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Račianska izba predstavuje miestne
vinohradnícke a etnograﬁcké tradície

Tento rok sme si pripomenuli už 47.
výročie od vzniku pamätnej Račianskej izby. Miestny odbor Matice
Slovenskej ju zriadil 13. apríla 1975
v tradičnom historickom dome na
Alstrovej ulici č. 86. V súčasnosti
pôsobí v terajšom dome Miestneho
úradu, ktorý stojí na najstaršej
račianskej ulici neďaleko námestia
Andreja Hlinku, na Alstrovej ulici
č. 249.
Návštevníci v nej nájdu zbierku artefaktov ktorá im pripomenie miestnu
históriu a štýl života predchádzajúcich generácií. Svoj obraz do

muzeálnej zbierky daroval aj známy
račiansky insitný umelec - samouk
Vojtech Polakovič.
Račianska izba bola postupne
dopĺňaná získanými exponátmi a je
usporiadaná tak, aby jedna jej časť
dokumentovala tradíciu vinohradníctva a druhá časť etnograﬁckú
tradíciu Rače.
Po Račianskej izbe nás previedla
Ing. Mária Voznická, EUR ING, predsedníčka miestneho odboru Matice
Slovenskej v Rači, a tiež predsedníčka Krajskej rady Matice slovenskej,

ktorá okrem prevádzkovania pamätnej izby organizuje niekoľko rokov aj
obľúbenú literárnu súťaž Račiansky
jahodový kvet, primárne určenú pre
žiakov základných škôl, študentov
stredných škôl ale aj pre dospelých
autorov.
Račianska izba je oﬁciálne vedená,
ako múzeum, v sieti múzeí je zapísaná
už od roku 2001. Pani Voznická
„zažila“ po revolúcii všetkých
starostov, nemajú na ňu ale žiaden
vplyv a nepokúšali sa zneužiť
Račiansku izbu a Maticu Slovenskú
v Rači na svoje politické ciele.
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„Málo kto z nich, ale mal na pamäti
zachovanie tradícií a kultúrneho
dedičstva,“ posťažovala si pre
Račiansky Večerník Mária Voznická.
V Račianskej izbe je vystavených
množstvo artefaktov, a návštevník
až postupnou prehliadkou pri
opakovanom pohľade nachádza
všetky zaujímavosti histórie. Jedným
z najstarších artefaktov je ornát,
liturgické rúcho používané počas
rímskokatolíckej omše, ktoré v roku
1767 darovala cisárovná Mária Terézia, ako poďakovanie, keď spoznala
blahodarné účinky antioxidantov
z preslávenej Račianskej frankovky.
„Mária Terézia v tom roku 1767 mala
50 rokov, akurát jej zomrel manžel
a bola chorá, či to bola depresia,
alebo to boli nejaké iné ochorenia,
nevieme. Pri príležitosti jej narodenín bola za ňou delegácia z Rače
s pánom farárom Pavlom Radocánim, a priniesli jej súdok Račianskej
frankovky, ktorá ju vyliečila z depresie, a Mária Terézia označila donačnou listinou Račiansku frankovku za
víno súce na cisársky stôl
a miestnemu kňazovi darovala
i ornát,“ priblížila pre Račiansky
Večerník miestnu históriu Mária
Voznická.

Zadná časť ornátu je bohato
vyšívaná a krásne zlatou niťou
nazdobená, pretože pred druhým
vatikánskym koncilom kňaz ordinoval chrbtom k veriacim, takže
zadnú časť rúcha opisujú návštevníci múzea ako subjektívne krajšiu.

Príhovor
šéfredaktora

Ďalším
spomedzi
najstarších
vystavených artefaktov v Račianskej
izbe je Račianska kronika z roku 1772
písaná staroslovienčinou, nie latinčinou, alebo maďarčinou.
Okrem ornátu, či kroniky, návštevníci v rámci expozície môžu objaviť
historické artefakty, ako sú obrazy
z 19. storočia, mažiar, váhu, šijací
stroj, spevníky, knižky, dobové
oblečenie, slávnostné, sviatočné,
pracovné a smútočné kroje, či
drevený oltár z roku 1928.
Račianska izba je pre verejnosť
otvorená len počas slávností,
Račianskych hodov, či Račianskeho
vinobrania, alebo po predchádzajúcej dohode (na tel. č. 0905 531 518,
p. Voznická), pre jednotlivcov, alebo
kolektívy, školy, v rámci regionálnej
výchovy, vlastivedy, a geograﬁe,
robia tu tiež výklady z histórie pre
žiakov a študentov.

Milí Račania!
Ďakujeme Vám za pozitívne ohlasy na
Račiansky Večerník. Aj dnes do vašich
schránok doručíme zaujímavé informácie zo života našej mestskej časti.
Komunálne voľby sa tento rok konajú
29. októbra a obyvatelia si v nich zvolia
nových poslancov, starostu, primátora
a župana. Aj po voľbách by mali mať
zvolení zástupcovia na pamäti dobro
Rače a jej obyvateľov, mali by vedieť
spolupracovať, preto je dôležité koho
pôjdeme voliť.
Keďže Račiansky vinohradnícky spolok
vylúčil zo svojich radov Ivana Vranu
z o.z. Terroir Rača, rozhodli sme sa ho
nevoliť za poslanca miestneho zastupiteľstva (str. 8).
Rozhodli sme sa nevoliť hasiča Marcela
Kadlečíka, keďže dlhodobo zdieľa
xenofóbne a konšpiračné názory. Dnes
je prokremeľská propaganda priamou
bezpečnostnou hrozbou pre všetkých
občanov našej krajiny a jej demokratické zriadenie (str. 14).
Nebudeme voliť ani bývalého boxera
Jána Polakoviča, keďže je to arogantný
človek, a v minulosti bol Okresným
súdom uznaný za vinného a odsúdený
za ublíženie na zdraví.
Račiansky Večerník odporúča ísť voliť
za poslancov Hermana Krampla zo
Zväzu vyslúžilých vojakov, whistleblowera Filipa Rybaniča a za starostu Michala Drotována.
V novom čísle Račianskeho Večerníka
vám prinášame opäť zaujímavé rozhovory so špičkovými osobnosťami, ale i súťaž. Tentoraz sa nám podarilo získať
knižku „Rača. Z dejín a pamiatok.“ s podpisom jej autora Ľudovíta Havloviča
a rozhodli sme sa venovať ju do súťaže.
Mgr. Marián Luha
šéfredaktor
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Herman Krampl:

