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Október  2010

Ročník  VII.

hlásnik
Občasník   Občianskeho   združenia   Pajštún   v   Borinke Číslo: 4/2010

V lete sme sa prehupli do ďalšej polovičky

realizácie projektu Pajštúnskeho rínku. Počas

prázdnin sa jednotlivé práce robili viac menej

individuálne podľa toho, kto mal kedy čas.

Zladiť dovolenky, súkromný život

a dobrovoľnícke aktivity je niekedy náročné.

Predsa len, podarilo sa nám zorganizovať

niekoľko brigád, čím sme sa opäť priblížili

k nášmu cieľu.

Začiatkom septembra nám bolo umožnené

prezentovať projekt na miestnom

zastupiteľstve. Vďaka Gabike Topoľskej,

Ľube Tomášikovej a Robovi Škodovi –

manažérovi projektu – sa poslanci dozvedeli

o rínku viac. Samotný obecný úrad bol

informovaný o prácach priebežne

prostredníctvom stavebného úradu, pretože

každý funkčný prvok, preliezačka a aj celkový

nákres priestoru bol riadne spracovaný

architektkou Janou Macinskou a úradu

odovzdaný.

Často sa na nás obracajú obyvatelia Borinky

s otázkami: Prečo nie sú prvky mobiliáru

viacfarebné? Prečo majú prírodný vzhľad?

Prečo sa nekúpilo niečo hotové z Baumaxu?

Prečo nie plast? Chceli sme zladiť farby,

bezpečnosť, trvácnosť preliezačiek a pri tom

spraviť niečo, čo by nebolo tuctové a zároveň

korešpondovalo s okolitou prírodou. Na

prírodný „look“ rínku bolo vybrané agátové

drevo, pretože je veľmi trvácne.

Určite chceme jednotlivé preliezačky aj

farebne doladiť, ale až po ukončení všetkých

prvkov, aby nám z obecného rínku nevznikol

krikľavý gýčový borinský „disneyland“, ale

naopak miesto oddychu, relaxu a stretu

susedov, aj tých najmenších...

Pajštúnsky

Milí susedia

Brigády: 

sobota 23.10. od 9.30 brigáda – Pajštúnsky rínek

sobota 20.11. od 9.30 brigáda – Pajštúnsky rínek

sobota 4.12. slávnostné otvorenie!!!

Takto vyzerá brigáda v plnom prúde... (Foto: G. Topoľská)

Keďže o financie sa občianske združenie uchádza priebežne od

rôznych donorov, aj priestor sa buduje postupne. Nie je to len

nadácia Ekopolis, ktorá to celé zdarne nakopla, ale aj ďalšie

inštitúcie (Orange, PSE Siemens, Baumit) a pridávajú sa

i súkromní darcovia. Dúfame, že v tomto trende budeme

pokračovať a po trampolíne postupne pribudnú aj ostatné prvky,

v rohu altánok, k nemu dláždený chodník pre starších a

imobilných z Gerionu, basketbalový kôš, bicyklový stojan,

smerovníky, hojdací koník a pod.

Koncom tohto roku by sme radi ukončili prvú etapu prác na

oživení nášho priestoru. Vyzývame preto všetkých, ktorí budú

mať čas v deň brigád, aby prišli priložiť ruku k dielu. Snáď sa

nám podarí vniesť tomuto miestu vlastného ducha (genius loci).

V ceste k tomu nám už stojí len slávnostný prípitok so

sprievodným programom (4.12.).

Tešíme sa a dúfame, že sa nám spoločne zdarne podarí vytvoriť

obľúbené miesto pre všetkých... (Adriana Kušíková)

