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6. apríl – Veľký piatok (deň pracovného pokoja)
9. apríl  - Veľkonočný pondelok (deň pracovného pokoja)
13. apríl – Deň nespravodlivo stíhaných (pamätný deň SR)

Zo studničky múdrostí našich predkov súvisiacich s obdobím veľkonočných sviatkov
�  Ak prší na Veľkonočnú nedeľu, bude suché leto. �  Aká Kvetná nedeľa, taká Veľká noc.

�  Biely Zelený štvrtok znamená teplé leto. �  Keď na Veľký piatok nie je mráz, býva veľa hríbov.

�  Ak na Veľký piatok poprchuje, to nám dobrý rok sľubuje.

�  Pribudne v Novom Meste gymnázium?

�  Tisíc ruží pre Račianske mýto   �  Televízia Nové Mesto  - kanál S O8

Z obsahu dnešného èísla:

2007

Kontrolný deň na stavbe „LAKESIDE PARK“ 

Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok.

Už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok.

Ej krúťte sa kolovrátky, ej krúťte sa praslice!

Už sa vajcia obliekajú, by z nich boli kraslice.

Tak, aj takýmto veršíkom sa naši predkovia pripravovali a tešili
na veľkonočné sviatky. Prichádzajú každý rok, sú pre nás úplnou 
samozrejmosťou, tešíme sa na ne. Pravda, dnes nám už akosi uniká 
ich podstata, ba často nás starodávne obyčaje ani veľmi nezaují-
majú. Veľkonočné sviatky pokladáme už viac za rodinné sviat-
ky, kedy máme predĺžený víkend, deti prázdniny, slniečko hreje a 
prebúdzajúca sa jarná príroda láka na prechádzky či výlety. Pešo
i na bicykli.
K zamysleniu sa a k zapremýšľaniu, siahnutiu po knihe nás primäjú 
spravidla detské otázky. A prečo je Veľká noc tento rok v iný deň, 
než bola vlani, a prečo farbíme vajíčka, a prečo máme čokoládové 
vajíčka, a prečo čokoládových zajacov, a prečo sa pečie baranček, 
a prečo, a prečo... Tých prečo je veľa.
Tieto sviatky totiž patria vari k najstarším našim sviatkom vôbec.  
Možno aj preto tu dochádza k prelínaniu viacerých tradícií. Ich pod-
stata siaha až do predkresťanských čias, kedy naši praprapredko-
via rituálnymi obradmi vítali jar, nový prebúdzajúci sa život, a teda
v prenesenom zmysle slova aj víťazstvo života nad smrťou. To je jed-
na tradícia.

Dňa 5. marca 2007 sa pri základoch stavby vynárajúcej sa z hĺbky 
budúcich troch podzemných podlaží na Tomášikovej ulici zišli zás-
tupcovia investora, generálneho dodávateľa a novomestskej samo-
správy: Gábor Záslós (predseda predstavenstva), Richard Frimmel 
(starosta MČ Nové Mesto), Steven Demers (riaditeľ projektu), Juraj 
Holka (projekt manager), Andrej Hrabovský (obchodný riaditeľ gen. 
dodávateľa Skanska), Milan Žák (Skanska, vedúci stavby), Jaroslav 
Kocka (hlavný architekt MČ Nové Mesto), Anna Dúžeková (predsed-
níčka komisie územného rozvoja, výstavby a infraštruktúry MČ BNM), 
Roman Procházka (člen komisie územného rozvoja, výstavby a in-
fraštruktúry MČ BNM), Lucius Radimák (inž. činnosť, Stavoinvesta)
a ďalší účastníci stavby. 
JUDr. Gábor Zászlós, predseda predstavenstva, pri tejto príležitosti 
povedal: „TriGránit Development Corporation je verný svojej tradícii 
kvalitnej a bezpečnej práce. Harmonogram jednotlivých etáp, rov-
nako, ako pri výstavbe Polus City Centra a veží Millennium Tower I.
a II., dodržíme. Stavba je rozbehnutá v súlade so stavebným roz-
hodnutím, nepredpokladáme zmenu etapizácie. Ako som povedal
12. októbra 2006 pri položení základného kameňa, do roka, t. j.
koncom októbra 2007, bude hotový skelet prvej administratívnej
budovy a do roka od dnešného kontrolného dňa, t. j. v prvom štvrť-
roku 2008, budeme stavbu klientom odovzdávať“. Komplex admi-

O čom je však „naša“ Veľká noc? Veľký pia-
tok pripomína smrť Ježiša Krista na kríži, Biela
sobota – jeho pochovanie do hrobu, Veľkonoč-
ná nedeľa – jeho zmŕtvychvstanie. To je zas iná 
tradícia. Slávenie Veľkej noci vlastne nadvä-
zuje na židovský sviatok Pesah, ktorým si Židia
pripomínajú záchranu z egyptského zotroče-
nia. Asi všetci poznáme príbeh o obetovaní
baránka každou izraelskou rodinou. Jeho krvou 
natreli dvere domu, čím mali uchrániť veriacich 
pred Božím trestom. Pesah totiž v preklade 
znamená uchránenie. Ďalšia tradícia.
Na tú našu Veľkú noc sa teda miešajú zvy-
ky kresťanské s pohanskými. Pôvodne išlo 
o oslavu sviatkov jari spojených s jarnou rov-
nodennosťou. Či vari jarné prebúdzanie sa
prírody, keď sa po dlhej zime vlieva do žíl no-
vý život, nová sila, nová nádej nepripomí-
na znovuzrodenie? Tu by sme ľahko našli
paralelu medzi symbolmi jari spätými s pre-

pokračovanie na strane 2

Veľká noc a jej tradície

foto: M. Novák

pokračovanie na strane 3
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Pokračovanie z prvej strany

Veľká noc a jej tradície
búdzajúcou sa prírodou, teda s znovuzrodením prírody a znovu-
zrodením, zmŕtvychvstaním Ježiša Krista.
Veľká noc je sviatok pohyblivý. Súvisí s jarnou rovnodennosťou.
Veľkonočná nedeľa je vždy prvou nedeľou po prvom jarnom splne
Mesiaca, teda po 21. marci. Záver fašiangov býva o štyridsať dní 
skôr. Popolcovou stredou (aj Škaredou) sa končí obdobie zimných 
radovánok a začína obdobie pôstu. Posledný týždeň pred Veľ-
kou nocou sa u nás nazýva Veľký týždeň. Vo štvrtok tohto týždňa,
v Zelený štvrtok, sa v mnohých slovenských regiónoch piekli z kys-
nutého cesta „judáše“. Tvarom mali pripomínať stočený povraz,
na ktorom sa obesil zradný Judáš. Potierali sa medom, podobne
ako vianočné oblátky. Na Zelený štvrtok sa malo jesť niečo zele-
né (špenát, hlávkový šalát), aby bol človek zdravý. V tento deň sa
zaviazali zvony. Odleteli do Ríma a ich zvuk nahrádzali rapkáče.
Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň sa nesmeli
vykonávať ani nijaké práce so zemou. Na Bielu sobotu večer,
po slávnosti Vzkriesenia, sa po dlhom čase mohlo objaviť na stole
mäsité jedlo. Veľkonočná nedeľa je slávnostným dňom. Po dlhom
pôste sa začínajú aj zábavy a prípravy na Veľkonočný pondelok. 
Zdobia sa vajíčka. Veľkonočný pondelok je dňom šibačky a ob-
lievačky. Aj tu nachádzame korene z minulosti. Šibala sa čeľaď, 
aby nebola lenivá, kravy, aby sa otelili, a dievčatá, aby boli zdravé.
Voda zo studničky či potoka mala pre našich predkov tiež svoj
magický význam. Gazdiné v nej oplachovali všetok riad, umývali
sa ňou celé rodiny, ľudia si vyplachovali ústa proti boleniu zubov. 
Čo z toho nám zostalo dodnes? Šibanie a oblievanie, niekedy 
aj pokropenie voňavkou. A dievčatá by sa za to mali odmeniť po-
hostením a krásnym vajíčkom. Kraslicou či vlastnoručne vymaľo-
vaným vajíčkom. Alebo vajíčkom čokoládovým. Vajíčkom, ako 
symbolom nového života a plodnosti. Alebo zajačikom z čokolá-
dy. Ten už v starom Egypte mal symbolizovať skromnosť a pokoru, 
šťastie a plynúci čas. Alebo tiež čokoládovým barančekom... 