Rodina, kultúrne a národné tradície
znamenajú pre mňa najviac v živote

Vyštudoval právo, ale aktívne sa
venuje tiež miestnej histórii, najmä
vojenskej. Rozprávali sme sa s Mgr.
Hermanom Kramplom, tajomníkom
Zväzu vyslúžilých vojakov generála
Milana Rastislava Štefánika SR, MO
Rača.
Zväz vyslúžilých vojakov (ZVV) bol
ako spolok založený v roku 1876
veteránmi prusko-rakúskej vojny
a vojakmi vtedajšej rakúskouhorskej
armády,
odkedy
nepretržite pôsobí na našom území
už 146 rokov. Dnes združuje najmä
vyslúžilých
vojakov,
vojakov
v zálohe, športových strelcov
a záujemcov o vojenskú históriu.
Vojensko-historické múzeum, ktoré
ZVV spravuje, sídli na Detvianskej
č. 12 v bratislavskej mestskej časti
Rača a pre verejnosť je prístupné
každý štvrtok od 18:00.
Začnime trochu odľahčene - v Rači
sa kedysi hovorilo po slovensky, po
nemecky a po chorvátsky. Je pravda,
že hovoríte všetkými týmito jazykmi?
Slovenčina je môj materinský jazyk
a nemčina ma sprevádza viac alebo
menej intenzívne po celý život.
Chorvátsky, alebo možno presnejšie
– srbochorvátsky jazyk, som sa začal
učiť najskôr z osobných dôvodov,

veľmi rýchlo mi však prirástol tento
jazyk k srdcu, v mnohom sa mi zdal
podobný
nášmu
račianskemu
nárečiu a tomu, ako hovorili
napríklad naši starší susedia na
račianskych Kopaniciach. V Rači, ale
aj v širšom okolí – vo Vajnoroch,
v Chorvátskom Grobe, v Jarovciach
a v Devínskej Novej Vsi žije mnoho
ľudí s pôvodom v dnešnom Chorvátsku a v srbskej Vojvodine.
V čom spočíva činnosť Zväzu
vyslúžilých vojakov v ktorom
aktívne v Rači pôsobíte?
Zväz
vyslúžilých
vojakov
je
združením s jednou z najdlhších
nepretržitých tradícií u nás,
založený bol v roku 1876 ako
humanitárny a vlastenecký spolok
bývalých vojakov, členom v Rači bol
už môj prastarý otec Anton Krampl.
Okruh činností je široký, ako členovia sa venujeme ochrane vojenskohistorických tradícií Slovenska,
muzeálnej, archívnej a dokumentačnej
činnosti,
v
rámci
humanitárnej
činnosti
zase
napríklad organizovaniu pravidelných akcií darovania krvi a ochrane
životného prostredia. Dôležitým
prvkom v činnosti je športová
strelecká činnosť a šírenie povedomia o tejto športovej disciplíne
u nás.

Prečo je dobré, aby sme
pripomínali vojenskú históriu?

si

Jedna stránka veci je tá, že vojenská
história ako taká je nerozlučnou
súčasťou našej miestnej račianskej
histórie a túto račiansku históriu
nerozlučne tvorí, vec má však často
pre mnohých aj osobný presah –
najmä vtedy, ak hovoríme napríklad
o padlých Račanoch, ktorých osudy
sa Zväz vyslúžilých vojakov snaží
dokumentovať.
Prečo ste sa rozhodli venovať
právu? Aká bola vaša cesta
k tomuto povolaniu?
Tých dôvodov bolo viacero a nevidím problém priznať, že o mnohom
som mal v tomto smere v šestnástich
rokoch pomerne naivnú predstavu,
hoci v základe to považujem za
správne rozhodnutie. Právo som
študoval na Právnickej fakulte
Univerzity Komenského a štúdium
som ukončil štátnou skúškou v roku
2013.
Právo samotné má s históriou
mnoho spoločné, smerom do minulosti je v podstate výsledkom
historického vývoja. Smerom dopredu zase tvorí budúcnosť. Čím je
právo robené kvalitnejšie, tým sú
štát i spoločnosť spravované lepšie,
viac sa podarí zrealizovať a o to je
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potom aj naša súčasnosť i história
bohatšia.
Aké životné situácie a problémy ľudí
pomáhate najčastejšie riešiť?
Ten záber je pomerne široký, základ
však určite tvoria problémy z oblasti
občianskeho práva, osobne sa ale
nevyhýbam ani riešeniu administratívno-právnych problémov, čo
možno niektorí iní kolegovia až tak
veľmi „nemusia“.
Keď sa obzriete do nedávnej minulosti, čo najdôležitejšie sa vám
podarilo v Rači dosiahnuť?
Ak by som mal vybrať len jednu
jedinú vec, bol by to Zoznam všetkých padlých Račanov, na ktorom
sme v Zväze vyslúžilých vojakov
začali už takmer pred dvoma rokmi
pracovať. Bohužiaľ, otázka našich
padlých spoluobčanov bola téma,
ktorej sa v Rači, dovolím si povedať,
až
niekoľko
desiatok
rokov,
nevenovala žiadna systematická
pozornosť.
Je známe, že zoznam na Pomníku
padlých hrdinov v parku J. M. Hurbana nie je kompletný a chýbajú na
ňom viaceré mená. V najväčšej úcte
k týmto našim spoluobčanom sme
preto začali opatrne vyhľadávať
a dávať dohromady údaje a informácie, ktoré sa nám postupne darilo
zhromažďovať.
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V mnohom nám pomohli sami Račania, ktorých sme viackrát požiadali
o pomoc, zvyšok bola korešpondencia s archívmi, rešerše rôznych
zoznamov, záznamov, skladanie
a porovnávanie informácií po večeroch.
Určite nie o všetkom, ale o mnohom
máme dnes o dosť lepšiu predstavu
a viacero z našich spoluobčanov už
dnes nie je len zabudnutým menom
na pamätnej doske, ale niekým, kto
má opäť svoju tvár a svoj príbeh.
Mnohí ľudia si vás v Rači spájajú
najmä s aktivitami na počesť
slovenských dejateľov, napr. Andreja Hlinku, či Milana Rastislava
Štefánika...
Úcta k miestnym i národným dejinám bola vždy v Rači hlboko zakorenená. Že v týchto aktivitách dnes
pokračujeme, považujem za niečo
úplne prirodzené.