Čo nás ešte čaká v roku 2010 na rínku



V polovici septembra sme sa dozvedeli vynikajúcu správu. Verejný

park v Borinke – Pajštúnsky rínek – uspel v ďalšej konkurencií o

peniaze z grantov. Tento raz náš projekt zaujal Nadáciu Baumit.
Etablovaná stavebná spoločnosť už 6 rokov spolupracuje s Centrom pre
filantropiu a v rámci programu „Tu sa nám páči, tu chcem žiť“,
podporuje komunálne, verejnoprospešné aktivity. Východiskom
programu je myšlienka, že ľudia, ktorí sa zaujímajú o svoje bydlisko
majú možnosť získať finančnú pomoc pri zmene svojho okolia.
Základnou ideou programu je účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú
alebo pracujú, ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva
svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami,
nápadmi.
Záujem o grantové kolo bol tradične veľký. Mnohé slovenské obce a
mestá vedia, že s výborným projektom majú šancu osloviť donorov,
ktorí podporujú rozvoj regiónov. Borinke sa to v konkurencii 57
slovenských obcí a miest podarilo!!! Nadácia Baumit tento rok podporila
12 projektov z celého Slovenska. Na zozname „vyvolených“ sme aj my.
Podporené boli tieto typy verejnoprospešných aktivít: rekonštrukcia
hradu, rekonštrukcia kríža, rekonštrukcia fontány, osadenie
informačných tabúľ, zriadenie pamätnej izby, rekonštrukcia zvonice,
obnova parku, vybudovanie multifunkčného verejného parku,
rekonštrukcia studne.
Mimochodom svojimi projektmi chceli zaujať aj naši susedia Stupava a
Marianka. Z kandidátov zo Záhoria však uspeli len Borinka a Jablonové.
Peniaze z nadácie Baumit sú určené na výstavbu dreveného altánku.
Ten bude slúžiť ako oddychový priestor pre deti aj dospelých, kde sa
budú môcť skryť pred páľavou alebo dažďom, kde budú môcť byť
mamičky a bábätká, kde sa budú robiť malé pikniky atď. Altánok však
bude aj akousi prírodnou, detskou galériou, kde si budú môcť deti kresliť
a potom vystavovať svoje výtvory. Môže slúžiť aj ako exteriérová
učebňa-herňa, na tvorivé dielne, čítanie, maľovanie, priestor na
vystavenie prác, pre bábkové divadlo, súťaže a iný typ aktívneho
a pasívneho oddychu.
Podľa zmluvy, s Nadáciou Baumit, altánok musí stáť najneskôr do
augusta budúceho roka. Prečo čakať do augusta? Terén je pripravený už
teraz. A tak nič nebráni tomu, aby na jar k prevažovačke, hojdacej lavici,
hojdačkám, drevenému domčeku so šmýkačkou, vŕbovému hradu a
trampolíne pribudol na Pajštúnskom rínku aj drevený altánok.

(Petra Strižková)
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Ďalší úspech Borinky!!! 
Nadácia Baumit prispieva na altánok

„Klubovňa  pod  ihličnanmi“

Centrum nášho borinského kultúrno-
spoločenského diania sa akosi vytvorilo samo.
Náhoda, alebo možno osud chcel, že máme teraz
obecnú predajňu Potraviny v tesnom susedstve
s novovznikajúcim „Pajštúnskym rínkom“
a spontánne vzniknutú „klubovňu dôchodcov“
pod priľahlými ihličnanmi. Netvárte sa, že
neviete, o kom píšeme . Najmä vďaka ich
činorodej záujmovej činnosti sa stáva
nakupovanie v miestnych potravinách výsostne
spoločenskou udalosťou. Postupne sa približujúc
k obchodu letmo zachytávate široké spektrum
klubových debát: od príjemného aktuálneho
športového diania, cez tému „čo dnes na večeru“
až po detailne rozoberané menej príjemné
lekárske vyšetrenia... Sem tam sú pod
drobnohľadom aj pohnuté ľudské osudy práve
okoloidúcich nakupujúcich, čo je úplne
v poriadku a normálne. Milé, nie?
Pár mesiacov dozadu niekto nazval partičku
chlapov posedávajúcich na lavičkách pod
stromami „flaškármi“ kvôli „kamarátke“, ktorá
je vždy po ruke. Pritom spájajú len príjemné
pokecanie s užitočným „zaháňaním smädu“.
Nepáčilo sa im to, nečudujme sa. Aj mne sa oveľa
viac páči ako nazývajú sami seba: klubíci . Ak
si niekto z nich ráno schrupne troška dlhšie, má
smolu, klubovňa zíva prázdnotou a na ďalšiu
šancu priateľsky si „pokecať“ musí vyčkať do
neskorých popoludňajších hodín.
Naši „klubíci“ sú vlastne aj prvými
posudzovateľmi zmien a nových prírastkov na
Pajštúnskom rínku. Prvými kritikmi. Nie vždy sú
ohlasy nadšené, nuž ale to už tak v živote chodí,
koľko ľudí, toľko chutí... Nie vždy sa vyhovie
výberom bunkru alebo hojdačky každému. Koniec
koncov, nato sme mali na jar plánovací víkend
a vyberali sme spoločne s tými, ktorí sa ho
zúčastnili.
Dôležitejšie však je, že sme sa do toho spoločne
pustili, že to vyzerá sľubne a najdôležitejšie, že sa
tam všetci budeme príjemne cítiť!
Ak teda dovolíte, Klubíci naši, veselo pokračujte
vo svojej veselej činnosti, pozorne dohliadajte na
každým dňom lepšie vyzerajúci parčík za Vašimi
chrbtami, no a keď budete mať chuť, priložte aj
ruku k dielu. To by sme sa veľmi potešili. Ale
hlavne, zavolajte medzi seba do klubu aj nejaké
babky, nech je všetkým veselšie...

