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Príjemné ve¾konoèné sviatky plné jarnej pohody,
optimizmu a teplého slnieèka �elá

Redakèná rada Hlasu Nového Mesta

Pokraèovanie na strane 2

Poézia jarnej nálady
Poradný zbor seniorov

Základná �kola Kalinèiakova
sa ru�i� nebude

Informoval o tom starosta Richard Frimmel èlenov poradného zboru
seniorov 13. marca 2006.
Medializované informácie o plánovanej výstavbe Národného futba-
lového �tadióna na Tehelnom poli sa ukázali ako nepravdivé v informácii
o likvidácii Základnej �koly Kalinèiakova. �Mô�em vás o tomto fakte
informova� po rokovaní so zástupcami Slovenského futbalového
zväzu i zástupcami a. s. Slovan. �portová �kola Kalinèiakova, zame-
raná najmä na futbal a hokej, bude svoju funkciu plni� ïalej a �iaci
ani rodièia sa nemusia obáva� zru�enia �koly. �portovo talentované
deti mô�u smelo nastúpi� do prvého roèníka�- uviedol starosta.

Poradný zbor seniorov, poradný orgán starostu, v súlade so �tatú-
tom mestskej èasti Bratislava-Nové Mesto zriadil Richard Frimmel,
pova�ujúci názory skúsených ¾udí uznávaných poèas produktív-
neho veku i dnes v ich rôznych profesiách za mimoriadny prínos
pre mestskú èas�, krátko po prvom nástupe do funkcie starostu
v r. 1995. Sedemèlenný zbor odborníkov s dlhoroènými praktickými
skúsenos�ami vy�iel v ústrety jeho osobnej ponuke (v�dy na �tvor-
roèné obdobie spolupráce) a schádza sa na neformálnych stretnu-
tiach zameraných na vzájomnú výmenu skúseností a informovanie
sa. Cie¾om je pozitívne ovplyvnenie rozvoja a �ivota obèanov Nového
Mesta. Tentoraz sa to týkalo oblastí:
- Rozpoèet mestskej èasti Bratislava-Nové Mesto na rok 2006, územný
rozvoj mestskej èasti Bratislava-Nové Mesto, sociálne slu�by v mest-
skej èasti Bratislav-Nové Mesto, �kolstvo, hospodárenie, poèty �iakov
a �ivotné prostredie.

Sedemèlenný poradný zbor seniorov zriadil Richard Frimmel v súlade
do �tatútom mestskej èasti Bratislava-Nové Mesto u� krátko po svo-
jom prvom nástupe do funkcie starostu v roku 1995. Tento poradný
orgán starostu sa stretol na svojom ïal�om rokovaní 13. marca 2006

foto: TV NM

U� dlhé roky v niektorý marcový èi aprílový víkend s ob¾ubou ab-
solvujem svoj prvý turistikou voòajúci jarný výlet. Ako rodený
Bratislavèan idem pe�i cez malokarpatskú Kobylu na starobylý
hrad Devín... Toto miesto - ktoré z okolitých hradov svojím, dnes
u� aspoò èiastoène zrekon�truovaným obranným múrom, nádvo-
rím a tie� len preò typickou na skalnom brale prilepenou ve�ièkou,
a z detstva pre mòa voòajúcou romantikou, mám asi najrad�ej...
V�dy opakovane, na jeho najvy��ie dostupnom mieste okrem opoj-
nej jarnej vône e�te vlhkej zeme a okolo vekom rozbrázdených
skál svojou nedefinovate¾nou dôstojnos�ou, tak ako z rozprávky
memento, ka�dému i mne v�dy pripomenie èas... Èas ako defi-
novate¾ný pojem, ako velièinu, èas ako nekompromisný, nepodpla-
tite¾ný a jediný  najspravodlivej�í zo spravodlivých, èas ako nosite¾
svie�eho jarného dychu a omamného vánku ... Aj ten èas z na�ej
národnej histórie, i uplynulý èas z ná�ho detstva i môjho �ivota...
Èas, ktorý tu  pri dvojfarebnom sútoku riek Dunaj a Morava akoby
v odraze zrkadla i dnes kreslí na rozorvanom brale v�dy nové
a nové bizardné tvary. Av�ak aj nezmazate¾né stopy tohoroènej
tak dlho oèakávanej jari...
Kto skutoène h¾adá skutoènú krásu - nakoniec ju asi v�dy nájde!
K tej skutoènej, hodnotovej  patrí zaruèene i veèná ¾udská tú�ba,
smäd po ��astnom a zmysluplnom �ivote... Preto tie� verím - �e
pre väè�inu detí, ktoré sa narodia na jar, je ich prvým skutoèným
prejavom �itia úsmev! Verím aj v to, �e na�e mamy, mo�no aj tá
moja pokia¾ e�te �ila - keï si na lúke odtrhla prvý jarný kvet prvo-
sienky, fialky, sne�ienky èi podbe¾u - bola vtedy pre mòa, pre nás,
iste tou najkraj�ou �enou na svete... I na�inec,  aj ten bielovlasý,
po tieto dni, keï zo samotného neba v zimomrivom a zhrbenom
chrbte znova zacíti z jarného slnka a jeho lúèov to �ivotanosné slneèné
teplo - sa zrazu vystrie, slobodne nadýchne a e�te ostrej�ie vykroèí -
mo�no i do úspe�nej�ieho �ivota...
O tomto v�etkom sú vlastne blí�iace sa slneèné jarné dni, ktoré
sú, takpovediac, symbolom prichádzajúcich radostných sviatkov
Ve¾kej noci....O tom v�etkom je i chlapcov ve¾konoèný sen o trblie-
tavej ma�li, farebnej ako najfarebnej�ia dúha - ktorú mu èiasi
ruka z lásky na �ibák pripla v polievací pondelok...
Ale o tom sú tohoroèné jarné dni a ve¾konoèné sviatky aj v na�ej
mestskej èasti. A zaiste aj ich duchom slneèné a veselím sr�iace
chvíle... Dni, kedy mo�no doma, na ulici, chodníku èi po cestách,
alebo tie� lesných cestièkách v ozvene sa nesúci zvuk na�ich
krokov nám vypovie, �e máme k sebe tak ve¾mi, ve¾mi blízko...
A to nielen dnes... keï sme vykroèili za láskou a jarným kvetom...
aj napriek èasu...

Du�an Bobrík
�éfredaktor
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Aforizmy Du�ana KOVÁÈA
l O teplé miesta nemajú záujem snehuliaci.

l Najviac útrap sme schopní podstúpi� kvôli
svojmu pohodliu.

l �ivot be�í neustále, len be�ci sa vymieòajú.

l Zatia¾ nie sú známe èistiace prostriedky
na �pinavé charaktery.

l Hoci nebol zbojník z povolania, mnohých ozbíjal
o drahý èas.

Èlenovia poradného zboru sú ¾udia uznávaní vo svojej práci, morálne
zásadoví a v�ímaví k prostrediu, v ktorom �ijú. Bernard Priecel, dlho-
roèný pracovník v televízii (známy organizátor komparzov), dlhoroèný
vedúci klubu dôchodcov na �portovej ulici, Otto Do�ek, odborník
na stavebné kon�trukèné materiály, súdny znalec pre ochranu dreva
a drevených, najmä historických kon�trukcií, �kolite¾ a skú�obný ko-
misár sprievodcov medzinárodného cestovného ruchu, �tátny pamiat-
kový spravodajca, Anton Porubský, pracovník v oblasti investiènej
výstavby, hospodárstva, cestovného ruchu a hotelierstva, Anton
Richter, bývalý �éfredaktor vydavate¾stva �port, ktorý si blízky vz�ah
k �portu, médiám a propagácii zachoval natrvalo, Bohumil Golian,
olympionik, dlhoroèný reprezentant Èeskoslovenska vo volejbale,
v súèasnosti èestný èlen Slovenského olympijského výboru, propa-
gátor �portu medzi mláde�ou, Jozef Hauskrecht, bývalý hlavný
architekt hl. mesta SR Bratislavy, odborník na �ivotné prostredie a
urbanizmus a Anton Prista�, ktorého oblas�ou bola chémia, �ivotné
prostredie, skúsený odborník pôsobiaci v samospráve do r. 2002.

V súvislosti s rozpoètom sa pozastavili nad skutoènos�ou, �e
na prenesený výkon �tátnej správy musí samospráva dopláca�
z vlastného rozpoètu. Na výkon stavebného úradu napr. príde dotácia
1 mil. 350 tis. Sk, ale skutoèné náklady sú 3 mil. 950 tis. Sk, pre zá-
kladné �kolstvo stále chýba 5,2 mil. Sk, prevádzkový dlh �tátu
z r. 2002, pritom poèet �iakov v Novom Meste stále stúpa (teraz
12 prvých tried, v �k. r. 2006/2007 a� 15 prvých tried).

Èlenovia Poradného zboru seniorov sa zaujímali o výdavky v súvislosti
s územným rozvojom mestskej èasti, o situáciu v lokalite Filiálka, kde
by malo v súlade s územným plánom vzniknú� polyfunkèné centrum.
Po�iadali o pou�itie v�etkých prostriedkov na zachovanie objektu
Prvej konskej �eleznice, najstar�ieho a najcennej�ieho �eleznièného
objektu v Uhorsku, ktorý je súèas�ou erbu Nového Mesta. Starosta ich

Stanovisko starostu mestskej èasti
Bratislava-Nové Mesto Richarda Frimmela

Správa dane z nehnute¾ností

Od svojho zaèiatku bola samospráva mestských èastí správcom dane
z nehnute¾ností a miestnych poplatkov. Príjmom z nich si plne finanène
zabezpeèovala svoju èinnos� v prospech obèanov, a to nielen príslu�-
nej mestskej èasti, ale v koneènom dôsledku i ostatných Bratislav-
èanov. Obèania mestských èastí takto i èinnos� samosprávy chápali.
Okrem toho stále sa hovorilo o decentralizácii v samospráve, mnohé
kompetencie, ktoré prechádzali zo �tátu na obce, sa posúvali zvere-
ním cez �tatút hlavného mesta SR Bratislava na mestské èasti. A tak
vykonáva samospráva mestských èastí funkciu zriaïovate¾a mater-
ských a základných �kôl, zostal na nej matrièný úrad, plní funkciu
stavebného úradu, má povinnos� zabezpeèova� mno�stvo iných
funkcií, napríklad v sociálnej oblasti, ktoré vy�adujú nemalé finanèné
náklady. Realizuje a zabezpeèuje priebeh volieb a v neposlednom
rade i ostatné samosprávne funkcie.
Zmena daòových zákonov v�ak priniesla od roku 2005 do praxe
samosprávy v Bratislave hlboký zásah. Zákon o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
poskytol hlavnému mestu Bratislave, aby �tatútom mesta upravilo,
ktoré miestne dane bude vyrubova� a vybera� mesto a ktoré zostanú
v kompetencii mestských èastí. Názor primátora, ktorý prezentoval
e�te ako starosta mestskej èasti Staré mesto zhodne s ostatnými sta-
rostami mestských èastí, sa jednoznaène a striktne zmenil. Kompetentní
hlavného mesta trvali na tom, �e správcom dane z nehnute¾ností
bude hlavé mesto, prièom v roku 2005 v súlade so zákonom vykoná-
vali správu tejto dane e�te mestské èasti, na území ktorých sa neh-
nute¾nosti nachádzali. Od roku 2006 v�ak u� i správu dane vykonáva
priamo hlavné mesto. Teda hovorí sa o decentralizácii, deklaruje sa, �e
samospráva má by� bli��ie k obèanovi, a mení sa roky zabehnutý
systém vyrubovania a vyberania daní z nehnute¾ností a výber daní
sa centralizuje.
Môj postoj k tejto veci dnes? Tak ako som tvrdil stále, môj postoj
sa nezmenil. Správu dane z nehnute¾ností vykonávali mestské èasti,
vykonávali ju, myslím si, zodpovedne a od nich záviselo, v akej vý�ke
si zabezpeèia plnenie príjmovej èasti rozpoètu. Je zrejmé, �e to závisí
i od zodpovednosti a mo�ností daòovníkov, av�ak �vychova�� si da-

