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Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať...

Iste ste si všimli, že naša Borinka sa
začína prebúdzať. Jednoducho sa stretlo
zopár ľudí, ktorí sú ochotní to málo času, čo
každému zostane pri dnešnej hektike, venovať
na dobro veci. Preto, aby našim údolím nešla
diaľnica, preto, aby sa Borinčania mali kde
stretávať a deti vyblázniť, preto, aby nám tu
bolo všetkým spolu fajn. Sú ochotní písať

PajštúnskyPajštúnsky

Optimistický úvodník

niekoľko desiatok stranové projekty a skúšať
šťastie, či z nich nekvapne aspoň tisícka
euráčov, napríklad na pieskovisko. Lebo keď
netečie, aspoň kvapká... a okrem vody
v borinskom potoku dlhé desaťročie netieklo
týmto smerom vôbec nič.

Títo „nenapraviteľní snílkovia“ majú krycie
meno OZ Pajštún a pod touto hlavičkou sa im
podarilo zabodovať už v niekoľkých
projektoch. Možno si spomínate na mravenčiu
prácu Adi Kušíkovej s borinskými deťúrencami
alebo aktívny odboj úderky OZ Pajštún pri
hrozbe diaľnice. Tie úplne najčerstvejšie, ešte
voňavé aktivitky, pri ktorých budeme
potrebovať každú pomocnú ruku a každé
jedno EVRI, máte spísané na týchto stránkach
Pajštúnskeho Hlásnika.

„Pajštúnsky rínek“ za bývalou školou,
dnešným Gerionom, ktorý by mal slúžiť nám
všetkým ako také námestíčko na stretnutia,
debaty a hru detí, ďalej projekt Dobrá krajina
na obnovu a skultúrnenie výmoľovej cestičky
do rybníčka pod Pajštúnom a celkom logicky
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Deti pri tvorbe bylinkovej špirály 
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do rybníčka pod Pajštúnom a celkom logicky
sa na svet vypýtali aj 2% z dane...

Milí naši Borinčania, pridajte sa ku nám! Ak
ste šikovní domáci kutilovia, alebo remeselní
majstri, ak máte dobré nápady a chuť Borinke
pomôcť, alebo ak nepatríte do žiadnej
z uvedených skupín, tak Vám možno zvýšilo
nejaké to euro z vianočných nákupov... alebo
spomínané 2% z daní... Budeme sa na Vás
tešiť!

A viete, čo je na tom všetkom najkrajšie?
Nikomu ani len nenapadne, deliť nás na
prisťahovalcov a starousadlíkov... ☺

A aby som nezabudla: ďakujeme, že nám
pomáhate pomáhať!

Za OZ Pajštún
Ľuba Tomášiková

Február

Marec    

Apríl      

chceme
spadnutých
mala v
spevneným
podobe
najmenších

Informácie
„rozvíjajúcej
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Projekty  v  roku  2010

Vážení občania,
Občianske združenie (OZ) Pajštún pracuje v
spolupráci s obcou Borinka tento rok na 2 hlavných
projektoch:
Pajštúnsky rínek – záhradu za Gerionom budeme

na verejný park s ihriskom pre najmenších –
len v predbežnom návrhu architektonického

riešenia je napríklad altánok, pieskovisko, šmykľavka,
hojdačky...
Podpajštúnske korzo a jeho torzo – toto leto
chceme vyčistiť Rybníček a studničku, zbaviť ich

Deti pri tvorbe bylinkovej špirály – jar 2009 (Foto: A. Kušíková)

Aktuality

– zamestnanci, požiadajte zamestnávateľa o ročné
zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2009

Marec    – poldenná hra pre deti na rínku za Gerionom

Apríl      – plánovací víkend na rínku v rámci projektu Pajštúnsky 
rínek                                       

chceme vyčistiť Rybníček a studničku, zbaviť ich
spadnutých stromov, odpadkov a bahna. Turistom by

v ich blízkosti slúžiť nová krytá besiedka so
spevneným ohniskom, lavičky vytesané z dreva v
podobe živočíchov, drevené preliezky a zábavky pre
najmenších. (RŠ)

Informácie o aktivitách budeme prinášať aj na internete na
„rozvíjajúcej sa“ stránke občianskeho združenia: www.pajstun.sk.