K našim tradičným veľkonočným jedlám patril a patrí aj mazanec. 
Nachádzame o ňom správy už od 14. storočia. Z mäsitých pokrmov 
to bolo pečené jahňa alebo kozľa. A kto nemal na mäso, upiekol
si barančeka z cesta. Treného alebo kysnutého. A ozdobil ho cu-
krovou polevou, zelenou vetvičkou, pestrou mašľou i spiežovcami.
A čo na koniec? Opäť veršík.

K radu ďalších vinšovníkov
aj ja podľa dobrých zvykov
pripojiť chcem, keď nie inšie, 
aspoň skromné vinše.
Pekné sviatky, dobrú zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom tiež nech sladko je,
nech si prídu na svoje. 

Katarina Bobríková

Aforizmy Dušana KOVÁÈA

� Ťažiskom jeho činorodej práce boli   
 prečiny.
� Nikdy neprepínal vlastné sily, skôr   
 televízne programy.
� Svoje rozhodnutia odvolávame    
 najradšej potichu.
� Život je droga. Abstinenčný syndróm   
 znamená smrť.
� Súčet dvoch poloprávd nemusí byť ešte   
 pravda celá.
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Kontrolný deň na stavbe „LAKESIDE PARK“

LAKESIDE PARK na Tomášikovej ulici - základy stavby vynárajúce sa

z hĺbky budúcich troch podzemných podlaží

foto: TV NM

nistratívnych budov sa bude budovať v štyroch etapách. Po dokončení
poskytne prenajímateľnú plochu s rozlohou 90 000 m2 a parkovacie
miesta pre 1850 áut. Celková investícia predstavuje 100 mil. eúr
(3,5 mld. Sk). V I. etape sa realizuje výstavba administratívnej budovy
triedy „A“ (tzv. „veža“) s prenajímateľnou plochou 24 800 m2 s parko-
vacími miestami pre 510 áut a 8-poschodová prepojovacia budova.
Každé podzemné podlažie sa buduje približne 20 - 22 dní (atypickosť),
22 nadzemných a 1 technické (tzv. opakované) budú pribúdať rýchlejšie,
každý týždeň jedno. Jadro objektu sa buduje „šplhacím“ debnením
(pôvodne „posuvné“). 
Richard Frimmel, starosta mestskej časti Nové Mesto, sa zaujímal 
predovšetkým o termíny stavby, bezpečnostné opatrenia počas reali-
začných prác, hluk a čistotu okolia pri výstavbe. Gábor Zászlós ho
ubezpečil, že ani nájomníci v prvých objektoch nebudú rušení hlukom
ďalších fáz výstavby Lakeside Park-u. „Klientom zaručujeme vždy A-kva-
litu administratívnych priestorov. Vieme „nastrihnúť“ stavebný režim 
tak, aby sa požadovaná kvalita nájmu zabezpečila. To je renomé našej
spoločnosti, čo deklarujeme, to dodržíme“ - zdôraznil.
Starosta považuje za výhodu, že v blízkom okolí sa nenachádzajú
obytné domy, takže nehrozí rušenie občanov. „Lakeside Park bude 
ďalším kvalitným objektom v slede stavieb budovaných v súčasnosti
na Tomášikovej ulici - hotelový a administratívny komplex, obytný súbor
Koloseo, ústredie Slovenskej sporiteľne, ktoré v tejto lokalite vytvoria
novú modernú uličnú frontu. Súčasť prstenca nových objektov (ICT,
Tri veže, Polus City Center, Millennium I., II.), v ktorého strede leží
prírodný areál Kuchajda. Rastie nám tu pekné nové mestské centrum“- 
vyslovil svoj názor. 
„Bude to výstavný bulvár tejto časti mesta. Už teraz je naň zhora
unikátny pohľad“ - skonštatoval aj Gábor Zászlós. 

Pokračovanie z prvej strany

Radikálna zmena základného školstva
v Novom Meste najskôr v r. 2008/2009 

 MIESTNA RADA mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na 3. zasad-
nutí 20. marca 2007 odporučila miestnemu zastupiteľstvu (10. apríla) 

schváliť:

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1998 upravujúce podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení
neskorších predpisov, a VZN č. 4/1998, ktorým sa vydáva Trhový
poriadok v objekte Tržnica, Šancová 112, Trhový poriadok pre trho-
viská na Brezovskej a Riazanskej ul. a Trhový poriadok príležitost-
ných trhov v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto na Vajnorskej 
21, v osvetových strediskách na Stromovej č.18, Makovického č. 4 a
vo Vzdelávacom stredisku na Ovručskej č. 5 v znení neskorších
predpisov. Dôvodom je ukončenie činnosti Osvetových stredísk 
Ovručská a Makovického k 30. 6. 2006, nové pomenovanie bývalého 
Osvetového strediska Stromová na Dom kultúry Kramáre a štadióna 
AŠK Inter Slovnaft Bratislava na štadión Inter Bratislava, kde sa konajú 
príležitostné trhy, a čas ich konania sa posunul z 12.00 na 8.00 h.

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o miest-
nych daniach na území mestskej časti. VZN č. 5/2004, v znení VZN
č. 5/2005 sa dopĺňa:
Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodený i daňovník, 

ktorý má vyhradený parkovací box pre zásobovacie vozidlá a iné vozid-

lá spojené s prevádzkou zariadenia sociálnych služieb.

- Koncepčný materiál „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvo-
ja mestskej časti na roky 2007–2013“: - Poverenie starostu mest-
skej časti zabezpečiť realizáciu dokumentu PHSR formou zadania
vybranému subjektu (výberové konanie) a 
- Vypracovanie podkladov pre konečnú verziu „PHSR mestskej 
časti na roky 2007 – 2013“
Starosta Richard Frimmel poukázal najmä na skutočnosť, že veľká
časť Koliby na území hlavného mesta SR Bratislavy nie je odkanalizo-
vaná. Možnosti čerpania finančných prostriedkov z EÚ okrem iného 

aj na školstvo, turistiku (najmä dobudovania rekreačno-oddychovej 
lokality Kamzík, lesopark) overiť a predložiť na rokovanie aprílového 
miestneho zastupiteľstva. 

- Sieť a organizáciu škôl a školských zariadení v mestskej časti
na školský rok 2007/2008
Výchovno-vzdelávací proces sa bude naďalej realizovať v 8 základ-
ných, 11 materských školách a 8 školských kluboch detí. Počet
prvákov rastie (2004/2005 - 232 prvákov, 2005/2006 – 247 prvákov, 
2006/2007 - 270 prvákov, zápis na rok 2007/2008 - 296 prvákov a 
prihlasujú sa ďalší). Pozitívne je, že 84 % detí z novomestských ma-
terských škôl ostáva v novomestských základných školách, aj to, že 
základné školy navštevujú deti z viac ako 70 obcí celého Slovenska. 
Možnou zmenou v šk. r. 2007/2008 je zriadenie „Športového gymnázia 
Kalinčiakova“.
V rámci racionalizácie základného školstva sa perspektívne (pravde-
podobne v školskom roku 2008/2009) uvažuje o presune a prevádz-
kovaní niektorej materskej školy v objekte základnej školy. Rozho-
dujúci bude počet žiakov jednotlivých základných škôl a ich reálne 
voľné priestory.

