nápoj hodný cisárskeho dvora.

• Rok 1812 (210 rokov) 
Evanjelická cirkevná obec si postavila 
dvojtriednu školu. Škola stála na  mieste 
dnešnej budovy evanjelickej fary na  Al-
strovej ul.

• Rok 1817 (205 rokov) 
Prestavba chóru vo farskom kostole. Dre-
vený chór bol nahradený väčším a  mu-
rovaným, o  čom svedčí mramorová pa-
mätná tabuľa na severnej stene v interiéri 
farského kostola.

• Rok 1862 (160 rokov) 
Obec postihli dva požiare (7. januára 
a 30. apríla), pri ktorých zhorelo viacero 
domov a bola poškodená aj katolícka ško-
la. Na jej opravu poskytol bezúročnú pô-
žičku vo výške 1000 zlatých barón Néve-
ry, majiteľ barónskeho domu na Alstrovej 
ul., dnešná „Pálffyovská kúria“.

• Rok 1872 (150 rokov) 
V Rači sa objavila epidémia cholery. Hoci 
trvala krátko, zomrelo pri nej 130 ľudí.

• Rok 1882 (140 rokov) 
Založenie dobrovoľného hasičského spol-
ku. Hlavným organizátorom bol ev. učiteľ 
Karol Tim. Za  aktívnych členov spolku 
sa prihlásilo 85 obyvateľov. Drevené ha-
sičské depo si členovia spolku postavili 
na Dolnom konci (dnešná ulica Pri vino-
hradoch).

• Rok 1882 (140 rokov) 
Nepokoje namierené proti židom. Raču 
zasiahla vlna nepokojov, ktoré sa šírili ce-
lou Európu. Na upokojenie situácie bolo 
povolané vojsko z Modry.

• Rok 1932 (90 rokov) 
Vo farskom kostole sv. Filipa a Jakuba bol 
namaľovaný obraz sv. Cyrila a  Metoda 
maliarom Augustínom Bártom z  Pezinka. 
Maľba sa nachádza nad víťazným oblúkom.

• Rok 1937 (85 rokov) 
Na mieste bývalej Erdödyovskej kaplnky 
bol postavený Obecný dom. Za odpredaj 
kaplnky obec poskytla náhradný poze-
mok na stavbu kostola na cintoríne.

• Rok 1937 (85 rokov) 
Návšteva Andreja Hlinku v Rači. Andrej 
Hlinka navštívil faru a prihovoril sa ob-
čanom v priestoroch námestia, ktoré dnes 
nesie jeho meno.

• Rok 1937 (85 rokov) 
27. júna Posviacka kostola Panny Márii 
Pomocnice kresťanov na  cintoríne. Po-
sviacku nového kostola vykonal Michal 

Historické výročia v roku 2022

 Bočné oltáre vo Farskom kostole Obecný dom

https://maria-hatalova.racan.sk/2022/01/Historicke.vyrocia.v.roku.2022.html
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Bubnič, rožňavský biskup, rodák z  Paj-
štúna, dnes Borinka.

• Rok 1942 (80 rokov) 
Z Rače museli odísť židovskí obyvatelia. 9. 
júna boli do tábora na Patrónke transpor-
tovaní židia, ktorí nedostali výnimku ako 
„hospodársky dôležití“.

• Rok 1942 (80 rokov) 
Postavený Nemecký kultúrny dom s vín-
nymi pivnicami a kolónia rodinných do-
mov v oblasti ul. Barónka Hybešova. Stav-
by iniciovala a  finančne zabezpečovala 
račianska nemecká národnostná menšina 
a Nemecký vinohradnícky spolok.

• Rok 1942 (80 rokov) 
26. apríla Hasičský zbor v  Račištorfe 
dostal prvú motorovú striekačku; stála 
73 000 Ks.

• Rok 1947 (75 rokov) 
Posviacka novej hasičskej zástavy.

• Rok 1967 (55 rokov) 
V Rači sa konalo prvé celomestské vino-
branie. Zúčastnila sa na ňom stranícka de-
legácia na čele s Alexandrom Dubčekom.

• Rok 1972 (50 rokov) 
2. septembra Na  Černockého ulici bol 
slávnostne otvorený nový futbalový šta-
dión. Štadión s hracou i tréningovou plo-
chou je domovským stánkom futbalové-
ho oddielu FK Rača.

• Rok 1992 (30 rokov) 
Socha sv. Floriána bola po  reštaurovaní 
osadená na mieste, kde bol ukončený ni-
čivý požiar v roku 1732. Sochu z 18. stor. 
odstránili v 50. rokoch 20. storočia.

• Rok 1997 (25 rokov) 
Prestavba a  rozšírenie budovy novej po-
šty.

• Rok 2002 (20 rokov) 
13. júla Prvú (primičnú) omšu slúžil no-
vokňaz Martin Jarábek. Primície sa v Rači 
opätovne konali po viac ako 50 rokoch.