Výkon funkcie miestneho poslanca
vnímam ako službu ľuďom a službu
obci, z ktorej pochádzam, v ktorej
som vyrastal, ktorej chcem všetkými
spôsobmi pomáhať a ktorú chcem
chrániť.
O tom, že záujem obce je v mojom
prípade na prvom mieste nebude
verím pochybovať nikto. Návrhy
a ponuky kandidovať ako nezávislý
kandidát som odmietol, z hľadiska
môjho národného presvedčenia by
som to nepovažoval za úprimné.
Stíhate aj nejaké hobby? Ak vôbec
máte voľný čas, ako ho trávite?
Je pravda, že toho voľného času veľa
nie je, ale to platí dnes asi u väčšiny
ľudí. Pokiaľ môžem, snažím sa tento
čas venovať rodine, najmä môjmu
synovcovi a mojej neterke.

SÚŤAŽ
SÚŤAŽ O
O KNIHU
KNIHU

Už niekoľko rokov takto organizujeme napríklad cyklotúru k Mohyle
Milana Rastislava Štefánika v Ivanke
pri Dunaji, osobnosť Andreja Hlinku
si
pripomíname
napríklad
položením vencov k pomníku Andreja Hlinku na námestí v Rači.

O RAČI

Prečo kandidujete za poslanca
miestneho zastupiteľstva v Rači?
Prečo za Slovenskú národnú stranu?

VIAC INFO
STR.13
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Mária
Bendíková:

Fiesta predstavuje španielsku ľudovú slávnosť
a preto aj my sme kompozíciou jedál naladení
blízko k ľudu
Nejeden Krasňančan, ale i návštevník Rače si zamiloval lahôdky na
Peknej ceste. O zákazníkov sa tam
denne stará Mária Bendíková, ktorá
pochádza z malebnej dedinky
Hrušov. Lahôdky Fiesta majú
rovnaký názov už 20 rokov, tento
názov sa dedí od prenajímateľa
k prenajímateľovi.
Vedúca Mária Bendíková pristupuje
vždy ku každému zákazníkovi
s čarovným slovíčkom „Nech sa
páči“ a s úsmevom na tvári.
O marketing a komunikáciu lahôdok
na sociálnej sieti sa stará Milan
Perný z hudobnej skupiny Hergottovci.
Ako vznikli Lahôdky Fiesta?
V Bratislave som od roku 1999.
Začala som pracovať v Lahôdkach
Fiesta ako predavačka. Aj vtedy to
malo názov FIESTA. Prvým majiteľom
bol pán Viktor Mikolášek u ktorého
som pracovala dva roky. Potom
podnik prevzal pán Jurko Slaný, ku
ktorému som vôbec nechcela ísť
pracovať.
Budil dojem toho najhoršieho
chlapa, no v skutočnosti to bol
dobrák. Pán Slaný urobil zo mňa
vedúcu. Spolupracovali sme spolu
20 rokov a následne mi podnik

ponúkol k prenajatiu.
Ako vás zaviedli cesty až do
Bratislavy?
Pochádzam z malebnej dedinky
Hrušov v chudobnom stredoslovenskom kraji. To bol aj jeden
z dôvodov, prečo som prišla v roku
1999 hľadať prácu do Bratislavy.
Vystúpila som na hlavnej stanici
v Bratislave a z telefónnej búdky
som zavolala jednu známu mojej
známej a dohodli sme sa na stretnutí na Šancovej ulici. Nakoľko
vtedy neboli mobily, aby sme sa
spoznali, dohodli sme si vopred
farbu oblečenia. Potom sme spolu
šli ku nej domov a vytelefonovávali
sme voľnú prácu podľa inzertných
novín.
Našli sme tieto Lahôdky, prišli sme
sem a páni majitelia ma vybrali na
základe toho, že som im rozpovedala príbeh o mojej chorej dcére.
O vtedy málo známej diagnóze alergii na lepok, ktorou tiež trpela.
Bola som vybratá a som tu do dnes.
Jedlo varíte každý deň skoro ráno,
čerstvé... Ako vyberáte jedlá do
ponuky?
Áno, každé ráno vstávam vo veľmi
skorých ranných hodinách, aby

o 8:00 boli už prvé jedlá v ponuke.
Občas mi susedovci v noci búchajú
na okno, že čo ešte nespím :) Ako
vyberám jedlá? Ak ma neotravuje
náš marketér pán Perný je to o tom,
ako ma kopne múza. Veľa krát
varíme aj podľa želania zákazníkov.
Ešte dodám s úsmevom, že tento
svojrázny pánko ma málokedy za
niečo pochváli.
Čo majú Račania najradšej?
Koložvársku kapustu, makové gule,
kotlíkový guláš, držkovú polievku,
zeleninovú a fazuľovú polievku,
langoše .... a palacinky sú TOP.
Musím sa pochváliť, že takmer každý
deň máme v ponuke niečo sladké
a v poslednej dobe si ľudia obľúbili
k raňajkám naše chlebíčky.
Aké máte plány? Čo by ste chceli
zmeniť?
Ja už nemám plány. Ja už mám len
jedno prianie, aby ma zákazníci
neopustili a aby mi to tu vydržalo do
dôchodku. Čo sa týka zmien, budem
rada, ak mi každé jedno splniteľné
želanie a zmenu navrhnú naši zákazníci.
Ďakujeme za rozhovor.
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Chápem, že nie všetci môžu živé
alebo sušené kvety. Alergici,
astmatici a mnohí ďalší fungujú na
umelých kvetoch, prevedením aj
kvalitou sú na vysokej úrovni.
Robíte vychýrené vence, známe
široko-ďaleko. Najčastejšie na akú
príležitosť? Ako ste sa dostali k ich
viazaniu, aranžovaniu?

