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Milí čitatelia,

bicykle, kolieskové korčule či bežecké tenisky väč-

šina z nás po zime už oprášila, užívame si teplejšie 

dni v prírode. Tí, čo sú šťastnými majiteľmi kúska 

zeme, okopali, posadili, a teraz pravidelne zalie-

vajú. Preto je aj najnovšie číslo Hlasu „zelenšie“. 

Prečítate si o záhonoch, ktoré lákajú užitočné vče-

ly, o možnostiach komunitného kompostovania, 

a možno sa nájdete na fotografi i z brigády.

Kolibčania i návštevníci lesoparku už mali možnosť nakuknúť do ob-

novenej Gaštanice. Prastarý park má za sebou náročnú ozdravnú kúru. 

Bude potrebovať ešte dlhé mesiace, kým nové vetvy prekryjú rany po 

radikálnych zásahoch, kým hustá tráva a pôdopokryvné rastliny vytvo-

ria súvislý koberec. Odborníci navrhli množstvo  dômyselných opatrení, 

ktoré pomôžu udržiavať vlahu a chrániť stromy pred škodcami. Snáď 

si pod korunami majestátnych stromov nazbierajú raz jedlé gaštany aj 

naši vnuci.

Na lepšie časy sa blýska parku na Ľudovom námestí. Zaobíde sa bez 

veľkých architektonických zmien, no každého poteší lepšia kvalita chod-

níkov a osvetlenia, revitalizovaná zeleň, obnovená fontánka...

Pri príprave rubriky Zoznámme sa sme tentoraz navštívili nie jed-

ného či dvoch zaujímavých ľudí, ale desiatky inšpiratívnych pracovísk 

a ich kreatívnych majiteľov. Na diskusii Novomešťanov s predstaviteľmi 

Nadácie Cvernovka v predvečer otvorenia ateliérov verejnosti sa prejavil 

záujem oboch strán o dobré spolunažívanie. Umelci, architekti, dizajnéri 

i príslušníci ďalších profesií vrátili do starej školy život. Nechcú tu len 

tvoriť a pracovať. Majú chuť stretávať sa, vzdelávať, nachádzať nové 

podnety, vytvárať podmienky na spolužitie generácií. Novému Mestu ta-

kéto centrum iste prinesie impulzy ďalšieho rozvoja aj bohatšiu ponuku 

kultúrnych podujatí.

Prajem vám príjemné čítanie!

Jana Škutková

Na obzore ďalší 
pekný park str. 5

Mestská zeleň slúži 
aj opeľovačom str. 9

Šanca trénovať 
modernú gymnastiku  str. 13

Móda žije neďaleko 
Račianskeho mýta str. 14

Zabudnuté príbehy 
Jurajovho dvora str. 16

Kultúrne leto otvorí 
Jana Kirschner  str. 18

Obálka:

Dokonalú kvalitu vrátane dizajnu - 
tú musí mať v ateliéri Veroniky 
a Bastiena každý kožený produkt

Snímka Jana Plevová

Nebolo ešte takej generácie detí, s ktorou 

by všetci dospelí boli spokojní – s výnimkou 

milujúcich rodičov. Starší ľudia vravia, že 

dnešné deti sú priveľmi náročné a všetko 

ich uspokojí len na chvíľu. Učitelia sa sťažu-

jú, že sú drzé a papuľnaté. Vnímajú medzi 

nimi rozdiely, za ktorými neomylne cítia 

rodičov. Značkové tenisky, tričká, mobily, 

skejtbordy... Veľa je toho, čo niektoré deti 

majú, iné nie, a tie si to doma pýtajú, priro-

dzene, tiež (alebo aj tvrdo a s krikom vynu-

cujú). Tiež tie úžasné veci chcú predsa MAŤ. Či sú oni horší? Denne sa tak rodičom aj 

učiteľom núka príležitosť pozhovárať sa s dieťaťom o tom, že MAŤ nie je to hlavné. 

Že oveľa viac znamená VEDIEŤ, SPOZNAŤ, ZMENIŤ sám seba, niečo DOSIAHNUŤ... 

Škoda, že na také rozhovory niet času. Vskutku nie?

DETI SÚ ZRKADLOM



Gaštanica na Kolibe prechádza preme-

nou, na ktorú čakala dlhé roky. Ekosystém 

malého lesoparku chorel a nechýbalo veľa, 

aby celkom podľahol skaze. V hodine dva-

nástej mestská časť objednala odborníkov 

z Ústavu ekológie lesa vo Zvolene, ktorí 

diagnostikovali na mnohých stromoch 

rakovinu kôry spôsobenú drevokaznou 

hubou Cryphonectria parasitica a navrhli 

nevyhnutné opatrenia. Časť gaštanov jed-

lých sme museli zoťať, časť sa po radikál-

nom orezaní, dúfajme, ešte snáď podarí za-

chrániť. Novovysadené stromčeky (je ich 

29) by voči tomuto ochoreniu mali byť už 

odolné. Začiatkom leta čaká lesopark ešte 

preventívna injektáž koreňov prípravkom 

proti škodcovi hrnčiarke gaštanovej a pre-

vencia proti hubovitým chorobám.

Zdravotné zásahy sú základom súčasnej 

revitalizácie gaštanového parčíka. Samy 

osebe by pravdaže nestačili na to, aby sa 

z Gaštanice stala príťažlivá oddychová lo-

kalita. A tak mal náš EKO-podnik VPS od 

minulého októbra plné ruky práce dosť 

odlišnej od celoročnej rutiny v uplynulých 

rokoch. Technický referent EKO-podniku 

Igor Ondrušek sa na realizácii projektu 

revitalizácie zúčastňoval od samého začiat-

ku:

„V októbri 2016 sme začali veľkým 

upratovaním,“ vraví, „čistením Gaštanice 

od nelegálnej skládky a náletovej zelene. 

Patrili doň aj zdravotné orezy – pravda-

že, práce vo výškach robila špecializova-

ná fi rma. Zima bola pre nás nepriaznivá, 

pre mrazy sme práce museli pozastaviť – 

až do polovice marca.“

V predjarí prišli na rad terénne úpravy 

svahov, práce na spevnených komunikáci-

ách, no najmä vodozádržné zariadenia na 

efektívne hospodárenie so zrážkovou vo-

dou. „Tzv. zasiakavacie pásy vybudované 

po vrstevniciach budú zadržiavať dažďo-

vú vodu na svahu, aby nestekala prudko 

a nespôsobovala eróziu pôdy, ale slúžila 

lesnému porastu. Spevnené plochy sú 

z toho istého dôvodu z priepustného betó-

nu.“ Drenážny parkový betón je novinka 

prvý raz u nás použitá práve v Gaštanici. 

Spoluprácu s odborníkmi – či už na zeleň 

alebo na technické riešenia – pán On-

drušek vysoko oceňuje: „Sprostredkovali 

nám svoje skúsenosti z praxe. Neraz nám 

priniesli iný pohľad na vec a s ním sme 

nakoniec dospeli k novému, odlišnému 

riešeniu.“

Popri obnovenom trávniku vysadili 

v areáli drobné, najmä pôdopokryvné rast-

liny, ktoré v kombinácii s protieróznou sie-

ťou z kokosových vláken takisto podporia 

spevnenie svahov a znížia riziko erózie. To 

všetko zohrá mimoriadnu rolu v najbliž-

ších rokoch, keď starostlivosť o zeleň bude 

musieť byť intenzívnejšia. Navyše treba rá-

tať so zmenou klímy, ktorá v počasí každý 

rok prináša rad nepríjemných prekvapení. 

Nie náhodou sa revitalizácia Gaštanice 

fi nancovala v rámci projektu nazvaného 

Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia 

pred povodňami a suchom. Prostriedky na 

ňu pochádzali z grantov EHP i zo štátneho 

rozpočtu SR. Podklady na zúčtovanie Nór-

skych fondov sú už pripravené.

Krajinnej a záhradnej architektky Ing. 

Evy Wernerovej, dendrologičky, ktorá 

bude i naďalej sledovať vývoj Gaštani-

ce, sme sa spýtali: Očakávate, že po vy-

konaných úpravách a zásahoch sa teraz 

stromom bude už dariť? „Som pozitívne 

naladená,“ odvetila. „Napriek tomu, že 

mnohé z gaštanov majú už vysoký vek 
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Milí Novomešťania,

v komunálnej politike 
pôsobím prvé volebné 
obdobie. Takmer celý 
život som žil  v „Dimit-
rovke“, a primárne sa 
venujem tomuto úze-
miu. Musím priznať, že 
súčasný stav ma neteší. 
Aktuálna situácia s ma-
sívnou výstavbou je tu 

viac než alarmujúca. Aktivity developerov presiahli 
únosnú mieru,  infraštruktúra a občianske vybave-
nie sa dostávajú na vedľajšiu koľaj. Pri výstavbe 
bytov na Odborárskej ulici sa zásadne obchádzajú 
zákony, a napriek tomu sa nevieme domôcť práva.  
S kolegami poslancami sme prípad po dvojnásob-

nom odvolaní dohnali až k ministrovi dopravy a vý-
stavby, čo bola posledná možnosť zvrátiť súčasný 
stav. Záver ešte nie je známy, avšak popri čakaní 
na odpoveď zároveň pripravujeme občiansky pro-
test, aby sme upozornili na nekalé praktiky. Verím, 
že v budúcnosti sa vyhneme takýmto problémom, 
keďže sme konečne dosiahli začiatok obstarávania 
územného plánu Nobelova. 

Ďalšou z mojich priorít bolo vyriešiť katastrofálny 
stav nadchodu pri železničnej stanici Predmestie. 
Po rôznych prieťahoch a provizórnom „zimnom rie-
šení“ je v súčasnosti podpísaná zmluva s fi rmou, 
ktorá bude rekonštrukciu realizovať. Po získaní 
stavebného povolenia sa začne s úvodnými krokmi 
projektu. 

Ako aktívneho športovca ma teší, ako sa nám 
podarilo zrekonštruovať školský areál ZŠ s MŠ na 
Odborárskej ulici. Verím, že takýchto úspešných 

projektov bude stále viac, keďže v posledných 
rokoch počet športovísk skôr klesal. V súčasnosti 
pripravujem podujatie „Detská športová olympi-
áda“. Cieľom je zaujať deti a mládež športovými 
aktivitami a priviesť ich k zdravému tráveniu voľné-
ho času. V spolupráci s komisiou kultúry a športu 
a miestnym úradom by sme ju radi realizovali na 
jeseň tohto roku. 

Ako otec sa zaujímam aj o našich najmenších. 
V spolupráci s občanmi, ktorým chcem poďakovať 
za ochotu, pripravujeme detské ihrisko v parku na 
Nobelovej ulici, v blízkej budúcnosti by tu mal vy-
rásť krásny priestor pre deti. Z takýchto projektov 
mám vždy radosť.