òovníkov tak, ako sa to podarilo nielen v na�ej mestskej èasti, ale
i inde, vykona� opatrenia, aby daò z nehnute¾ností bola vyrubovaná
v súlade so zákonom a aby daòové úniky boli minimálne, rozhodne
potrebuje dostatoèný èasový priestor. A keï sme ako starostovia u�
mali pocit, �e v�etko funguje skoro tak, ako sme oèakávali, zákon
poskytol mo�nos� zmeny, ktorá výrazne zasiahla do chodu samo-
správy mestských èastí, zabehnutých súvislostí a kontaktov s obèan-
mi, a rozhodne nezjednodu�ila zabezpeèovanie daòových príjmov,
a to nielen v tomto roku.
Tvrdenie, �e pre daòovníkov bude výhodnej�ie, ak správu dane
z nehnute¾ností bude vykonáva� hlavé mesto, je skôr úsmevné. Ko¾kí
z obèanov si napríklad kupujú nehnute¾nosti vo viacerých mestských
èastiach poèas jedného roka? Nie je teda zrejme ve¾a takých, ktorým
by to u�etrilo èas, aby nemuseli ís� podáva� v januári nasledujúceho
roka daòové priznanie napríklad na dva miestne úrady, ale len na jed-
no miesto - magistrát. (Poznámka: Daòové priznanie sa be�ne po-
dáva toti� len v prípade zmien, ako je kúpa, predaj, dedenie, resp.
darovanie nehnute¾ností.) A buïme úprimní, výhodnej�ie je to sku-
toène iba pre úzky okruh daòovníkov, ktorí povedzme �obchodujú�
s nehnute¾nos�ami.
Pod¾a môjho názoru to pre obèanov, najmä star�ích, prinieslo skôr
problém - pracovisko správcu dane je pre nich hor�ie dostupné, ak chcú
nieèo vybavi�, musia absolvova� nároènej�ie cestovanie. A najmä - star�í
¾udia neradi menia zvyky, roky chodili na svoj miestny úrad, ak nieèo
potrebovali vybavi�, teraz musia chodi� inde.
Naviac, ako to ja vnímam, èo sa týka kontaktu obèanov s mestskou
èas�ou, treba tie� poveda�, �e je to naru�enie akejsi doteraj�ej súèin-
nosti a spolupatriènosti. Stalo sa mi, �e sa obèania s�a�ujú, �e ich
posielame hore-dolu, ak chcú nieèo vybavi�. Doteraz vraj bola ochota
na úrade, teraz, napríklad v prípade vybavovania si príspevku na bý-
vanie musia chodi� �na Junácku aj na magistrát�. Musím kon�tatova�,
�e v mnohých prípadoch je to pravda. Ak toti� niekto potrebuje po-
tvrdenie, �e nemá nedoplatky na daniach, nech u� je to z akéhoko¾vek
dôvodu, musí mu to potvrdi� do roku 2004 mestská èas� (na miestnom
úrade) a od roku 2005 hlavné mesto (magistrát). Majú s tým problém
tí, ktorí si vybavujú akéko¾vek ú¾avy alebo oslobodenia od platenia,
teda sociálne slab�í alebo vekovo star�í, ale napríklad i firmy, ktoré
potrebujú potvrdenie do verejných sú�a�í. Myslím si teda, �e to väè�ine
skôr skomplikovalo �ivot, a nie zjednodu�ilo. A myslím tým nielen
obèanov, firmy, ale i samotné samosprávy mestských èastí.

Pokraèovanie z prvej strany

Poradný zbor seniorov

Základná �kola Kalinèiakova sa ru�i� nebude

ubezpeèil, �e napriek zú�enej pamiatkovej zóne je stavba pamiat-
kovo chránená. V súvislosti s výstavbou v Novom Meste predisku-
tovali oblasti vinohradov, Tomá�ikovej, Bajkalskej, prièom pozitívne
prijali, �e pribudne obèianska vybavenos� (byty spojené so slu�bami,
parkovacie miesta v podzemí a zeleò), nie obchodné centrá. Vyslovili
uznanie samospráve za mimoriadnu starostlivos� v sociálnej oblasti.

Poukázali na upchaté kanálové vpuste a dezolátny stav ostrovèeka
v blízkosti Raèianskeho mýta, na po�kodené vodorovné i zvislé do-
pravené znaèenie a komunikácie v�etkých kategórií, ktoré najmä
tohtoroèná zima mimoriadne znièila. Starosta upozornil na to, �e po-
èas tejto zimy pracovníci EKO-podniku VPS pou�ili u� 540 ton soli
(t.j. dvojnásobok vlaòaj�ieho zimného obdobia) a opravy bude nutné
rie�i� v spolupráci s magistrátom hl. m. SR.
Prediskutovali aj úroveò médií mestskej èasti, mesaèníka Hlas Nové-
ho Mesta a Televízie Nové Mesto, náv�tevnos� lesoparku a lanovky
- od spustenia 30. septembra 2005 do 13. marca 2006 sa òou pre-
viezlo u� 28 031 cestujúcich.

Valéria Reháèková
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Ve¾ká noc ide!
S príchodom jari (21. 3. - prvý jarný deò) si pripomíname aj blí-

�iace sa ve¾konoèné sviatky. Ve¾ká noc pripadá na prvú nede¾u
po prvom jarnom splne Mesiaca a prichádza po 40-dòovom pôste
po fa�iangoch.
Oddávna je spájaná s príchodom jari. Jej súèas�ou sú tradièné
ve¾konoèné symboly mladé vàbové výhonky, z ktorých mládenci
pletú korbáèe na ve¾konoèné �ibanie, aby sme sa prebrali zo zimnej
letargie, vàbové stromèeky leteèká, znázoròujúce príchod slneènej
jari, ove�ané pestrými stu�kami, farebnými vajíèkami a papiero-
vými retiazkami, bystrá voda rozpú��ajúca zvy�ky ¾adovej zimy,
vajíèka, bahniatka, kuriatka a zajaèiky symbolizujúce �ivot, prebú-
dzajúci sa s príchodom jari. Dôle�itá je aj Morena (Muriena, Kise-
lica, ... smrtka a pod.), ktorá má podobu figuriny obleèenej do �en-
ských �iat. Jej obradným vynesením, odstrojením, spálením alebo
aj hodením do vody za spevu �ien a dievèat bola symbolicky zima
z dediny vyhnaná.
Kres�anstvo dalo ve¾konoèným sviatkom ïal�í rozmer pripomenu-
tím ukri�ovania a zmàtvychvstania Je�i�a Krista.
Pod¾a na�ich prastarých predkov sa zvyky ve¾konoèných sviatkov
prejavovali u� piatou pôstnou nede¾ou (poèítaj od �karedej, resp.
popolcovej stredy), nazývanou tie� �èierna, smrtná, smolná, �ú¾-
ková alebo smútoèná�. Na Liptove vtedy varievali cestoviny, rezance
alebo �ú¾ky s lekvárom a makom. Vo Vajnoroch v tomto èase chodili
�eny do kostola v èiernom, smútoènom obleèení. Takmer na celom
Slovensku dievèatá a �eny v tento deò vyná�ali z dediny spomí-
nanú Morenu, èoby symbol odchádzajúcej zimy.
Po takejto smutnej nedeli pri�la Kvetná nede¾a a do Ve¾kej noci bol
u� len tý�deò. Na Kvetnú nede¾u dievèatá a mladé �eny obradne
priná�ali do dediny �nové leto, leteèko�, ktoré svojou pestrou výzdo-
bou pestrými stuhami, ma¾ovanými vajíèkami a papierovými re�a-
zami pripomínalo a symbolicky privolávalo pestro rozkvitnutú
a voòavú jar. Vyobliekaný sprievod dievèat s leteèkom spevom
oznamoval túto veselú novinu: Kvetná nede¾a, èos´priletela, azda bys
nám krásu, pre tú na�u chasu, èari� vedela... alebo Nesieme vám
novuèièkú jar i zelený máj. Vin�ujeme ��astie, zdravie vám. Buïte vy,
babièky veselé, u� vám to leteèko nesieme...� Na Horehroní v tento
deò nosievali matky do kostola svoje malé deti, aby sa nauèili èo
najskôr hovori�. Dievèatá pripravovali kúpaèom vajíèka ma¾ované,
farbené, zdobené. Niekde v tento deò predpovedali poèasie a verili,
�e ak na Kvetnú nede¾u bude pekne, bude v roku bohatá úroda, a
naopak.
Od Kvetnej nedele pokraèoval pa�iový tý�deò. Vo Vajnoroch hneï
v pondelok bývalo ve¾ké upratovanie a bielenie domov. Na zelený
�tvrtok pri bohoslu�bách �zaviazali zvony� (zvony odleteli do Ríma).
Miesto zvonov sa po dedinách aj mestách ozývali
rapkáèe. Poverèiví ¾udia seba aj zvieratá
v gazdovstve natierali cesnakom, a niekde
aj koloma�ou, aby sa chránili pred zlými silami.
Ve¾ký piatok bol dòom prísneho pôstu. Vo Vaj-
noroch a v okolí Bratislavy sa jedlo len kiseué -
kapusta, ��ave¾, ryby, strukoviny na kyslo. Poèas
Ve¾kého piatku zaèínali bylinkári zbiera� lieèivé
bylinky. ¼udia verili, �e v tento deò zem odkrýva
poklady a tie� vravievali �e: Ve¾ký piatok da�divý,
robí rok �íznivý.
Na Bielu sobotu poèas ranných bohoslu�ieb
v kostoloch �rozviazali zvony�. Gazdinky varie-
vali �unku, klobásu a piekli ve¾konoèného baran-
èeka. Po veèernom zvonení vykonali v�etci ro-
dinní príslu�níci obradné umývanie, èo malo pri-
spie� k zlep�eniu zdravia po celý rok. Zábudlivé
dievèatá e�te rýchlo farbili vajíèka na èerveno
- láska, na �lto - �ivot, slnieèko, na zeleno - proti
lenivosti. Mládenci a chlapci za kostolom sym-
bolicky �pálili Judá�a� - zalo�ili oèistný oheò.
Na Ve¾konoènú nede¾u si dali gazdinky posväti�
ve¾konoèné jedlo, ktoré pozostávalo z varenej
�unky, klobásy, vajíèok, koláèa a syra. Bolo ulo-
�ené v prútenom ko�íku, zakryté bielym vy�í-
vaným obrúskom a prizdobené bahniatkami.
Po návrate z kostola celá rodina spoloène jedla
posvätené jedlo.