Alžbeta Alexandrová:
Kvety namiesto slov je mottom
mojej ﬁrmy
Predstavujeme vám ďalšiu osobnosť
z Rače, kvetinárku a aranžérku
Alžbetu Alexandrovú, ktorá prevádzkuje kvetinárstvo Bella na ulici
Barónka 14 v historickej časti Starej
Rače, v bočnej uličke vedľa
Nemeckého
kultúrneho
domu
neďaleko Pálffyho kúrie. Pochádza
z Martina, ale Raču si zamilovala
a žije v nej s prestávkou už skoro 40
rokov. Aranžovaniu sa vyučila už
v 80-tich rokoch, počas štúdií na
strednej škole. Robí vychýrené
vence, známe široko-ďaleko.
Prečo práve kvety? Čím vás očarili?
Od malička som inklinovala
k prírode, pochádzam z Martina
a prázdniny som trávievala u starej
mamy na juhu Slovenska. Bola to
veľmi múdra žena, skoro ovdovela
a na pleciach jej ostalo hospodárstvo a dve dcéry. Pestovala vinič,
kukuricu, ľan, chovala hydinu a hospodárske zvieratá, tkala a vyšívala,
rozumela
bylinkám,
pomáhala
ľuďom.
V mojich očiach bola veľmi múdra
a srdečná, taká som chcela byť aj ja,
aj vďaka nej bola voľba budúceho
povolania jednoduchšia. V roku 1980
som ukončila odbornú školu
v Želovciach v odbore – Záhradníctvo, špecializácia na kvetinárstvo,

zeleninárstvo, ovocinárstvo a sadovníctvo. V roku 1982 som maturovala
v Zemianskych sadoch v tomto istom
odbore. Obe školy boli spojené
s praxou, kvety mi učarovali najviac.
Základy môjho aranžovania teda
siahajú do študentských čias.
O čo majú Račania najväčší záujem?
Kto je váš typický zákazník? Aký je
váš najobľúbenejší kvet? Čo si
myslíte o umelých kvetoch?
Kvety namiesto slov - je mottom
mojej ﬁrmy, preto aj Račania nájdu
u mňa kvety k akejkoľvek príležitosti. Nájdu u mňa kvety pre všetkých,
pre byt, dom aj záhradu, či balkón.
Spolupracujem s rokmi overenými
pestovateľmi kvetov určených na
výsadbu, od jarných až po chryzantémy. Typickým zákazníkom je
každý, kto príde ku mne. Niekedy
potrebujú len poradiť, inokedy len
prehodiť pár slov, alebo sa potešiť
pohľadom na kvety. Sú pre mňa ale
všetci dôležitý, bez nich by to nešlo.
Viacerí sa poznáme a sú už viac, ako
len „zákazníci“.
Obľúbený kvet vyslovene nemám,
pre mňa sú všetky výnimočné
a krásne. Umelé kvety? No aj tie
prešli vývojom... Račania sú skôr za
prírodné materiály. Využívam všetko
čo príroda, les a záhrada dá.

V skratke, dlhé roky som pracovala
v kvetinárstvach, kde bolo veľa
smútku. Viac ako 4 roky dozadu som
zmenila pôsobisko a z nevyužitej
garáže sme s manželom urobili
obchodík, ktorý som rokmi doviedla
do tejto podoby.
Tu vznikajú vence na každú príležitosť, uvítacie na vchodové dvere,
spomienkové na „dušičky“, alebo
rozlúčkové na poslednú cestu.
Spomienkový – padlým hrdinom,
národovcom, neznámym vojakom,
tak toto sú vence pre všetkých, ktorí
takto vzdajú hold.
Ako vyzerá váš bežný pracovný deň
v kvetinárstve?
Môj pracovný deň záleží od ročného
obdobia, v zime je to kľudnejšie, ale
o to viac aranžovania, jar prepukne
jarnými výsadbami. Leto je príprava
na dušičky. Tým, že do práce
necestujem, nemám zbytočné prestoje a som v podstate doma. Rok
pred dôchodkom si tento stav pochvaľujem. Toto pre mňa nie je práca, ale
veľký koníček.
Čo sa vám na Rači najviac páči?
V Rači žijem s malou prestávkou
skoro 40 rokov. Blízkosť Karpát,
vinohradov, lesov, kde sa viete
stratiť a načerpať silu, zrelaxovať, si
neviem vynachváliť. Nemenila by
som. Mnohé informácie o Rači som
čerpala z rodinných kníh, spomienok mojich svokrovcov. Začiatok
nebol jednoduchý, mnohým výrazom som nerozumela, ale časom sa
to dalo zvládnuť. Odjakživa sa mi
najviac páčilo Račianske Vinobranie.
Ďakujeme za rozhovor.
Viac fotografií z aranžérskeho a
kuchárskeho umenia nájdete
v rubrike Rozhovory na webe
Račianskyvečerník.sk
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Ivan Vrana bez súhlasu vinára
Karola Križanoviča si dal registrovať
na Úrade priemyselného vlastníctva
obrázok,
ktorý
ale
nakreslil
Križanovič.
Ivan Vrana nemal ani súhlas od
Račianskeho vinohradníckeho spolku
na zaregistrovanie podujatia pod
názvom „Špacírka po Račánskych
pivnicách“, ktoré spolok dlhé roky
organizoval a Vrana „spravil špinavosť,“ ako sa otvorenie o ňom
vyjadrili členovia spolku a zo svojich
radov ho preto vylúčili, ako jediného
člena v dlhoročnej histórii spolku.
Redakciu Račianskeho Večerníka
o situácii informovali PhDr. Rastislav
Kollár,
predseda
Račianskeho
vinohradníckeho spolku a člen
spolku, vinár Karol Križanovič.
Spolok bol nútený zmeniť názov
podujatia „Špacírka po Račánskych
pivnicách“ na „Koštúfka po Račánskych pivnicách.“
Vrana na otázky Račianskeho
Večerníka odmietol odpovedať, ale
viacero
členov
Spolku
nám
informáciu potvrdilo. Je nepredstaviteľné aby poslanec takto konal,
mal by byť vzorom pre obyvateľov
Rače, ako veci riešiť. Členovia spolku
ďalej uvádzajú, že Vrana dlhodobo
nedodržiaval obchodné dohody pri
predaji ich vína a spôsoboval im
problémy.