Odporučila miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedomie 
- Informáciu o preskúmaní Územného plánu zóny Tehelná
 (2003) a
- Informáciu o preskúmaní Územného plánu zóny Koliba-Kamen-
né sady (1995, aktualizácia 2003) v zmysle par. 30, ods. 4 Stavebného
zákona (povinnosť najmenej raz za štyri roky preskúmať schválený 
územný plán, či nie sú potrebné zmeny, doplnky, príp. nový územný
plán). Územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady sa
nezmenili a nedošlo k potrebe umiestňovať verejnoprospešné stav-
by nad rámec schválenej koncepcie územného plánu. Miestna
rada skonštatovala, že aktualizovať Územné plány týchto zón nie je 
potrebné.

Vzala na vedomie 
- Priebežnú správu Komisie zriadenej pre riešenie problematiky 
Detských jaslí na Robotníckej ulici a návrhy na ich ďalšiu prevádzku. 
Komisia po dôkladnom preverení situácie návrh predloží na rokovanie 
miestnej rady a miestneho zastupiteľstva. 

Valéria Reháčková 

Podľa vyjadrenia Františka Mészárosa, vedúceho oddelenia územného
konania a stavebného poriadku miestneho úradu, v polovici marca
nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na líniovú stavbu - pre-
dlženie Tomášikovej ulice cez Vajnorskú až po Račiansku ulicu, čím
sú vytvorené základné predpoklady, aby sa táto lokalita stala súčasťou 
zokruhovania dopravy v meste. 
Prítomní v záujme celkového rozvoja cestovného ruchu a ďalšieho
zatraktívnenia lokality otvorili aj otázku možnosti vybudovania premoste-
nia jazera Kuchajda. V súčasnosti túto víziu označili za výzvu pre archi-
tektov.
Informácie: www.trigranit.com, www.lakesidepark.sk

Valéria Reháčková



4/2007        4

OZNAM
Poznáte Základnú školu s materskou školou na Kolibe,
Jeséniova 54?
Príďte sa pozrieť na slávnostnú akadémiu a zabaviť sa na majá-
lese pri príležitosti 75. výročia školy a 60. výročia materskej
školy.

Stretneme sa 25. mája 2007 o 17.00 h
Informácie: Riaditeľstvo školy, tel. číslo: 02/5465 4594,

0911 739 645

Malé smetné koše sú určené len na drobný odpad, nie na odpad

z domácností! Je to zrejmé z ich veľkosti i z nápisu, ktorým museli byť 

označené

foto: M. Novák

Predseda vlády SR Robert FICO 8. marca 
zablahoželal ženám 

 Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien navštívil premiér Robert 

Fico, predseda NR SR Pavol Paška, podpredseda vlády SR Dušan 

Čaplovič a ďalší predstavitelia štátu i samosprávy Stredisko kultúry

na Vajnorskej, aby v mene mužskej časti populácie poďakovali ženám

za trpezlivosť, lásku a toleranciu, ktorú im celoživotne preukazujú. 

 Program, ktorý uvádzal a spestroval svojimi vstupmi spevák Robo 

Kazík, pobavil viac ako štyristo žien strednej a staršej generácie.

Nežnejšia časť ľudstva opäť s úsmevom skonštatovala, že mužom

stále robia problém zdanlivo jednoduché veci. Aj také skladanie

záclon bez toho, aby im nepadali na dlážku. Za ochotu svojich polo-

vičiek, nezaťažovať ich takýmito „nenáročnými“ domácimi prácami,

za voľnosť pre osobný rozvoj, ktorú muži tak bytostne potrebujú,

vedia prejaviť vďačnosť. Presne to vy-

stihol premiér Robert Fico slovami:

„Muži spia pri okne, aby aspoň vo 

sne mohli lietať, ženy pri dverách, aby

v noci ihneď počuli detský plač“. 

 Rovnoprávnosť, spravodlivosť a mier,

úsilie za zlepšenie pracovných pod-

mienok žien - tieto stáročia trvajúce

snahy si ľudstvo pripomína Medziná-

rodným dňom žien od roku 1908. Or-

ganizácia spojených národov podpo-

ruje toto právo žien od roku 1945.

Poďakovanie ženám patrí. V mnohých 

krajinách ešte musia o svoje posta-

venie bojovať. Solidarita je tu viac ako

na mieste.

Francúzsky veľvyslanec na Slovensku J. E. pán Henri CUNY v sprievode 

Richarda Frimmela navštívil 19. marca Základnú školu s materskou ško-

lou Cádrova. Je to slovenská štátna škola, na ktorej sa vyučuje francúz-

sky jazyk podľa francúzskych učebných osnov                foto: TV NM

Francúzsky veľvyslanec v Novom Meste
 Francúzsky veľvyslanec na Slovensku J. E. pán Henri CUNY navštívil 
19. marca Základnú školu s materskou školou Cádrova, slovenskú štátnu 
školu, ktorá je známa vyučovaním francúzskeho jazyka podľa francúz-
skych učebných osnov. Priestory školy a ukážky vyučovania absolvoval 
za účasti Richarda Frimmela, starostu mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto, Bibiany Obrimčákovej, štátnej tajomníčky Ministerstva školstva 
SR pre regionálne školstvo, Márie Slugenovej, riaditeľky odboru bilate-
rálnej a multilaterálnej spolupráce MŠ SR, Emmanuela Rimberta, atašé 
pre spoluprácu v oblasti školského vzdelávania a francúzštiny, Didie-
ra Talpana, kultúrneho radcu pre dohľad nad kultúrnymi a umeleckými
aktivitami súvisiacimi so školstvom, Mariána Vereša zástupcu novomest-
ského starostu.
 Riaditeľ Základnej školy Róbert Popluhár, známy ako zakladateľ mlá-
dežníckeho turnaja v hádzanej Bratislava Winter Cup, je na bilingválne 
vyučovanie v škole už od materskej školy hrdý. „Žiaci sú pomiešaní
v triedach a nerobí im problém komunikovať raz v jednom, raz v druhom 
jazyku. Viacerí z nich dokonca pomáhajú pedagógom, ktorí ovládajú
len jeden jazyk“- vysvetľuje. Význam má možnosť zdokonaľovania sa 
francúzskych detí v slovenčine nielen na hodinách slovenského jazyka, 
ale aj na telesnej, výtvarnej či hudobnej výchove. 
Škola zabezpečuje vyučovanie francúzskeho jazyka v materskej ško-
le, na I. stupni základnej školy (I. stupeň bilingválnej základnej školy je
realizovaný v spolupráci a podľa projektu Štátneho pedagogického
ústavu a bude vyhodnotený v tomto školskom roku) a ako informoval
riaditeľ Róbert Popluhár, v tomto školskom roku v škole otvorili tzv. 
„vyššiu“ triedu, ktorú chcú v budúcom školskom roku oficiálne otvoriť
na II. stupni základnej školy.
 Triedy sú dobre technicky vybavené, čo bolo zrejmé aj pri obhliadke
1. A triedy (slovenskej), kde pre potreby vyučovania nechýbal TV prí-
jímač, video, internet. V prednej lavici sedelo 9-ročné dievčatko z Beni-
nu, Laura Freitas, ktoré matka zapísala do tejto základnej školy práve
preto, aby sa naučila nielen po francúzsky, ale aj po slovensky.
21 žiakov v 3. A (slovenskej) zaspievalo francúzsku pieseň o jednotli-
vých dňoch v týždni, 19 detí francúzskej triedy CP zasa slovenskú „Ku-
kulienka kde si bola“.
 Pán Henri Cuny vo francúzskej triede CM1/CM2 (t. j. 4 - 5 ročník zá-
kladnej školy) vyskúšal deti zo slovíčok. Vedeli preložiť do slovenčiny 
svoje mená, poďakovať, pozdraviť, pomenovať dni v týždni, opísať ľud-
ské telo, rameno, hlavu – tvár, nos, ústa - pri detskom preklade „uchi“
sa rozosmiali všetci bez výnimky, deti i dospelí, Francúzi i Slováci.
 V materskej škole je v dvoch oddeleniach 43 detí, z toho 10 sloven-
ských. Na dverách do triedy visel nápis: „LES MAISONS EN BOIS
DE ČIČMANY“. Nerozumeli sme mu, kým sme nevstúpili do triedy.
Za malými stolíkmi pracovalo v skupinkách po štyroch, po šiestich
spolu 22 detí. Farebnými ceruzkami podľa predloženého vzoru kreslili 
spoločný  veľký výkres – stačil jeden pohľad a priam pred očami nám 
vyvstala maľovaná architektúra čičmianskych dreveníc.
 Myšlienka zriadiť v Základnej škole Cádrova bilingválne triedy vznikla
v r. 2002. J. E. pán Henri Cuny vyslovil svoj názor na Slovensko i na školu 
s vyučovacím jazykom francúzskym slovami:
„Slovensko je presne také, ako som očakával. Krajina v strede Európy
aj cíti a je hrdá, že sa nachádza práve v tom európskom srdci. Som
rád, že sa tejto škole darí. Že sa tu francúzske deti učia aj po slovensky,
a dúfam, že sem bude chodiť viac slovenských detí, aby sa naučili
francúzsky jazyk. Verím, že to bude škola, ktorá vytvorí základ vzdela-
nia vysokej úrovne pre stredné a vyššie vzdelanie žiakov, ktoré ju budú
absolvovať.