Najoèakávanej�ím dòom bol Ve¾konoèný pondelok. Od skorého
rána chodili mládenci, mu�i aj chlapci po �ibaèke alebo po oblievaní.
Niekde len k príbuzným, inde radradom po známych. Mládenci
k dievkam a chlapci k dievèatám. Za svoj výkon boli obdarení vajíè-

kami - kraslicami èi písankami, pohoste-
ním aj výslu�kou na veèernú zábavu.
Mnohí sa pochválili korbáèmi ove�anými
pestrými ma�¾ami alebo krásnymi fareb-
nými, ma¾ovanými èi popísanými vajíè-
kami od vykúpaných dievèat, dievok,
mladých �ien aj starých mám. Pri spo-
loènej veèernej zábave sa v�etky vy�i-
bané aj vykúpané bo¾aèky zahojili. V uto-
rok v�ak museli by� kúpaèi aj �ibaèi
v strehu, lebo bývalo zvykom, �e najmä
dievèatá to svojim mládencom vedeli
vodou �ikovno oplati�.
Tak�e, v�etko s mierou a �elám vám
ve¾a vône koláèikov, pritom trochu
korbáèikov, dobré vínko do sklenièky,
èistej vody zo studnièky.

J. Dózsová

Vyná�anie Moreny
- v podaní detského folklórneho súboru
a v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici

foto: M. Novák

Nezabudnute¾ná riekanka z mojich detských
èias. Ka�dý rok v�ak aktuálna na Ve¾konoèný
pondelok. Chlapci vy�ibú a polejú ne�né po-
hlavie, za èo sú odmenení ma¾ovanými vajíè-
kami a dobrými koláèikmi. Ponúkam vám vy-
skú�anú dobrotu, ktorá má u nás v�dy úspech.

Svie�a ovocná torta
Prísady na korpus: 6 �åtkov, 200 g tuku, 0,15 l vla�ného mlieka, 1 kypriaci
prá�ok, 300 g prá�kového cukru, 300 g polohrubej múky, 50 g pose-
kaných orechov

Postup: tuk vymie�ame s cukrom a so �åtkami, pridáme mlieko a
múku s kypriacim prá�kom do peèiva. Z¾ahka premie�ame a cesto
rozotrieme na plech vylo�ený papierom na peèenie. Peèieme pri te-
plote 180 °C 35 a� 40 minút.

Prísady na plnku: 0,6 l mlieka, 100 G pudingového prá�ku zlatý
klas, 40 g vanilkového cukru, 90 g kry�tálového cukru, 2 �åtky, 190 g
citrónovej ��avy, 220 g masla, 100 g marhu¾ového d�emu, ovocie
na ozdobu (kivi, ale mô�e to by� aj rôzny kompót), �elatína

Postup: do 0,5 l mlieka pridáme cukor a vanilkový cukor. Nechá-
me zovrie�. Pridáme zvy�ok mlieka, v ktorom sme rozmie�ali pu-
dingový prá�ok a �åtka. Necháme e�te raz zovrie�. Po vychladnutí
pridáme citrónovú ��avu, vla�né maslo a plnku vy�¾aháme do penista.

Dokonèenie: Upeèený korpus rozre�eme na tri rovnaké èasti. Jednu
potrieme d�emom aj krémom a zakryjeme druhou èas�ou, ktorú
pokvapkáme ovocnou ��avou (z kompótu), potrieme d�emom a kré-
mom a zakryjeme poslednou èas�ou. Pokvapkáme ju ovocnou ��avou
a povrch celej torty natrieme krémom. Navrch pokladieme ovocie,
ktoré potrieme �elatinou (pripravíme ju pod¾a návodu na obale).

Veselú Ve¾kú noc Al�beta Henterová
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�iby, ryby, mastné ryby, kus
koláèa od korbáèa...
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Zo �ivota mestskej èastiA e�te jedna ma�krta na Ve¾kú noc
Oblátkové rezy
Prísady: tortové oblátky, 250 g masla, 250 g prá�kového cukru,
1 vrecú�ko vanilkového cukru, 50 g kakaa, 3 celé vajcia
Postup: Do nádoby dáme maslo, cukor a kakao, postavíme ju do inej
nádoby - nad paru a necháme maslo rozpusti�. Keï je masa horúca,
pridáme vajcia a mie�ame, kým plnka nezhustne. Natrieme òou oblátky
a ozdobíme ich mand¾ami alebo �¾ahaèkou.

Rozprávka o zajacovi
a ve¾konoèných
vajíèkach

Kde bolo, tam bolo, dávno pradávno, na suchej
 zemi, ïaleko na severe. A bola zima. Vlastne,

bol u� skoro koniec februára, a zima tu, na severe
krajiny, v hustých lesoch neïaleko ¾adovo studeného mora trvala
u� ve¾mi dlho. V prostom drevenom príbytku chránenom pred vládou
zimy strechou pokrytou trávnatými drnmi bolo neútulne. V otvorenom
ohnisku naprostred miestnosti sliepòal ohník. Chy�a bola len chabo
osvetlená zapáleným lúèom. V jeho tajomnom prítmí poèu� slová
prastarej dedinskej bylinkárky Zorany. Zub èasu zanechal na nej kruté
stopy. Zhrbená, zvráskavená, bezzubá. Hlavu má okrútenú hrubou
�atkou. Tvár vy�aruje nieèo démonicky prí�a�livé, vzbudzujúce
dôveru. Jej blízkos� ponúka pocit bezpeèia a istoty. Pokrútené sta-
recké prsty drhnú vysu�ené bylinky. Mie�ajú ich a v hlinenej nádobe
nad ohniskom z nich pripravujú silný odvar. Zima je tu, na ïalekom
severe dlhá, do jari je e�te ïaleko, hlad treba nejako zahna�. Aj odvar
z byliniek pomáha.
Na hrubých ko�u�inách porozkladaných okolo teplého ohniska
sedia traja drobní chlapci. S otvorenými ústami pozorne vnímajú
tajomné slová starej �eny. Sú takí malí, �e si e�te nepamätajú tú
nádhernú premenu, keï zimná krá¾ovná odovzdá �ezlo moci mladej
jarnej kráske. Preto si len ve¾mi �a�ko doká�u predstavi�, �e Slnko
sa na oblohe ka�dý deò zjaví o nieèo skôr, �e ka�dý nasledujúci deò
bude dlh�í ne� predo�lý, �e slneèné lúèe budú, a budú deò èo deò
teplej�ie. Je to netrpezlivo oèakávané znamenie, �e onedlho do kraja
zavíta bohyòa Ostara. V�ade tam, kde jej noha vstúpi, v�ade tam,
kde jej ruka spoèinie, v�ade tam zaène bujnie� �ivot. Tráva sa zaze-
lenie, stromy o�ijú pukmi, lístkami i kvetmi, zrak pote�ia ne�né hlávky
prvých jarných kvietkov, vyliahnu sa kuriatka, húsatká, prídu na svet
jahniatka i kozliatka. ¼udia zasejú �itko, aby mali cez ïal�iu dlhú
zimu èo jes�. Za v�etko dobro, èo bohyòa ¾uïom priná�a, �iada
od nich jediný dar. Dar symbolizujúci nový �ivot - vajíèko.
Preto, keï sa dni zaènú predl�ova�, pokladú obyvatelia nehostinného
severu do ko�íkov jarné vajíèka a vyberú sa do lesa. Tam ich opatrne
poukladajú pod nízke stromy, pod kríky alebo do trávy. Aby ich bo-
hyòa ¾ah�ie na�la, farbia ich niektorí v silnom odvare z cibu¾ových �u-
piek alebo v �afranovom výluhu. Ak do rána vajíèka z lesa zmiznú, je
to znamenie, �e dobrá Ostara je kraju milostivo naklonená a �e tam
onedlho zavíta. Nikto nikdy túto dobroprajnú bohyòu nevidel, ale
vajíèka v�dy do rána zmizli. Starí ¾udia rozprávajú, �e po ne posiela
svojho najmil�ieho a najoddanej�ieho sluhu zajaca. Vo¾akedy bol
vtákom, ale v tej podobe sa Ostare nepáèil, nemohol jej slú�i� tak,
ako si to priala, nu� ho zmenila na zajaca. A dobre urobila. Zajac je
ve¾mi �ikovný. Vajíèka do jedného rýchlo pozbiera, poukladá do prú-
teného ko�a a donesie svojej panej. A vraj sa nikdy nestalo, �e by
nejaké vajíèko rozbil, alebo si na nejakom tajne pochutnal.
Nu� toto v�etko vyrozprávala trom drobèekom v prítmí neútulnej
chladnej chy�e stará múdra bylinkárka Zorana. Zostáva u� vari len
doda�, �e práve toto je dôvodom, preèo sa napokon zajac stal sym-
bolom jarných sviatkov. Toto je dôvodom, preèo pestrofarebné
ve¾konoèné vajíèka nosí práve ono milé a plaché zvieratko.
A na záver u� len jediná otázka. Je toto v�etko iba rozprávka? Mo�no.
Ale pravdou je, �e starogermánska bohyòa úrodnosti a plodnosti
sa volala Ostara, a �e jej vyvoleným zviera�om bol zajac. A pravdou je
aj to, �e Ve¾ká noc sa po nemecky povie Ostern, èo mô�e celkom po-
kojne pochádza� od mena Ostara. A pravdou je aj to, �e symbolom
ve¾konoèných sviatkov sú vajíèka. Vlastne, tie sú symbolom jari. Takto
sa objavujú u� v 5. storoèí pred na�ím letopoètom. Obdarúvanie
sa ma¾ovanými vajciami je vlastne dokázané e�te skôr, u� aj u sta-
rých Egyp�anov. Dokonca v egyptskej mytológii sa v tejto súvislosti
vyskytuje aj zajac. Neskôr, u Germánov, sa vajce objavuje ako jarný
obetný dar. Obrovský význam má aj u starých kres�anov ako symbol
znovuzrodenia. Tak�e, povieme si, rozprávka, a ko¾ko tém na za-
myslenie sa v nej nájdeme...

K. Bobríková

Ly�iarsky výcvik absolvovalo v tomto roku
viac novomestských detí

Miestne zastupite¾stvo mestskej èasti Nové Mesto schválilo 18. októ-
bra 2005 návrh starostu Richarda Frimmela prispie� sumou 1 tisíc
korún ka�dému �iakovi, ktorý sa zúèastní ly�iarskeho výcviku (vlani
úèas� len 98 �iakov z troch základných �kôl - Èeská, Jeséniova
a Za kasáròou). A výsledok sa dostavil.

V sobotu 4. marca odi�lo na Homôlku za zdravým pohybom
na snehu prvých tridsa� �iakov Základnej �koly s materskou �kolou
Za kasáròou. 5. marca odi�lo ïal�ích 45 �iakov Základnej �koly
s materskou �kolou Sibírska do Lomu nad Rimavicou a potom
postupne: 7. marca cestovali �iaci z Kalinèiakovej na Oravice,
11. marca z Cádrovej na Krahule, 18. marca z Jeséniovej na Èer-
tovicu, 23. marca z Riazanskej na Oravice a 1. apríla z Èeskej na Èertovicu.

Dovedna 233 detí novomestských základných �kôl absolvovalo
ly�iarsky výcvik so zaujímavou finanènou podporou novomestskej
samosprávy.

