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Jún  2010

Ročník  VII.
hlásnik

Občasník   Občianskeho   združenia   Pajštún   v   Borinke              Číslo: 3/2010

Za obecným obchodom začal v spolupráci 
s obecným úradom vyrastať parčík s detským 
ihriskom. Zatiaľ oázu zelene pripomína len 
vzdialene, ale tak to už pri stavbách chodí. 
Škoda počasia v máji, keď dohodnutí tesári 
mohli kvôli dažďu odrobiť z troch len jeden 
týždeň. Stihli pieskovisko – Dragonda 
a prevažovačku – Dráčika. 
Ďalšie prvky dorábame svojpomocne. Minulú 
sobotu 26. júna nám prišli pomôcť aj 
brigádnici vďaka programu Nadácie Pontis 
„Naša Bratislava“. Na brigádu sa Adriane 
Kušíkovej podarilo získať menší finančný 
obnos, ale na nezaplatenie je každá pomocná 
ruka. 
Petre Strižkovej vďačíme za prípravu 
a úspešné získanie iného grantu – 1800 Eur 
z neinvestičného fondu Konto Orange, ktorý 
nám pomôže dobudovať preliezačku so 
šmykľavkou. Kvôli bezpečnostnému 
certifikátu túto stavbu vyhotoví profesionálna 
firma Preliezky Trubíni ako dodávku „na 
kľúč“. Je na ňu už pripravená väčšia 
z vykopaných jám, ktoré nám nachystal 
obecný úrad a ochotní susedia s 
mechanizáciou. Druhá jama bude dopadovou 
plochou pre detské hojdačky. Obe jamy 
naplníme jemnejším štrkom, ktorý sa 
z Vysokej pri Morave pokúsi vybaviť náš 
starosta Milan Maxian. 
Zatiaľ neodporúčame, aby na detské ihrisko 
chodili menšie deti. Nie je to tam ešte 
bezpečné. Tak isto „vŕbový hrad“ ešte rastie 
a nie je pripravený na nápor „malých 
nájazdníkov“. Veríme, že keď sa nájdu cez 
letné prázdniny ochotní pomocníci a budú ho 
polievať, do otvorenia areálu, koncom roka 
zmocnie. V rohoch parku vtedy už bude pre 
návštevníkov umiestnená hojdacia lavička 
a altánok v protiľahlom rohu. 
Podľa toho, koľko peňazí nám zostane alebo 
sa ešte podarí získať, dobudujeme aj 
spevnenú plochu pri vchode a trampolínu. 

Pajštúnsky

Milí susedia

Občianske združenie (OZ) Pajštún pracuje tento rok v spolupráci s 
obcou Borinka na dvoch hlavných projektoch:

 Pajštúnsky rínek – záhradu za Gerionom meníme na verejný 
park s ihriskom pre najmenších. Bude tam napríklad altánok, 
pieskovisko, šmykľavka, hojdačky a možno aj trampolína...

 Podpajštúnske korzo a jeho torzo – toto leto chceme vyčistiť 
Rybníček a studničku. Turistom by mala v ich blízkosti slúžiť 
nová krytá besiedka so spevneným ohniskom, lavičky vytesané z 
dreva v podobe živočíchov, drevené preliezky a zábavky pre 
najmenších. 

                                                        

Osadzovanie prevažovačky – Dráčika...                      (Foto: A. Kušíková)

Podľa nezaručených správ je už jej objednanie len otázkou času. 
Ako organizátori projektu sme otvorení akýmkoľvek vašim 
otázkam a návrhom. Samozrejme najviac sa cení praktická 
pomoc. Rátajú sa aj také práce, ako je pridržanie brvna alebo 
nabrúsenie reťaze, s čím nám už mnohí z vás pomohli pri 
návšteve obchodu. Čo si budeme nahovárať, väčšina z nás, čo 
výstavbu parku organizujeme, sme prisťahovaní „paštikári“ 
a k manuálnej práci okolo domu sme sa dostali až tu. Preto má 
tento projekt jeden významný rozmer – spoznanie sa navzájom 
a pomoc každého v tom, v čom sme dobrí. Aby sme na  
dôchodku mohli vnukom povedať: „Vidíš, toto sme robili v roku 
2010, to si ešte nebol na svete a tvoja mama ťahala kačičku.“

                             (Za OZ Pajštún Robo Škoda)