Valéria Reháčková 
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� Pristavovanie veľkoobjemových kontaj-
nerov v roku 2007. V rámci jarného a jesen-
ného upratovania (dvadsať na jar a dvadsať
na jeseň), ako služba pre občanov zdarma.
Samospráva Nového Mesta v rámci programu 
„Aby bolo čisto“ poskytuje každoročne túto 
bezplatnú službu občanom Nového Mesta
pristavením štyridsiatich veľkoobjemových 
kontajnerov (na jar a na jeseň v rámci jarného 
a jesenného upratovania).
Kontajnery sú určené na odpad z bežného
upratovania v domácnostiach, t. j. na nadroz-
merný odpad, napr. práčky, chladničky, časti
nábytku, textilné a gumové podlahové krytiny.
Do kontajnerov je zakázané odkladať staveb-
ný materiál a stavebnú sutinu, nebezpečný od-
pad, popol, akumulačné batérie, obaly z che-
mikálií, olej a bežný komunálny odpad z do-
mácností. V r. 2006 počas jarného a jesenné-

ho upratovania odviezli pracovníci EKO-VPS
v týchto kontajneroch 92,45 ton odpadu,
za čo mestská časť z rozpočtu uhradila
182 589 tis. Sk. Celkove v rámci nakladania
s odpadom v r. 2006 odviezli 1557 ton (pri-
bližne 589 kontajnerov odpadu) z malých
smetných košov, z Tržnice na Šancovej,
z Kuchajdy, od lanovky, zo zelene a komu-
nikácií MČ), čo predstavuje 3 075 882,- Sk.
Stálym problémom sú najmä malé smetné
nádoby (žlté), určené výhradne na drobný
odpad. V mestskej časti je ich rozmiestne-
ných 540 (v r. 2006 z nich odviezli 324 ton
odpadu, čo predstavuje finančné náklady
v sume 640 157,-Sk). Stále sa však nájdu
občania, ktorí do nich vkladajú domový od-
pad, čím znemožňujú vhadzovanie drobného 
odpadu iným ľuďom.

• Od 2. apríla 2007

 Teplická ul., pri garážach
 Biely kríž, námestie
 Piešťanská ul., na rohu Sibírskej
 Sibírska-Šuňavcova, za školou
 Kraskova-Americká, pri parku
 Belehradská-Kováčska, na rohu ulíc

• Od 10. apríla 2007

 Za kasárňou, pri trafostanici
 Junácka-Príkopova, pri ŠK Slovan
 Ľudové námestie, pri parku
 Svätovojtešská, pri klube dôchodcov
 Družstevná-Kalinčiakova, pri vjazde
 Riazanská-Halašova-Pavlovská, dvor

• Od 16. apríla 2007

 Cesta na Kamzík, parkovisko
 Jahodová, podľa miesta na komunikácii
 Na Revíne, malé parkovisko
 Bellova, pri škole
 Rozvodná, č. 11 – 133
 Brečtanová, na konci ulice
 Mierová kolónia, Tylova
 Odborárska, pri Night Clube

- JESENNÉ UPRATOVANIE
• Od 10. septembra 2007

 Teplická, pri železničnej trati
 Sliačska, konečná MHD
 Sliačska, horná časť pod lesom
 Ovručská, pri parkovisku
 J. C. Hronského, pri garážach
 Unitas, Šancová, vo dvore

• Od 17. septembra 2007

 Varšavská, pri garážach
 Škultétyho-Plzenská, parkovisko
 Bartoškova-Športová, pred garážami
 Mestská-Osadná, pri parku
 Pluhová, dvor č. 4 – 6
 Čsl. parašutistov, pri škôlke

• Od 24. septembra 2007

 Matúškova-Jaskový rad, roh ulíc
 Jeséniova, pri SHMÚ
 Višňová, parkovisko
 Uhrova, pri detskom ihrisku
 Guothova, č. 9 – 11
 Magurská, č. 3 – 5
 Mierová kolónia, Tylova ul
 Pri starom ihrisku, pri záhradách

 Odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť

� Zaradenie „Športového gymnázia Kalinčiakova“ do siete škôl. Podľa zákona o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve by škola niesla názov „Spojená škola Kalinčia-
kova 12“ a jej súčasťou by bolo Športové gymnázium Kalinčiakova 12 a Základná škola
Kalinčiakova 12.
V mestskej časti sú dve základné školy s rozšíreným vyučovaní telesnej výchovy so zame-
raním na futbal a hokej (Kalinčiakova, Riazanská). Základná škola na Kalinčiakovej má voľ-
nú kapacitu tried, skúsené vedenie školy a pedagógov zameraných aj na vyučovanie v špor-
tovom gymnáziu. V budove školy už športové gymnázium pôsobilo - v r. 1998 - 2002 trie-
dy športového gymnázia z Ostredkovej ul., takže je personálne i organizačne schopná zdru-
ženú školu (základná škola s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy a gymnaziálne trie-
dy pre ľadový hokej a futbal) kapacitne zvládnuť. Škola má pripravenú projektovú dokumen-
táciu na rekonštrukciu školského areálu, má priestory aj pre zriadenie ubytovne - internátu. 
Zámerom je vytvorenie podmienok na výchovu a športový rast talentovanej mládeže, hráčov 
a perspektívnych reprezentantov SR vo futbale a hokeji, a to v základnej a strednej škole.
Tá v Bratislave chýba. K uvedenému návrhu sa kladne vyjadrili: súčasný riaditeľ školy Du-
šan Noga, Rada školy, ŠK Slovan Bratislava - futbal, HC Slovan Bratislava-mládež a miestna
rada mestskej časti Nové Mesto.