Projekty

Pajštúnsky  Hlásnik

Podpajštúnske korzo a jeho torzo

Jedného pekného dňa sme sa my, Borinčania, ocitli
DOBRÚ KRAJINU vymyslela a zastrešila Nadácia PONTIS,
združeniam a rôznym dobrovoľníckym zoskupeniam,
vyzbierať peniaze na veci, ktoré ich trápia a ktoré by chceli
bol veľký, no iba 52 projektom spomedzi 250-tich sa podarilo
sme boli medzi nimi!

Štart projektu bol veľkolepý – 17. novembra 2009 v PKO
všímavých. Naša účasť na otvorení bola viac než
borinskému vodníkovi z Rybníčka v podaní Tomáša
nevedela prestať stískať a bozkávať Iveta Radičová a taktiež
Pajštúnskeho kráľovstva made by Zuzka Krištínová. Takmer
kvôli krásnym červeným biojabĺčkam nazbieraným na Záhumenici
veľká lúka pod Pajštúnom, ktorá bude onedlho tiež zastavaná/
s pajštúnskymi symbolmi, ktoré sme po nociach piekli a ozdobovali
manželmi… Jednoducho romantika ☺

Podpajštúnske
názvom
Rybníčku
nezabudnuteľným
cesta"
spomienkou
výmoľová
ľudskými
altánkom,
informačnej
ktoré sme
spoločne
Tak aby
okna ☺.

Mnohí
našli v schránkach,
www.dobrakrajina
možností,
byť peňažný
a makať
vybudovanie

manželmi… Jednoducho romantika ☺

Prezentácia projektu v bratislavskom PKO –
jeseň 2009 (Foto: www.dobrakrajina.sk)
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vybudovanie
informačno
Na turisticko
vytesané
rôzne
bukovom
osadiť odpadkové
plánu a
niekedy
rad Rozprávková
spojená
rodina
milovníka
Vystavené
Tomu sa

Čaká
palce! (ĽT)

Borinský vodník s Ivetou Radičovou (Foto: Ľ. 
Tomášiková)

Na projekt „Podpajštúnske korzo a jeho torzo“ na
stránke www.dobrakrajina.sk prispelo do
uzávierky 19 darcov: D. Kadlečovič, J. Stašek, V.
Šoošová, D. Gronová, J. Kopáčová, T. Kmiť, R.
Škoda, Ľ. Tomášiková, P. Strižková, R.
Dobošová, A. Záhorčáková, V. Trulíková, P.
Kulifaj, R. Filípek, P. Cích, P. Prepiak, V. Buzek,
atď. Ďakujeme!

Projekty

v Dobrej krajine.
PONTIS, aby pomohla

ako sme aj my,
chceli vylepšiť. Záujem

podarilo uspieť. My

PKO na Koncerte pre
viditeľná vďaka

Tomáša Kmiťa, ktorého
taktiež vďaka zástave

Takmer bitka sa strhla
Záhumenici /pozn.

zastavaná/ a o perníčky
ozdobovali s našimi

Tabuľa pri ceste k Pajštúnu (Foto: T. Kmiť)

Podpajštúnske korzo a jeho torzo – za týmto dlhým
názvom sa skrýva snaha premeniť starú výmoľovú cestu k
Rybníčku na miesto, kde bude prechádzka príjemným a
nezabudnuteľným zážitkom. Zanedbaná, kedysi „kráľovská

na Pajštún je dnes zabudnutou ošumelou
spomienkou na časy dávno minulé. Nádherná prírodná
výmoľová cesta je lemovaná odpadkami, po víkende i
ľudskými výkalmi, spadnutými stromami, schátraným
altánkom, zanesenou studničkou, bez akejkoľvek
informačnej hodnoty. Úžasné kultúrne a prírodné bohatstvo,

sme zdedili. Naučme sa nesprávať k nemu macošsky a
spoločne priložme ruku k obnove vstupnej brány na Pajštún.

aby sa „hradná pani Pajštúna" nebála pozrieť von z
.