Ivan Vrana, poslanec mestskej
časti Rača, bol vylúčený
z Račianskeho vinohradníckeho
spolku. I napriek pochybeniam
ale opätovne kandiduje
v komunálnych voľbách za
iniciatívu Jána Polakoviča
„Spoločný Cieľ“

Občianske združenie Ivana Vranu
„Terroir
Rača“
sprevádzkovalo
priestor Koloničovej kúrie na
Námestí
Andreja
Hlinku
č.4
v bratislavskej mestskej časti Rača.
Priestor záhrady, pivnice a nádvoria
Koloničovej kúrie mal využívať na
podporu vinárov z račianskeho
regiónu.
„Našim úmyslom je organizovať
školenia pre vinárov, gastro
labužníkov, začínajúcich znalcov
dobrého vína a podporovať predaj
vín z produkcie miestnych vinohradníkov,“
chválil
sa
nekriticky
v novembri 2021 v rozhovore pre
Račiansky večerník Ivan Vrana.
Bol to ale Račiansky vinohradnícky
spolok, ktorý vyčistil a revitalizoval
túto
pivnicu
v
priestoroch
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Koloničovej kúrie a i napriek tomu,
že poslanec Vrana vedel že spolok
má dlhodobo záujem o tento
priestor, prenajal si ho sám a bez
vedomia spolku pre svoju Vínnu
záhradu a pivnicu, pre svoje občianske združenie Terroir Rača.
Ivan Vrana si dal tiež v tajnosti, bez
vedomia Račianskeho vinohradníckeho spolku, registrovať ochrannú známku na názov Špacírka po
Račánskych pivnicách, i keď nie je
jeho autorom a vymyslel ho pán
Holík a podujatie pod týmto názvom
dlhé roky organizoval práve Račiansky vinohradnícky spolok ako kolektív autorov.
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O registráciu sa Ivan Vrana pokúsil
tajne, bez vedomia spolku, už
v apríli 2017, Úrad priemyselného
vlastníctva mu ju neschválil, to mu
ale nebránilo v tom, aby si v roku
2019 dal opäť tajne, bez vedomia
Račianskeho vinohradníckeho spolku registrovať obrazovú ochrannú
známku, ktorá obsahuje názov
podujatia Špacírka po Račánskych
pivnicách.
Obrázok s názvom, ktorý si dal Vrana
registrovať ale namaľoval Karol
Križanovič pre Rastislava Kollára.
Vrana nie je jeho vlastníkom a ani
ten si preto nemohol dať zákonne
registrovať. Členovia spolku sa
o tajných nekalých aktivitách Ivana
Vranu dozvedeli len nedávno.

Ďalšie pochybenia, ktoré adresoval
Vranovi Račiansky vinohradnícky
spolok boli, že počas pandémie
koronavírusu požiadal spolok o dar
100 kusov textilných tašiek „Špacírka po Račánskych pivnicách“, ktoré
ako tvrdil, chce dať prešiť na rúška
a darovať ich sociálne slabším
obyvateľom mestskej časti Rača.
V skutočnosti ale Vrana tieto tašky
používa na svojich komerčných
degustačno-prírodovedných prednáškach po viniciach a spolu
s pohárikom sú súčasťou vstupenky,
dobrovoľného príspevku „na podporu vinárov“ v cene min. 10 eur/osoba.
Konanie poslanca Vranu je ďaleko
za hranicami morálky a etiky a preto
by ho, podľa nášho názoru,
obyvatelia Rače za poslanca už voliť
nemali.
Podľa
kandidátky
iniciatívy
Spoločný Cieľ, ktorú vedie bývalý
thajský boxer Ján Polakovič, by mal
Ivan Vrana opätovne kandidovať
spoločne s vinárom Milošom
Maťúšom za poslanca MČ Rača
v októbri 2022, je ale otázne či mu
obyvatelia už uveria a dajú mu svoj
hlas. Veríme že nie.
Ivan Vrana je už štvrtým rokom
poslanec miestneho zastupiteľstva
v Rači, kde nastúpil ako náhradník.
V minulosti bol Vrana podporovateľom starostu Petra Pilinského,
v súčasnosti podporuje kandidatúru
Jána Polakoviča.
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Nebezpečný chodník na Kubačovej nevedia ľudia
z Teamu Bratislava vyriešiť už roky, i napriek
opakovaným sťažnostiam obyvateľov
Šiel som po Kubačovej ulici
a uvedomil som si, že by tam mohol
obyvateľ Rače spadnúť a ublížiť si.
Podnet som nahlásil na stránke
odkazprestarostu.sk
a zhrozený
som zistil, že nebezpečný chodník
Miestny úrad nerieši už viac ako
štyri roky! Problém si prehadzujú
Magistrát a Miestny úrad Rača ako
horúci zemiak.
Primátorom
je
Matúš
Vallo
a vedúcim životného prostredia
a dopravy v Rači jeho kamarát
a stranícky kolega Matúš Čupka.
Obaja sú z novovzniknutej mestskej
strany Team Bratislava (predtým
Team Vallo).
Paradoxom ale je že sa spolu nevedia dohodnúť a nájsť riešenie problému. Odsúvajú si ho už niekoľko
rokov a starosta Rače Michal
Drotován a pravá ruka primátora
Lenka Antalová Plavuchová (tiež
z Teamu Bratislava) sa len mlčky
dlhé roky prizerajú a nič neriešia.
Podnet nahlásil už 17. decembra
2017 paradoxne kamarát súčasného
starostu Michala Drotována a člen
občianskeho združenia Priatelia
Rače Rastislav Turanský, a i napriek
tomu, že je so starostom Rače
Drotovánom kamarát, k vyriešeniu
podnetu stále nedošlo, ani po viac
ako štyroch rokoch.
„Nebezpečný chodník a zjazd. Ani
chodník ani zjazd. Autá si tam ničia
podvozok a chodci za klzka padajú
na šikmine. A skúste prejsť kočíkom!,“ uviedol na stránke odkazpre-