Kontakt
E-mail: rafaj.dusan@gmail.com
Tel.: 0904 251 720

Príspevky poslancov miestneho zastupiteľstva vyjadrujú osobné názory autorov. Redakcia do ich obsahu nezasahuje.

Miestni poslanci sa predstavujú

Mgr. Dušan Rafaj

Odvážne babičky a dedkovia, prihláste sa!

a dlho rástli v nepriaznivých podmien-

kach, v chudobnej kamenistej pôde 

a viac-menej na smetisku. Ani váha ťaž-

kých mechanizmov pri výstavbe parku 

im neosožila, hoci sme ich oplotili. Ku 

koreňom sme však potom nahrnuli kva-

litný substrát s humusom, ktorý im dodá 

množstvo živín a určite im život predĺ-

ži. Aspoň pokým vyrastú mladé stromy. 

Je to unikátny park.“

Na návštevníkov s deťmi tu čaká detské 

ihrisko s piatimi hernými prvkami. Na 

ostatných nové lavičky, dva fi tnes prvky 

vhodné aj pre dospelých a iný mestský 

mobiliár. Informačné tabule poskytnú in-

formácie z viacerých oblastí, od pokynov, 

ako správne cvičiť a ako sa v oživenom le-

soparku správať, až po údaje o použitých 

technológiách a materiáloch.

Jednou vetou – nová Gaštanica je darček 

Novomešťanom na prahu tohto leta, a iste 

poteší nielen ich. Len aby sem-tam zaprša-

lo...

Viera Vojtková, snímky Jana Škutková

Pri príležitosti Dňa matiek mestská 

časť opäť vyhlasuje dve súťaže. Už do 6. 

ročníka vstupuje súťaž Babička Mest-
skej časti Bratislava – Nové Mesto, o 

rok mladšie je zápolenie „naj“ starých ot-

cov Dedko Mestskej časti Bratislava 
– Nové Mesto. Obe podujatia sú milou 

príležitosťou prezentovať šikovnosť, um, 

zručnosť, ale i bohaté skúsenosti našich 

seniorov pred verejnosťou.

Podmienky nie sú prísne. Šikovná babič-

ka by mala mať najmenej 60 a dedko 62 ro-

kov, v oboch prípadoch musí byť v rodine 

aspoň jedno vnúča. Pre našich aktívnych 

seniorov iste nebude problémom predsta-

viť sa a zaujať krátkym vystúpením, pove-

dať niečo pekné o svojom vzťahu s vnúča-

tami, predviesť niečo zo svojich koníčkov, 

ani zasúťažiť si.

Kto naberie odvahu, môže k titulu zís-

kať zaujímavé ceny, veď napríklad obaja 

hlavní víťazi dostanú odmenu 330 eur. 

Do súťaže sa môžu písomne prihlásiť 

sami účastníci, no môžu to za nich urobiť 

aj deti, vnúčatá, prípadne známi alebo su-

sedia. Prihlášku získate priamo na oddele-

ní sociálnych služieb miestneho úradu, III. 

posch. č. dverí 307, alebo na webstránke 

www.banm.sk. Bližšie informácie vám 

organizátori poskytnú na telefónnom čís-

le 49 253 130. Vyplnenú prihlášku zašlite 

poštou alebo prineste do podateľne na ad-

resu: Miestny úrad Bratislava – Nové 
Mesto, Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratisla-
va s označením „Súťaž“, prípadne ju po-

šlite na e-mailovú adresu: m.repanova@
banm.sk.

Uzávierka prihlášok bude 31. augusta 
2017. Súťaž sa uskutoční v októbri, pri prí-

ležitosti Mesiaca úcty k starším. 

Mária Repáňová, sociálne oddelenie
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Vedomosti chránia pred 
bezpečnostnými rizikami 

Od apríla do júna prebieha v Komunit-

nom centre Ovručská cyklus prednášok 

pod názvom Bezpečie – most, ktorý spá-

ja naše komunity. Rada vlády SR pre pre-

venciu kriminality ho podporila čiastkou 

8 000 eur, aby vzdelávaním žiakov druhé-

ho stupňa a seniorov, teda najviac ohro-

zených skupín obyvateľov, pomohla 

predchádzať protispoločenskej činnosti. 

Finančný príspevok pokryje náklady nie-

len na prácu lektorov, ale aj na technické 

vybavenie potrebné na interaktívne pred-

nášky.

O tom, ako sa správať pri práci s inter-

netom a o nebezpečenstve hroziacom 

v on-line komunikácii prednášal deťom 

lektor Peter Galamboši. Jeho kolega Mgr. 

Ján Špaček ich formou interaktívnych dis-

kusií oboznámil s problematikou šikano-

vania a rizikom zneužívania. Z oboch sérií 

prednášok spracuje Komunitné centrum 

elektronickú publikáciu, ktorú si záujem-

covia budú môcť vyhľadať na jeho face-

bookovej stránke.

Seniori si v centre vypočuli rad predná-

šok o aktuálnych podvodníckych prakti-

kách – ako ich rozpoznať, ako sa im brániť 

či ako reagovať v konkrétnych situáciách. 

Počas mája bol vzdelávací program dopl-

nený o premietanie štyroch fi lmov, ktoré 

oboznámili seniorov s rozličnými postup-

mi podvodníkov. Súčasťou projektu bol 

aj tréning pamäti pod vedením Mgr. Evy 

Soldánovej.  Slávka Švecová

Snímka Jana Škutková

Park na Ľudovom námestí 
máme už v správe

Obnova parkov patrí k dlhodobým prio-

ritám Nového Mesta. Jedným z tých, ktoré 

chce mestská časť zrevitalizovať, je park na 

Ľudovom námestí. O plánoch na revitali-

záciu sa v posledných rokoch hovorilo na 

viacerých verejných stretnutiach, miestni 

obyvatelia vyjadrili svoje požiadavky na 

budúcu podobu tejto oddychovej zóny.

V parku pribudne osvetlenie, obnovia 

sa stromoradia i kríky po bokoch. Kontaj-

nery budú mať prekryté stojisko so zele-

nou strechou, kľúče od neho dostanú len 

obyvatelia Ľudovej štvrte. Namiesto troch 

lámp ich bude svietiť štrnásť, zároveň by 

sa mal znížiť svetelný smog, lebo svetlo 

z osvetľovacích telies bude nasmerované 

len na chodníky. Pribudne mikrozavlažova-

nie časti parku a novovysadené stromy by 

sa mali polievať priamo zo studne. Samo-

zrejmosťou je odborný dohľad nad výsad-

bou, ochrana nových stromov, nová pôda 

a jej ošetrenie ešte pred vysadením rastlín. 

Jestvujúca fontána bude vynovená a jemne 

podsvietená. Asfalt v parku nahradí vodo-

priepustná dlažba.

V novomestskom rozpočte sú vyčle-

nené fi nančné prostriedky, ktoré pokry-

jú časť nákladov na obnovu parku ešte 

v tomto roku. Pozemky, na ktorých sa park 

nachádza, sú však vo vlastníctve hlavného 

mesta. Bolo potrebné, aby ich mesto pred 

začatím prác zverilo do správy našej mest-

skej časti. Miestni poslanci Andrea Vítková 

a Stanislav Winkler v úzkej spolupráci so 

starostom Rudolfom Kusým sa dlhodobo 

usilovali o dosiahnutie potrebných práv-

nych krokov. Poslankyňa Vítková požiadala 

o pomoc svojich kolegov Tomáša Korčeka 

a Richarda Mikulca, ktorí sú zároveň člen-

mi mestského zastupiteľstva. „Plány na 

revitalizáciu parku na Ľudovom námestí 

obaja podporujeme a s požiadavkou sme 

spoločne vystúpili na zasadnutí mestské-

ho zastupiteľstva. Bez právneho vzťahu 

k pozemkom totiž mestská časť nemôže 

ani vybrať zhotoviteľa práce,“ uviedol 

poslanec Korček. Mestské zastupiteľstvo 

na svojom aprílovom zasadnutí zverenie 

pozemkov schválilo. Čas potrebný na re-

vitalizáciu sa odhaduje na šesť mesiacov 

odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o dielo. 

„Bol to dlhý, náročný proces, v ktorom 

obyvatelia zo širokého okolia aktívne 

spolupracovali na príprave plánov a pro-

jektov. Stovky ľudí podpísali petíciu za 

zverenie pozemkov, aby magistrát konal 

rýchlejšie. Chceme im za to poďakovať 

a spoločne vyjadriť nádej, že v ďalšom 

roku sa už budú tešiť z pekne upravené-

ho parku a o rok neskôr aj z vynoveného 

detského ihriska na Ľudovom námestí,“ 

zhrnula spoločný názor kolegov poslanky-

ňa Vítková. (red)
Poškodené chodníky nahradí vodopriepustná dlažba

Po obnove bude fontána jemne podsvietená
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Nové pravidlá upravujú dva základné 

spôsoby zapájania Novomešťanov do roz-

voja verejných priestorov, služieb a aktivít 

zameraných na vznik komunít a rozvoj ko-

munitného života:

1.  ZADANIA PRE ÚRAD 
VZÍDU Z PODNETOV ĽUDÍ

Najskôr ľudia prídu s podnetmi. Do 

druhého kola, v ktorom ľudia rozhodnú 

o poradí, v akom by ich mal miestny úrad 

realizovať, postúpia len realizovateľné 

podnety. Podnety, ktoré sa zmestia do 

rozpočtu, budú v ďalšom roku postupne 

realizované v dosiahnutom poradí ako za-

dania občanov pre úrad.

V júni budú pokračovať verejné 
stretnutia po štvrtiach (na Kramá-
roch, Bielom kríži, Kolibe a v Dimit-
rovke), na ktorých ľudia vyslovia 
pripomienky a vyberú podnety, 

ktoré postúpia do jesenného rozho-
dovania. Sledujte pozvánky a príďte 
ovplyvniť rozvoj vašej štvrte!

2.  OBČIANSKE PROJEKTY 
BUDÚ LIAHŇOU IDEÍ 
START-UP

V prvom kole občianskych projektov sa 

uskutoční zber start-up ideí a podávanie 

projektov. Všetky realizovateľné postúpia 

do druhého jesenného kola. V ňom ľudia 

rozhodnú o tom, ktoré z nich získajú fi -

nančnú podporu, tá môže dosiahnuť až 

5-tisíc eur.

Veľkou zmenou v pravidlách je to, že 

miestne zastupiteľstvo bude schvaľovať 

všetky projekty v jednom balíku. Také 

schvaľovanie predstavuje poistku, ak by 

niektorý z projektov šiel proti základným 

ľudským právam, alebo by znevýhodňoval 

určitú skupinu ľudí.