• Rok 2002 (20 rokov) 
10. novembra Na cintoríne bola požehna-
ná urnová stena. Postavenie urnovej ste-
ny si vyžiadal nedostatok hrobov na cin-
toríne.

• Rok 2002 (20 rokov) 
26. októbra Otvorenie Národného štadió-
na pozemného hokeja Pavla Rosu, pome-
novaného po dlhoročnom pracovníkovi, 
vedúcom a trénerovi strieborného repre-
zentačného družstva ČSFR žien na mos-
kovskej olympiáde v roku 1980.

• Rok 2007 (15 rokov) 
18. marca Začiatok výstavby kostola 
v  Krasňanoch. Požehnaním pozemku sa 
začalo s výstavbou kostola, ktorý bol do-
končený v r. 2009 a posvätený ako kated-
rála sv. Šebastiána.

Výročia osobností
• Mária Jozefína Eva Františka Pav-
lína, grófka z  Hohenfelsu (225 rokov 
od  úmrtia) V  máji 1797 zomrela vdova 
po osobitnom legátovi rakúskeho cisára. 
Do Rače sa uchýlila po vyhnaní z Fran-
cúzska. Epitafná doska sa nachádza na se-
vernej stene farského kostola.

• Adam Hájek (165 rokov od odchodu 
z  Rače) Farár katolíckej farnosti, ktorý 
pôsobil v Rači 43 rokov. V r. 1857 odišiel 
za kanonika do Dómu sv. Martina.

• František Víťazoslav Sasinek (165 ro-
kov od pôsobenia v Rači) Významný ka-
tolícky kňaz, publicista a historik. Farnosť 
viedol po odchode Adama Hájka.

• Gustáv Polevkovič (160 rokov od ná-
stupu na  evanjelickú faru) Evanjelický 
kňaz pôsobil v  Rači 38 rokov. Do  Rače 

nastúpil 9. februára 1862. Písomne spra-
coval históriu evanjelickej cirkvi v Rači.

• Jakub Fekete (125 rokov od  naro-
denia) Katolícky kňaz, račiansky rodák, 
ktorý pôsobil vo viacerých farnostiach. 
Z  jeho iniciatívy bol postavený kostol 
v Rastislaviciach. Narodil sa 7. apríla 1897.

• Páter Ján Mária Polakovič, rodák 
z Rače (95 rokov od nástupu do Marian-
ky) Ako predstavený slovenskej provincie 
rehole Tešiteľov z Getseman prevzal sprá-
vu mariánskeho pútnického miesta.

• František Kubu (90 rokov od  úmr-
tia) Legendárny učiteľ, správca školy, or-
ganista a významný kultúrny a osvetový 
činiteľ, predseda v spolkoch Orol a Dob-
rovoľný hasičský spolok. V  Rači pôsobil 
40 rokov. Zomrel 25. januára 1932.

• Vojtech Rudroff (80 rokov od  úmr-
tia) Významný katolícky kňaz, národovec 
a  bojovník za  slovenskú samostatnosť, 
priekopník modernej pastorácie a okres-
ný školský dekan. V Rači pôsobil 33 ro-
kov. Zomrel 23. januára 1942 a je pocho-
vaný na tunajšom cintoríne.

• Jozef Strelka (125 rokov od narodenia) 
Významný šľachtiteľ a ovocinár, priekopník 
ovocinárstva v Rači. Je po ňom pomenova-
ná ulica. Narodil sa 19. marca 1897.

Zostavila Mária Hatalová

 Bočné oltáre vo Farskom kostole

 Vojtech Rudroff s mladými kňazmi Račanmi, 1939

František Kubu so žiakmi

https://maria-hatalova.racan.sk/2022/01/Historicke.vyrocia.v.roku.2022.html
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V  sedemdesiatych rokoch, po  smrti 
svojho manžela Janka, tetka Paula robila 
biletárku a uvádzačku v račianskom kine 
NÁDEJ. Svoju úlohu brala vážne a  zod-
povedne. Starala sa o udržanie poriadku 
vo vestibule a v kinosále, nestrpela žiadne 
šarvátky, ani výtržnosti. Pritom sa ku kaž-
dému prihovorila a bola vždy v dobrej ná-
lade. Chlapcov, ktorých meno nepoznala, 
oslovovala „chuapečku“ a dievčatá „dzif-
čatko“. Jednoducho – autorita.