Miestna rada 28. 2. 2006

Mestská èas� predala v�etky byty,
o ktoré obèania po�iadali, a ktoré bolo

mo�né preda�
- skon�tatoval starosta Richard Frimmel na rokovaní miestnej rady
28. februára 2006.

l Miestna rada Nové Mesto 28. februára 2006  vzala na vedomie:

- Správu o èinnosti oddelenia pre správu bytov a nebytových prie-
storov. Oddelenie vzniklo 1. januára 2005 a prevzalo èinnosti zru-
�eného Bytofondu-Nové Mesto.
Mestská èas� predala v�etky byty, o ktoré obèania po�iadali, a ktoré
bolo mo�né preda�. Výnimkou sú byty osobitného urèenia na �por-
tovej a Barto�kovej ulici a byty na Bojnickej ulici. K 31.12. 2005
bolo  vypracovaných 7284 zmlúv na prevod bytu.

Od zaèiatku roka 2005 spravovalo 389 bytov, 60 nebytových prie-
storov, administratívnu budovu na Hálkovej 11, 115 gará�í a 36 CO
krytov. Od 1. júla 2005 prevzalo devätnás� �kolských bytov.

Poh¾adávky na nájomnom za byty predstavovali k 31.12. 2005
jeden mil. 342 tis. Sk. Nevyinkasované nájomné oddelenie vymáha.
V r. 2005 priebe�ne vymohlo nevyinkasované nájomné vo vý�ke
2 mil. 374 tis. Sk. Poh¾adávky sú najprv vymáhané mimosúdnym
konaním, následne súdnou cestou.
Poh¾adávky na nájomnom za nebytové priestory predstavujú sumu
1 mil. 653 tis. Sk a v�etky sú vymáhané súdnou cestou.

l Miestna rada   odporuèila miestnemu zastupite¾stvu schváli�:

- odpísanie poh¾adávky za pokutové bloky vo vý�ke 172 500,- Sk
(v zmysle èl.15, ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom hlavného
mesta SR Bratislavy). Poh¾adávku predstavuje nevyúètovaná finanèná
náhrada za pokutové bloky, ktoré boli od mestskej èasti Bratislava-Nové
Mesto prevzaté za rok 1998 vo vý�ke 132 500,- Sk, a za rok 1999
vo vý�ke 40 000,- Sk Okrskovou stanicou MsP Bratislava-Nové Mesto,
Mestská polícia hlavné mesto SR Bratislavy. Na základe kontroly vy-
úètovania pokutových blokov bola zistená �koda mestskej èasti
vo vý�ke 172 500,- Sk. Trestné stíhanie sprenevery finanèných pro-
striedkov za pokutové bloky, ktorého sa dopustil nezistený páchate¾,
pracovník MsP Bratislava tým, �e ich nevyúètoval, bolo 21. 2. 2005
právoplatne zastavené, preto�e poh¾adávku nebolo mo�né v trest-
noprávnom konaní od konkrétnej osoby vymôc�.

Valéria Reháèková
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Súèasný Zákon o Bratislave je z èias federácie
- kon�tatovali starostovia bratislavských
mestských èastí na zasadnutí klubu starostov,
ktoré sa konalo 24. februára 2006 v mest-
skej èasti Raèa, a ktorého sa v zastúpení
primátora Bratislavy Andreja Ïurkovského
zúèastnil prvý námestník Branislav Hochel
a vedúci legislatívno-právneho oddelenia
magistrátu Ján Har�ány. Témou rokovania
bola príprava zákona o hl. m. SR Bratislave.

�Bratislava je hlavným mestom samostatné-
ho �tátu od roku 1993, a stále tu platí zákon
z r. 1990. Aj z tohto dôvodu pova�ujeme pri-
jatie nového zákona o Bratislave za nevyhnut-
né. Treba zabezpeèi�, aby hlavné mesto Slo-
venska postavenie hlavného mesta republi-
ky aj skutoène malo� - vyjadrujú svoj názor
starostovia jednotne.

Právna skupina Regionálneho zdru�enia
mestských èastí hl. m. SR Bratislavy pripravila
pracovnú verziu návrhu �zákona o hl. m. SR
Bratislave� v decembri 2004 a po schválení
zdru�enia ju predlo�ila zástupcom hlavné-
ho mesta v záujme spracovania spoloèné-
ho návrhu hlavného mesta Bratislavy, ako
konsenzus hlavného mesta a mestských èastí.
Klub starostov 24. februára navrhol, aby pra-
covná právna skupina do júla 2006 návrh zá-

kona dopracovala, v auguste by sa predlo�il
do vlády SR, v septembri do prvého èítania
v NR SR.

Starostovia majú záujem, aby rozdelenie
kompetencií medzi mestom a mestskými èas-
�ami realizované v súèasnosti bolo zahrnuté
priamo v zákone, a zdôraznili, �e hlavné mesto
Slovenska by malo zabezpeèova� úlohy celo-
mestského charakteru, napr. osvetlenie, do-
pravu, bezpeènos� (MsP), ochranu a èistotu
(�P, OLO), zahraniènú politiku, komunikácie
I. a II. triedy...

Zákon akcentuje postavenie Bratislavy ako
hlavného mesta, preto�e má jednoznaène
iné postavenie ako ostatné mestá Slovenska
- je sídlom najvy��ích orgánov �tátu, zahra-
nièných in�titúcií, je centrom hospodárskeho,
kultúrneho, vedeckého, spoloèenského a
politického �ivota, a z toho vyplývajú aj po-
vinnosti a zodpovednos� za vytváranie ade-
kvátnych podmienok pre ich pôsobnos�. Tá-
to skutoènos� by mala by� zoh¾adnená aj
vo vyèlenení finanèných prostriedkov v �tát-
nom rozpoète.

Starostovia majú výhrady vo vz�ahu mesto -
mestská èas� v relácii k majetku a k daniam
(od 1. 1. 2006 po 15 rokoch zcentralizovaný

osvedèený daòový systém, pod¾a ktorého
mestské èasti mali vý�a�nos� z dane z neh-
nute¾ností 96%-nú), napriek tomu v�ak veria,
�e dohoda  s primátorom mesta je mo�ná.

Starostovia zablaho�elali starostovi Nové-
ho Mesta Richardovi Frimmelovi k zvoleniu
za prvého podpredsedu Zdru�enia miest
a obcí Slovenska (22. 2. 2006).

Bratislava je hlavným mestom samostatné-
ho �tátu od roku 1993, a stále tu platí zákon
z r. 1990. Aj z tohto dôvodu pova�ujú staros-
tovia bratislavských mestských èastí prijatie
nového zákona o Bratislave za nevyhnutné.
Preto hlavnou témou ich rokovania bola
príprava zákona o hl. m. SR Bratislave

foto: TV NM

ktorú tvorí vy�e tristo popredných publicistov, redaktorov a spisova-
te¾ov, pravidelne organizuje besedy s významnými osobnos�ami
ekonomického, politického a spoloèenského �ivota na Slovensku.

Na ich stretnutiach u� na otázky odpovedali významné osobnosti
Slovenskej republiky (Rudolf Schuster,  Viliam Vete�ka, Pavol Kandráè,
Milan Èiè a mnohí ïal�í).
23. februára 2006 prijal pozvanie zástupcov únie starosta mestskej
èasti Bratislava-Nové Mesto Richard Frimmel a  Marián Leineroviè,
predseda Spoloènosti osobností Slovenska.

�Mám re�pekt pred touto spoloènos�ou významných vzdelaných
osobností, ¾udí, ktorí ma sem pozvali�- vyslovil svoje pocity pred plnou
zasadaèkou Konfederácie odborových zväzov starosta Nového Mesta
Richard Frimmel. �Mo�no aj preto, lebo si uvedomujem, �e som asi
prvý zástupca bratislavskej samosprávy, ktorého sem na besedu
pozvali. Som hrdý na to, �e som mohol prezentova� mestskú èas� Bra-
tislava-Nové Mesto pred mimoriadne odborne vzdelanými èlenmi únie.�
Hoci sa to spoèiatku nezdalo, diskusia trvala dve a pol hodiny, preto�e
stále sa bolo na èo pýta� i odpoveda�.
Diskutovalo sa o modeli usporiadania Slovenskej republiky, centrál-
nom výbere dane z nehnute¾ností v Bratislave a ïal�ích, pre obèanov
a spoloènos� záva�ných témach. �Aký máte názor na zú�enie pamiat-
kovej zóny mesta, perspektívy Konskej �eleznice, aký je osud �tadióna
Slovan, Inter, kúpaliska Tehelné pole, zimného �tadióna, kedy bude
predå�ená Tomá�ikova-Raèianska, preèo viazne prepojenie Koliby a
Kramárov, èo bude s Istropolisom, ako by bolo mo�né obmedzi�
trend obsadzovania najlep�ích objektov v meste bankami, stávkovými
kanceláriami a roz�írené oznaèovanie podnikov �Pub�a nie sloven-
skými názvami?...� - zneli otázky pre novomestského starostu
zo stoèlenného  pléna.

�Slovensko vie, �e Bratislava sa nespráva ako hlavné mesto Slo-
venskej republiky. Svedèí o tom okrem iného aj otázka hlavného archi-
tekta. Jeho vymenovanie sa v Bratislave odkladalo pätnás� rokov,
èo je nenapravite¾ná chyba� - kon�tatoval dr. �ucha. Pre porovnanie,
Nové Mesto má hlavného architekta (Jaroslav Kocka), s ktorým
ka�dý investor konzultuje mo�nosti výstavby od zaèiatku existencie
samosprávy. Aj vïaka jeho profesionálnej práci rozmach investiènej
výstavby v tejto mestskej èasti upútala odborníkov z oblasti staveb-
níctva a architektúry, ktorí jej prisúdili zisk a� ôsmich významných

odborných ocenení. Za chybu vedenia mesta oznaèili prítomní aj
zru�enie Útvaru dopravného in�inierstva.

�Magistrát sa nespráva ako hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislavy, dokonca ani len ako mesto Slovenskej republiky. Veï
v prípade �tátnych sviatkov nevejú na budovách slovenské zástavy,
mosty na Dunaji by mali pomenova� po ve¾kých osobnostiach Slo-
venska, mali by tu ma� z úcty postavené sochy� - vyjadrila svoj názor
na súèasné hlavné mesto Slovenska vynikajúca hereèka, známa
osobnos� kultúrneho �ivota Eva Kristínová.

�Hlavné mesto republiky by malo by� vo v�etkom vzorom. Prvé.
Ako kedysi. Bratislava bola krá¾ovským mestom a bola v�dy výni-
moèná. A dnes?� - pýta sa Peter �evèoviè, autor pí�uci o Bratislave
(Z kuchyne starého Pre�porka, Z kuchyne bohémskej Bratislavy)
nielen recepty, ale i eseje a kuriozity. �Aké majú ¾udia riadiaci sú-
èasnú Bratislavu historické povedomie, aká je dne�ná kontinuita
na v�etko pozitívne z minulosti?� - pýta sa. Vtedy sa v Bratislave ne-
kradlo, �ivot bol noblesný, ¾udia sa dohovorili po slovensky, nemecky,
maïarsky, ale do kolónky národnos� si obèania Bratislavy písali
�Pressburger�- Bratislavèan.