 Projekty  v  roku  2010
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Počasie v piatok a v sobotu 9. a 10. apríla tohto roku sa naozaj 
vydarilo. Mohli sme nerušene mapovať všetky zákutia záhrady 
za Gerionom. Ale poďme pekne po poriadku.
Najskôr sme sa stretli niekoľkí susedia v piatok 9. apríla večer. 
Bolo to dôležité nielen preto, že viac hláv má viac rozumu, ale 
aj preto, aby bol verejný parčík Pajštúnsky rínek naozaj pre 
všetkých. Ak sa nemýlim, aj Gerion, bývalú školu, si Borinčania 
postavili spoločne na brigádach v akcii „Z“. Preto sme robili 
anketu a chceli sme, aby ste sa aj vy vyjadrili, čo by vám v 
parčíku spravilo radosť a čo vám v obci chýba. Takže v piatok 
sme sa porozprávali a aj si zaspomínali, čo tá záhrada všetko 
zažila, kto tam choval kone, kto držal psi, ako sa dalo zakričať 
do sifónu, aby to počuli žiaci v triede. Bola medzi nami aj 
zástupkyňa z Nadácie Ekopolis, ktorá nám celý projekt 
financuje. Plocha nie je veľká a o to dôkladnejšie sme museli 
návrh pripraviť, aby sme ju príliš nezastavali. A práve o tom bol 
druhý plánovací deň. 
V sobotu už od rána Slavo Paulen krájal cibuľu a varil guláš. 
Patrí mu naša veľká vďaka, že sa na prípravu lahôdky podujal 
bez nároku na odmenu. Od 10.-tej hodiny začali na rínek 
prichádzať prví susedia a aj s rodinami. Gabika Topoľská, 
Adriana Kušíková a ďalšie mamičky si postupne brali deti do 
miestnosti pri Bufete, kde mali pripravené kresliace potreby a 
rôzne hry. Preto, aby ich rodičia mali voľné ruky na plánovanie. 
Na rínku sa ich ujali sprievodcovia – najmä Petra Strižková a 
naša lektorka Zora Pauliniová. 

S organizátormi sa zahrali deti i počasie
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Vyhrali rytieri a draci

Svoje nápady prezentovali aj deti. (Foto: M. Tomášik)

Sprevádzali skupinky po ploche a pomocnými 
otázkami zisťovali ich predstavy .
V riadenej diskusii na obecnom úrade sme 
dávali návrhom presnejšiu grafickú podobu, 
z ktorej neskôr architektka vychádzala pri 
návrhu dvoch alternatívnych riešení. 
Následným hlasovaním v Borinke sme vybrali 
to, ktoré sa od začiatku mája realizuje pod 
názvom „Rytieri a draci“. Niektoré informácie 
nájdete na tabuli, ktorú sme osadili pri vchode 
na plochu. Tam nájdete aj aktuálne odkazy 
a termíny akcií a brigád.  
  (Robo Škoda)

Na plánovací víkend prišlo detí neúrekom. Na 
sobotňajších hrách a súťažiach sa však zahralo 
s nami aj samotné počasie. Takže nielen kopec 
detí, ale aj prehánky dali riadne zabrať 
štvorčlennej borinskej koordinátorskej skupine 
v zložení Gabika Topoľská, Katka Kachničová, 
Dáška Tinková a Aďa Kušíková. Svoj čas počas 
akcie obetovali aj Ivanka Poláčková a Erika 
Galanská (mimoborinské dobrovoľníčky s chuťou 
pomáhať).
Deti si počas plánovacieho víkendu nielen 
zašportovali, zasúťažili, ale s otvorenými očami sa 
zasnívali nad podobou budúceho využitia plochy 
za Gerionom. Všakovaké návrhy nakreslili na 
výkresy alebo vymodelovali z plastelíny. Zoznam 
toho, čo by radi videli na rínku bol dosť dlhý, 
všimli si však aj negatíva, čo by sa malo odstrániť, 
ako sú výmole, žihľava, kamene i smetisko za 
ihriskom. Ako jeden z dôležitých podkladov pre 
architektku slúžili popri zozbieraných dotazníkoch 
teda aj výstupy od detí s rôznymi zaujímavými 
„prívlastkami“. Na zoznam sa dostali klasické