 Vzala na vedomie

� Správu o prepravnom a ostatných poplatkoch pre visutú sedačkovú lanovú dráhu Bra-
tislava, Železná studienka - Kamzík v r. 2006
V uvedenom období bolo prepravených (v zimnom období  od 10.00 do 16.00 h, v letnom
od 10.00 do 18.00 h) 51 364 osôb, z toho oslobodených od prepravného 13 294 osôb
(9354 detí do 6 rokov a 3940 dôchodcov nad 70 rokov).Výdavky v r. 2006 - 5713 tis. Sk
(= priemerné výdavky na 1 deň prevádzky 15 694,- Sk), príjmy - 5782 tis. Sk (priemerné
príjmy na 1 deň bez dotácie (3450 tis. Sk) = 6 tis. Sk). Výsledkom hospodárenia je zisk
69 tis. Sk.
Po vyhodnotení ročného prevádzkovania a snahy udržať náklady na úrovni r. 2006 uložila
miestna rada riaditeľovi príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb
Viliamovi Žákovičovi vydať cenník prepravného pre visutú sedačkovú lanovú dráhu Železná 
studienka - Kamzík s platnosťou od 1. marca 2007.
Vzhľadom na to, že v pondelok bol záujem o lanovku takmer nulový, v utorok a stredu
minimálny, bude v r. 2007 lanovka premávať od štvrtka do nedele od 10.00 do 18.00 h.
V letnom období v prípade záujmu až do 20.00 h.

� Cenník prepravného pre visutú sedačkovú lanovú dráhu (platný od 1. 3. 2007)

Za prepravu na visutej osobnej sedačkovej lanovej dráhe Bratislava, Železná studienka – Kam-
zík, v čase prevádzkovej doby, ktorá je v dňoch štvrtok, piatok, sobota a nedeľa a v dňoch 
štátnych sviatkov pripadajúcich aj na iný deň, návštevníci platia prepravné.

Čl. I.
Prepravné

      bez DPH   s DPH
a) jednosmerný cestovný lístok   67,20 Sk    80 Sk
b) obojsmerný cestovný lístok              100,80 Sk  120 Sk
c) jednosmerný žiacky skupinový cestovný lístok nad 10 členov do 15 rokov organizovaný
 pre ZŠ za účasti pedagóga alebo dospelého zodpovedného za skupinu                                                                                      
                    25,20  Sk              30  Sk

Pribudne v Novom Meste gymnázium?
MIESTNA RADA rada 20. februára 2007  schválila:

Pristavovanie veľkoobjemových 
kontajnerov v roku 2007

- JARNÉ UPRATOVANIE:

Pokračovanie na strane 6
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d) obojsmerný žiacky skupinový cestovný lístok nad 10 členov do 15 rokov organizovaný
 pre ZŠ za účasti pedagóga alebo dospelého zodpovedného za skupinu
                                                                              42,00 Sk             50 Sk
e) obojsmerný skupinový cestovný lístok organizovaný pre dospelých nad 15 členov
                                                                              84,00 Sk   100 Sk
f) obojsmerný dôchodcovský cestovný lístok nad 70 rokov veku v dňoch štvrtok a piatok
                                                                              33,60 Sk     40 Sk

Čl. II
Oslobodenie od prepravného

Od prepravného na visutej osobnej sedačkovej lanovej dráhe Bratislava, Železná studienka 
– Kamzík sú oslobodení:
a) deti predškolského veku do 6 rokov,
b) dôchodcovia nad 70 rokov, v dňoch štátnych sviatkov a každú sobotu a nedeľu.

Čl. III

V cene prepravného na visutej osobnej sedačkovej lanovej dráhe Bratislava, Železná studienka 
– Kamzík nie je poistenie osôb a ich majetku.
Lanová dráha Bratislava, Železná studienka – Kamzík pravidelne premáva v dňoch štvrtok, 
piatok, sobota, nedeľa a v dňoch štátnych sviatkov podľa cestovného poriadku.
Lanová dráha premáva v dňoch štátnych sviatkov na základe predchádzajúceho súhlasu
starostu MČ Bratislava–Nové Mesto. 
Cestovný lístok platí v deň zakúpenia.
Pred zakúpením cestovného lístka sa oboznámte s cestovným poriadkom.
Lístok si uschovajte pre kontrolu.
Cenník nadobudol účinnosť dňom 1. 3. 2007.

Valéria Reháčková

POZNÁMKA

V tomto čísle HNM prinášame informáciu z dvoch rokovaní miestnej rady (20. februára
a 20. marca), ktoré sa uskutočnili medzi dvoma zasadnutiami miestneho zastupiteľstva
(6. februára a nasledujúceho 10. apríla).

Pokračovanie zo strany 5

Ako hlboko musel klesnúť človek, ktorý do-

kázal ohroziť nevinné deti?

Nad človekom, ktorý to urobil, zalomiť ru-

kami nestačí. „Deti sú posvätné a čisté...

My sami môžeme klesnúť akokoľvek hlbo-

ko, ale ich vždy máme obklopovať atmo-

sférou priliehavou ich detstvu“- to je výrok 

A. P. Čechova. Ako vidno, i dnes viac ako 

aktuálny.

Kritické FOTO

1. marca prehrabali pracovníci divízie det-

ských ihrísk EKO-VPS pieskovisko na Ra-

čianskom mýte a pripravili ho pre hry detí. 

O tri dni, dňa 4. marca v ňom boli nájdené 

takéto kusy črepov zo zrkadla

Foto: Dávid Popovič

Detské ihriská v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Správa a stav detských ihrísk boli hlavnou témou viacerých zasadnutí miestnej rady

a miestneho zastupiteľstva Nového Mesta. Vychádza sa pritom z nariadení ministerstva 

zdravotníctva a vlády SR vyplývajúcich z požiadaviek Európskej únie. O všetky detské

ihriská, pieskoviská a športové ihriská (37) sa stará príspevková organizácia EKO-podnik 

verejnoprospešných služieb - Divízia detských ihrísk, verejných hygienických zariadení

a areálu Kuchajda (celková údržba, čistota, kosenie zelených plôch, na začiatku každej 

sezóny výmena piesku v pieskoviskách; 1 pieskovisko 2 – 4 m3, celkom asi 200 ton piesku; 

počas sezóny raz za dva týždne ich prekopávanie, prevzdušňovanie a polievanie). Za-

bezpečuje sa aj oprava, výmena a nátery hracích prvkov, lavičiek a košov. Náklady len

na základnú údržbu (EKO-VPS) predstavujú viac ako 1 milión korún. Koncom roka 2005

a v roku 2006 pribudli na viacerých novomestských ihriskách zaujímavé nové hracie

prvky (investícia presiahla 5 mil. Sk). Napríklad na detskom ihrisku Rešetkova - Osadná

pribudla šplhacia lanová pyramída dve prevažovačky - zvieratká, dva hojdacie koníky,

malá zostava s tunelom, dve pružinové hojdačky, pohyblivé schody, lanová hojdačka.

Na detskom ihrisku Hálkova domček so strieškou, schodmi a vlnovkovou šmýkačkou, 

preliezka s lanom a rebríkom, lavičkou na pieskovisku, na detskom ihrisku Pionierska dve

univerzálne kovové bránky 3 x 2 m so streetbalovým košom a doskou, na pieskovisku 

Ľubľanská to bola malá pevnosť, na detskom ihrisku Račianske mýto dva hojdacie koní-

ky, kolotoč s priemerom 2 m, protipádová gumená doska, veža so špirálovou šmykľav-

kou do pieskoviska, na detskom ihrisku Sibírska 52 domček so strieškou, schodmi, rov-

nou šmykľavou lavičkou, protipádovou gumenou doskou, preliezkou s lanom a rebríkom a

na Sibírskej 40 detské preliezačky, na detskom ihrisku Uhrova na Kramároch kolotoč

s priemerom 2 m, dve pružinové hojdačky, prevažovacia hojdačka. Okrem toho na det-

skom ihrisku Pionierska opravili U-rampu a obnovili zábradlie. Nové hracie prvky pribudli

aj v lokalite Mierová kolónia. Počas sezóny hygienici z úradu verejného zdravotníctva

kontrolujú detské ihriská a pieskoviská (náhodné odbery) minimálne dvakrát za sezónu.