Richard Frimmel a samospráva Nového Mesta vz�ah k histórii a kul-
túre vyjadrujú aj spoluprácou so 7-èlenným Poradným zborom
seniorov starostu, ktorého èlenmi sú uznávané osobnosti rôznych
profesií, medzi nimi i bývalý hlavný architekt mesta Ing. arch. Jozef
Hauskrecht, �tátny pamiatkový spravodajca Ing. Otto Do�ek, �éf-
redaktor vydavate¾stva �port Anton Richter a ïal�í významní odborníci,
ale aj tohtoroèným vyèlenením finanèných prostriedkov na obnovu
pamätníka padlých v sedle pod vrcholom Kamzíka - jedného z naj-
star�ích pamätníkov na turecké vojny s mestským erbom z r. 1683.
Prítomní kvitovali mimoriadnu starostlivos� novomestskej samo-
správy o dôchodcov. (Stretnutia  s jubilujúcimi spoluobèanmi, ktoré
v Stredisku kultúry na Vajnorskej pripravuje �tyrikrát do roka. Osobné
pozvanie starostu na spoloènú oslavu prijalo v roku 2005 a� 51
obèanov vo veku nad devä�desiat rokov - medzi nimi 97-roèný
Eugen Essler, 96-roèní - �tefánia Bónová, Gabriela Dillingerová
a Eduard Andres).

�Oceòujeme, �e v Novom Meste kultúrne domy sú skutoène kultúr-
nymi domami. �e Nové Mesto poskytuje priestor pre men�inové
�ánre, d�ez, folk, poéziu. Aj preto organizátori folkového festivalu
�Hodina H� navrhujú, aby sa konal v mestskej èasti Nové Mesto� - infor-
moval prítomných Mirko Turèan.

Valéria Reháèková

Únia slovenských novinárov,
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Veterinárne opatrenia
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto prí-
slu�ná pod¾a § 8 ods. 3 písm. f) zákona NR SR è. 488/2002 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení
neskor�ích predpisov

nariaïuje
právnickej osobe Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1,
Bratislava

o p a t r e n i a pri zistení choroby vtáèej chrípky, ktorá mô�e pred-
stavova� vá�ne nebezpeèenstvo pre zdravie zvierat a zdravie ¾udí

Urèuje
Ohnisko: Slovnaft, a. s., Vlèie Hrdlo
Ochranné pásmo: katastrálne územie Podunajské Biskupice
Pásmo doh¾adu: katastrálne územie Vrakuòa, Ru�inov, Trnávka,
Prievoz, Nivy, Staré mesto, Vinohrady, Nové Mesto, Koliba, Mlynská
Dolina, Petr�alka, Èunovo, Jarovce, Rusovce
Dátum zistenia choroby: 20. 2. 2006

Nariaïuje
1. Vykona� do 22. 2. 2006 do 12.00 h súpis v�etkých chovov hydiny,

holubov a vtákov chovaných v zajatí a v písomnej forme zasla�
na RVPS Bratislava-mesto faxom alebo e-mailom.

2. Zabezpeèi� biologickú bezpeènos� chovov hydiny, holubov a
vtákov chovaných v zajatí:
- ustajni� hydinu, holuby a vtáky chované v zajatí tak, aby sa

zabránilo priamemu a nepriamemu kontaktu s inou hydinou
a vtákmi chovanými v zajatí, kontaktu s vo¾ne �ijúcim vtáctvom,

- zabezpeèi� osobnú hygienu,
- hydinu napája� len pitnou vodou,
- minimalizova� poèty ¾udí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou,
- správne pou�íva� osobné ochranné pomôcky,
- pre ochranu chovov hydiny u individuálnych chovate¾ov pou�i�

vhodné dezinfekèné prostriedky pri vstupoch a výstupoch
z chovov.

3. Zabezpeèi� chov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí
v uzavretých priestoroch.

4. Nariadi� majite¾om a dr�ite¾om, aby bezodkladne oznamovali
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Bratislava-Mesto
(tel.: 6446 1207, 6446 1210, 6446 1209) akéko¾vek príznaky vtáèej
chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí
pod¾a kritérií:
- pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20 %,
- tý�denná miera úmrtnosti vy��ia ako 3 %,
- akýko¾vek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedèí

o vtáèej chrípke.
5. O prijatých opatreniach a o nákazovej situácii informova�

obèanov a chovate¾ov prostredníctvom miestneho rozhlasu
alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.

6. Kontrolu premiestòovania hydiny, holubov a vtákov chovaných
v zajatí.

Zakazuje
1. Presun �ivej a zabitej hydiny a vajec z chovov mimo zóny 15 dní

po jej vyhlásení.
2. Manipuláciu s pou�itou podstielkou a hnojom hydiny

bez povolenia.
3. Zhroma�ïovanie hydiny alebo iných vtákov.

Odôvodnenie
Dòa 17. 2. 2006 bol na základe informácie odobratý uhynutý
vo¾ne �ijúci vták potápaè biely v areáli závodu Slovnaft, a. s.,
Vlèie Hrdlo. Kadáver bol zaslaný na vy�etrenie do �tátneho
veterinárneho ústavu Zvolen. Dòa 20. 2. 2006 �tátny veterinárny
ústav Zvolen protokolom o vy�etrení CP 13701/2006 potvrdil po-
u�itím PCR metód vírus chrípky typ H5.

Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude stíhané pod¾a
zákona NR SR è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a
o zmene niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.
Tieto opatrenia platia do odvolania.

MVDr. Milo� Ma�lej, regionálny veterinárny lekár

Civilná ochrana informuje
Prvá pomoc je neoddelite¾nou súèas�ou lieèenia rôznych poranení a
náhlych ochorení.
Správne poskytnutá prvá pomoc u� zachránila �ivot mnohým pos-
tihnutým a prispela i ich rýchlej�iemu a úplnému uzdraveniu.
Pre èastý výskyt a záva�nos� mnohých nehôd je úloha záchrancov
ve¾mi dôle�itá.
Záchranca má pri poskytovaní pomoci tieto úlohy:

- zhodnoti� situáciu bez ohrozenia vlastného �ivota,
- zisti� situáciu alebo chorobu, ktorou postihnutý trpí,
- okam�ite poskytnú� adekvátnu a vhodnú pomoc, prièom treba

myslie� na to, �e postihnutý mô�e ma� viac poranení a �e najprv
treba o�etri� �a��ie ranených,

- v závislosti od stavu postihnutého treba okam�ite zariadi� jeho
prevoz k lekárovi, do nemocnice alebo domov.

Osoby poskytujúce prvú pomoc mô�u postihnutému zachráni� �ivot
udr�iavaním jeho �ivotne dôle�itých funkcií. Ide o zabezpeèenie:

- vo¾ných dýchacích ciest,
- primeraného dýchania,
- dostatoèného krvného obehu.

Na zachovanie �ivota sa musí do p¾úc postihnutého dostáva� kyslík,
ktorý potom krv rozná�a po tele. Zatia¾ èo niektoré telové orgány pre-
�ijú urèitý èas aj bez kyslíka, iné orgány sú pri nedostatku kyslíka
ve¾mi rýchlo postihnuté - �ivotne dôle�ité nervové bunky mozgu odu-
mierajú u� po troch minútach.
Kyslík rozná�ajú po tele èervené krvinky. Krv v krvnom obehu nepre-
tr�ite cirkuluje zásluhou stále sa opakujúceho cyklu s�ahovania a uvo¾-
òovania srdcového svalu. Frekvencia srdca priemerného dospelého
èloveka je 60 - 80 pulzov za minútu.

R. Müllerová

Nadácia bola zalo�ená v roku 1991 a sídli v na�ej
mestskej èasti v Poliklinike na Tehelnej. Náplòou
jej èinnosti je vytvori� vhodné finanèné, mate-
riálne a iné  podmienky na podporu a pomoc
zdravotne postihnutým obèanom v Slovenskej

republike. Podporuje zdravotne postihnutých obèanov (ZPO), ich
organizácie, sociálne odkázané rodiny. Svojou èinnos�ou pomáha
ZPO zaradi� sa do pracovného procesu, integrova� sa do spoloè-
nosti. Spolupracuje s organizáciou zdravotne postihnutých obèanov,
s jednotou dôchodcov, Slovenskou humanitnou radou, detskými do-
movmi, �kolami, zdravotníckymi zariadeniami, kultúrno-spoloèenskými
organizáciami a sponzormi z rôznych oblastí �ivota.
Z projektov nadácie treba spomenú� aspoò Zelený strom - urèený je
pre zdravotne postihnuté deti od 3 do 15 rokov, ktorým zabezpeèuje
lieèebné pobyty v Pie��anoch a Smrdákoch; Hygia - zabezpeèuje
informácie o ochrane a podpore zdravia, efektívnosti terapie a zlep�ení
kvality �ivota ¾udí; Zdravá vý�iva pre zdravé srdce - upozoròuje obyva-
te¾ov na správne stravovacie návyky, zdravé produkty, zdravý �ivotný
�týl, zní�enie úmrtnosti; Protidrogový program - zameraný je na celo-
spoloèenskú osvetu najmä v �kolách; Zdravé mesto - spojené s meraním
telesných parametrov, výstavkou zdravých potravín, predná�kami
lekárov (na projekte sa zúèastòujú aj èlenovia klubov dôchodcov
z na�ej mestskej èasti).
Cie¾om Humatitnej nadácie zdravotne postihnutých je vypestova�
v ¾uïoch osobnú zodpovednos� za svoje zdravie, vytvori� podmienky
pre ïal�ie mo�nosti rehabilitácie a plnohodnotný �ivot. Osoby so zdra-
votným postihnutím nepotrebujú ¾útos� a súcit, ale potrebujú pod-
mienky pre kvalitnej�í �ivot. Pomôc� mô�ete aj vy poukázaním sumy
do vý�ky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na identifi-
kaèné èíslo prijímate¾a IÈO 17333521.

Eduard Javorský

Humanitná nadácia
zdravotne postihnutých
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Laco Lesay - lovec reality
Výstava reportá�nych fotografií Laca Lesaya sa konala v SK BNM
na Vajnorskej 21 od 21. 2. do 4. 3. 2006. Na vernisá�i sa zúèast-
nilo mnoho známych osobností verejného �ivota. Niet sa èo èudova�,
veï ako novinový fotoreportér dlhé roky zachytáva udalosti ná�ho
verejného �ivota. Publicista ¼udovít �tevko jeho tvorbu vníma takto:
�Laco Lesay je fotoreportérom nestrá�eného okamihu. Nevytvára
tematické seriály, ne�tylizuje, nepohráva sa s formou, svojim objektom
nepridáva ani neuberá. Trpezlivo èaká v úlohe pozorovate¾a a za-
chytáva. Nebazíruje na technickej dokonalosti, zále�í mu na výpoved-
nej hodnote záberu. Nechce vypoveda� o zovòaj�ku, ale o tom, èo je
pod ním. Jeho zábery in natura, neuèesané a predsa èisté, hovoria
prirodzenou reèou o ¾udskosti toho, èo sa deje pred objektívom. Ne-
zále�í na tom, èi sú ¾udia v jeho zornom poli obleèení vo fraku alebo
v károvanej ko�eli. Laco Lesay nám dáva najavo, �e sme v�etci rov-
nakí. Celebrity, politici, umelci i ¾udia z ulice.�
To v�etko sme mohli na výstave vníma� z fotografií, ktoré zachytá-
vali výnimoèné chvíle, výnimoèných ¾udí s �maskami� a okamihy
pravdy, keï v nestrá�enom okamihu maska spadne a èlovek sa
odhalí vo svojej pôvodnej podobe.