V júni sa začal zber start-up ideí 
a návrhov občianskych projektov na 
rok 2018. Potrebné pokyny nájdete 
v aktuálnej výzve na: pr.banm.sk. 
V prípade záujmu kontaktujte pra-
covníkov pre participáciu e-mailom: 
participacia@banm.sk, ktorí vám 
radi pomôžu.

„Ľudia sú dnes naučení odpad z domác-

nosti najskôr zmiešať, a potom ho triediť,“ 

hovorí Branislav Moňok, nová posila par-

ticipácie, celoslovensky uznávaný odbor-

ník, majster a nadšenec kompostovania 

v jednej osobe. „My sa snažíme ľudí priviesť 

k tomu, aby odpad vhodný na kompos-

tovanie ešte pred zmiešaním odčlenili od 

zmesového odpadu.“

Tento rok máme na komunitné kompos-

tovanie v rozpočte 20-tisíc eur. Braňo, ktorý 

nám s rozbehom projektu pomôže, spres-

ňuje, že: „Pri komunitnom kompostovaní 

sa musia ľudia dohodnúť a spolupracovať 

pri výbere miesta na kompostovisko, pri 

jeho výstavbe vo verejnom priestore, pri 

spracovaní biologického odpadu aj jedno-

duchej starostlivosti o miesto kompostova-

nia. To všetko je pridaná hodnota v porov-

naní s individuálnym kompostovaním.“

Niekedy majú ľudia obavy zo zápachu, 

ale pri dodržaní jednoduchých pravidiel 

kompost nezapácha. Komunita na konci 

procesu získa kvalitný kompost, ktorý jej 

členovia využívajú pre vlastnú potrebu, 

napr. pri pestovaní rastlín v domácnosti, 

alebo ním obohacujú pôdu okolo zelene 

vo dvoroch. „Nezriedka komunita popri 

kompostovaní organizuje kompostové 

párty, guláše a iné stretnutia, čo pomáha 

zlepšovať medziľudské vzťahy. Spoločná 

aktivita umožňuje, aby sa ľudia z pane-

lákov lepšie spoznali a prepojili,“ dodáva 

Braňo.

Nové Mesto v našich rukách

Participatívny 
rozpočet

NOVÉ PRAVIDLÁ PARTICIPÁCIE UMOŽNIA 
VIAC OBČIANSKYCH AKTIVÍT

ZAČÍNAME S KOMUNITNÝM KOMPOSTOVANÍM

Máme nové pravidlá upravujúce participatívny rozpočet. Zmeny sa týkajú schvaľovania fi nancova-

nia občianskych projektov a zjednodušenia dotačného procesu. 

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického 

rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od 

individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: 

Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo 

správne pre našu planétu a prihláste sa!

UPOZORNENIE
Hľadáme susedské komunity z domov alebo 

vchodov, ktoré sa chcú zapojiť do komunitného 
kompostovania. Záujem nahláste telefonicky na 
čísle 0905 340 394 alebo e-mailom: partici-
pacia@banm.sk. Pomôžeme vám so založením 
kompostéra a kompostmajster Braňo poskytne 
všetkým odborný mentoring. Ponuka platí len do 
vyčerpania rozpočtu.

Výborné skúsenosti s kompostovaním 

má komunita na Furdekovej ulici

Zdroj: Priatelia Zeme

Cyklodielňa je atraktívna svojpomocná 

služba pre všetkých cyklistov
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Myšlienka zmeniť prostriedok dopravný na 
prostriedok kultúrny nepochybne zaujme. Kým 
v európskych metropolách sú z električiek bežne 
kaviarne, v priestore kultúrnej električky bude širo-
ká paleta aktivít od autorských čítaní, koncertov či 
komorných divadelných predstavení až po diskusie, 
výstavy, prednášky, workshopy a vzdelávanie.

Po návrhu starostu Rudolfa Kusého, aby električ-
ka oživila priestor medzi Tržnicou a budovou konskej 
železnice, sa projekt pohol skokom. Električka môže 
vytvoriť zárodok budúceho kultúrneho „hubu“ a akti-

vity sa časom môžu rozšíriť aj do okolitých priestorov 
Tržnice a budovy konskej železnice. 

Električka bude symbolicky natočená smerom 
do mesta. Novomestský projekt ukazuje, že v rámci 
participácie je možné realizovať aj projekty s celo-
mestským dosahom. Niekedy stačí vytvoriť vhodné 
zázemie bez potreby veľkých fi nancií. Nechajte sa 
inšpirovať touto aktivitou a zapojte sa do rozvoja 
aktivít v mestskej časti aj vy, či už nápadom alebo 
konkrétnym projektom. Participačné aktivity pomá-
hajú tvoriť naše mesto lepším.

ABY MESTO PREKVITALO
V parku na Račianskom mýte vytvorí OZ Živica ukáž-

ky údržby zelene blízkej prírode. Vznikne záhradka 
s jedlými kvetmi a opornými ihlanmi pre popínavú fa-
zuľu, ohraničená „obrubníkovým sedením“. Na blízkej 
trávnatej ploche sa zmení režim kosenia, bude tam 
vysiata kvetnatá lúka, čím vznikne atraktívna plocha 
prinášajúca „divočinu“ a rozmanitosť.

AKTÍVNY KRAMÁRČAN II.
Ide o pokračovanie vlaňajšieho projektu rozvoja 

komunity na Kramároch formou športových aktivít, 
cvičení, vychádzok a  spoločenských podujatí, ktoré 
bude organizovať OZ Kramárčan.

 AMESOVA IZBA – MALÉ MÚZEUM 
KOGNITÍVNYCH ILÚZIÍ
Prenosnú izbu, ktorá je sama osebe optickým kla-

mom, zhotoví OZ Pre-um. V nej sa dva objekty rovna-
kej veľkosti zdajú byť rozdielne. Nejde len o zábavu, 
lebo klamy nastoľujú otázku pravdivosti vnemov 
a vlastných presvedčení, čím podporujú kritické mys-
lenie. Domov múzea bude na ihrisku na Jahodovej.

DOPRAVNÉ IHRISKO MŠ LETNÁ
V areáli škôlky na Letnej ulici bude obnovená asfal-

tová plocha, ktorá po vybudovaní dopravného ihriska 
poslúži deťom zo všetkých škôlok v mestskej časti.

EDUDRÁMA - HRÁME SA NA ŽIVOT 
Interaktívne divadelné predstavenia pripraví a zre-

alizuje OZ Divadlo oProti. Z diel klasikov vyberie časti 
o povahových rozdieloch v medziľudských vzťahoch 
na úrovniach: deti-rodičia-starí rodičia a susedia-o-
byvatelia sídliska-mesta. Účastníci sa naučia vnímať 
vzťahy optikou druhých ľudí a prijať ich.

 NOVOMESTSKÉ POKLADY – ALMANACH 
STARŠÍCH AUTOROV NOVOMEŠŤANOV
Almanach bude výsledkom súťaže autorov spo-

medzi Novomešťanov starších než 50 rokov. Víťazné 
práce z kategórií poézia, próza, fotografi a, výtvarné 
a remeselné diela (ich snímky) budú zverejnené. Prá-
ce do súťaže môžete zasielať e-mailom na adresu: 
participacia@banm.sk, do prihlášky uveďte názov 
diela, vek a kontakty na autora. Autorkou a projekto-
vou koordinátorkou je Anna Iváková.

 MULTIFUNKČNÝ PRIESTOR 
A KINO V KNIŽNICI NA NOBELOVEJ
Cieľom je rozšíriť možnosti kultúrnych a voľnočaso-

vých aktivít v lokalite. Aby priestor slúžil, treba doriešiť  
jeho vykurovanie, osvetlenie. Súčasťou nového vyba-
venia bude 3D kino, fi lmotéka a tulivaky. Ponuka ak-
tivít sa rozšíri o cvičenie jogy, tvorivé dielne, krúžkovú 
činnosť, komunitné aktivity a kino.

PARTICIPAČNÉ NOVINKY

Informácie pripravili Lukáš Bulko a Miroslav Švec

Z ELEKTRIČKY VZNIKNE INKUBÁTOR NEZÁVISLEJ KULTÚRY

OBČIANSKE PROJEKTY SA UŽ ROZBEHLI

Električka ČKD Tatra T3 s evidenčným číslom 7807 začala prevážať Bratislavčanov v roku 1988. 
Po najazdení 1 353 255 km sa jej ujali mladí z OZ UM a „presunuli“ ju na inú koľaj. Spravili z nej prostriedok 
nezávislej kultúry pre mladých a začínajúcich umelcov.

Realizovateľné projekty podané v prechodnom období participácie neprekročili čiastku vymedzenú v rozpočte. 
Preto sa začali realizovať bez hlasovania, hneď po verejnom zvažovaní.

Naša mestská časť patrí k lídrom participácie na Slovensku aj vďaka novin-
kám, ktoré postupne uvádza do života. Poznáte už tie najnovšie?

Sledujte všetko podstatné o participácii na FB: @participaciabanm. 
Vaše prihlášky, podnety a otázky posielajte na e-mail: participacia@banm.sk.

Kancelária pre participáciu verejnosti pripravu-
je koncom júna verejné prerokovania Komunitné-
ho plánu sociálnej stratégie, ktoré sa budú konať 
v seniorských centrách. Cieľom stratégie je zlepšiť 
rozmanitosť ponuky sociálnych služieb a ich kvali-
tu. Zaujímať nás budú aj tipy na úplne nové služby 
do priestoru na rohu Českej a Vajnorskej.

Kancelária pripravuje na podnet starostu Rudol-
fa Kusého a v spolupráci s OZ Mládež ulice zriade-
nie nízkoprahového klubu mladých v priestoroch 
bývalého papiernictva na Račianskej 87. Mladí 
ľudia z okolia budú môcť sami ovplyvniť, ako klub 
má vyzerať a čo by v ňom chceli robiť.

Vizualizácia umiestnenia medzi Tržnicou a konskou 
železnicou Zdroj: OZ UM

Rovnakí ľudia sa javia rôzne vďaka špeciálnej 
geometrii priestoru – ilustračná snímka: 
edinburghcameraobscura.wordpress.com
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Deň Zeme sme 
si pripomenuli 
prácou v prírode  
Brigády, ktoré pomáhajú mestskému prostrediu 

zbaviť sa nečistôt a posledných pozostatkov zimy, 

majú v Novom Meste bohatú tradíciu. 

Pravidelne sa do nich zapájajú školy, členovia 

klubov seniorov i jednotliví dobrovoľníci.

Všetkým aktívnym Novomešťanom patrí srdečné 

poďakovanie za prácu v prospech komunity!