P.S.: Dobrá správa. Bude altánok. Takže keď
bude pršať, alebo hnusne jesenne sychravo,
nenecháme Vás napospas počasiu – za rohom
bude stáť fešácky nový drevený altánok pre
všetkých. Aj pre klubíkov  ...

(Ľuba Tomášiková)

Ako huby po daždi... by nám mali vyrásť v našej malebnej Borinke

dva altánky. Peniažky sa nám prikotúľali jednak od Vás, zo
zbierky Dobrej krajiny – veľká vďaka za to! A tiež z grantu
spoločnosti Baumit. Jeden altánok bude stáť pri „Rybníčku“ a druhý
bude zase súčasťou „Pajštúnskeho rínka“ za obecnými potravinami.
Ak ste stolár, prípadne zručný tesár, alebo máte firmu podobného
zamerania a trúfate sa podujať na výrobu 2 ks altánkov, možno si
plácneme. Alebo poraďte!
Značka: chrumkavá cenová ponuka a kvalitná práca podmienkou 
Kontakt: tel.: 02/6593 8038, e-mail: pajstun@pajstun.sk (Ľ. T.)

Inzercia

mailto:pajstun@pajstun.sk


Súčasťou Pajštúnskeho rínka je aj trampolína.
Bude stáť hneď pri vchode na ľavej strane pri
vŕbovom hrade. V pôvodnom projekte
verejného parku sme s trampolínou vôbec
nepočítali, ale anketa, ktorú sme spravili
medzi občanmi, si ju doslova vynútila .
Drvivá väčšina respondentov si na rínku želala
umiestniť trampolínu – nehovoriac už o
starších deťoch a mládeži. A tak nebolo pre
našu architektku nič jednoduchšie ako miesto
pre trampolínu nájsť. Nakresliť niečo do
projektu je jedna vec, ale ako ju zohnať? To je
už iná „šálka kávy“. Ale zdá sa, že keď sa
rozbehnú dobré veci, začínajú sa ozývať
spriaznené duše. Takým je aj jeden miestny
obyvateľ, ktorému sa veľmi zapáčila
myšlienka detského ihriska v Borinke a
sympatický dobrovoľnícky spôsob a
nasadenie, ktorým „rínek“ budujeme. A tak sa
ponúkol zasponzorovať trampolínu. Jeho
šľachetnú pomoc sme pochopiteľne
neodmietli.

(Petra Strižková)
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Použitie trampolíny je na vlastné nebezpečenstvo. 

Na trampolíne sa skáče  bez topánok.

Nevhodná je pre: 
* osoby pod vplyvom alkoholu,
* tehotné ženy,
* osoby s chorobami a poruchami srdca a krvného obehu.

Budeme mať trampolínu Trampolína má priemer 4,3 m a výšku 90 cm. Jej nosnosť je
120 kg. Jej súčasťou je bezpečnostná sieť, schodíky, plášť
ako aj spodná ochranná sieť.