Sen noci orientálnej
Záujemcovia o orientálny bru�ný tanec sa stretli 17. februára 2006
u� po piatykrát na spoloèenskom podujatí Sen noci orientálnej.
Toto prí�a�livé predstavenie sa konalo v SK BNM na Vajnorskej 21.
Pôvabné taneènice zo �túdia Mafra a Jasmína z Bratislavy pred-
viedli umenie pradávneho tanca ako oslavu krásy a lásky. Ich vystú-
penie dopåòali majstri �onglovania a práce s ohòom efektnými, obèas
a� dych vyrá�ajúcimi kúskami. Prestávky medzi jednotlivými èíslami
programu vtipne o�ivoval moderátor. Ve¾ký úspech mal bru�ný tanec
náhodne vybraných náv�tevníkov mu�ov, ktorých na pódiu do tanca
zaúèala sóåistka a hlavná re�isérka predstavenia Marta Augustí-
nová alias Mafra.
Je zvykom, �e na predstavenie pozývame aj hostí zo zahranièia.
Svoje taneèné umenie pri�li predvies� taneènice z Èiech pod vedením
Bri Hurley, skúsenej taneènice a sólistky z USA. Ich tanec mal exotický
názov Bai´thani. Názov pochádza zo sumerského slova Dat Ba´thani,
èo znamená pani hadov. Had je symbolom �ivota a uzdravenia. Jeho
silu dokazuje aj dodnes pou�ívaný znak lekárov. Ovládnutie hada
znamenalo najvy��í stupeò sebadisciplíny a zasvätenia. Tanec sa
sústreïuje na pohyblivos� a kontrolu tela a jeho posilnenie.
Slovami sa len �a�ko dá vyjadri� krása a zdravotné úèinky orientálneho
bru�ného tanca. Treba ho vidie� a za�i�. Práve preto v SK BNM
usporadúvame tieto taneèné veèery a organizujeme kurzy orientál-
neho bru�ného tanca pre záujemkyne ka�dej vekovej i hmotnostnej
kategórie. Tento tanec priná�a rados� a je vynikajúcou vo¾bou
pre v�etky �eny, ktoré sa chcú te�i� zo zdravého a harmonického �ivota.

¼ubica Haliaková

Orientálna taneènica predvádza svoje umenie v Stredisku kultúry
Bratislava-Nové Mesto             foto: M. Novák

Februárové podujatia v Dome kultúry Kramáre
Dom kultúry Kramáre vo februári pripravil podujatia rôzneho �ánru
pre v�etky vekové kategórie. Zaèiatkom mesiaca sa náv�tevníci
stretli v Kresle pre hos�a s Jozefom Benedikom. Dlhoroèný sólista na�ej
prvej operetnej scény sa predstavil známymi operetnými melódiami
a piesòami z muzikálov Hallo Dolly, Jozefov zázraèný plá��, Cyrano
z predmestia. Príjemnú atmosféru veèera doplnil predstavením svojho
CD s talianskymi hitmi sedemdesiatych rokov.
Víkend patril samozrejme najmen�ím. Stalo sa u� tradíciou, �e deti
sa stretávajú s Elou a Hopom, známymi postavièkami z televíznej
obrazovky. Tentoraz to bolo v divadelnom predstavení Paskudárium,
ktoré hovorí o neposlu�ných de�och a o ich polep�ení. Po predstavení
deti dostali zápis do preukazu Super diváka a ve¾kou odmenou
pre nich boli autogramy Ely a Hopa.
V Poetickom �túdiu sme sa v roku 2006 stretli prvý raz. Poetický
veèer bol venovaný 150 výroèiu úmrtia ¼udovíta �túra. Privítali sme
hostite¾a veèera starostu mestskej èasti BNM Ing. Richarda Frimmela
a starostku Uhrovca, rodnej obce ¼. �túra, Ing. Z. Maèekovú. Obaja
sa hneï v úvode prihovorili prítomným náv�tevníkom. V kultúrnom
programe sa predstavila �enská spevácka skupina Uhrovèanka, ïalej
Ondrej Malachovský a poslucháèi Fakulty dramatických umení v Ban-
skej Bystrici, ktorí spolu s Jurajom Sarva�om pripomenuli ve¾kú osob-
nos� ná�ho národa.

Viera Janáèová

Starostka Uhrovca Ing.
Z. Maèeková v pútavom
rozhovore so starostom
mestskej èasti Bratislava-
Nové Mesto poèas Poe-
tického veèera venovaného
uhroveckému rodákovi a
významnej osobnosti slo-
venského národa ¼udoví-
tovi �túrovi

        foto: M. Novák

Milan o sebe opä� dal poèu�
Suverénnym ví�azom Majstrovstiev SR mláde�e v �achu sa v kate-
górii do 16 rokov aj tento rok stal Novome��an Milan Pacher.
Na sú�a�i v dòoch 5. - 10. marca v Brezovej pod Bradlom vyhral
 z deviatich odohratých partií osem, v jednej remizoval.
Vzh¾adom na predvedené výkony 15-roènému Milanovi záro-
veò udelili cenu absolútneho �achového krá¾a majstrovstiev,
na ktorých sa v piatich chlapèenských a piatich dievèenských
kategóriách predstavilo celkovo 197 detí z celého Slovenska.
Dosiahnutý výsledok ho oprávòuje k úèasti na letných Majstrov-
stvách sveta mláde�e, ktoré sa pravdepodobne uskutoènia
na Kryme. Talent z Raèianskeho mýta absolvuje turnaje dospe-
lých na Slovensku i v Èeskej republike. U� v tomto roku by v�ak
chcel zvý�ením svojho medzinárodného ratingu zaútoèi� na titul
FIDE Majstra, prvý v rade, ktorý za 2300 získaných ELO bodov
ude¾uje medzinárodná �achová federácia. (Pri splnení ïal�ích
podmienok za 2400 bodov prinále�í �achistovi titul Medziná-
rodný majster a za 2500 bodov Ve¾majster).

Preèo komunikova� s daòovou správou elektronicky
Výhody vyu�ívania autorizovaných elektronických slu�ieb dávajú
odpoveï na otázku, preèo komunikova� s daòovou správou elek-
tronicky:

- získanie preh¾adu o dokumentoch z písomného styku medzi
daòovým subjektom a miestne príslu�ným správcom dane,

- nový a zároveò atraktívny spôsob podania daòových dokumentov
bez viazanosti subjektu na jeho vyu�itie,

- modernú a bezpeènú formu komunikácie, ktorej uplatnenie je
mo�né v stále sa roz�irujúcom okruhu subjektov a organizácií,

- úsporu èasu pri komunikácii s daòovou správou,
- okam�itú spätnú väzbu poskytujúcu informácie o úspe�nosti

realizovaného elektronického podania dokumentu a o akcep-
tovaní, resp. neakceptovaní tohto podania,

- postupné roz�irovanie autorizovaných elektronických slu�ieb, ako
aj dokumentov, ktoré mo�no poda� elektronicky.

Informácie o elektronickej komunikácii a elektronických slu�bách
daòovej správy nájdete na portáli www.drsr.sk
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Zelená �kola�KOLSTVO

Volejbal  - �iaci
Vo �tvrtok 16. 2. 2006 sa uskutoènilo okresné kolo vo volejbale
�iakov. V prvom kole turnaja sa zúèastnilo 92 chlapcov z ôsmich
základných �kôl Bratislava-Nové Mesto. Hralo sa v �portovej hale
na Pionierskej ulici.
Umiestnenie �kôl v okresnom kole chlapcov

1. miesto: Z� s M� Cádrova
2. miesto: Z� s M� Riazanská
3. miesto: Z� s M� Èeská
4. miesto: Z� s M� Jeséniova

Výsledky umiestnenia Z� Cádrova, v ktorej dominujú volejbalové
triedy, a Z� Èeská, ktorá sa mô�e pochváli� volejbalovým krú�kom,
hovoria samy za seba. Z� na Riazanskej, i napriek tomu, �e tam domi-
nuje futbal, dosiahla ve¾mi pekné výsledky, ktoré stoja za pochvalu
�ikovnosti chlapcov.
Okresné kolo vo volejbale dievèat sa konalo 2. marca 2006 v �H
Pionierska. Na turnaji sa zúèastnilo 50 dievèat zo �iestich prihlá-
sených základných �kôl Bratislava-Nové Mesto. Dievèatá tvrdo zabo-
jovali a dosiahli nasledovné umiestnenie v okresnom kole:

1. miesto: Z� s M� Èeská
2. miesto: Z� s M� Odborárska
3. miesto: Z� s M� Cádrova
4. miesto: Z� s M� Za kasáròou.

Mestská èas� Bratislava-Nové Mesto ocenila hráèov pod¾a umiestne-
nia vecnými cenami.

Adriana Pavlikovská

Ví�azné volejbalové
dru�stvo dievèat zo Z�
s M� Èeská

foto: M. Novák

Komplex viacerých budov, ktoré sa týèia na kopci na Kramároch - to
je Z� s M� Cádrova. �kola poètom detí síce malá, o to v�ak s rodin-
nej�ou atmosférou. Budovy, ktoré mo�no nie sú lákavé na prvý poh¾ad,
sa u� zïaleka pý�ia zástavou Zelenej �koly. Èo to v�ak okrem iného
znamená? Je za tým myslenie celej �koly - nielen vedenia, uèiteliek,
ostatných pracovníkov �koly, ale najmä detí - veï práve ony robia
�kolu �kolou. Ony majú na úspechoch èasto najväè�iu zásluhu. Nie-
len zberom PET-flia� a papiera, ale aj v �etrení energie a vody. Úspech
sa skladá práve z malièkostí. V �kole pracuje EKO-krú�ok a pravi-
delne sa obnovuje EKO-nástenka. V rámci krú�ku pracujú deti hlavne
v jarných a jesenných mesiacoch - venèia psov z útulku Slobody
zvierat, chodievajú na výlety na Sandberg, �eleznú studienku alebo
na Kolibu. V zime kàmia vtáèatá. Za jeden z najväè�ích úspechov
pova�ujem prvé miesto v okresnom kolo Biologickej olympiády,
ktorú vyhrala �iaèka 9. A triedy Lenka Borecká s témou: Geneticky
modifikované organizmy - informovanos� �iakov 7. - 9. roèníka Z�.
Olympiádou �ila celá �kola. Prebiehali tu ankety, predná�ka a ná-
sledná spätná väzba. �iaci boli informovaní nielen o nezdravých a
nevhodných potravinách, ale najmä o existencii a mo�nostiach kúpy
tzv. FAIR-TRADE a BIO produktov. Krú�ok jednu z týchto predajní
na Vysokej ulici aj nav�tívil.
Ak chceme, aby sa na�e deti a ich deti mali kde uèi�, mali zdravý �ivot
nesmieme o tom sníva�, musíme preto nieèo urobi�... zachraòova�
svet je neskoro, treba zaèa� prevenciou u� u tých najmen�ích. Preto
nám na tom tak zále�í!