Skákanie vo vreci...                                            (Foto: A. Kušíková)
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prvky ako pieskovisko a šmykľavka, sieť na lezenie, hojdací koník, trampolína a pod., ale aj netradičné návrhy 
ako lehátka na oddych, vyhliadková veža, koleso pre škrečkov, altánok, na ktorý by sa dalo vyliezť, výsadba 
stromov a na nich umiestnenie plošiny, domčeka, dreveného hradu a tunela. Škoda, že malinký priestor 
s dodržaním prísnych noriem nemôže obsiahnuť všetky skvelé nápady. Čo sa týka financií, chce to len čas. Aj keď, 
i o neúspechoch je potrebné hovoriť. Žiadali sme na viaceré aktivity a prvky financie, niekde sme uspeli a niekde 
zase nie. Nevzdávame sa, pretože sa zdá, že naša snaha začína prinášať svoje ovocie... Postupne sa nám určite 
spoločnými silami podarí dobudovať náš miestny parčík ako pre mladých, tak aj pre vekom starších. Ale o tom 
nabudúce. Ešte zostáva poďakovať sa samotným deťom, že nelenili prísť a prezentovať svoj názor.                          
     (A. Kušíková) 

Borinka obstála vo veľkej konkurencii slovenských miest a 
obcí a podarilo sa jej získať ďalšie peniaze na výstavbu 
Pajštúnskeho rínka.

Nápad vybudovať v našej obci verejný park s detským ihriskom 
zaujal hodnotiacu komisiu Nadácie Orange. Až 321 projektov sa 
uchádzalo o tohtoročný grant Šanca pre váš región. Podporených 
bolo napokon 61, z toho z Bratislavského kraja len 8. 
Konkurencia bola naozaj veľká. Museli sme preto zabojovať 
kvalitným projektom a najmä dobrou argumentáciou, že peniaze 
treba investovať práve v Borinke a nie napríklad v Stropkove.
Nadácia Orange venuje našej obci 1800 eur, ktoré sú účelovo 
viazané na preliezačku so šmýkačkou. Bude to najdominantnejší 
a finančne najnáročnejší prvok nášho rínka. Keďže sa jedná o 
verejný priestor, konštrukcia musí byť certifikovaná. 
Podmienkou Nadácie Orange je, aby ňou podporené detské 
ihriská, spĺňali bezpečnostné normy. A tak sa musíme obrátiť na 
certifikovaného výrobcu. Po viac ako pol ročnom prieskume trhu 
už máme zmapovaných výrobcov detských ihrísk a žiaľ musíme 
skonštatovať, že detské hry sú poriadne drahý špás. Máme tri 
favorizované výrobky, ktoré pripadajú do úvahy. Všetky ale stoja 
viac ako 2300 eur. Musíme teda naškrabať ešte minimálne 500 
eur, aby sme mohli niečo zmysluplné objednať.      (P. Strižková)

 

Borinka boduje,
do obce prichádza ďalšia investícia
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  O. Topoľskému za výrobu informačnej 
tabule pred „rínkom“, na ktorej sa 
postupne dozvedáte novinky,

  borinským chlapom, ktorí pomáhali 
osádzať info tabuľu a hojdačku, 

 pani učiteľkám a borinským škôlkarom 
za výrobu milých darčekov (žabiek) pre 
dobrovoľníkov,

  P. Martinkovičovi za pomoc na brigáde,
  J. Martinkovičovi za výrobu závitníc do 

hojdacích prevažovačiek,
  M. „Bogovi“ Fabianovi za pomoc pri 

zrezaní starého suchého stromu,
  OZ Jablonke za dodanie byliniek do 

špirály,
  starostlivým ženičkám P. Strižkovej, G. 

Topoľskej, Ľ. Tomášikovej, I. Škodovej, 
A. Kušíkovej, ktoré sa nezištne 
prestriedali pri príprave obedov pre 
našich tesárov, aby mohli dlhšie 
„makať“,

 celému nemenovanému tímu 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí 
zabezpečujú rôzne práce na rínku a 
snažia sa získať ďalšie financie 
z projektov na mobiliár.

Pridajte sa, akákoľvek pomoc je vítaná!  
(AK)

Ďakujeme za nezištnú pomoc 
pri budovaní „rínka“

Nadácia Orange grantovým programom Šanca pre váš región 
sleduje rozvoj regiónov Slovenska za pomoci aktívnych 
občanov. Formou menších grantov podporuje iniciatívy 
samotných aktívnych občanov, ktorí chcú meniť 
a skvalitňovať prostredie, v ktorom žijú a napomáhať tak 
svojmu regiónu a jeho obyvateľom. Porota pri výbere 
najlepších projektov hodnotila, či zámer, ktorý sa uchádza o 
podporu, je originálny, verejno-prospešný,  vychádza z potrieb 
miestnej komunity a bude realizovaný formou dobrovoľníckej 
práce. Sme radi, že práve Pajštúnsky rínek má všetky tieto 
atribúty.