Mnohí z Vás už tak urobili prostredníctvom šekov, ktoré
schránkach, niektorí dobrí ľudia sa zaregistrovali na

dobrakrajina.sk a prispeli cez internet. Je veľa
možností, ako sa zapojiť, ak máte chuť. A vôbec to nemusí

peňažný dar. Ceniť sa bude aj ochota vyhrnúť si rukávy
makať. Čaká nás čistenie a obnova studničky,

vybudovanie nového altánku a ohniska, osadenie

Tabuľa pri ceste k Pajštúnu (Foto: T. Kmiť)

vybudovanie nového altánku a ohniska, osadenie
informačno-náučných tabúľ, v pláne máme aj niečo pre deti.

turisticko-náučnom chodníku chceme osadiť lavičky
vytesané z dreva v tvare živočíchov, prírodné preliezky a

zábavky. Rozhodne treba vyzbierať odpadky v
bukovom poraste v prírodnej rezervácii na trase 3,5 km a

odpadkové koše. A keď bude všetko klapať podľa
a nájde sa dosť priaznivcov pajštúnskeho podhradia,

niekedy začiatkom jesene, by mala vo veľkej paráde prísť na
Rozprávková pajštúnska cesta lesom pre najmenších

spojená s výstavou fotografií. Tie nám vďačne zapožičia
nedávno tragicky zosnulého fotografa, veľkého

milovníka prírody a súčasne občana Borinky p. Zumríka.
Vystavené budú priamo v exteriéri pri vyčistenom prameni.

sa hovorí slávnostné ukončenie projektu!
Čaká nás ešte dlhá cesta, plány sú smelé, tak si držme

(ĽT)



Projekty

Borinka získala financie na projekt „Pajštúnsky rínek“

Návrh nášho projektu sa dostal medzi 11
posudzovaných ďalej vo finále v rámci programu PrieStory
Ekopolis. 8. decembra 2009 sme ho boli osobne prezentovať
v Bratislave pred výberovou komisiou a dopadli sme
Patríme medzi 5 projektov, ktoré nielenže získali finančnú
5000 € na projekt, ale aj technickú pomoc a poradenstvo
realizácii. Pracovníci nadácie majú skúsenosti s realizáciou
podobných projektov už z minulých ročníkov a chcú pomôcť
na zefektívnenie práce, pozitívnymi príkladmi spolupráce
s miestnymi z iných obcí, pri vyvarovaní sa častých chýb a

Keďže cieľom PrieStorov je podporovať zapojenie občanov
plánovaní, vytváraní a skrášľovaní verejných priestorov
zlepšovaní prostredia, v ktorom žijú, aj náš projekt sa týka
takéhoto priestoru. Spolu s obcou sme vybrali priamo
diania“ nevyužitú záhradu za Gerionom, ktorá by sa mala

Pajštúnsky rínek
Turisti, ktorí čakajú na prímestskú dopravu do Bratislavy často

diania“ nevyužitú záhradu za Gerionom, ktorá by sa mala
budúcnosti pomaličky meniť na verejný park s detským kútikom
priestorom pre stretnutia nás – občanov Borinky – od
po tých najmenších, ale aj pre imobilných dôchodcov z
turistov a milovníkov tohto kraja.

Na plánovaní a realizácii „nášho“ priestoru (rínku) by
mali podieľať všetci, aby spĺňal naše predstavy a potreby,
neskončil zabudnutý, ale aby naozaj žil a v budúcnosti
využíval na rôzne aktivity. O podobe parku budú
rozhodovať diskusiou v apríli, návrhy bude spracovávať
a v rámci tohto roka nás čaká aj časť realizácie, na ktorú
stačiť financie. Nie je to „iba" o lavičkách, ale o možnostiach,
všetko na tomto verejnom priestore môžeme robiť. Informácie
o aktivitách v rámci tohto projektu budeme postupne
v našom Hlásnikovi. (AK)

Prezentácia našej žiadosti
o grant v programe PrieStory
– 08.12.2009 (Foto:
http://www.priestory.sk)

-

Milí susedia, na tretej strane Pajštúnskeho Hlásnika
zaujímavosti o cechoch a remeslách v Borinke. Ak
stránkach Hlásnika chceli podeliť, neváhajte a kontaktujte
Fotografie vieme rozmnožiť, odfotiť a vrátime Vám ich

Turisti, ktorí čakajú na prímestskú dopravu do Bratislavy často
hodinu, by príjemné posedenie pod stromami určite ocenili
všetci, ktorí chodia nakupovať do obecného obchodu.
Aká bude budúcnosť verejného priestoru po ukončení
z programu PrieStory 2010?
Parčík „Pajštúnsky rínek“ zostane vo vlastníctve obce, ktorá
starať o prevádzku a údržbu plochy. Parčík bude ohradený
sa bude zamykať. (RŠ)