Silvia Szabová

Z èinnosti �kolského klubu detí v Z�
s M� na Sibírskej

V areáli M� na Legerského ulici je vybudované detské dopravné
ihrisko. Boli sme sa tam preto so �iakmi pozrie�. Deti si priniesli a aj
po�ièali kolobe�ky a priamo v teréne na ihrisku si overovali znalosti
z dopravnej výchovy, dopravné znaèky, priechody pre chodcov...
Èo poveda�? Ve¾mi zaujímavé a pouèné, preto�e dnes sa deti �kol-
ského veku na dopravné ihrisko nedostanú. V overovaní znalostí
z dopravnej výchovy sme pokraèovali aj na besede v herni s príslu�-
níkmi PZ - dopravákmi.
Pre deti sú ka�dý rok zaujímavé burzy hraèiek a zberate¾ských pred-
metov, na ktoré sa ve¾mi te�ia. Pre prváèikov to bolo nieèo nové, èo
e�te nepoznali.
Autobusové výlety. U� tradiène sme boli v prírode na Partizánskej
lúke a zaujímavý bol aj výlet do Rusoviec - Gerulaty, kde si deti prezreli
nielen múzeum, ale aj zvy�ky rímskej osady.
V októbri - Mesiaci úcty k star�ím, deti pripravili darèeky a spolu
s krásnym kultúrnym programom pote�ili dôchodcov v Klube dô-
chodcov na Sibírskej ulici.
Nezabúdame ani na náv�tevy v kni�nici na Pionierskej ulici. To aby
sa deti oboznamovali s detskou literatúrou.
Vianoce a vianoèné obdobie, sneh, stavanie snehuliakov, gu¾ovanie,
�mýkanie... Vianoèné trhy na Hlavnom námestí oèarili deti krásnou
výzdobou, veselou atmosférou a samozrejme mno�stvom vianoè-
ného tovaru. Deti tu za pár u�etrených korún mohli kúpi� vianoèný
darèek pre rodièov èi súrodencov.
Na prelome rokov si na�i futbalisti zahrali na vianoènom a novo-
roènom turnaji a dostali sladké odmeny.
Pre budúcich prváèikov deti v rámci tvorivých dielní zhotovovali
nápadité a prekrásne výrobky.
Fa�iangy, èas zábav, plesov a pre deti èas karnevalov. Aj v na�om
SKD bol karneval a bol vydarený, veselý, masky ú�asné, tombola
i nálada skvelá.
Èo nás e�te èaká? Divadelné predstavenie v divadle AHA Mamka
Psota a blí�iaca sa Ve¾ká noc.

D. Némethová
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Star�í mu�i, nepodceòujte urologickú
preventívnu prehliadku

Preventívna starostlivos� má zabezpeèi� vèasnú záchytnos� záva�-
ných ochorení a primeranú následnú zdravotnú starostlivos�, preto je
v záujme ka�dého, hlavne star�ieho mu�a, pristupova� k vlastnému
zdraviu zodpovedne a �iada� výkon preventívej urologickej prehliadky.
Úloha lekárov je v tomto procese k¾úèová z h¾adiska podnietenia k da-
nému procesu, ale koneèný výsledok je závislý od zodpovedného
prístupu poistenca a od jeho aktívnej úèasti pri poskytovaní preven-
tívnej starostlivosti.
Mu�i od 50. roku veku, �iadajte raz za 3 roky urologickú preventív-
nu prehliadku u lekára so �pecializáciou v odbore urológia, ktorého
si mô�ete slobodne vybra�.
Kompletná preventívna urologická prehliadka zahàòa: fyzikálne vy-
�etrenie, palpaèné vy�etrenie prostaty per rektum, palpaèné vy�e-
trenie semenníkov, ultrazvukové vy�etrenie prostaty a príslu�né
laboratórne vy�etrenia.
Za prevenciu neplatíte, prevencia je plne hradená z verejného
zdravotného poistenia.       Roman Mach

OZNAM
Príle�itostné trhy na �tadióne ITER Bratislava, a. s., sa od 3. 3. 2006
opä� konajú. Dvojmesaèná prestávka v ich konaní bola spôso-
bená zmenou prevádzkovate¾a a zároveò správcu príle�itostných
trhov, poèas ktorej nový prevádzkovate¾ bol zo zákona povinný
vybavi� si príslu�né povolenie na zriadenie trhového miesta a pred-
lo�i� na schválenie Trhový poriadok týchto príle�itostných trhov.
Príle�itostné trhy budú aj naïalej fungova� v pôvodnom re�ime, teda
v�dy v piatok v èase od 11.00 h do 16.00 h. Vstupné pre náv�tevní-
kov a kupujúcich zostalo nezmenené, zmenilo sa len vstupné
pre predávajúcich s prístupom na trhy s automobilom.

A. Kutaròová
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Výroèné èlenské schôdze v kluboch
dôchodcov

Domovinka - výsti�né pomenovanie Klubu dôchodcov na Nobelovej
ulici pre 48 Novome��anov v dôchodkovom veku (vekový priemer
èlenov klubu je 75 rokov). Klubu, ktorý je netradiène umiestnený v objekte
rodinného domu patriaceho spoloènosti Istrochem.
Vedúca klubu pani Helena Perényiová 16. februára na výroènej èlen-
skej schôdzi uviedla, �e je spokojná s roz�írením kni�nièného fondu
o 40 titulov, ktoré získali z Kni�nice na Raèianskej ulici. Pochva¾uje
si spoluprácu klubu s de�mi zo Základnej �koly s materskou �kolou
Odborárska, ako aj so spoloènými kultúrno-spoloèenskými akciami.
Èlenky klubu si na posedenie ochotne napeèú  vlastné peèivo (vo feb-
ruári fa�iangové �i�ky), aktívne si vymieòajú praktické skúsenosti
z varenia, peèenia, �itia, zdravej vý�ivy.
Zúèastnili sa na rôznych výstavách (ve¾trh kvetín Flóra, výstava gladiol,
výstava ruèných prác v klube dôchodcov na Raèianskej, výstava
obrazov Evy Droppovej), nav�tívili divadelné predstavenie Koneèná
stanica v Rado�inskom naivnom divadle a Rebelové na Novej scéne,
absolvovali prehliadku historického centra Bratislavy vláèikom �Pre�-
poráèikom�, a za�li aj do termálnych kúpe¾ov v Podhájskej a Dunajskej
Strede.

Èlenovia klubu vyslovili poïakovanie starostovi Richardovi Frim-
melovi za jeho osobné blaho�elania jubilantom do�ívajúcim sa okrúh-
lych �ivotných jubileí. Zdôverili sa v�ak so �elaním, aby si vedenie ich
bývalého zamestnávate¾a, a. s. Istrochem, u ktorého viacerí z nich
odpracovali 30 - 40 rokov, na nich obèas spomenulo a zavítalo medzi
nich. Poukázali aj na nedostatky MHD (v sobotu a nede¾u do tejto
oblasti spoj nechodí - problematické cestovanie za nákupmi, prírodou,
kultúrou, do kostola na Teplickej).

Vedúca 111-èlenného klubu dôchodcov v lokalite mestskej èasti,
ktorá je charakteristická zástavbou rodinných domov, na Kolibe, pani
Helena Mosná zhodnotila na výroènej èlenskej schôdzi 15. februára
vlaòaj�iu èinnos� klubu a navrhla plán na rok 2006. Kolibský klub je
práve z dôvodu existujúcich záhradiek pri rodinných domoch známy
usporadúvaním výstav ovocia, zeleniny a kvetín, pestrej jesennej
úrody svojich èlenov. O aktivite a úspechoch v tomto smere svedèia
aj vlastnoruène viazané jemné kytièky zdobiace stoly. Sú uvité z rôz-
nych druhov tráv, kláskov, ihlièia, slamienok, makovíc, gypsomiliek.
V hanbe nezostali, práve naopak, ani èlenky klubu venujúce sa
ruèným prácam (krú�ok �ikovných rúk pod odborným vedením pani
�tefánie Bilskej sa stretáva ka�dú druhú, tretiu a �tvrtú stredu v mesiaci),
pani Ursínyová, �paèková, ale i ïal�í èlenovia sa venujú zberu lieèivých
bylín, príkladná je spolupráca mláde�e i �starej�ích�, o ktorej hovoria
jasnou reèou steny pri vchode, ktoré sú malou farebnou galériou výt-
varných prác detí zo Základnej �koly s materskou �kolou na Jeséniovej
ulici. Ideálne je spojenie klubu s kni�nicou, ktoré sa realizovalo pri vla-
òaj�ej koncoroènej rekon�trukcii klubu, èím vzniklo Kultúrne stredisko
Koliba - dar mestskej èasti obyvate¾om tejto èasti Nového Mesta. Spo-
jenie rôznych in�titúcií, záujem ¾udí rôznych vekových kategórií, mla-
dých aj star�ích, by� spolu, je dôkazom, �e Koliba �ije. Veï aj kedysi
mali Kolibèania svoju osvetovú besedu �Rychtu� - pripomenul kro-
nikár pán Malý. Z aktivít v uplynulom roku boli zaujímavé výlety vlá-
èikom historickou Bratislavou s odborným výkladom, výlety do Pod-
hájskej, �a�tína, Brna, Dunajskej Stredy, náv�tevy Televíznej ve�e
na Kamzíku a Slovenského hydrometeorologického ústavu, divadel-
ných predstavení.

Èlenovia klubu dôchodcov na Kolibe sa na starostu Nového Mesta
Richarda Frimmela obrátili s prosbou o pomoc pri zabezpeèení prí-
stre�kov MHD na Kolibe oslovením kompetentných na magistráte
hl. m. SR Bratislavy (Dopravný podnik BA) keï�e existujúce nevy-
hovujú funkène ani vzh¾adovo. Zaujímali sa o dôvody dlhoroèného
chátrania mostu Vlárska a príèin predl�ovania termínu realizácie
prepojenia Koliby s Kramármi. Navrhli pri príle�itosti 75. výroèia vzniku
premenova� Základnú �kolu s Materskou �kolou Jeséniova na Z�
s M� na Kolibe.

Starosta Richard Frimmel, ktorý sa stal riadnym èlenom aj týchto
klubov, pozval ich na aprílové predstavenie �Na skle ma¾ované� do divadla
Nová scéna a na najvýznamnej�ie podujatia organizované novo-
mestskou samosprávou - Svätojánske ohne a otvorenie Kultúreho leta
2006, Kultúrno-spoloèenský deò Bratislavèanov na Kuchajde, ako
i na Medzinárodný ve¾trh kvetín �Flora Bratislava�, pris¾úbil tie�
úhradu nákladov na dopravu na tohtoroèný výlet pod¾a vlastného
výberu klubov.

�ijú medzi nami
Má rád �ivot a v�etko èo robí, robí od srdca. Má svoje zásady, hod-
noty, z ktorých nespustí. Napriek nepriazni osudu nestratil zmysel
pre humor a obdarováva ním iných. Ako málokto si doká�e robi�
�arty sám zo seba. Vtipný, pohotový, dobrosrdeèný.
Alexander Eliá�
83 roèný obyvate¾ Mierovej
kolónie, v ktorej �ije od roku
1952.
�ivot sa s ním nemaznal, a
predsa ostal optimista.
Smútok uòho nemá zelenú,
naopak. V roku 1974, keï
sa mu jediná dcéra vydala
do cudziny, zaèal h¾ada�
spôsob, ako smútku ne-
pod¾ahnú�. Zaèal ma¾ova�
obrázky. Z rozprávkových
kni�iek, èasopisov. Vodovými farbami o�ívajú pod jeho rukami známe
postavièky a zvieratká z de�mi ob¾úbených rozprávok - Káèer Donald,
Medvedík Yogi, Tri prasiatka, Poèkaj zajac.