starostu.sk v roku 2017 Rastislav
Turanský z o.z. Priatelia Rače, ktorý
býva neďaleko.
Vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy MČ Rača aktuálne
pre Račiansky Večerník uviedol, že
zodpovednosť je na Magistráte
(problém sa ale nerieši už 4 roky):
„Predmetný
podnet
vyžaduje
pravdepodobne predĺženie chodníka pozdĺž Kubačovej ulice, aby sa
chodci vyhli šikmej ploche vjazdu ku
garážam. Vzhľadom na to, že chodník pozdĺž Kubačovej ulice je
v správe Hlavného mesta považujeme za prirodzené, že jeho predĺženie by malo realizovať práve Hlavné
mesto,“ uviedol Matúš Čupka
z Teamu Bratislava pre Račiansky
Večerník.
„Zaujímalo by ma, aký posun v tejto
veci nastal. Ak túto časť šofér
nepozná, tak si tu poškodí auto
a ako bolo spomínané, prejsť tadiaľto s kočíkom nemôžeme bez toho,
aby som nemusela vstúpiť až na
vozovku!,“ konštatovala na stránke
odkazprestarostu.sk ešte v septembri 2018 obyvateľka Rače, Ivana.
Hlavné mesto SR Bratislava sa
zbavovalo zodpovednosti za riešenie a vtedy reagovalo „Podľa našich
informácií je komunikácia v správe
MČ Rača. Naďalej máme za to, že
riešenie tohto úseku by mal riešiť
magistrát hlavného mesta. Svedčí o
tom aj tento list zo dňa 7.11. 2017,
kde referent oddelenia cestného
hospodárstva na magistráte podrobne vysvetľuje, prečo najskôr na

tomto úseku došlo k náprave
a potom sa to dalo do pôvodného
stavu. Rovnako prisľubuje, že v roku
2018 sa k problému vrátia a vyriešia
ho,“ uviedla v októbri 2018 hovorkyňa MČ Rača, Eva Miklánková.
Oddelenie správy komunikácií
z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy
reagovalo: „… Dodávateľ v dobrej
vôli vyriešil situáciu predmetného
vjazdu na vlastné náklady, avšak
tento stav s takmer metrovým
prevýšením bol síce čiastočne
bezbariérový, ale zase skutočne
život ohrozujúci. Zábradlie, ktoré by
podľa
niektorých
domnienok
situáciu vyriešilo, nie je možné takto
osadiť do existujúceho vjazdu.
Dodávateľ bol požiadaný vrátiť
miesto do predchádzajúceho stavu.
Situácia je teraz (žiaľ) rovnaká ako
pred opravou, ale v prvom rade sme
museli rýchlo napraviť situáciu,
ktorá by mohla mať oveľa vážnejšie
následky. Verím, že občania budú
mať pochopenie, v rámci budúcoročných opráv by sme chceli toto
miesto vyriešiť. Opakujem, že išlo
primárne o opravu vozovky, nie
chodníkov,“ uviedol v roku 2018 Ing.
Martin Kubala, správca komunikácií
Ba III., Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy, ale do dnešného dna
nikto z Magistrátu nekonal.
Hovorkyňa MČ Rača v roku 2018
reagovala a zdôrazňovala miestnu
príslušnosť predmetnej cestnej
komunikácie. „Zároveň by sme
chceli dať do pozornosti stránku kde
je uvedený zoznam komunikácií,
v ktorom sú rozdelené komunikácie
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v abecednom zozname, podľa
správy. Pod poradovým číslom 775
je uvedená Kubačova ulica ako
komunikácia II. triedy. Správcom
komunikácií II. triedy je magistrát,
ktorý zabezpečoval aj celoplošnú
opravu tejto komunikácie spolu aj
s chodníkmi. V dotknutej časti je
Kubačova ulica na parc. č. 891/136
a táto je ohraničená zo strany rodinných domov, ich oplotením a na
druhej strane zeleňou za chodníkom.
Inkriminovaný
chodník
v podnete je teda v správe magistrátu. Mestská časť Rača bude
v prípade opravy nápomocná
a máme záujem na oprave spolupracovať, ale zadanie musí prísť
z hlavného mesta,“ uviedla v októbri
v roku 2018 hovorkyňa MČ Rača, Eva
Miklánková.
Poznámka redakcie Račianskeho
Večerníka: V zozname ulíc je Kafendova zaradená pod správu miestnej
časti Rača, nie Magistrátu, ako
komunikácia III. triedy a je akýmsi
predĺžením chodníka predmetnej
Kubačovej ulice.

V decembri 2020 reaguje Mgr. Matúš
umelecké
a jeho(foto:
Ján Ťapák
J.Ť.)
archívdiela.
Ján Ťapák
Čupka, vedúci
životného
prostredia
a dopravy MČ Rača: „Podnet presúvame späť do zodpovednosti Magistrátu nakoľko ide o predĺženie
chodníka, ktorý spravuje Magistrát.
Prípravu a ﬁnancovanie úpravy
chodníka musia preto zabezpečiť
kolegovia, ktorí v minulosti už raz
priestor preasfaltovali. Zároveň nám
nie je jasné akým spôsobom by
prebiehala následná starostlivosť
o nový úsek chodníka, keby ho
ﬁnancovala mestská časť zo svojich
vlastných zdrojov. Z takéhoto
nastavenia veci by vyplývalo, že
mestská časť sa bude starať o približne osem metrov chodníka a jeho
zvyšok pozdĺž celej Kubačovej by
spravoval Magistrát. Toto by vytvorilo ešte väčší chaos pri správe verejných priestorov ako je to dnes. Ako
Mestská časť Bratislava – Rača sme
pripravení poskytnúť pri riešení
tohto podnetu potrebnú súčinnosť,“
reagoval Mgr. Matúš Čupka.
Problém si prehadzuje Magistrát
s Miestnym úradom Rača, ako horúci

zemiak. Obaja zodpovední Čupka,
i Vallo sú zároveň členmi Teamu
Vallo/Teamu Bratislava, pravou
rukou, viceprimátorkou primátora
Matúša
Valla
je
bývalá
vicestarostka Rače Lenka Antalová
Plavuchová, ktorá kandidovala
v roku 2018 a bola zvolená za Team
Vallo. Problém sa ale i napriek tomu,
že sú všetci „Vallovi ľudia“ roky
nerieši.
Po publikovaní článku v marci 2022
a tlaku verejnosti nás kontaktovala
viceprimátorka Lenka Antalová
Plavuchová
z Teamu Bratislava
a prisľúbila, že predmetný chodník
bude už opravený v letných mesiacoch v roku 2022.
Nestalo sa tak ale ani do 20.
septembra 2022!, kedy píšeme tento
odsek. Na naše otázky v podstate
odmietla reagovať a termín opráv
nespresnila. Stihnú to s Matúšom
Vallom do volieb? Nechajme sa
prekvapiť.