Jana Škutková, snímky Jana Plevová

Aj v okolí Vajnorskej ulice zorganizovali miestni obyvatelia bri-

gádu. Upravili prostredie vnútroblokov, pozametali chodníky 

a zozbierali odpadky, postarali sa o jarnú úpravu zelene.

Obyvatelia zo širokého okolia sa zišli 

na Kolibe, kde sa rozdelení do via-

cerých skupín postarali o zozbieranie 

odpadkov po neporiadnych turistoch. 

Prechádzky lesom budú vďaka našim 

dobrovoľníkom oveľa príjemnejšie. 

Pravidelne každý rok sa 

stretávajú Kramárčania 

z okolia Royovej, ktorým 

nie je čistota ulíc ľaho-

stajná. Inak to nebolo ani 

tohto roku.

V škole na Cádrovej pomáhali upraviť areál rodičia i starí 

rodičia. Natierali bránu, betónovali obrubníky, upravili 

pieskovisko i bylinkové skalky, pokosili trávniky, ostrihali 

kríky aj stromy. Pre deti pripravili učitelia tvorivé dielne 

a všetci účastníci sa mohli občerstviť v bufete, ktorý na-

plnili najmä zdravými zeleninovými pochúťkami.
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Mestská zeleň na piatich plochách 

v mestskej časti  Nové Mesto už nie je taká, 

aká bývala. Zmenila svoje druhové zlože-

nie, alebo je iný zaužívaný spôsob starost-

livosti o ňu. Zvyšovaním druhovej roz-

manitosti a menšou frekvenciou zásahov 

získal priestor opeľujúci hmyz a príroda. 

Keďže projekt Mestské včely, podporený 

dm drogerie markt, s. r. o., participatívnym 

rozpočtom mestskej časti a príspevkom 

z Fondu Rudolfa Kusého, je predovšetkým 

vzdelávací a jeho cieľom je inšpirovať 

k zmene pohľadu na mestskú zeleň, pri 

každej ploche stojí zaujímavá informačná 

tabuľa. Plochy  dopĺňajú aj hmyzie hotely, 

ktoré vytvárajú ďalšie útočisko pre voľne 

žijúci samotársky hmyz. 

Miestny úrad, Junácka 1

Príkladom rôznych spôsobov údržby 

mestskej zelene je miestny úrad. Výsadba 

pred verejne významnými budovami býva 

vždy trochu formálnejšia, skôr reprezen-

tatívna. V spolupráci so záhradnou archi-

tektkou a urbanistkou Ing. Zuzanou Hu-

dekovou, PhD. sme sa voľbou liečivých 

a okrasných trvaliek snažili zachovať výni-

močný ráz, avšak formálnemu charakteru 

sme povolili  uzdu. Zachovali sme logiku 

voľby farieb zhodných s farbami v znaku 

mestskej časti zo vstupnej strany budovy. 

Z jej zadnej strany už kvetinový záhon pre 

opeľovače ponúka širšiu paletu farieb. 

Sortiment tvoria napríklad rebríčky, než-

né orlíčky, liečivé a výrazné echinacey, 

romantické králiky a ďalšie trvalky. Krátko 

strihaný trávnik osviežila bohato kvitnúca 

kvetná lúka a nekosené plochy na svahu za 

budovou, ktorým tak dovolíme rozkvitnúť 

pre včely a motýle. 

Teplická ulica

Na Teplickej ulici pri kostole sme našli 

vhodnú plochu na výsev kvetnatej lúky. Tá 

zatraktívni doterajší nízko strihaný trávnik 

spolu s originálnym hmyzím hotelom. Ak 

si ho chcete pozrieť lepšie, nechajte sa po-

zvať na plochu. 

Park, Račianske mýto

Park sa nachádza na bývalom cintoríne 

a niektoré zo zachovaných starých stromo-

radí kopírujú siluety chodníkov. Na jednej 

z trávnatých plôch sme vysiali pestrú zmes 

kvetnej lúky a vytýčili sme plochy, ktoré 

budú mať zmenený režim kosenia. Táto 

časť tak bude tvoriť prirodzenú, veľmi pek-

nú, a zároveň stabilnú plochu poskytujúcu 

potravu i úkryt pre opeľovače. Vyvýšený  

betónový záhon zo strany Šancovej ulice 

sme dosadili nenáročnou zeleninou, lie-

čivkami a jedlými rastlinami. Sú ukážkou 

toho, že aj výsadba v meste môže byť pes-

trá, voňavá, chutná, nevšedná, a zároveň 

estetická a užitočná. 

Základná škola, Česká 10

Ak sa pýtate, čo môže každý z nás urobiť 

pre seba, prírodu a opeľujúci hmyz, odpo-

veď vám prinesie práve táto škola. Na za-

čiatku bol akčný tím žiakov zaškolený do 

dizajnu a tvorby školskej záhrady. Veríme, 

že žiaci najlepšie vedia, v akej záhrade sa 

v lete chcú učiť a tráviť voľný čas. V ich ná-

vrhoch preto nechýbal úkryt pre ježka, by-

linkový záhon, poetické zátišie ružového 

kríka, ovocný sad z hrušiek a jabloní, živý 

plot doplnený chutnými muchovníkmi 

ani  trávnatá plocha na relax. Na spoločnej 

brigáde bolo osadené nové kompostovis-

ko, vďaka ktorému sa žiaci budú navzájom 

vzdelávať o pôde a kompostovaní, a čmelín 

pre naše druhé najvýznamnejšie opeľova-

če – čmeliaky. Ideálne miesto na život, čo 

poviete?

Za spoluprácu ďakujeme všetkým za-

pojeným dobrovoľníkom a EKO-podniku 

VPS.  Zuzana Dovalová

Mestská zeleň z iného uhla pohľadu

Kategórie umeleckej fotografi e:

1.  Opeľovače v mestách (fotografi e motýľov, pestríc, 
včiel, čmeliakov a iného hmyzu v rámci zástavby 
Nového Mesta)

2.  Môj obľúbený prírodný kút v meste (kúsok divoči-
ny, staré drevo, nekosená kvitnúca plocha, zvyšky 
pôvodných lesných porastov v rámci zástavby 
Nového Mesta)

3.  Predtým a potom (kosené a nekosené plochy – 
zachytené pred kosením 
a po kosení)

Aké sú podmienky súťaže?

• aktuálne fotografi e z tohto roku
•  uvedené údaje: názov fotografi e, súťažná kategó-

ria, miesto a dátum fotografovania, meno, adresa, 
kontakt a vek

•  lokalita: v rámci zástavby Nového Mesta, 
nie v okrajových prírodných lokalitách

 Priebežné zverejnenie súťažných 
fotografi í a výsledkov:

Facebook MČ BA-Nové Mesto, Participácia Bratislava, 

vernisáž fotografi í na verejnom podujatí v parku na Ra-
čianskom mýte 27. júna 2017, na ktorom okrem odov-
zdania cien výhercom zistíte napríklad, ako vidí včela

Dvaja víťazi z každej kategórie získajú kvalitný 
mestský med, sadbový materiál a zaujímavé publiká-
cie nielen na dovolenkové čítanie.

Záverom prosíme o vyjadrenie vašich názorov v an-
kete Podporujeme mestské včely, ktorú nájdete na 
stránke www.banm.sk a na FB stránke Participácia 
Bratislava – Nové Mesto.

ZÁBAVNÁ FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ PRE VŠETKÝCH
Všímate si zeleň vo svojom okolí? Radi fotografujete a zdieľate fotografi e s inými? Chcete inšpirovať ďalších a ukázať, že aj divočina v meste môže byť estetická 
a užitočná pre včely či čmeliaky? Ak ste odpovedali aspoň dvakrát áno, tak sa určite zapojte do súťaže Detektív včelie oko!

Snímka Jana Plevová

Snímka archív 
CEEV Živica
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Vyšívané dejiny 
našich evanjelikov

Potulky jarnou Prahou

Rozmerné vyšívané obrazy nepatria 

len k výzdobe starých zámkov. Cyklus 

šestnástich takých diel sa postupne 

dokončoval v posledných mesiacoch, 

v roku významného 500. výročia refor-

mácie. Zobrazuje významné udalosti, 

miesta a osobnosti z dejín reformácie 

v Uhorsku i neskôr na území dnešné-

ho Slovenska. Autorkou maľovaných 

podkladov týchto obrazov je Novomeš-

ťanka prof. Ing. arch. Janka Krivošová, 

PhD., pracovala na nich celých päť ro-

kov. Cyklus rámovala Rúfusovou Modlit-

bou za Slovensko, v ktorej básnik prosí 

o ochranu našej krajiny. Na pripravené 

podklady vyšívali kelímovou výšivkou 

šikovné ženy z celého Slovenska. Vyšité 

kapitoly z najstarších dejín zhliadla ve-

rejnosť už na putovnej výstave nazvanej 

Vyšívaná história ECAV na Slovensku 

23. apríla 2017 v Partizánskej Ľupči, jed-

nej z prvých obcí u nás, ktoré kedysi pri-

jali reformáciu. Po kompletnom dokon-

čení putovalo veľké dielo v rámci osláv 

500. výročia reformácie najprv do Že-

nevy, neskôr do nemeckého Wittenber-

gu, a napokon do Švédska. Aj tento cyk-

lus prispel k vysokému oceneniu prof. 

J. Krivošovej Cenou Leonarda Stöckela 

za rok 2017, ktorú jej odovzdali na aprí-

lovej vernisáži putovnej výstavy. (vv)

Koncom apríla sa naši seniori z Kra-

márov vybrali spoznávať Prahu. Na Hrad-

čanoch navštívili starý kráľovský palác, 

baziliku sv. Juraja, katedrálu sv. Víta 

a Zlatú uličku. Potom zamierili na Vyše-

hrad, kde obdivovali baziliku sv. Petra 

a Pavla a známy cintorín. Medzi veli-

kánmi českého kultúrneho, vedeckého 

a politického života tu má miesto posled-

ného odpočinku aj významný slovenský 

maliar Cyprián Majerník. 

Samozrejme, nevynechali prechádz-

ku po Karlovom moste, návštevu starej 

radnice s orlojom ani ďalších architekto-

nických skvostov. „Pri každej pamiatke 

sme dostali odborný výklad na vysokej 

úrovni. Vďaka sprievodcovským služ-

bám bola návšteva Prahy mimoriad-

ne zaujímavá a bohatá na informácie 

z histórie českého národa,“ zhrnula svo-

je dojmy pani Magdaléna Lutterová, ktorá 

priložila aj snímky z vydareného výletu.