(F
ot
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ov

á)



Od minulého vydania Pajštúnskeho hlásnika prispelo na Podpajštúnske korzo mnoho nových ľudí. Poďakovanie 
patrí pre týchto dobrých ľudí:
Lívia Mistríková, Roman Horňák, Anna Babíková, Mária a Igor Trgiňovci (BA), Mária Hanečková, Artur 
Ciepielsky a Jaroslav Kováčik (Čierny Balog), p. Antónia Vedjelová, Táňa Pauhofová, Martina Majerová, Karin 
Karasová, Tomáš Rybár, Tomáš Kušík, Mikuláš Mojzeš.                                                                                      (ĽT)

 Aktuálny stav vyzberaných financií: 1221,54 EUR
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Dobrovoľníci prišli v zelených tričkách a s chuťou 
pustiť sa do práce...               (Foto: A. Kušíková) 

Pod siahodlhým názvom projektu „Skrášlenie Pajštúnskeho 
podhradia – z rínku po korze“ sme od nadácie Pontis žiadali 
dobrovoľnícku pomoc a uchádzali sa o malý grantík na pokrytie 
niektorých výdavkov s našimi prácami. Myšlienka „prepojenia 
rínka s Pajštúnom“ nadáciu nadchla. Vďaka tomu sme zakúpili 
semená tráv na výsev na rínku, nejaké kvetinky, pracovné 
náradie, igelitové vrecia na odpad a i. 
V rámci dobrovoľníckeho podujatia Naša Bratislava 2010 sa do 
Borinky túto sobotu 26. júna 2010 (kvôli počasiu sa akcia 
presunula z 19. júna 2010) premiestnilo vyše 20 turistov 
a zamestnancov firiem z Bratislavy. Čo ich tu čakalo? 
Dobrovoľníkov sme rozdelili do  dvoch skupín – jedna pracovala 
na „rínku“ a druhá na „rybníčku“. 
Na prvom stanovišti pomohli najmä s prenášaním brvien, výkope 
jám, odstraňovaní škváry a pri výsadbe. Z rínku po „korze“ sa 
druhá skupina presunula zbierajúc smeti až k rybníčku. 
Dobrovoľníci vyčistili zanesenú studničku a jej okolie, po 
daždivom období v rozbahnenom teréne spravili odtok, 
demontovali padajúci altánok, upravili ohnisko a spravili nové 
sedenie okolo neho. 
Je nutné povedať, že sa v teple a za bzukotu komárov pod 
koordinačnou taktovkou Ľubky Tomášikovej, Adi Kušíkovej, Peti 
a Ondreja Strižkovcov naši dobrovoľníci dosť „namakali“ 
a výsledok je „hmatateľný“. 

Dobrovoľníci z Bratislavy nám pomáhali na „rínku“ i na „rybníčku“   

Všetkým im ďakujeme za ich ochotu a chuť 
sa zapojiť! Tak isto aj nadácii, že nám 
sprostredkovali takýchto nadšencov. Na ich 
tvárach sme videli spokojnosť a dobrý pocit 
z vykonanej práce. Odmenou im z „našej 
strany“ bola spoločná opekačka, milé žabky 
vyrobené od našich škôlkarov, poobedný 
výstup na Pajštún a s tým spojené krásne 
výhľady.                           (Adriána Kušíková)

Podpajštúnske korzo budujeme aj vďaka vám

Pajštúnsky hlásnik vydalo: OZ Pajštún mimo iné aj ako informačný materiál k projektu „Pajštúnsky rínek“, ktorý realizuje s 
podporou Nadácie Ekopolis a ČSOB – finančná skupina v rámci programu PrieStory 2010 a projektu UrbSpace financovaného 
z programu Central Europe. Číslo zostavili: Mgr. Milica Pálfyová, Mgr. Robert Škoda, Mgr. Adriána Kušíková, Ing. Ľuba 
Tomášiková, Mgr. Petra Strižková. Adresa OZ: OZ Pajštún, 900 32 Borinka 118, tel.: 02/6593 8038, e-mail: 
pajstun@pajstun.sk, skoda@pajstun.sk. Zapožičané materiály a fotografie vrátime neporušené. Neprešlo jazykovou úpravou. 
Náklad 300 ks.
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