Rača

je hlavné
mesto Bratislavy!
Račiansky
nskyvecernik.sk

Viac článkov nájdete na www.racia
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Priestory bývalej pivárne U troch zajacov znovu ožijú.
Reštaurácia BeAbout otvorí v Rači novú prevádzku
V spodnej časti bývalej pivárne na
námestí
Andrea
Hlinku
pri
Koloničovej kúrii v Rači bude v troch
miestnostiach rozľahlá reštaurácia
vrátane terasy. Račiansky Večerník
sa zhováral s Tomášom Jozaniakom,
zakladateľom reštaurácie BeAbout Milujeme burgery.
„Prevádzku v Rači momentálne
rekonštruujeme, trošku nás zabrzdila Corona, vojna a zdražovanie,
nedostatok personálu, no máme
v pláne najneskôr na jar 2023
otvoriť. Samozrejme za predpokladu že nebude nejaká globálna
vojna,“ vyjadril sa pre Račiansky
Večerník Tomáš Jozaniak, manažér
BeAbout.
„Reštaurácia bude zameraná na
americkú kuchyňu, no zamontujeme
aj prvky Račianskej gastronómie,
teda niečo slovenskejšie. Vchod
bude z ulice tak ako bol pôvodný.
Ten bočný prvý rušíme, nahradíme
ho oknom, vo veľkej časti bude
reštaurácia, zadná budova sa zbúra
a bude sa tam nachádzať terasa.
Pôvodná pivnica bude slúžiť ako
vínny sklep, jednoduchá s ponukou
Račianskych vín,“ doplnil Tomáš
Jozaniak.
Reštaurácia BeAbout bola prvá
typická Bratislavská Burgráreň
a vždy sa zameriavala hlavne na
kvalitu mäsa a omáčok, vznikla už
v roku 2009 v priestoroch bývalej

jedálne dievčenského internátu
Univerzity Komenského na Prešernovej ulici č.4 v centre Starého
Mesta.
V zadnej časti novej prevádzky
v Rači bude terasa, vchod do
reštaurácie bude spredu, zo strany
kruhového objazdu, ako bol ten
pôvodný. Zákazníci tak nebudú
musieť už zbytočne chodiť poza roh.
V prednej časti prevádzky bude
miestnosť s kapacitou 30 ľudí,
v strednej časti a na zadnej terase
pre 80 zákazníkov, zároveň v prednej časti bude i malá terasa, pri
vchode z ulice.
Na zadnej veľkej terase bude
smerom do bočnej Popolnej ulice
veľké okno 3 x 3,4 metra – výrez
skleneným oknom do vnútra
prevádzky. Okoloidúci,
cyklisti,
turisti uvidia zákazníkov, ako sa
bavia a vychutnávajú si dobré jedlo
a doslova ich to „vtiahne“ do
reštaurácie.
„V Rači budeme robiť samozrejme aj
donášku a veríme, že oslovíme aj
Svätojuranov,
či
Pezinčanov,“
doplnil Tomáš Jozaniak.
„Prečo sme si vybrali práve Raču?
V podstate je to tak, že moja
Mamina tu teraz býva na Rendezi,
často som sem chodil, vedel som že
tento priestor tu je, lebo som chodil

po Karpatoch, keď som bol mladší,
bol som tu na pive a na polievke
a tak isto na Vinobraní. Na začiatku
roku 2019 som videl inzerát, že to
predávajú a neskôr sme sa dohodli,“
uviedol Tomáš Jozaniak.
Minulý rok sa predstavili BeAbout
zákazníkom v Rači vo Vínnej záhrade
Koloničovej kúrie, kde testovali aké
majú zákazníci chuťové preferencie.
Okrem burgerov skúsili piecť
prasatá, porcceti a burittá (podobné
kebabu), ktoré si okrem burgerov
Račania obľúbili najviac. Samozrejme že oni ho nevolajú kebab,
zaujímavejší je aj v tom, že BeAbout
má svoje špeciálne omáčky.
„História našich omáčok, ktoré
používame od vzniku, siaha až do
Londýna, kde som pracoval pred 15
rokmi v 5 hviezdičkovom hoteli, kde
som strávil 6 rokov so šéfkuchárom
ktorý varil aj pre britskú kráľovnú.
On nám na všetky omáčky dal recepty a máme ich v BeAbout doteraz.
Barbecue, mojo, ranch..., ktorúkoľvek omáčku si u nás dáte - to sú
od neho. A tak isto nám dal základný
recept na burger placku, čiže je to
odlišné tým, že máme tieto
zaujímavé omáčky, ktoré nemá nikto
v Bratislave a v podstate spôsoby
prípravy mäsa a kvalitné suroviny,“
prezradil Tomáš Jozaniak.
Neďaleký Pivovar U Ábela má síce
veľkú ponuku remeselných pív
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vlastnej produkcie, ale nemá v
ponuke jedlo. V minulosti si, podľa
manažéra BeAbout, vyžadovali
hostia remeselné pivá, no tomu je
už koniec. „My budeme čapovať
jedno kvalitné pivo v lete, jedno
v zime. Tankový Budvar 10-ku v lete,
tankový Budvar 11-ku v zime,“ prezradil manažér reštaurácie BeAbout.
Vo vrchnej časti pôvodnej budovy
pivárne U troch zajacov plánovali
majitelia BeAbout investíciu za 810
tisíc eur, vybudovanie 16 bytových
jednotiek, ale stopla ich nerealizovateľná požiadavka stavebného
úradu na vybudovanie 16-tich
parkovacích miest.
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(Ferencz) Krížik. Bol bratom
Albertíny Krížikovej, vydatej za
Karola Meszároša (nar. v roku 1868).
Rodina Meszárošovcov hostinec od
obce
odkúpila.
Keďže
Karol
Meszároš sa v Budapešti vyučil za
mäsiara, v objekte mal aj prevádzku
mäsiarstva. Mali spolu 7 detí.
Manželka Albertína zomrela veľmi
skoro, vo veku 34 rokov. Karol
Meszároš
neskôr
prenechal
mäsiarstvo synovi Karolovi (nar.
1907), tiež vyučenému mäsiarovi
a hostinec synovi Alexandrovi (nar.
1912), ktorý sa vyučil v Prahe za
cukrára a v Bratislave za kuchára.