Jana Škutková

Sme bohatší o INSPIRELI POINT
Na Zlatých pieskoch, na hranici me-

dzi Novým Mestom a Ružinovom sa rodí 

zaujímavý projekt. Obchodné centrum 

STYLA sa spojilo so sociálnou sieťou IN-

SPIRELI.com a poskytlo jej „pevný bod“ 

– sídlo nazvané INSPIRELI POINT. Ten-

to „domov pre inšpiráciu“ bude zároveň 

sídlom rovnomennej rozširujúcej sa sie-

te architektov a odborníkov na bývanie, 

založenej v ČR, ktorá sociálnu sieť IN-

SPIRELI.com využíva. V rade štátov sa 

o tom uzavreli dohody na pražskej kon-

ferencii Medzinárodnej únie architek-

tov UIA. Bratislavské spojenie virtuál-

neho a reálneho prinesie odborníkom 

na danú oblasť, ale aj širokej verejnosti 

jednak informačný servis v rozličných 

podobách, jednak praktické možnosti 

na stretnutia, organizovanie podujatí, 

teda aj na osobnú komunikáciu a služby. 

Záujemcovia tu budú mať k dispozícii 

tisíce architektonických projektov. Na-

vyše spoločnosť INSPIRELI bude pod-

porovať a oceňovať kreativitu ich auto-

rov celosvetovými súťažami architektov 

INSPIRELI AWARDS. Po úspechu prvé-

ho ročníka už nikoho neprekvapilo, že 

nad ďalším ročníkom prebral záštitu 

prezident Andrej Kiska, česká minister-

ka školstva, viaceré národné združenia 

architektov a desiatky univerzít z celé-

ho sveta. Zdá sa, že myšlienka sa ujala 

vynikajúco a bude plodná.

Viera Vojtková, snímka STYLA
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URBAN ART FESTIVAL, ktorý v poslednú 

júnovú sobotu zaplní ulice a námestia Bra-

tislavy, obohatila originálnym spôsobom 

Novomešťanka Janka Dekánková z občian-

skeho združenia Swingmánia. Spoločne 

s priateľkami Z. Hraškovou a M. Augustíno-

vou si už pred časom vytvorili v hlave ví-

ziu, ako by v našom meste mohol vyzerať 

typický piknik v prírode z prvej polovice 

20. storočia. Teda v časoch, keď naši starí 

rodičia prežívali svoju mladosť. Na čas od 

12. h do 21. h vymysleli celý rad progra-

mov, ktoré podporia nostalgickú predsta-

vu a dnešným mladým pomôžu vytvoriť si 

plastickejší dobový obraz o tomto historic-

kom období v našom hlavnom meste. Od 

pripomienok oblečenia, vizáže, zvyklostí, 

piknikových košíkov a hier až po auten-

tickú vtedajšiu hudbu a tanec. Dve módne 

prehliadky historizujúcich odevov, ukážky 

vintage motorizovaných bicyklov, ateliér 

s fotoaparátom z 19. storočia... Koncerty 

zoskupení FATS JAZZ BAND, C a K. Orches-

ter, Saxophone Syncopators a Paper Moon 

Trio, škola tanca a večer „swingová tan-

čiareň pod hviezdami“. V areáli Medickej 

záhrady budú panely s historickými zaují-

mavosťami o Bratislave daného obdobia aj 

všetko ostatné, čo pripravujú organizácie 

a združenia podporujúce obnovu a okráš-

ľovanie historického jadra mesta. Zbierka 

na obnovu jednej z historických pamiatok 

bude dobrovoľná, zato vstup do Medickej 

záhrady s vymenovanými atraktivitami voľ-

ný, takže spojenými silami obnove zaiste 

pomôžeme. 

Iniciátorky podujatia dúfajú, že návštev-

níci podporia kolorit dobového pikniku 

aspoň jedným módnym doplnkom svojho 

oblečenia – či už inšpirovaným alebo origi-

nálnym. Vytvorme nostalgickú atmosféru 

spoločne, vyzývajú v pozvánkach na 24. 

júna do Medickej záhrady, bude to oveľa 

zaujímavejšie. Viera Vojtková

Snímky internet: www.rubylane.com/

blog/, www.pinterest.se/pin/

Medická záhrada sa vráti v čase, 
bude v nej dobový piknik
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Máj, máj, máj, zelená sa háj.

Vtáčatká si prespevujú, 

hniezdočká si opravujú.

Máj, máj, máj, zelená sa háj.

V stredu 26. apríla, sprevádzané ľu-

dovou hudbou, uviazali deti z Materskej 

školy Jeséniova 

farebné stužky na 

pripravený máj – 

mladý strom, ktorý 

je symbolom víťaz-

stva jarnej prírody 

nad zimou, a zá-

roveň symbolom 

mladosti, zdravia 

a vitality. Na máj za-

vesili fľašku s odka-

zom obsahujúcim 

úlohy pre všetkých 

šesť tried. Každá 

trieda musí v naj-

bližších týždňoch 

vymyslieť básničku, vybrať si ľudovú pie-

seň a nacvičiť k nej tanček. Týmto progra-

mom sa škôlkari predstavia na blížiacom 

sa juniálese.

Za spevu „Máj, máj, máj zelený, na Kolibe 

sadený...“ a recitovania básničiek postavili 

deti ozdobený strom na kopčeku v záhra-

de. Zatancovali si pod ním aj zarapkali dre-

veným rapkáčom, aby odohnali choroby 

a zlých duchov. Nálada bola rovnako ve-

selá a farebná ako stužky na konároch 

mája. 

Kolektív učiteliek MŠ

Snímka Jana Plevová

MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ, NA KOLIBE SADENÝ...

Už osem rokov sa v škole na Odborár-

skej vyučuje anglický jazyk modernou 

metódou CLIL a efektívne jazykové vzde-

lávanie tu patrí k vzdelávacím prioritám.

Od začiatku budúceho školského roka 

rozšíri škola vyučovanie cudzích jazykov 

novou metódou Jolly Phonics. Jej pod-

statou je, že deti sa učia nielen zvuky an-

glickej abecedy a jazyka, ale aj poznávajú, 

ako sa tieto zvuky píšu. So získanými ve-

domosťami potom spájajú zvuky do slov 

a začínajú čítať. Zároveň si precvičujú 

písanie prostredníctvom počúvania ho-

voreného slova a identifi kujú písmená, 

ktoré zodpovedajú zvukom.

Do experimentálneho overovania pro-

jektu Efektivita vyučovacej metódy Jolly 

Phonics v primárnom vzdelávaní vybral 

školu na Odborárskej Štátny pedagogic-

ký ústav, fi nančne ho podporuje spoloč-

nosť Education Initiative. „Nový spôsob 

učenia angličtiny vyvinuli vo Veľkej 

Británii a vďaka dobrým výsledkom sa 

dostal do povedomia na celom svete. Vy-

učovanie prebieha hravou formou bez 

zbytočného memorovania. Deti sa rých-

lo učia čítať, písať a vytvárajú si bohatú 

slovnú zásobu. Sme presvedčení, že na 

nové hodiny anglického jazyka sa budú 

tešiť a jazyk úspešne a rýchlo zvládnu,“ 

uviedla riaditeľka školy Ľubica Daneko-

vá.

 Jana Škutková

Žiaci zo školy na Odborárskej si uvedo-

mujú závislosť ľudstva od cenných darov 

Zeme a pravidelne sa venujú otázkam ži-

votného prostredia.

Environmentálne aktivity realizujú 

v ekologických krúžkoch, na školskom 

pozemku pestujú bylinky, separujú od-

pad, pravidelne organizujú zber starého 

papiera a bateriek. 

V Deň Zeme vyčistili okolie školy 

a zveľadili kvetinovú výzdobu v triedach. 

Žiakov prvého stupňa zaujali programy 

pripravené Inštitútom aplikovanej eko-

lógie Daphne. Hľadali odpovede na otáz-

ky: Kam putujú odpady z nášho koša? 

Existuje len jedna cesta, ktorou môžu 

putovať? Ako prispieť k zníženiu ich 

množstva? Bližšie sa pozreli na odpady 

z plastu a spoločne zisťovali, či ich ešte 

možno využiť inak. Z odpadového mate-

riálu vytvorili rôzne výtvarné práce, kto-

rými vyzdobili svoju školu.

Text a snímka Ľubica Daneková, 

riaditeľka ZŠ s MŠ

Atraktívnejšia výučba angličtiny

Učíme deti úcte k prírode
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Novomestské Stredisko kultúry priví-

talo v poslednú aprílovú nedeľu mladých 

šachistov na turnaji O pohár starostu MČ 

Bratislava - Nové Mesto, ktorý sa započí-

tava do 10. ročníka seriálu Grand Prix 

mládeže Slovenského šachového zväzu. 

Keďže záver základnej časti seriálu GPX 

už klope na dvere, súťažiaci prišli z ce-

lého Slovenska, dokonca aj z blízkeho 

zahraničia. Deti vo veku do 14 rokov sú-

ťažili v 9-kolovom turnaji v rapid šachu 

tempom hry 2x15 minút. Spomedzi 68 

hráčov si víťaznú trofej odniesol 12-roč-

ný Dominik Petrek z ŠK Tomášov, ktorý 

získal 7,5 bodu.

Vo vedľajšom turnaji dvadsiatich do-

spelých šachistov (7 kôl, 2x20 minút) 

neohrozene zbieral body Maroš Kovaľ 

z Eltra OŠK Margecany, jedinú remízu 

s ním súper uhral až v záverečnom 

7. kole, keď už mal prvenstvo isté. 

Stanislav Vlček, 

predseda komisie mládeže BŠZ 

Do časopisu nám častejšie prichádzajú 

informácie o náboroch do futbalového 

či volejbalového oddielu chlapcov. Ale 

zdravý pohyb je rovnako dôležitý aj pre 

dievčatá. V Športovej hale CVČ na Pio-

nierskej ulici trénuje oddiel modernej 

gymnastiky TJ Rapid, ktorý môže byť 

správnou voľbou pre nejednu dcérku.

Oddiel pôsobí v Bratislave od roku 

1978 a vychoval už viaceré slovenské 

reprezentantky. V súčasnosti má 90 

aktívnych členov, pôsobí v ňom šesť 

tréneriek, tri z nich sú aj kvalifi kované 

rozhodkyne. Gymnastky sa zúčastňujú 

domácich aj zahraničných súťaží, od prí-

praviek až po dorastenky. Úspechy žali aj 

na nedávnom zápolení RapidGym Cup 

2017 – Memoriál Libuše Schönovej, kde 

získali 5 zlatých, 4 strieborné a 4 bronzo-

vé medaily.

V prvom roku trénovania napomáha 

moderná gymnastika správne držanie 

tela a rozvíja motoriku dieťaťa. Posilňo-

vacími a strečingovými cvičeniami roz-

víja svalstvo, koordinačné cvičenia pris-

pievajú k zlepšovaniu rovnováhy, sily 

a obratnosti. Cvičenie s náčiním zlepšuje 

jemnú motoriku dieťaťa, práca s hudbou 

rozvíja rytmus a predstavivosť. Áno, vy-

žaduje si tréning a vytrvalosť, ale tie sa 

dievčatám bohato vrátia. 