Valéria Reháčková
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Tisíc ruží pre Račianske mýto
vysadili v prvom marcovom týždni pracovníci Eko-podniku verejno-
prospešných služieb.
„Budú krásnou náhradou za pôvodné letničky (tzv. delfínium), ktoré 
vyžadovali sústavnú starostlivosť.
 „Výsadba je súčasťou zámeru postupnej obnovy ružových záhonov
v Novom Meste“- vysvetlila riaditeľka divízie zelene Anna Jánošová. 
 Ruže rovnako ako všetka náhradná výsadba v Novom Meste po-
chádzajú z overeného zdroja, z okrasnej škôlky v Ivanke pri Dunaji.
Okrem Račianskeho mýta plánujú výsadbu napríklad oproti Jacobs
Suchard Figaro na Račianskej ul., kde by ružami chceli nahradiť
výsadbu tulipánov.
 Existujúce rozárium s pamätnou tabuľou inštalovanou novomest-
skou samosprávou v r. 2002 v prostriedku bývalej vinohradníckej 
cesty ako pripomienku na historické cintoríny (evanjelický a kato-
lícky), ktoré sa tu kedysi nachádzali, v rámci predjarných prác okopali, 
obsypali kôrovou drvinou z vlastných zásob a proti vyrastaniu buriny 
ošetrili Casoronom.
Tento postup zvolili aj na ďalších zelených plochách, o ktoré sa sta-
rajú - na Kuchajde, vo všetkých dvoroch, a všade, kde je zámková 
dlažba. „Tento postup zabezpečí, že záhony vydržia tri roky neza-
burinené“- vysvetľuje riaditeľka.
 Okrem týchto prác budú v apríli zmladzovať kríky, orežú stromy, do-
sadia kríky do váz pri Tržnici na Šancovej ulici (približne 20 nádob),
na Jeséniovej ulici (asi 30), na Hattalovej ulici, pri Poliklinike Tehelná.
Plánuje sa tiež postupná výsadba svahov jazera Kuchajda stroma-
mi a krami, napr. nenáročnými svíbmi, ktorým sa darí na slnečných
i polotienistých miestach, forzítiami (zlatovkami), ktoré každoročne 
skrášľujú jar záplavou žltých kvietkov, a inými podobnými druhmi.
 Starostlivosť o zeleň to je predovšetkým údržba parkových výsadieb, 
kríkových a kvetinových záhonov, výsadba, ošetrovanie, revitalizácia
a náhradná výsadba za výruby drevín.
O čistotu verejných priestranstiev vrátane zelených plôch sa okrem
EKO-podniku VPS od roku 2001 stará aj 22 ochrancov čistoty z ra-
dov novomestských dôchodcov a 5 inšpektorov čistoty, pracovníkov 
referátu verejného poriadku miestneho úradu.

Valéria Reháčková

Na Račianskom mýte pri-

budlo začiatkom marca no-

vé rozárium. V lete poteší 

návštevníkov parku jemnou 

krásou lupeňov, spektrom 

farieb, hrdosťou ušľachti-

lých hlávok. Ako sa im bude 

dariť závisí od nás všetkých

foto: M. Novák

Stanovištia pre jednotlivé kríky ruží treba najprv presne vymerať a

„zakresliť“, len potom sa môžu pracovníci Eko-podniku pustiť do ich 

výsadby. Nie je to jednoduchá práca           foto: M. Novák

Televízia Nové Mesto
- kanál S O8

Vysiela prostredníctvom káblových rozvodov 

UPC na základe zmluvy o spolupráci medzi 

mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto a dr-

žiteľom licencie - spoločnosťou Omega Plus, 

s. r. o., zastúpenou konateľom Ing. Jozefom 

Birom a generálnym riaditeľom PhDr. Ladisla-

vom Slaninkom. Zodpovednosť za program 

nesie starosta mestskej časti. 

Prvé vysielanie pre občanov sa uskutočnilo 

23. septembra l996 a trvá nepretržite do sú-

časných dní. Rozsah jeho vysielania predsta-

vuje za týždeň 35 hodín obrazového spravo-

dajstva a 91 hodín textových informácií.

Za desať rokov pôsobenia odvysielala Tele-

vízia Nové Mesto 10 tisíc 290 hodín obrazo-

vého programu „Telemagazín“ a 53 tisíc 235 

hodín textovo-obrazového programu „Info-

text“. Svoju programovú náplň naďalej skva-

litňuje. Zameriava sa výhradne na informácie 

komunálne, na spravodajské, publicistické a 

doplnkové programy, ktoré majú významný 

vplyv na život občanov mestskej časti. K ta-

kým patria zasadnutia orgánov samosprávy, 

starostlivosť o životné prostredie, kultúru, so-

ciálnu oblasť, históriu, ako i vzdelávanie a zá-

bava formou relácií Varíme s chuťou, Náš fut-

bal ...a čo na to Karol Polák?, Zdravie a krása, 

Rady motoristom, Poznáte tento výraz?, Rady 

záhradkárom, Osudy osobností. V r. 2007 

majú možnosť predstaviť sa na obrazovke Te-

levízie Nové Mesto občanom Nového Mesta 

aj poslanci miestneho zastupiteľstva v samo-

statných osobných vystúpeniach (zoznam, 

gesčné okrsky a kontakty na poslancov sme 

uverejnili v HNM č. 3/2007).

Relácia Telemagazín trvá 30 minút, má den-

ne premiéru a 9 repríz. Vysiela sa sedem dní

v týždni. Cez víkend je to Telemagazín „...

čo ste videli“ - s prehľadom najdôležitejších 

udalostí týždňa. Videotext (textové informá-

cie) môžu občania sledovať 18 hodín denne, 

7 dní v týždni vrátane sviatkov. K zvýšeniu 

množstva informácií a k dynamike vysielania 

prispieva aj internetová časť vysielania.

Televízia Nové Mesto je členom spolku lo-

kálnych televíznych staníc „LOTOS“, ktorý 

vznikol v decembri 1997 (v súčasnosti má

45 členov, z toho v Bratislave 6). Televízia 

Nové Mesto získala v súťažiach vyhlásených 

týmto spolkom v Martine, na súťažiach Pro-

tidrogového fondu (súťaž v tvorbe audiovi-

zuálnych diel s protidrogovou tematikou) a

na Festivale lokálnych televíznych staníc „Kaf-

ka“ v Kopřivnici už štrnásť ocenení, čo svedčí 

o jej vysokej kvalitatívnej úrovni.

Televízia Nové Mesto sa zapojila aj do me-

dzinárodnej spolupráce v projekte Prizma a 

Interreg zameranom na výmenu televíznych, 

spravodajských a publicistických relácií a 

spoločnú tvorbu programov v regióne su-

sediacich území Slovenska, Rakúska a Ma-

ďarska s cieľom vzájomnej informovanosti

a spoznávania sa obyvateľstva. 

Televízia Nové Mesto (S O8) vysiela:

18.30 – 19.00 h  Telemagazín - premiéra
19.00 – 20.00 h  Infotext

20.00 – 20.30 h  Telemagazín 1. repríza

20.30 – 21.30 h  Infotext

21.30 – 22.00 h  Telemagazín 2. repríza

22.00 – 24.00 h  Infotext

druhý deň:

  6.00 – 8.00 h  Infotext

  8.00 – 8.30 h  Telemagazín 3. repríza 

  8.30 – 9.30 h  Infotext

  9.30 – 10.00 h  Telemagazín 4. repríza

10.00 – 11.00 h  Infotext

11.00 – 11.30 h  Telemagazín

(=každú hodinu a pol až do 18.30 h)

18.30 – 19.00 h Telemagazín - premiéra

Vysiela sa aj v sobotu a v nedeľu prehľad

najzaujímavejších správ z celého týždňa

INFOTEXT - pondelok až sobota: blok texto-

vo-obrazových informácií opakovaný v hodi-

novej slučke (6.00 h – 24.00 h)