Projekty

1/2010

OZ Pajštún hľadá pomoc:
1. pri opatere detí počas brigád, keď
budeme s dospelými budovať prvky na
rínku (zabezpečiť dozor, športové
aktivity, hry),
2. pri občerstvení počas brigád –
dámy, ale i páni, ktorí by mohli
pripraviť a podávať guláš, chlebíčky,
nápoje (z projektu môžeme nakúpiť
suroviny),
3. na dobrovoľnú prácu a zľavnené
služby – tesár, doprava materiálu,
sadenice pôvodných okrasných alebo
ovocných kríkov a stromov. (RŠ)

Pajštúnsky rínek“

projektov
PrieStory Nadácie

prezentovať
úspešne!

finančnú čiastku
poradenstvo pri jeho

realizáciou
pomôcť radami

spolupráce
a pod.

občanov na
priestorov a

týka úpravy
v „centre

mala v blízkej

často viac ako

Detský  kútik

Ako logo projektu „Pajštúnsky rínek“ je
navrhnutý veselý rytier. Samozrejme ide
zatiaľ len o pracovný návrh. Vyzývame
preto všetkých duchom mladých, vrátane
našich najmladších občiankov v
materskej škole, aby porozmýšľali a
navrhli iné logo spoločného námestíčka
za Gerionom – Pajštúnskeho rínka. Vaše
návrhy, prosím, doručte do poštovej
schránky v Borinke č. domu 118 do
konca marca 2010. Ďakujeme a tešíme
sa na skutočné logo, ktoré budeme na
rínku používať pri hrách s deťmi. (RŠ)

mala v blízkej
kútikom a

od starších
z Gerionu,

by sme sa
potreby, aby

budúcnosti sa plne
budú občania

spracovávať architekt
ktorú budú

možnostiach, čo
Informácie

postupne prinášať
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Hlásnika budeme do konca roku 2010 uverejňovať
Ak máte nejakú zaujímavosť, s ktorou by ste sa na
kontaktujte redakciu. Príspevky nie sú honorované.
ich neporušené. (RŠ)

často viac ako
rovnako ako

ukončení podpory

ktorá sa bude
ohradený a na noc Pajštúnsky rínek – miesto pre ľudí



Pajštúnsky  Hlásnik

Niečo máme už za sebou...

V minulom období OZ Pajštún zrealizovalo 2 úspešné
projekty: Naša spoločná krajinka zahrňoval aktivity
s deťmi (Nadácia pre deti Slovenska, program Hodina
deťom) a projekt Zachráňme údolie Borinky pred
diaľnicou! bol zase nasmerovaný proti výstavbe diaľnice
v našom katastri (Nadácia Ekopolis).

Myslíme si, že by sme mali znovu nadviazať aj na
minulé vydarené akcie, ktoré sme zorganizovali spolu s
obcou, či už to bolo čistenie potoka od množstva odpadu
alebo zorganizovanie Mikuláša ešte v decembri 2008. No
najväčší úspech z kultúrno-komunitných akcií, na ktorých
sme sa podieľali, malo však určite pochovávanie basy
Zišla a zabávala sa spolu celá dedina najmä vďaka hybnej
sile – Gabike Topolskej. Fašiangový sprievod si určite
ešte musíme zopakovať! Minulý rok sme zase
zorganizovali brigádu na priestore za Gerionom, na ktorú
prišlo vyše 50 ľudí vrátane našich najmenších „deťúšikov“
Vysadilo sa množstvo kríkov a stromov na skrášlenie. Nie
sú to teda len projekty a financie, vďaka ktorým sme niečo
spravili. Je to najmä dobrovoľná činnosť ľudí, ktorí sa ujmú
organizácie a samozrejme veľká vďaka patrí tým, ktorí
obetovali svoj čas, našli si chuť a prišli pomôcť. Bez nich,
teda bez Vás, by sa vlastne nič nespravilo!!! Aspoň takto
by sme Vám radi vyjadrili svoje poďakovanie. Ďakujeme!
☺ (AK)

Fašiangový sprievod – pochovávanie basy v Borinke
(Foto: G. Topolská)
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Pajštúnsky Hlásnik vydalo: OZ Pajštún ako informačný materiál
Nadácie Ekopolis a ČSOB – finančná skupina v rámci programu
programu Central Europe. Číslo zostavili: Ing. Ľuba Tomášiková,
Kušíková. Adresa OZ: OZ Pajštún, 900 32 Borinka 118, tel.: 02
Zapožičané materiály a fotografie vrátime neporušené. Neprešlo jazykovou

Z daní, ktoré odvádzate štátu, môžete poskytnúť 2% na
organizácií.