História hostinca U troch zajacov na
Námestí Andreja Hlinku 6-8

V tomto hostinci mal svoje
patronátne sídlo aj Dobrovoľný
hasičský zbor až do vybudovania
vlastného objektu v roku 1939. Hostinec mal okrem jednotlivých
spoločenských
miestnosti
aj
pomerne veľkú sálu s javiskom, kde
sa konali tradičné bály a v roku 1939
v nej zriadili račianske kino Hlinkovej gardy, ktoré v roku 1941
premiestnili do novopostaveného
Katolíckeho kultúrneho domu.

„V objekte dnešného domu bol
pôvodne obecný hostinec, ktorý mal
pred prvou svetovou vojnou
v prenájme od obce František

V októbri 1948 sa začalo s výstavbou
novej sály a už na Silvestra 1948 sa
v nej konala tanečná zábava. Sála
existuje dodnes. V roku 1951 bol

Prečítajte si úryvok o histórii pôvodného hostinca z pera Ľudovíta
Havloviča z knihy „Rača. Z dejín
a pamiatok,“ ktorú vydala jeho
manželka pani Mária Havlovičová
a zakúpiť si ju môžete v Račianskom
muzeálnom spolku.

hostinec Alexandra Meszároša
znárodnený. Po tomto období patril
Zväzarmu a bola tu sušiareň
a baliareň padákov. Neskôr tu malo
sklad obilia miestne JRD a národný
podnik Reštaurácie a jedálne (RAJ)
sklad reštauračného zariadenia.
V roku 1969 RAJ po rekonštrukcii
začal v bývalej sále hostinca
s prevádzkou reštaurácie. V prednej
časti zriadili Espresso. V roku 1991
bol objekt v reštitúcii po 40 rokoch
navrátený
Alexandrovi
Meszárošovi,“ píše Ľudovít Havlovič vo
svojej knihe „Rača. Z dejín
a pamiatok“.

SÚŤAŽ

O KNIHU O RAČI
Milí čitatelia,
vystrihnite do 31. októbra kupón,
nalepte ho na korešpondenčný
lístok, alebo pohľadnicu a pošlite nám ho poštou na adresu:
Mgr. Marián Luha, šéfredaktor,
Račiansky Večerník, MEDIAHUB,
Karpatské námestie 7770/10A,
831 06 Bratislava, alebo ak
radšej používate email, napíšte
šéfredaktorovi správu na adresu
marian@luha.sk.
Odpovedzte na otázky: Čo by ste
na Račianskom Večerníku zlepšili a čo sa Vám páči?

Vizualizácie: architekti zo štúdia scale

Jedného z vás vyžrebujeme
a obdarujeme exkluzívnou knižkou „Rača. Z dejín a pamiatok“
z pera Ľudovíta Havloviča s jeho
podpisom, ktorú sa nám podarilo získať od Račianskeho
muzeálneho spolku.

KUPÓN

14 MARCEL KADLEČÍK, KANDIDÁT - SPOLOČNÝ CIEĽ

Račianskyvečerník.sk

Marcel Kadlečík, hasič a kandidát na poslanca iniciatívy
Spoločný Cieľ šíril na sociálnej sieti konšpirácie a nenávistné
prejavy voči Ukrajine

Na moje otázky odmietol odpovedať
a vyhrážal sa diskreditáciou mojej
osoby, tvrdil že ak článok zverejním
budú ma ohovárať hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru v Rači.
Marcel Kadlečík i po mojom upozornení naďalej šíril na sociálnej sieti:

Názory Marcela Kadlečíka sú nebezpečné i preto, že súčasťou združenia
dobrovoľných hasičov v Rači sú aj
mladí hasiči, deti vo veku 9-12 rokov,
na ktoré má chtiac-nechtiac vplyv.
Kadlečík takéto názory šíri dlhodobo.

• konšpirácie, napr. i z konšpiračného webu Bádateľ.net

Podobné pro ruské názory opakovane prezentovala osobne na
hasičskej stanici aj veliteľka hasičov
Daniela Rősselová Olenočinová a jej
manžel Miňo Olenočin, ktorí obhajovali vojnu na Ukrajine, prezentovali
ju ako záchrannú akciu Ruska voči
Banderovcom na Ukrajine. Miňo
Olenočin zároveň chodí na hasičskej
stanici ozbrojený a nosí pri sebe až
tri (!) chladné zbrane (nože), i počas
výcviku mladých hasičov na
hasičskej stanici.

• nevie diskutovať, na otázky odmieta odpovedať, rozhovor ktorý
poskytol v minulosti pre Račiansky
Večerník za neho napísala jeho
kamarátka, veliteľka Dobrovoľných
hasičov v Rači, dúbravčanka Daniela
Rősselová Olenočinová (po tomto
zistení sme publikovaný rozhovor
zo stránky samozrejme hneď stiahli).

Politické názory Marcela Kadlečíka
a manželov Olenočinovcov a ich
správanie by mohlo mať negatívny
vplyv na vývin detí, mladých
hasičov. Manžel veliteľky bol dokonca niekoľkokrát pod vplyvom alkoholu na hasičskej stanici, a sama
Olenočinová ponúka návštevám na
hasičskej stanici alkohol.

• myšlienky
fašistickej
strany
Republika (odídencov zo strany
Naše Slovensko)
• nenávisť k utečencom, vojne na
Ukrajine a sympatie s Ruskom - je
otvorene pro ruský, zdieľa ruskú
propagandu, obhajuje vojnu na
Ukrajine

Prostredie hasičskej stanice pod
vedením týchto ľudí, som toho
názoru, je absolútne nevhodné pre
deti. Ohrozuje psychický a morálny
vývin maloletých. V súčasnej dobe je
prokremeľská propaganda zároveň
priamou bezpečnostnou hrozbou
pre všetkých občanov našej krajiny
a jej demokratické zriadenie
Dobrovoľní hasiči v Rači by mali byť
tiež apolitickou organizáciou, čo ale
v skutočnosti nie sú, robia tiež
dlhodobo kampaň (už takmer rok)
nielen v prospech Marcela Kadlečíka, ale i ostatných kandidátov iniciatívy Spoločný Cieľ, napr. Jánovi
Polakovičovi a Dominikovi Vrbovi.
Dve kampane navrhla a spoločne
s hasičmi zrealizovala pre Spoločný
Cieľ priamo veliteľka DHZO Daniela
Rősselová Olenočinová.
Mgr. Marián Luha
šéfredaktor

Marcel Kadlečík