Valéria Reháčková
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Kurz rétoriky pre sobášiacich poslancov
Dňa 15. februára 2007 sa uskutočnil v Stredisku kultúry na Vajnorskej 
ulici kurz rétoriky pre sobášiacich poslancov a matrikárky mestskej čas-
ti Bratislava-Nové Mesto.
Cieľom bolo zvýšiť úroveň prejavu sobášiacich a ostatných účinku-
júcich, predovšetkým na sobášnych obradoch. V novom volebnom 
období pôsobia ako sobášiaci aj noví poslanci, ktorí doposiaľ skú-
senosti s vykonávaním obradov nemali. Po absolvovaní školenia je 
predpoklad, že budú dostatočne pripravení po teoretickej aj prak-
tickej stránke. Je v záujme matriky, a samozrejme tiež mestskej časti, 
aby sobášne obrady boli na vysokej úrovni. 
Peter Rúfus, školiteľ, herec a pedagóg, individuálne vyhodnotil po vy-

konaní cvičného so-
bášneho obradu výkon 
každého sobášiaceho.
Všímal si a korigoval 
chôdzu, oblečenie, ver-
bálne a neverbálne pre-
javy, dýchanie, intoná-
ciu, držanie tela.
Je v našom záujme,
aby sme zvýšili úroveň
občianskych obradov
tak, aby boli v prvom
rade na prospech ob-
čanov, pre ktorých túto
prácu vykonávame.

Viera Zámečníková

Cvičný sobášny obrad za asistencie profesio-

nálneho školiteľa Petra Rúfusa  

       foto: M. Novák

Výpožičný čas pracovísk Knižnice Bratislava-Nové Mesto
Pionierska 12 Kutuzovova15/a
pondelok: 13.00 – 19.00 h pondelok: 12.00 – 18.00 h 
utorok: 13.00 – 16.30 h utorok:  12.00 – 16.30 h 
streda: 13.00 – 19.00 h streda:       12.00 – 18.00 h 
štvrtok:      13.00 – 19.00 h štvrtok:       12.00 – 18.00 h 
piatok:        9.00 –  16.30 h piatok:          9.00 –  16.30 h 

Stromová 18
pondelok: 12.00 – 18.00 h
utorok:  12.00 – 16.30 h
streda:  12.00 – 18.00 h
štvrtok:  12.00 – 18.00 h
piatok:    9.00 – 16.30 h

Zmena výpožičného času v pobočke Koliba-Jeséniova 51
Od 1. apríla 2007 sa v pobočke Knižnice Koliba-Jeséniova mení
výpožičný čas:
pondelok:  10.00 h – 18.00 h
utorok: zatvorené
streda:  10.00 h – 18.00 h
štvrtok: zatvorené
piatok: zatvorené

Pripravujeme športové akcie
• 6. apríla 2007 – Veľkonočný turnaj v stolnom tenise v Školak klube
 na Riazanskej ulici
• 19. apríla 2007 – Okresné kolo vo vybíjanej dievčat v ŠH na pionier-
 skej ulici
• 26. apríla 2007 – Gymnastický štvorboj – chlapci a dievčatá – v ZŠ
 s MŠ Za kasárňou

Podrobnejšie informácie o pripravovaných športových a telovýchov-
ných akciách a ich výsledkoch nájdete na internetovej stránke
www.banm.sk

Výstavy vo februári
V SK BNM na Vajnorskej ulici sa predstavili vo februári dve výtvar-
níčky.
Helena Chorvátová je profesionálna výtvarníčka, ktorá má veľmi
blízky vzťah k hudbe, poézii, rozprávke, cyrolometodskej tematike
a prírode. Tento vzťah sa odzrkadľuje aj v jej výtvarných dielach.Pra-
cuje s rôznymi materiálmi kombinovanou technikou. Dôležitý akcent 
vytvárajú farby, z ktorých sa postupne vynárajú tvary a formy.
Viola Tužinská zo Zvolena je členkou Detvianskej umeleckej kolónie. 
Na výstave sa predstavila tvorbou z posledných dvoch rokov. Boli
to fragmenty z návratov do slovenského vidieckeho prostredia, ktoré 
ju oslovilo a ponúklo oku to, čo iný musí úpenlivo objavovať. Sú to 
zastavenia na miestach, ktoré ju inšpirovali svojou krásou, emotívnym 
nábojom, koloritom, čo zákonite vyústilo do materializácie jej vlast-
ného uhla pohľadu.

Ľubica Haliaková

KNIŽNICA BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Aj taká je slovenčina
V knižnici Bratislava-Nové Mesto sa uskutočnilo podujatie, venované
195. výročiu narodenia Sama Chalupku, známeho romantického bás-
nika a predstaviteľa generácie, ktorá významne ovplyvnila slovenské
dejiny. Pásmom hudby, tanca, spevu a recitácie sa predstavili študenti 
štvrtého ročníka bratislavského konzervatória pod vedením profesora 
Dubovského.
Konzervatoristi predstavili žiakom 9. ročníkov ZŠ Sibírska rôzne podo-
by slovenského jazyka, ktoré sa po uzákonení spisovnej slovenčiny 
zachovali najmä v názvosloví, ľudových piesňach a povestiach jednot-

livých regiónov Slovenska.

Jarný maratón s knihou
V spolupráci s bratislavskými verejnými knižnicami sa aj Knižnica
Bratislava-Nové Mesto zapojila do podujatia uskutočneného v Týždni
slovenských knižníc pod názvom Jarný maratón s knihou. Podujatie
prebiehalo v týždni od 26. 3. do 30. 3. V knižnici Bratislava-Nové
Mesto, v pobočke na Stromovej ulici to bolo 28. marca. Stretli sa tu
žiaci zo základných škôl našej mestskej časti, aby si vypočuli pokra-
čovanie príbehov z knihy Gabriely Futovej Naša mama je bosorka. 
Pani Milka Tomanová najskôr porozprávala obsah predchádzajúcich
kapitol, a potom pokračoval maratón hlasného čítania ďalej. Na zá-
ver si deti prezreli ilustrácie, ktoré nakreslili ich kamaráti na motívy
čítanej knihy, a zúčastnili sa krátkeho kvízu.

Jana Vozníková

A trošku štatistiky...
Od začiatku roka sme v knižniciach mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto zaznamenali 6527 návštev a
27 458 výpožičiek kníh a periodík. Zakúpili sme 170
knižničných jednotiek z najnovšej ponuky kníh na kniž-
nom trhu.

Turnaj v bedmintone
Školak klub MČ Bratislava-Nové Mesto usporiadal 17. februára 
2007 prvýkrát turnaj pre deti aj dospelých v bedmintone. Hralo sa 
v telocvični ZŠ s MŠ Riazanská, kde organizátori pripravili 2 ihriská,
na ktorých 10 hráčov v kategórii dospelých a 4 deti absolvovali turnaj 
systémom každý s každým. Po odohraní 20 stretnutí malo konečné 
poradie takúto podobu:
dospelí: 1. miesto: Peter Čáky
  2. miesto: Ján Jediný
  3. miesto: Milan Šníder
deti: 1. miesto: Martin Molnár
  2. miesto: Sebastián Šníder
  3. miesto: Michal Paracka

Vecné ceny pre víťa-
zov venoval Miestny 
úrad Bratislava-Nové 
Mesto.