Každý rok na začiatku septembra or-

ganizuje oddiel nábor nových dievčat. 

Ide prevažne o deti vo veku štyri či päť 

rokov, keďže s modernou gymnastikou 

je najlepšie začať v predškolskom veku. 

„Veľkú úlohu zohrávajú predispozí-

cie dieťaťa, napríklad kĺbový rozsah 

a ohybnosť. Ale ak aj začínajúca gym-

nastka nemá ideálne predpoklady, je 

pravdepodobné, že s pomocou trénera 

dokáže natrénovať neuveriteľné veci, 

len tomu treba na začiatku obetovať 

mnoho síl. Samozrejme, dôležité je, aby 

dieťa malo do cvičenia chuť a rado cho-

dilo na tréningy,“ uviedla trénerka a roz-

hodkyňa modernej gymnastiky Kristína 

Šumská.

V prvom roku trénujú dievčatá jeden 

až dvakrát týždenne, neskôr sa počet ho-

dín a tréningov zvyšuje. Nábor sa usku-

točňuje v telocvični CVČ na Pionierskej 

ul. 16, kde sa trénuje počas celého roka. 

Už na konci letných prázdnin zverejní 

oddiel informáciu, kedy sa nábor usku-

toční, preto je dôležité sledovať FB strán-

ku TJ RAPID BRATISLAVA – oddiel mo-

dernej gymnastiky a internetovú stránku 

www.modernagymnastika.sk. 

Informačné letáky nájdu rodičia aj 

v školách a škôlkach v okolí telocvične. 

Kým sa dievčatá rozhodnú, či sa chcú stať 

členmi gymnastickej rodiny,  môžu si prísť 

vyskúšať prvú hodinu zadarmo, a to aj 

s podporou rodičov.

Veronika Rišková

Snímka archív autorky

Šachisti zápolili 
o pohár starostu

Šport, ktorý podporuje dievčenskú krásu

MDD plné
 prekvapení

Združenie tvorivej dramatiky EDUdrama pozýva 
na oslavu Dňa detí do svojho nového ateliéru v Kre-
atívnom centre Novej Cvernovky na Račianskej 78. 
V sobotu 3. júna od 15. do 17. h spoločne odhalí-
me tajomstvá veľkého domu. Za každými dverami 
sa totiž skrýva iný príbeh. Nazrieme cez kľúčovú 
dierku, vojdeme do trochu strašidelnej pivnice, 
opravíme stroj času, stratíme sa a znova nájdeme 
v nových dobrodružstvách. Na deti aj ich rodičov 
čaká popoludnie plné úloh, hier, zábavy, divadla 
a prekvapení.
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Celosvetová iniciatíva Fashion Revolution 

sa slovenským milovníkom módy predstavi-

la tretím ročníkom podujatia Fashion LIVE! 

Sprevádza ho medzinárodná vzdelávacia 

kampaň, ktorá upozorňuje na nehumánne 

podmienky módneho priemyslu vo vyše 

90-ich krajinách sveta. Iniciatívu naštarto-

valo nešťastie 24. apríla 2013 v Bangladéši. 

Zrútila sa budova, v ktorej sídlila aj textilná 

výroba, zahynulo 1129 ľudí. Fashion Revo-

lution Week od 24. do 30. apríla pripomína 

obete a obracia pozornosť spotrebiteľov 

na dôležitosť udržateľnej výroby módy for-

mou workshopov, prednášok, diskusií či 

premietania dokumentárnych fi lmov. Jeho 

súčasťou bol marš po dizajnérskych atelié-

roch 29. apríla a obľúbený módny pochod 

Bratislavou 1. mája.

Spomedzi bratislavských módnych návr-

hárov vám predstavíme tých, ktorí tvoria 

a pracujú v našej mestskej časti. Štyria 

z nich si založili ateliéry v blízkosti Račian-

skeho mýta, v zrekonštruovanej budove 

niekdajších Bratislavských elektrotechnic-

kých závodov.

Slovensko-francúzsky pár Veronika 
a Bastien Boisanfray sa rozhodol pokra-

čovať v rodinnej tradícii. Vybavenie dielne 

prevzali po Bastienovom otcovi a všetko 

presťahovali z Francúzska na Slovensko. 

V ateliéri verbua vyrábajú kožené tašky, 

kufríky či iné doplnky ručne, s mimoriad-

nym dôrazom na dizajn, bezpodmieneč-

nú kvalitu, ale aj ekologické spracovanie 

materiálov, ktoré používajú. „Pochádzam 

z Normandie a do Bratislavy som prišiel 

študovať medzinárodné vzťahy, no napo-

kon som sa rozhodol pokračovať v tom, 

čomu sa môj otec venoval celý život. Je-

dinečnosť tejto práce má pre mňa oveľa 

väčšiu hodnotu ako bežné vysokoškolské 

vzdelanie. Keď vyvíjam nové výrobky, ale-

bo robím niečo podľa návrhu zákazníka, 

kladiem na seba také nároky, aké by som 

asi nedokázal vyžadovať od iných. Stali 

sme sa s Veronikou Novomešťanmi, veľmi 

sa nám tu páči. Napriek mestskému ruchu 

dodržiavame francúzsky životný štýl, vy-

važujeme prácu a odpočinok, snažíme sa 

nepodľahnúť stresu, aj keď je práce veľa.“

Lenka Sršňová je mladá odevná dizaj-

nérka, ktorá módu s ľahkosťou spája s iný-

mi odvetviami dizajnu a umenia. Ponúka 

svojim fanúšikom veselú a originálnu al-

ternatívu v obliekaní. „Tento rok letí Fulla,“ 

usmieva sa pri predstavovaní letnej kolek-

cie so štylizovanými obrázkami, pri ktorej 

sa inšpirovala tvorbou známeho maliara. 

Lenka rada využíva intenzívne farby, výraz-

né vzory a tvrdí, že každý model má svoj 

príbeh.

Značku Puojd vytvorila textilná dizaj-

nérka Michaela Bednárová. S humorom 

spracúva slovenské motívy a, ako hovorí, 

vytvára Slovensko, ktoré chcete nosiť. Šty-

lizované vzory makovíc, klasov či plotov na 

jej odevoch demonštrujú, že všetko tradič-

né môže byť zároveň veľmi moderným. Pre 

slovenský olympijský tím navrhla ponož-

ky „šampiónky“ s ľudovým čičmianskym 

vzorom, z jej dielne pochádzajú aj kravaty, 

ktoré používa prezidentská kancelária ako 

reprezentačný darček pre svojich hostí 

a zahraničné delegácie.

Posledná návšteva vo svete módy nás za-

viedla do ateliéru Rozbora Couture. Jeho 

zakladateľ Richard Rozbora získal pres-

tížne vzdelanie na University of the Arts 

London Central St. Martin‘s, čo mu otvorilo 

dvere aj na medzinárodnú scénu. Rád tvorí 

exkluzívne dámske modely, ktoré podčiar-

kujú pôvab a individualitu nositeľky, pri-

čom si zakladá na precíznom vypracovaní 

detailov. Návštevníkov osobne sprevádzal, 

upozorňoval na charakteristické vlastnosti 

materiálov a z nich vytvorených modelov, 

komentoval svetové trendy, vysvetľoval. 

Kreatívci si obľúbili Račiansku ulicu  
Počas predĺženého prvomájového víkendu sa v Bratislave stretli dve zaujímavé akcie  súvisiace 

s kreatívnou tvorbou. Prvá z nich je venovaná móde, ktorá je nielen pekná, ale aj vyrobená etickým 

a udržateľným spôsobom. Druhým atraktívnym podujatím bolo otvorenie štyridsiatich ateliérov 

Cvernovky, ktoré dnes pôsobia v priestoroch bývalej chemickej priemyslovky, „očiam verejnosti“.

S Fashion LIVE! sme navštívili módnych tvorcov
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Prvý májový deň potešil všetkých, ktorí 

už netrpezlivo čakali, kedy budú môcť na-

hliadnuť do ateliérov a umeleckých dielní 

v obnovených priestoroch opustenej ško-

ly na Račianskej. Prúdili sem doslova húfy 

zvedavcov, veď organizátori pripravili láka-

vý program. Architekti, maliari, fotografi , 

tlačiari a spracovatelia papiera či textilu, 

ale aj režiséri, fi lmári, hudobníci a umelci, 

ktorí sa zameriavajú na dramatickú činnosť, 

všetci vítali svojich prvých hostí a ochotne 

im odhaľovali zákulisie tvorivého procesu. 

Nebolo možné navštíviť všetkých štyridsať 

ateliérov, no veríme, že s mnohými z nich 

sa pri príprave nášho časopisu ešte stretne-

me. 

Pressink je kreatívne tlačiarenské a di-

zajnové štúdio založené Kristínou a Marti-

nom. Špecializujú sa na tvorbu nádherných 

ručne tlačených produktov. „Radi by sme 

obnovili tradičnú formu tlače a obohatili 

ňou modernú komunikáciu. Využívame 

pritom najstaršiu tlačiarenskú techniku, 

letterpress, no dnes už v spojení s moder-

nou technológiou,“ vysvetlila Kristína. Vý-

sledkom sú originálne pozvánky, obaly či 

oznámenia, ktoré sa nedajú prehliadnuť.

Multifunkčný ateliér Časopriestor sa 

venuje najmä fotografi i a fi lmu, vystavil 

preto svoje snímky a popri nich zbierku 

staršieho dizajnového nábytku. Usmiaty 

Radko Dranga porozprával čo-to o svojej 

práci a budúcich plánoch. V príjemne 

rozvoňanom priestore ponúkli mladí 

tvorcovia svojim návštevníkom aj čosi 

dobré pod zub.

V ateliéri Stredná trieda pracujú – 

občas spoločne, občas samostatne – gra-

fi ckí dizajnéri a architekti. Na modeloch 

ukázali verejnosti niektoré zo svojich 

prác, ale pripravili aj zopár humorných 

zážitkov. Matúš Lelovský dopoludnia usi-

lovne plnil vaňu pokrčenými papierový-

mi bankovkami, aby si neskôr návštev-

níci vyskúšali pocit, aké je to „kúpať sa 

v bohatstve“.

Dramaturgička Katka Mrázková a foto-

grafka Zuzana Kmeťková vytvorili Tru-
covňu. Svorne tvrdia, že tu nachádzajú 

svoj vlastný svet, kde „nemusia nič, iba 

byť“. Plánujú tu pracovať a tvoriť ako 

mamy s dcérami popri blížiacich sa Zuz-

kiných materských povinnostiach.