Aj v dôchodkovom veku dodr�iava denný re�im. �Poriadok musí
by��- zdôvodòuje s úsmevom a dodáva: �O 6,20 h ráno urobím ra-
òajky, pripravím man�elke lieky a idem na nákupy. Pestujem tak vlastne
pe�iu turistiku. Nie síce ako kedysi, keï som pre�iel celé Tatry, ale
ka�dodenné pribli�ne pä�kilometrové �túry� pre zdravie i ú�itok sú
pravidlom. Viem, v ktorom obchode je najlacnej�ie mäso, zelenina.
Raz tý�denne chodím na Trnávku k pekárovi�. A nezabudne spome-
nú�, ako nedávno prekvapil predavaèku  prosbou: �Prosím si ro�ky,
èo majú tri konce�. Odpoveïou na jej otázku �A to sú aké?� - ju roz-
veselil a spríjemnil deò jej i sebe. �Ro�ok má jeden koniec, druhý
koniec a keï ho zjem, to je ten tretí koniec.�

�Potraviny vyberám ve¾mi pozorne, preto�e obaja s man�elkou
Margitou sme dietári. Nedávno som si pos�a�oval lekárke, �e tá moja
varí výborne, ale keï upiekla kaèicu, mne dala len zemiakovú ka�u!
Pani doktorka ma u� pozná a tak mi so smiechom poradila, aby
som tú ka�u od kaèice aspoò ovoòal, lebo jes� takú hydinu aj tak
nemô�em.�

Pán Eliá� si �ivot a jeho pekné stránky cení. Spolu s man�elkou spo-
mína na dcérku a verí, �e ju e�te uvidia, �e napí�e, alebo príde. Pán
Eliá� to nevzdáva a v ka�dom dni, èloveku, nachádza nieèo pekné.
Ostal optimista. Lú�ti krí�ovky, ma¾uje obrázky, ktoré sa stali jeho
zá¾ubou. Pä� - �es� hodín denne. Výstavku obrázkov u� dávnej�ie
uviedol v priestoroch dne�ného klubu dôchodcov na Chemickej ulici.
Nama¾oval ich  asi tisícosemsto. Nezabúda ani na priate¾ov. Pohos-
tinské zariadenia sú mu cudzie, rad�ej si zahrá �ach s kamarátom
Jánom Bachnom, niekedy aj do rána. O mimoriadne silnom pute
k man�elke Margite hovorí ním vyslovená struèná veta: �Je pre mòa
��astím, �e je....�.

Valéria Reháèková

191-èlenný Klub dôchodcov Sibírska rozvíja dru�obný styk nielen
s Klubom dôchodcov vo Vajnoroch, ale i v èeskej republike s Klubom
dôchodcov v Adamove, ktorý vlani nav�tívili, prièom pre nich hosti-
telia pripravili zaujímavú prehliadku historických pamiatok, v máji
tohto roka ich zase privítajú v Novom Meste. Na potvrdenie tohto
priate¾ského kontaktu si v príjemnom valèíkovom rytme 27. februára
poèas výroènej èlenskej schôdze zanôtili pieseò Tak jak teèe do Dunaja
Morava. Klub na Sibírskej sa mô�e pochváli� mimoriadne obsiahlou
èinnos�ou. Okrem zájazdov (Trenèianske Teplice, Skalica, Devín,
Modra-Piesky...) nav�tevujú divadelné predstavenia, koncerty, verni-
sá�e, pozreli si výstavku ruèných prác v Klube dôchodcov na Raèian-
skej, zapájajú sa do pohybových aktivít, zabezpeèujú si odborné
predná�ky (civilizaèné ochorenia, zdravie v starobe, pamä�), absolvovali
výuku na internete, pripravili si klubové podujatia - fa�iangovú zá-
bavu, Deò matiek, Mesiac úcty k star�ím, Posedenie pri chutných
bryndzových halu�kách, ktoré pre nich pripravili èlenky klubu pani
Bôriková a pani Èimová.
Vedúca klubu Aurélia Erossová je spokojná. Èlenom klubu zále�í
na prostredí, v ktorom �ijú, èo prejavujú i starostlivos�ou o spoloènú
predzáhradku. Pripravujú si Deò otvorených dverí - výstavu ruèných
prác, krojov a remesiel, drevorezbu, ma¾ovanie na sklo, ma¾ovanie
na drevo, výrobky z drôtu, ale i náv�tevu Slovenskej národnej galérie,
botanickej záhrady, a v tomto roku oslávia i 10. výroèie svojho vzniku.
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Preh¾ad podujatí na apríl 2006

l Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21,
tel. èíslo: 4437 3771

l Predám, resp. prenajmem gará� na Záti�í.
Tel. èíslo: 6436 7019, po 17.00 h

l Prijmeme fyzioterapeutku na dohodu. Tel. èíslo: 6224 5607

l Ponúkame do prenájmu nové, zariadené priestory pre kozmetièku,
kaderníèku, maséra v objekte hotela na Kramároch.
Tel. èíslo: 02/5477 5212

l Prenajmem 4-árový vinohrad v Raèi-Krasòanoch za podiel na úrode.
Tel. èíslo: 02/4445 7767, 0903 621 376

1. 4. 17.00 h Za dychovkou na Vajnorskú s DH Vi�tuèanka,
taneèné podujatie pri dobrej dychovej hudbe
pre v�etky generácie

4. 4. 17.00 h Projekt zdravia
5. 4. 10.30 h Ve¾ká noc, má milá... , ve¾konoèné zvyky,  mode-

rovaný, komponovaný program pre �iakov Z�
7. 4.    9.00 h Deò narcisov, finanèná zbierka Ligy proti

rakovine
8. 4. 17.00 h Èaj o piatej s HS V-Kvintet, spoloèenské ta-

neèné podujatie pri hudbe 60. - 90. rokov,
v príjemnom prostredí pri svieèkach, kultúrnom
programe a �rebovaní vstupeniek

15. 4. 17.00 h Ve¾konoèný èaj o piatej s HS Fortuna, na Bielu
sobotu organizujeme ve¾konoèný èaj o piatej
pre tých, èo majú radi tanec a hudbu 60. - 90.
rokov

20. - 21. 4. Nieko¾ko slov o d�eze, výchovný koncert
pre �iakov II. stupòa Z�

22. 4. 17.00 h Èaj o piatej s HS Saturn, spoloèenská taneèná
zábava pri dobrej hudbe pre v�etky generácie

25. 4. Výtvarné spektrum, regionálna sú�a� neprofe-
sionálnych výtvarníkov (od 15 rokov)

27. 4. 19.00 h Karel Plíhal  NEBE POÈKÁ, koncert v rámci
5. roèníka Folk country sály alebo koncertov
na va�e �elanie

28. 4. 14.00 h Informaèné centrum zdravia
29. 4. 17.00 h Za dychovkou na Vajnorskú s DH 11 z Ivánky,
posledné podujatie v mesiaci bude patri� taneènej zábave, pri dobrej
dychovke v predveèer 1. mája

Výstavy
4. - 13. 4. Milan Medúz: Pocta Vasarelymu - akrylové

obrazy (vernisá� o 17.00 h)
20. - 29. 4. F1 - 100 rokov GRAND PRIX, výstava modelov

áut od zberate¾ov a výtvarných prác od umelcov

Náv�tevný èas: po - pia 14.00 h - 18.00 h; so - poèas iných aktivít.

Výmenné stretnutia zberate¾ov (VSZ)
1. 4. 8.00 h - 15.00 h

Medzinárodné VSZ vyznamenaní, starých fotografií,
telefónnych kariet, etikiet, filatélie, mincí, medailí

 29. 4. 8.00 h - 12.00 h
VSZ �eleznièných, automobilových, leteckých, lodných
modelov

Predpredaj vstupeniek: po - str: 16.00 h - 19.00 h a 1 h pred poduja-
tím v SK BNM Vajnorská 21, tel. 4437 3763

Pravidelná èinnos�:
Jazykové kurzy: - angliètina pre zaèiatoèníkov - nový kurz

- angliètina pre mierne pokroèilých s konverzáciou
- angliètina - pokroèilí - konverzácia
- angliètina - deti - konverzácia
- talianèina - mierne pokroèilí
- nemèina - mierne pokroèilí - nový kurz
  od 21. 2. 06

Výtvarné kurzy: - keramika (modelovanie, glazovanie, toèenie
na kruhu, vypa¾ovanie v peci)
Hudobné: klavír a hudobná teória

Slu�by
Prenájom priestorov na semináre, spoloèenské posedenia, prezen-
tácie... (sála/350 miest, uèebne/20 miest, predsobá�na sieò/40
miest, galéria,...).
Výroba reklamy: od vizitiek po transparenty  vrátane graf. návrhov.

l Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. èíslo: 5477 1148
5. 4. 17.00 h Klub Venu�a, pravidelné strednutie èleniek

Ligy proti rakovine
7. 4.   9.00 h Deò narcisov, finanèná zbierka Ligy

proti rakovine
8. 4. 16.00 h Jako sa Zajaèikovci po zime rozjarili, divadelné

predstavenie pred Ve¾kou nocou v podaní divad-
la Ma�krta z Ko�íc; sú�a� o SUPER DIVÁKA

10. 4. 10.00 h - 11.00 h
Zvykoslovné pásmo o Ve¾kej noci pre Z� Cádrova

12. 4. 9.00 h Výchovný koncert pre SOU
19. 4. 18.00 h Talk show s Marcelou Laiferovou
22. 4. 19.00 h Hraèky, divadelné predstavenie v podaní divadla

LUDUS; sú�a� o SUPER DIVÁKA
24. 4. 19.00 h 86. Poetický veèer pri svieèkach

s Jurajom Sarva�om
26. 4. 17.00 h Divadelné monodrámy v podaní Viery Strniskovej

Predpredaj vstupeniek: po - str od 16.00 h do 18.00 h

Pravidelná èinnos�:
Jazykové kurzy: - angliètina pre dospelých
Výtvarná výchova: - detské tvorivé dielne pre deti do 3 rokov

   s mamièkami
- výtvarné dielne pre deti od 5 do 10 rokov

Pohybové kurzy, krú�ky:
- cvièenie detí do 3 rokov s mamièkami
- taneèný pre deti od 5 do 10 rokov
- PILATES cvièenie
- bodyforming pre �eny

Hudobné kurzy: - hra na zobcovú flautu, klavír, gitaru, spev - pre deti
  aj dospelých

Slu�by
Prenájom priestorov na prezentácie, semináre, spoloèenské pose-
denia... (sála, uèebne), cena pod¾a dohody.

l Osvetové stredisko Makovického 4, tel. èíslo: 4425 0771
Pravidelná èinnos�: kurzy - varíme lacno, zdravo, hravo

- orientálne bru�né tance
- aerobic pre �eny
- relaxaèný tanec
- taneèná �kola GALA
- �achový klub SLOVAN

l Osvetové stredisko Ovruèská 5, tel. èíslo: 4425 2840
Pravidelná èinnos�: - výtvarné �túdio - ma¾ba, kresba, modelovanie

  a iné techniky
- ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
- praktické - �ijeme s Burdou
- jazykové - angliètina pre najmen�ích
- angliètina pre najmen�ích spoloène s mamièkami
  na MD

Informácie podá vedúca OS, Ovruèská, tel. èíslo: 4425 2840