V telocvični ZŠ s MŠ 

Riazanská usporiadal 

Školak klub prvý raz 

turnaj detí i dospelých

v bedmintone
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Fašiangy v Dome kultúry Kramáre

na Stromovej ulici
V období Fašiangov (od januárových Troch kráľov až do pôst-
nej popolcovej stredy) pripravil Dom kultúry Kramáre pestrý 
fašiangový program.
Folklórny súbor Poleno sa predstavil deťom zo ZŠ Cádrova 
5. februára v programe Folklór zábavne. Fašiangová zábava 
sa niesla v duchu pôvodných zvykov (maškary, pochovávanie 
basy).
O deň neskôr, 6. februára, sa na maškarnom karnevale stretli 
naši najmenší návštevníci, a to deti od 15 mesiacov do 3 ro-
kov so svojimi mamičkami. Sú to deti, ktoré priebežne po celý 
rok navštevujú kurz pohybovej výchovy Škola pred škôlkou. 
Vysoký počet účastníkov, pestrosť a nápaditosť masiek, veselá
nálada na tanečnom parkete spríjemnili všetkým toto fašian-
gové predpoludnie.
91. Poetický večer pri sviečkach s Jurajom Sarvašom, kto-
rý sa uskutočnil dva dni pred Popolcovou stredou, privítal fašiango-
vou muzikou verných návštevníkov. K veselej nálade prispela Anna 
Plecitá, nestorka umeleckého prednesu, a v programe porozprával, 
zaspieval, zaimitoval humorista známy z televízie i z rozhlasu Robo 
Kajzer.
Piesne mojej duše zneli v Dome kultúry Kramáre 14. februára. Usku-
točnil sa tu koncert a prezentácia cédečka Anny Katariny Schatzlovej 
Piesne mojej duše. Zazneli tu piesne v slovenčine, švédčtine, anglič-
tine, francúzštine a v japončine, ktoré speváčka nahrala so známymi 
hudobníkmi Mariánom Čekovským, Henrym Tóthom. Krstnými rodič-
mi cédečka boli manželia Malachovskí, ktorí cédečko symbolicky
pokrstili čokoládovými srdiečkami, veď bolo práve Valentína.
Posledný deň Fašiangov, 20. februára, sme navštívili Dom seniorov 
Archa, kde v programe vystúpili deti z detského folklórneho súboru 
Drienka. Vytancovali starkých a spoločne si pochutili na fašiango-
vých šiškách.

V. Janáčová Maškarný karneval najmenších návštevníkov Domu kultúry Kramáre

Hosť 91. Poetického večera Robo Kajzer

s autorom večera Jurajom Sarvašom

foto: M. Novák

Z prezentácie CD A. K. Schatzlovej Piesne mojej 

duše               foto: A. Karas
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac apríl 2007

� Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21,
  tel. číslo: 4437 3771, 4437 2620, www.skvajnorska.sk
  e-mail: info@skvajnorska.sk

Inzercia
� Tepujem koberce, sedačky, postele. Tel. číslo: 0903 195 861

� Firma RIČI vám ponúka antibakteriálne čistenie peria, šitie a predaj
 paplónov a vankúšov. Robotnícka 10, BA (pri Istropolise),
 tel. číslo 02/444 511 00

� Hľadáme asistenta/ku realitného makléra pre N. Mesto.
 Zaškolíme.
 REMAX, tel. číslo 544 303 67

� Knižnica Bratislava-Nové Mesto dá do prenájmu kancelárske
 priestory (19,8 m2) a skladové priestory (50,6 m2).
 Tel. číslo: 02/4425 3985

Vydáva Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Adresa:  Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, referát školstva, 

kultúry a športu, Junácka 1, 832 91 Bratislava, telefón 4925 3211
REDAKČNÁ RADA

Predseda RR: Ing. Richard Frimmel,
podpredsedníčka RR: Mgr. Valéria Reháčková,

šéfredaktor: Ing. Patrick Lutter,
členovia RR: Bc. Andrej Alberty, Dagmar Arvayová,

Mgr. Silvia Ciuttiová, Martin Gašpierik, Lucia Mudríková,
JUDr. Zuzana Olexová, tajomníčka RR: Elena Hlivová.

Redakcia: Mgr. Katarina Bobríková, Dušan Bobrík.
Jazyková úprava: Rozália Bachratá.

Grafická úprava: Lýdia Vercholáková.
Tlačiareň: Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto.

Náklad: 21 500 výtlačkov. 
Číslo: 4/2007. Reg. číslo: BN 34/91

  3. 4.  17.00 h  Projekt zdravia
  7. 4.  17.00 h  Čaj o piatej s HS EXE – tradičné podujatie

   pri hudbe 60. – 90. rokov, pri sviečkach,

   s kult. programom a žrebovaním vstupeniek

12. 4.  14.00 h  Univerzita zdravia – Zdravý životný štýl a po-

   hybové ústrojenstvo

14. 4.  17.00 h  Čaj o piatej s HS V-KVARTET – spoločenské 

   podujatie pri dobrej hudbe, žrebovanie vstupe-

   niek o zaujímavé ceny

21. 4.  17.00 h  Za dychovkou na Vajnorskú s DH KRIŽOVIAN-
   KA  - tanec, hudba a zábava pri dobrej dychov-

   ke

24. 4.  17.00 h  Stretnutie členov a priateľov Bratislavského 
   včelárskeho spolku
26. 4.  19.00 h  Koncert V. Redl, S. Janoušek, Samson Lenk
   – ďalší z koncertov v rámci 6. ročníka Folk coun-

   try sála alebo koncerty na vaše želanie. Koncert 

   sa uskutoční pod názvom Barvy domova

27. 4.  17.00 h  Prednáška Marcela Vaneka
27. 4.  14.00 h  Informačné centrum zdravia
28. 4.  17.00 h  Čaj o piatej s HS SKAN – tanečné podujatie  

   pri hudbe 60. – 90. rokov. V príjemnom prostredí 

   pri sviečkach, s kultúrnym programom, žrebo-

   vaním vstupeniek

Výstavy
20. 3. – 4. 4.  Patchwork – výstava prác členiek klubu

   Patchwork

17. – 28. 4.  Pohladenie duše
   – výstava obrazov Ivana Cícha

   Vernisáž: 17. 4. o 17.00 h

Návštevný čas výstav: po – pia od 14.00 h do 18.00 h

Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ)
14. 4. 8.00 h – 12.00 h

  VSZ mincí, medailí, vyznamenaní, starých pohľadníc, 
  bankoviek, telefónnych kariet, filatélie
28. 4.  8.00 h - 12.00 h

  VSZ modelov železničných, automobilových, leteckých,
  lodných

Predpredaj vstupeniek: po – str 16.00 h – 19.00 h a 1 hodinu

pred podujatím v SK BNM na Vajnorskej 21, tel. č.: 4437 3763,

v sieti TICKETPORTÁL, na folk- country koncerty aj v BKIS na Klo-

bučníckej 2

� Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 5477 1148
  www.skvajnorska.sk, e-mail: dkkramare@chello.sk

  4. 4.  17.00 h Klub Venuša
    – klubové stretnutie Ligy proti rakovine

12. 4.  10.00 h  O prechladnutom drakovi – organizované diva-

    delné predstavenie pre deti z MŠ na Revíne

14. - 15. 4., 9.00 h – 16.00 h

    Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
18. 4.  17.00 h  Klub Venuša
    - klubové stretnutie Ligy proti rakovine

23. 4.  19.00 h  92. Poetický večer pri sviečkach
28. 4.  16.00 h  Sen o zlatom šťastí – divadelné predstavenie

    pre verejnosť; účinkuje Divadlo Maškrta z Košíc; 

    súťaž o super diváka

Predaj vstupeniek: pondelok až streda od 16.00 h do 18.00 h.

Vinše k veľkonočným sviatkomVinše k veľkonočným sviatkom

• Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc. K tomu

 ešte šťastie, zdravie, smiechu veľa, to vám všetkým niekto želá.

• Láska Zeleného Štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej

 soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech vás posilní

 a naplní dôverou.

• Milý zajko ráno vstal, vajíčka si pohladkal, korbáčik si vyleštil

 a veľmi sa potešil. Hurá je tu Veľká noc, práce bude moc a moc.

• Na stole bahniatka a veľké dobroty, príde i láska, vykroč jej

 oproti!

• K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. Na Veľkú noc veľa 

 vody, spokojnosti a pohody.

• Želáme vám veľa smiechu, v pondelok veľký zhon a ženám

 kúpačov plný dom. Veľa vody z potoka, budete svieži do roka.
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