Ateliér 307 združil tri kolegyne v ob-

lasti scénografi e, kostýmového výtvar-

níctva, ale aj vzdelávania a televíznej 

tvorby. Gabriela Paschová mi nesmierne 

zaujímavo vylíčila, ako sa pripravujú kos-

týmy pre televízny seriál, či ako sa „kr-

vaví“ odev určený na bojové historické 

scény. Porozprávala o špecifi kách, ktoré 

kostýmy tanečníkov a hercov musia spĺ-

ňať, aby umožnili pohyb, no vydržali na-

máhanie.

Posledná návšteva ma zaviedla do dra-

matického centra s názvom EDUDRA-
MA. Realizuje interaktívne zážitkové 

programy pre všetky vekové kategórie 

a do divadelného diania zapája všetkých 

účastníkov. Vyskúšať si to s nimi môžete 

aj 3. júna o 15. h priamo v ateliéri.

Kto videl priestory opustenej strednej 

školy pred rokom, dokáže si predstaviť 

obrovský kus práce, ktorý títo mladí ľu-

dia zvládli. Obrovské kopy stavebnej su-

tiny a odpadu čakajú ešte na odvezenie, 

no na dvore sa už črtá priestor krásneho 

parku, kde bude dosť miesta na spolo-

čenské stretnutia, diskusie, kultúrne ak-

cie či pikniky.

Jana Škutková

Snímky Jana Plevová a Jana Škutková

 1. máj oslávili „Cvernovkári“ spoločne
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Aj Jurajov dvor zažil svoje príbehy
Čo sa vám vynorí v mysli, keď začujete „Jurajov dvor“? Pravdepodobne električka. Stanica, kde zasta-

vuje dvojka a štvorka na trati k Zlatým pieskom. Aj autobus č. 65. Či je tam naozaj nejaký dvor, vám asi 

nik nepovie, lebo nik nad tým neuvažuje. Pritom nablízku dodnes nájdete aj uličku Pri dvore. A také 

názvy nevznikajú len tak, z ničoho nič...

Historička PhDr. Viera Obuchová sa 

dejinám Nového Mesta venuje už roky 

s obzvláštnym zaujatím, lebo tu kedysi 

prežila detstvo, vyrastala v Mierovej ko-

lónii. Pre ňu má názov Jurajov dvor iný 

obsah, oveľa konkrétnejší. „Pokým sa 

rodičia nepresťahovali na Biely kríž, 

chodila som sprvu do základnej školy 

s niekoľkými dievčatami z Jurajovho 

dvora, no vedela som len toľko, že žijú 

v neďalekej kolónii. 

Po dlhých rokoch som sa s jednou 

z nich náhodou stretla, keď som pred-

nášala na univerzite tretieho veku 

o priemyselných stavbách Bratislavy. 

Zvládli sme aj nové zoznámenie po de-

saťročiach, stačilo spomenúť zopár fak-

tov a mien...“ 

A keďže historik neprestáva byť his-

torikom, ani keď už nesedí na bývalom 

pracovisku, nezaháľala. Bol to pre ňu 

v pravom zmysle slova impulz. 

„Získala som od nej kontakt na ďalšie 

bývalé spolužiačky z kolónie a od nich 

nielen bližšie poznatky o tejto zaniknu-

tej lokalite, ale dokonca i zopár obráz-

kov. Nejde o prastarú históriu, vidíte, 

a predsa sa o nej už takmer nevie. Ani 

v Bratislavskom topografi ckom lexikó-

ne z roku 1990 nenájdete nič bližšie, 

hoci autor Vladimír Horváth uvádza 

oba spomenuté názvy. Len pri uličke Pri 

dvore spomína majer a štátne majetky, 

nič podrobnejšie.“

 Juraj existoval, 
boli dokonca dvaja
Zhodou okolností prihral osud pani 

Viere Obuchovej približne v tom istom 

čase aj informáciu o mužovi, presnejšie, 

o mužoch, po ktorých bol Jurajov dvor 

kedysi pomenovaný. 

„Žijú medzi nami totiž ľudia, ktorí 

trpezlivo spracúvajú históriu svojich 

rodov hlboko do minulosti. Tak som 

sa dozvedela – vďaka tomu, že som 

už písala o Jurajovom dvore – o dedo-

vi Bratislavčana Pavla Kastela. Podľa 

jeho dokumentov to bol známy pánsky 

krajčír s dielničkou na Františkánskom 

námestí v Starom Meste a medzi iný-

mi nóbl zákazníkmi si dával u neho 

šiť aj „Ďuribáči“, občianskym menom 

Georg Häckler (Heckler). Inak majiteľ 

„Georgshofu“, Jurajovho dvora, ktorý za-

ložil ešte koncom 19. storočia jeho otec 

rovnakého mena – Georg Jozef Häckler 

(1889 – 1950). Dnes by sme ich nazva-

li statkármi na okraji mesta. Veď popri 

obytnom dome so zvláštnym vstupom, 

kde bývalo panstvo (miestni ho nazývali 

Hergotka), obsahoval ich vtedajší hos-

podársky dvor dlhý rad hospodárskych 

budov – sýpky, stajne pre kone, kravíny, 

chlievy ošípaných, kuríny, šopy... 

Toto všetko vie už dnes Viera Obucho-

vá podrobne od svojich znovunájdených 

spolužiačok. Navyše v bratislavskom ar-

chíve medzičasom objavila aj situačný 

plánik uličky Pri dvore z roku 1897, kde 

sú bývalé objekty zaznačené.

Vajnorská ulica
ulica Pri dvore
býv. Hergotka
Jurajov dvor

Jurajov dvor, hospodárska časť, 

starý kravín v povojnovom období 

(snímka z Archívu na Križkovej ul., 

foto V. Obuchová)

Niekdajšie prostredie obytnej kolónie 

Jurajovho dvora, archív J. Kitanovičovej

Jurajov dvor, sken plánu z roku 1897,  

archív V. Obuchovej
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Počas druhej svetovej vojny patril Ju-

rajov dvor ako „hospodárske zázemie“ 

Dynamitke, ktorá mala nemecké vede-

nie, keďže vyrábala výbušniny a ďalšie 

výrobky pre nemecké vojská. O tomto 

jeho príbehu sme svojho času priniesli 

článok Viery Obuchovej aj v Hlase Nové-

ho Mesta.

„Áno, pamätám sa, bolo to v roku 

2013. Podrobne sa tomuto obdobiu ve-

nuje historik Roman Holec v knihe De-

jiny plné dynamitu. Spomína v nej, ako 

sa pred príchodom sovietskej armády 

v Jurajovom dvore narýchlo zabíjali 

hospodárske zvieratá i sliepky, ako sa 

konzervovali a odvážali do Nemecka, 

kde majstri z Dynamitky stavali pre voj-

nové panstvo svojej fabriky nové vily. 

Po roku 1948 bola Dynamitka znárod-

nená a s ňou, rozumie sa, bol znárod-

nený aj Jurajov dvor. Vznikli tu Štátne 

majetky a dlhé obdobie tu hospodárili.“

 Našťastie sa našlo 
zopár fotografi í 

O niekdajšom živote ľudí v Jurajo-

vom dvore sa Viera Obuchová mnohé 

dozvedela až teraz, po rokoch. Mnohé 

prezradili aj fotografi e zo šesťdesiatych 

a sedemdesiatych rokov, ktoré jej poskyt-

la ako cenný historický dokument bývalá 

spolužiačka Jozefína Šimoničová, vydatá 

Kitanovičová. „Nevedela som napríklad, 

že Jožkin otec sa pred svojou smrťou 

v päťdesiatom roku staral na štátnom 

majetku o ťažné kone, čo bola zodpo-

vedná funkcia, lebo traktory vtedy ešte 

nemali. A dlhočizný zoznam rodín, kto-

ré v skromných domčekoch Jurajovho 

dvora v povojnových časoch ešte stále 

bývali, bol pre mňa vyslovene objavom. 

Ako dieťa som nemala ani potuchy, že 

tam žije tak veľa ľudí.“

A zrejme dosť natesno museli bývať, 

keď človek pozerá na tie fotografi e...

„Naozaj išlo o biedne sociálne býva-

nie – prízemné objekty bez kúpeľní, na 

dvore s latrínami slúžiacimi množstvu 

ľudí... Napriek tomu tu boli viaceré diel-

ne, napríklad stolárska, spoločná prá-

čovňa, krčma, dokonca čosi ako „spo-

ločenská miestnosť“ na zábavy. Deti 

z Mierovej kolónie do Jurajovho dvora 

nechodili, ani ja som tam nikdy nebo-

la. Až nedávno som sa dozvedela, že od 

žiakov v triede cítili tieto moje spolu-

žiačky odstup...“

Asi kvôli ich chudobe. Našťastie je to 

dávno preč, dievčatá vyštudovali a vraj 

sa dobre uplatnili. 

„Som rada, že sa mi podarilo objaviť 

tieto materiály, získať informácie, do-

konca obnoviť ľudské kontakty,“ vraví 

historička. „Detstvo v Jurajovom dvore, 

ako vidím, nebolo ľahké.“

Až v osemdesiatych rokoch sa ľudia 

z Jurajovho dvora postupne sťahovali 

inam, do dôstojnejších podmienok, ko-

lónia pustla a zanikala. Dnes toto územie 

so zvyškami niekdajšieho osídlenia patrí 

Dopravnému podniku mesta Bratislavy. 

O chlebíku historikov

Mali by sme venovať náš čas a energiu 

a bližšie sa oboznamovať s minulosťou 

svojho mesta, mestskej časti či štvrte? 

Pýtam sa, hoci odpoveď nie je ťažké 

uhádnuť vopred. Je to chlebík histori-

kov, pripraviť nám materiál na spoznanie 

zaujímavých niekdajších dejov, faktov 

a osobností. Objavovať, domýšľať súvis-

losti a písať o nich. To všetko je napokon 

viac-menej známe, no aké dôsledky má 

také poznávanie minulého? Čo to v nás 

vyvolá, ak sa oboznámime s minulosťou 

prostredia, kde žijeme?