Areál prešiel v sobotu 25. septembra vďaka Robovi Bílenému a jeho bágru podstatnými úpravami terénu. Ostatní
zúčastnení betónovali, natierali ďalšou vrstvou farby preliezačky… Všetkým ďakujeme!
Na „Pajštúnskom rínku“ – ako záhradu za Gerionom pracovne voláme a verím že ju pomenujete vhodnejšie – je ešte
veľa práce. Do otvorenia by sme chceli toho ešte veľa stihnúť (viď. orientačný sumár). Na zarovnaných plochách
ešte vysejeme trávu. Dobre sa píše „vysejeme, urobíme“, ale ako správne tušíte, znamená to, že to spravia tí, ktorí si
nájdu čas a prídu na spoločné brigády, ktoré avizujeme na prvej strane hlásnika. Vyzývame preto všetkých, ktorí
budú mať čas v deň brigád, aby prišli priložiť ruku k dielu, či už na hodinku – dve. Aj v prípade dažďa aspoň
chvíľku porobíme. Maminky alebo babičky detí, ktoré sa tam budú chodiť hrávať, by mohli doniesť čosi na
prehryznutie alebo nejakú napečenú dobrotu pre tých, čo budú realizovať dokončovanie práce, nech našim
dobrovoľníkom ide robota viac od ruky ... Každá pomocná ruka je vítaná! Prosím, doneste si hrable, lopaty,
rukavice, vedrá a dobrú náladu.
Koncom tohto roka ukončíme v spolupráci s Obecným úradom Borinka, nadáciami Ekopolis, Orange, Pontis
a ďalšími sponzormi 1. etapu výstavby parčíka, ktorý vzniká pri obecnom obchode za sanatóriom GERION.
Slávnostné otvorenie za účasti hlavných sponzorov končiaceho projektu „Pajštúnsky rínek“ plánujeme na sobotu 4.
decembra. Srdečne Vás všetkých pri tejto príležitosti pozývame na občerstvenie a kultúrny program. Viac informácií
bude na plagátoch niekoľko dní pred otvorením na zastávkach a výveskách v obchode a tabuli pred rínkom.

(Robert Škoda)

osadenie lavičky

namontovanie hlavy draka a zlomenej rukoväte

osadenie sedadiel na hojdačku

postavenie trampolíny

úprava a výsadba zelene

zatĺkanie kolov pri drevinách

natieranie prvkov ochrannými farbami a lakmi

 rozhŕňanie štrku, malé úpravy terénu

Orientačný sumár, alebo čo nás ešte čaká a neminie:

Prvá etapa výstavby „Pajštúnskeho rínka“ koncom roka končí

(Foto: A. Kušíková)
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Poďakovanie patrí obzvlášť:
súkromným darcom vďaka ktorým pribudne trampolína,

Róbertovi Bílenému za úpravu terénu bágrom, dovoz štrku a piesku, darovanie piesku do pieskoviska,

Ladislavovi Vrbíkovi za pomoc pri zrezaní suchého stromu,

Dagmar Tinkovej za pomoc pri tlači Pajštúnskych hlásnikov,

Milici Pálfyovej za pomoc pri úprave a zalamovaní textov Pajštúnskych hlásnikov,

Gabriele Topoľskej za stálu prípravu občerstvenia pre tvrdo pracujúcich brigádnikov,

brigádnikom, ktorí jednorázovo alebo naopak pravidelne betónovali, kopali jamy, upravovali terén, montovali a

natierali prvky, sadili vŕbový hrad priamo na rínku: Robovi Škodovi, Petre a Ondrejovi Strižkovcom, Gabriele,

Ondrejovi st. a ml. Topoľským, Ľube a Milanovi Tomášikovcom, Adriane a Tomášovi Kušíkovcom, Tomášovi

Kmiťovi, Dagmar a Stanislavovi Tinkovcom, Milici Pálfyovej, Štefanovi Besedičovi, Jozefovi Krištínovi, Petrovi

Šťastnému, Stanislavovi Venclovi, Norbertovi Šteflovičovi , Vilovi (dúfam, že sme na nikoho nezabudli).

Pridajte sa medzi nás!!!!         (OZ Pajštún) 

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, Ing. Ľuba Tomášiková, Mgr. Robert Škoda, Mgr. Petra
Strižková, Mgr. Adriána Kušíková. Adresa OZ: OZ Pajštún, 900 32 Borinka 118, tel.: 02/6593 8038, e-mail:
pajstun@pajstun.sk. Zapožičané materiály a fotografie vrátime neporušené. Neprešlo jazykovou úpravou. Náklad 300 ks.

KURZ ORIENTÁLNYCH BRUŠNÝCH TANCOV V BORINKE

Kde: svadobná sála na poschodí v priestoroch OcÚ v Borinke (hodina tanca trvá 1,5 hod)
Kedy: piatok o 18.00 hod sa začína
Kto: začiatočníčky a mierne pokročilé, ďalšie informácie a prihlasovanie sa na: 
www.orientalnytanec.sk, inga@orientalnytanec.sk, Inga Matulová (0903 221 775)
Pridajte sa k nám, príďte si zatancovať a zrelaxovať sa, tešíme sa na Vás!

Inzercia

Pozdrav z letnej brigády                                (Foto: T. Kušík) Drak čakajúci na piesok (už sa dočkal)  (Foto: A. Kušíková)