Ak Vaše 2% venujete práve OZ Pajštún, budú znamenať
našu Borinku – pre všetkých, ktorí sa tu chcú cítiť dobre, či

Vopred Vám ďakujeme za poskytnutie Vašich 2 percent
2% z dane nám môžu venovať právnické osoby/firmy,

zamestnanci (do 30.04.2010). Všetky potrebné informácie
zverejnené aj na www.pajstun.sk, na dizajne ktorého pracujeme

Potrebné údaje: názov: Občianske združenie Pajštún, IČO: 30791821,

Podporte našu činnosť Vašimi 2%!

(Foto: G. Topolská)

1/2010

Peniaze, peniaze, peniaze... Ach jaj!!!

Financie, ktoré sme pre „Pajštúnsky rínek“
získali z Nadácie Ekopolis sú bezpochyby úspech.
Ale je to stále málo. Veď celkové náklady na
výstavbu rínka odhadujeme na oveľa viac, ako sa
dá z jedného získaného projektu. Len aby ste mali
predstavu, drevené zakryté pieskovisko s
certifikátom bezpečnosti s rozmermi 6x6 metra nám
jedna z oslovených firiem vyčíslila na 500 eur.
Nesmieme preto zaspať na vavrínoch. Jedinou
cestou je zháňať peniaze, kde sa len dá. Aj obec
Borinka sľúbila na realizáciu projektu pomoc, aj
finančnú. Ďakujeme!

OZ Pajštún bude i naďalej písať projekty a
hľadať nové granty, z ktorých by sme postupne náš
rínok vybudovali. V týchto dňoch finišujeme so
zamestnaneckým projektom spoločnosti Siemens

úspešné
aktivity
Hodina

pred
diaľnice

na
s

odpadu
No

ktorých
.

hybnej
určite
zase

zamestnaneckým projektom spoločnosti Siemens
PSE, z ktorého sa uchádzame o 1000 eur. V marci
si zasa „brúsime zuby“ na Nadáciu Orange a
grantové kolo „Šanca pre náš región“. Keď v
konkurencii iných žiadateľov uspejeme, možno
získame až 3000 eur.

Milí priatelia, ak viete o ďalších možnostiach
získania peňazí na výstavbu Pajštúnskeho rínka,
tak sa nám ozvite. Možno pracujete v spoločnosti,
ktorá robí zamestnanecké projekty. Alebo máte typ
na nadáciu, ktorá podobné bohumilé zámery
podporuje. Možno poznáte sponzora, ktorého by
naša myšlienka oslovila. Vynikajúce by bolo, keby
sa medzi nami našli šikovní remeselníci, majstri,
výtvarníci..., ktorí vedia priložiť ruku k dielu.

Na Pajštúnskom rínku sa budeme stretávať
všetci – deti a ich rodičia, mládež, Borinčania,
ktorých nebaví rozprávať sa so susedmi len tak na
ceste, klienti Gerionu, turisti... Tak si spoločne
držme palce, aby sa nám dielo podarilo. Aby sme
postupne pomalými, alebo dúfajme, aj rýchlejšími
krokmi, vybudovali priestor, kde sa budeme
stretávať, rozprávať, smiať sa, zabávať, ale najmä
spoločne sa tešiť zo života. (PS)

ktorú
„deťúšikov“.

Nie
niečo
ujmú
ktorí
nich,
takto

Ďakujeme!

-

materiál k projektu „Pajštúnsky rínek“, ktorý realizuje s podporou
programu PrieStory 2010 a projektu UrbSpace financovaného z

Tomášiková, Mgr. Robert Škoda, Mgr. Petra Strižková, Mgr. Adriána
02/6593 8038, e-mail: pajstun@pajstun.sk, skoda@pajstun.sk.
jazykovou úpravou. Náklad 300 ks.

spoločne sa tešiť zo života. (PS)

na podporu rôznych aktivít a rozvoj činnosti mimovládnych

znamenať možnosť realizovať ďalšie aktivity a nové projekty pre
už ide o nás „domácich“ alebo o „turistov“.

percent z daní!
osoby/firmy, fyzické osoby/živnostníci (do 31.03.2010), ako aj

informácie a tlačivá sú vložené v Pajštúnskom Hlásnikovi a sú
pracujeme ☺☺☺☺. (AK)

, právna forma: občianske združenie, sídlo: Borinka 118, 900 32

Podporte našu činnosť Vašimi 2%!