Stalo sa, že pri vstupe do kinosály zadr-
žala chlapca, ktorý si kúpil lístok na mlá-
deži neprístupný film. Poslala ho vrátiť 
lístok do pokladne so slovami: „Chuapeč-
ku, to není pro tebja. Idz domu!“

Chlapec trucoval, nevzdával to. Keď vi-
del, že nič nezmôže, odpochodoval. Vrátil 
sa s  uniformovaným ocinkom, majúcim 
na výložkách úctyhodný počet hviezdičiek. 
Ten tiež nechcel akceptovať vysvetlenie, že 
film nie je pre jeho synáčika vhodný a že 
nikto kvôli nemu nebude porušovať pred-
pisy. Keď sa začal oháňať svojou hodnos-
ťou, tetka Paula ukončila celú kauzu tým, 

že vypla prsia, dala ruky vbok a rázne za-
hlásila na celý vestibul:

„Ná, berte si teho fagana domu! Mne 
tu žádny hasič rozkazovat nebude!!!“

Otočila sa a pokračovala v kontrole líst-
kov ďalších čakajúcich návštevníkov.

Na  záver: Naša tetka Paula bývala 
na  Dolnom konci. A všetci sme ju mali 
radi. Keď upiekla akýkoľvek koláč, pove-
dala: „Upékua sem lábršták.“

Poznámka: Slovo „tetka“ sa vyslovo-
valo tvrdo.

Aňa Polakovičová
rodáčka z Dolného konca
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Pre najstaršie ulice Alstrovu a  Pri vi-
nohradoch v Rači, čiže pre Horný a Dol-
ný koniec, je doteraz charakteristické 
usporiadanie domov v  spoločných dvo-
roch, v  ktorých žije viac rodín. Takéto 
spolunažívanie si aj v minulosti vyžado-
valo ohľaduplnosť a veľkú dávku dobrého 
vzájomného správania sa.

Minimálne do šesťdesiatych rokov mi-
nulého storočia každá rodina v spoločnom 
dvore mala vymedzenú časť na svoj vstup 
do  domu, na  hospodárske budovy (kôl-

ne, maštale, krmníky, drevený záchod), 
na sušenie bielizne. Tiež priestor na hno-
jisko a na skládku dreva, ktoré sa po do-
vezení z  lesa a  pred uložením do  kôlne 
muselo na dvore vysušiť. Uvedené účelové 
rozdelenie majitelia jednotlivých domov 
v spoločnom dvore vzájomne akceptovali 
a podľa nepísaného zákona udržiavali kaž-
dý na svojom poriadok.

Nie vždy išlo všetko hladko. Mnoho-
krát dochádzalo k sporom, hádkam a roz-
dielnym predstavám, ako zjednať nápra-
vu. Záviselo to od charakteru obyvateľov 
dvora.

Po prvej svetovej vojne si v jednom spo-
ločnom dvore na Dolnom konci kúpil dom 
mladý gazda Jozef. V druhom dome dvora 
už dlhé roky žil so svojou rodinou gazda 
Ján. Vekový rozdiel medzi nimi bol mini-
málne 25 rokov. Obidve rodiny vo dvore 
začali celkom dobre nažívať. Starší Ján po-
čas celého leta každú voľnú chvíľu, ktorú 
mal popri robote vo vinohradoch, venoval 
príprave zásob dreva na zimu a jeho dovo-
zu z lesa do dvora. Začiatkom jesene ho už 
mal za peknú siahu.

Časom mladší sused Jozef beťár začal 
z Jánovej kopy dreva potajomky prekladať 
polená do svojej kôlne. Veď prečo nie. Čo 
oči nevidia, to srdce nebolí. A tiež skúšal, 
čo si voči staršiemu Jánovi môže dovoliť.

Ján si úbytok dreva zavčasu všimol, ni-
koho však pri krádeži neprichytil, tak niko-
ho nemohol obviniť. Zlodejom mohol byť 
ktorýkoľvek sused aj z  vedľajších dvorov. 
Premyslel si, ako dať zlodejovi príučku bez 
krivého osočovania, kriku a  hádok. Naj-
prv zakázal členom rodiny hovoriť s kým-
koľvek o tom, že im mizne z dvora drevo. 
Požiadal svoju dcéru, ktorá robila vo fab-
rike Dynamit Nobel pri výrobe pušného 
prachu, aby trochu toho „prášku“ priniesla 
domov.

Potom už len do niekoľkých pekných po-
lien navŕtal diery, napchal do nich pušný 
prach. Bol zvedavý, čo sa bude diať a v kto-
rej to bude domácnosti na okolí. Dlho ča-
kať nemusel. O dva dni ráno mladý gazda 
Jozef s manželkou Lízou vynášali z domu 
rozbitú pec. Gazda Jozef nepovedal ni-
komu, čo sa stalo. Gazda Ján sa nepýtal. 
Každý vedel svoje.

V spoločnom dvore zavládol poriadok 
až do konca života obidvoch gazdov.

Ján zomrel v  roku 1946, Jozef okolo 
roku 1970.

Z dvora mizlo drevo. Záhadu vyriešil pušný prach

Kino NÁDEJ, 50. roky

Rok 1930. Račištorf, Dolný koniec. Ernestína (Jánova dcéra)  
na spoločnom dvore z príbehu.

V perinke jej dcéra a Jánova vnučka Mária.
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