„Bude nám zrazu oveľa bližšie,“ vraví 

Viera Obuchová, „vytvoríme si k nemu 

osobnejší vzťah a hlbšie ho precítime 

ako súčasť nášho domova. A taký vzťah 

je v ľudskom živote, myslím si, dôležitá 

vec. Je známe, že každý z nás potrebuje 

mať niekde svoje korene. Psychológovia 

a archivári by o tom iste dokázali pove-

dať viac.“

Viera Vojtková 

Snímky Archív Jozefíny Kitanovičovej, 

rod. Šimoničovej, 

Archív Viery Obuchovej, 

rod. Čapkovičovej, 

Štátny archív Bratislava

PhDr. Viera Obuchová, CSc. 

pri prednáške v Sade J. Kráľa r. 2014, 

archív V. Obuchovej

Poschodová budova sa našla v kolónii 

len výnimočne, archív J. Kitanovičovej

Dom, kde bola „spoločenská miest-

nosť“, stolárska dielňa i spoločná 

práčovňa, archív J. Kitanovičovej

V pozadí za Jožkinou sestrou typická 

dlhá „bytovka“, archív J. Kitanovičovej



Štvornásobná držiteľka Zlatého slá-

vika a jedna z najväčších hviezd našej 

populárnej hudby Jana Kirschner bude 

veľkým lákadlom tohtoročného Otvo-

renia Kultúrneho leta 2017 v Novom 

Meste, ktoré bude v sobotu 24. júna na 

Kuchajde. Opäť sme pre vás pripravili 

bohatý celodenný program. Dopolud-

nie plné súťaží a atrakcií (od 10. h) bude 

venované prevažne deťom a rodinám. 

V hlavnom programe, ktorý sa začne 

o 15. h, nebudú chýbať talenty z novo-

mestských škôl, vystúpenie pre deti, šlág-

re, country pri vatre, ohňová šou a vrchol 

s koncertmi kapely Peter Bič Project (hit 

Hey Now) a speváčky Jany Kirschner. 

Vstup na Otvorenie Kultúrneho leta 

2017 je bezplatný. Viac informácií nájde-

te na stránke: www.banm.sk a na Face-

booku. Tešíme sa na vás!

V sobotu 22. apríla sa Stredisko kultú-

ry na Vajnorskej zaskvelo farbami a žia-

rivým leskom. Na Medzinárodnom stret-

nutí zberateľov minerálov, skamenelín 

a drahých kameňov, a zároveň na výstave 

vzácnych kúskov ponúkli zberatelia zo 

Slovenska, Českej republiky, Maďarska 

a Nemecka fosílie, šperky, skameneliny, 

opracované aj neopracované minerály. 

Výstave dominovala krása prírody ukrytá 

v mimoriadnych artefaktoch. Návštevní-

ci si okrem zakúpenia šperku či nerastu 

mohli vypočuť zážitky získané pri hľada-

ní cenných prírodnín na ložiskách v Afri-

ke alebo Arizone priamo od zberateľov. 

 Text a snímka Vratko Sirági

Večer plný srdečného smiechu pri-

pravili divákom Zuzana Vačková, jej 

hostiteľ Jozef Banáš a Gentlemen Trio 

v zostave šikovných muzikantov Ľuba 

Gašpara, Tomáša Lukáša a Ľudovíta Kotlá-

ra. Talkshow Na kus reči v Stredisku kul-

túry 10. mája sa dotkla vskutku mnohých 

tém. Nielen hereckých rolí a príležitostí, 

ale aj športových vedomostí, fandenia, 

podnikateľských skúseností či cesto-

vateľských zážitkov šarmantnej členky 

umeleckého súboru La Komika. Zaspo-

mínala si na svoje prvé roky vo veľko-

meste – to však bratislavské Dolné Hony 

v časoch výstavby vôbec nepripomínali. 

Zdá sa, že nadšená ambasádorka výučby 

cudzích jazykov, presvedčená podporo-

vateľka charitatívnych akcií a veľká mi-

lovníčka zvierat oplýva nevyčerpateľnou 

životnou energiou a žiadnej práce sa ne-

zľakne. Aj keď si vyskúšala profesie od 

prevádzky kúpaliska, cez majiteľku kve-

tinárstva, učiteľku na konzervatóriu až 

po spoluprácu na knihe rozprávok pre 

autistické deti, jej láskou zostáva divadlo. 

„Radosť a ocenenie divákov je droga, 

ktorá sa nedá kúpiť za žiadne peniaze,“ 

vysvetlila. Svoju profesiu robí srdcom 

a tvrdí, že ľudia by sa viac mali zaujímať 

o dobré veci a prospešné aktivity umel-

cov než o bulvárne klebietky.

Text a snímka Jana Škutková
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Orientační bežci 
uspeli v konkurencii    

Ružinovské Trávniky zaplnilo 25. aprí-

la 220 orientačných bežcov z druhého 

a tretieho bratislavského obvodu. Trať 

4. ročníka Pretekov o pohár predsedu 

BSK v orientačnom behu viedla sídlis-

kom. Každá kategória bežcov zdolávala 

určenú trať a vyhľadávala prislúchajú-

ci počet lampiónov. Družstvá dievčat 

a chlapcov zo školy na Riazanskej sa 

v početnej konkurencii nestratili. Zabo-

jovali a počas behu využili svoje znalos-

ti o mape a teréne v okolí jazera Rohlík. 

Dievčatá aj chlapci šprintovali do cie-

ľa vyčerpaní, spotení, ale so šťastným 

úsmevom na tvári. A úspech sa dostavil! 

V kategórii družstiev mladších žiakov 

vystúpili na najvyšší stupienok Samuel 

Kuruc, Ján Bobot, Patrik Fekár a Bra-

nislav Segul. Samuel Kuruc vybojoval 

navyše medailu a diplom za 2. miesto 

v kategórii jednotlivcov. 

Anna Trstenská, ZŠ s MŠ Riazanská

Športové prázdniny 
na Riazanskej

Aj toto leto budete môcť svoje deti 

prihlásiť počas prázdnin do denných 

táborov v areáli Základnej školy na 

Riazanskej. Prebiehať budú v piatich 

turnusoch od 10. júla do 25. augusta. 

Na deti od 7 do 14 rokov čaká boha-

tý program: loptové a pohybové hry, 

súťaže, plávanie, kúpanie, jazda na 

koni, základy vodnej turistiky. Všetko 

pod dozorom inštruktorov. Viac infor-

mácií o táboroch nájdete na stránke: 

www.starz.sk. (Prihlášky: info@starz.

sk, tel. 02/44 373 477)

Peter Blaho

Kultúrne leto otvorí Jana Kirschner

Poklady zo zeme

Hokej vyhráme, keď sa ja nepozerám...

K vrcholom vlaňajšieho Kultúrneho leta 

patril koncert Márie Čírovej
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Majitelia a milovníci psíkov, pozor! Už o pár dní, v sobotu 10. 

júna, vás spolu s Výcvikovým a kynologickým centrom SAR DA 

Slovakia pozývame na 6. ročník tradičnej súťaže Novomestský psí 

šampión. 

Pripravené sú opäť zaujímavé súťaže, výstava psíkov i karneval. 

Svojho miláčika (vrátane orieškov) môžete do súťažných disciplín 

prihlásiť cez stránku: www.poslusnypes.sk, kde navyše nájdete 

viac informácií o akcii. 

Celé podujatie sprevádzajú aj nesúťažné disciplíny ako prechod 

strašidelným hradom či hlavolamy pre psov. Pre deti je priprave-

ná súťaž o najkrajší výkres. Psičkári dostanú výcvikové rady zdar-

ma. Záchranárske psíky vám zasa predvedú ukážky svojej práce. 

Vstup na akciu je bezplatný, psíky však musia mať so sebou plat-

ný očkovací preukaz. Tešíme sa na vás 10. júna od 10. h do 13. h na 

cvičisku na Turbínovej ulici č. 1. (bor)

Od 29. apríla do 1. mája sa na ihrisku NMŠK uskutočnil medzi-

národný futbalový turnaj O pohár starostu Mestskej časti Bra-

tislava - Nové Mesto. Trojdňového turnaja sa popri našich star-

ších žiakoch zúčastnili hráči MŠK SENEC, FC BLAU WEISS LINZ 

z Rakúska a GREYSTONES UNITED A.F.C. z Írska. Pre chlapcov 

z novomestského klubu to bola veľmi prospešná konfrontácia 

s úplne odlišnými futbalovými štýlmi, konečné tretie miesto 

preto netreba považovať za neúspech. Turnaj úplne ovládli 

mladíci z Írska, v každom jednom zápase prevýšili svojich pro-

tivníkov a vo fi nále zdolali ro-

vesníkov z Linca päťgólovým 

rozdielom. Turnaj sa vydaril, 

organizačne všetko fungovalo, 

ako malo. Vďaka mnohým obe-

tavým dobrovoľníkom sme 

družstvám a fanúšikom vytvo-

rili takmer rodinné prostredie, 

odmenou nám bola pochvala 

od účastníkov turnaja. 

 Text a snímka NMŠK

Kto sa stane šiestym psím šampiónom? 

Medzinárodný turnaj 
vyhrali chlapci z Írska  

30 rokov Danubius klubu 
Bratislava     

Pod týmto názvom sa uskutočnila výsta-

va spojená s medzinárodným stretnutím 

zberateľov pivných suvenírov v sobotu 

29. apríla v Stredisku kultúry na Vajnor-

skej. A veru, bolo sa na čo pozerať! Expo-

zícia, ktorá zároveň oslavovala významné 

jubileum fungovania tohto bratislavského 

klubu, ponúkla bohatý výber všetkého, čo 

súvisí s obľúbeným kvaseným nápojom. 

Návštevníci mali možnosť poprezerať si 

najrôznejšie tričká, čapice, poháre, podno-

sy, etikety, karty, otvárače či pivné vrchná-

ky. Okrem bohatej nádielky spomenutých 

predmetov ponúkla výstava aj prierez pu-

tovaním členov Danubius klubu od jeho úplných začiatkov. 

Autentické fotografi e dokumentovali ich výlety po Slovensku, 

Česku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Bielorusku a mnohých ďal-

ších európskych krajinách. Text a snímka Vratko Sirági 

Lanovka na Kolibe
Pozrite sa na svet zhora!

Premáva po celý rok od štvrtka do nedele v čase od 10. – 18. h

Vysokohorský zážitok priamo v Bratislave? 
Spoznajte najkrajšie miesta lesoparku 
za jediný deň! Sedačková lanovka vás 
prepraví z Kamzíka na Železnú studničku 
(alebo späť) za osem a pol minúty. 
Na kilometrovej trase prekoná 
prevýšenie 186 metrov. 
Urobte si výlet s deťmi a pokojne 
so sebou vezmite svojich štvornohých 
priateľov alebo bicykel!

Čalúnenie nábytku, dverí, výroba matracov. Sofa JR, Vajnorská 89, 
tel. 0902 757 644
Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977
Prijmeme šikovnú predavačku do darčekovej predajne. 
Bližšie informácie na tel. č. 0918 470 417
www.montaz-nabytku.com, 0948 590 956

INZERCIA
VÝSLEDKY TURNAJA:      

GREYSTONES - NMŠK 7:0

GREYSTONES - LINZ 5:0

GREYSTONES - SENEC 4:2

LINZ - NMŠK 3:1

LINZ - SENEC 4:0

NMŠK - SENEC 4:0



Pozývame
STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA – 

NOVÉ MESTO VAJNORSKÁ 21
tel.: 02/44 37 37 60

info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk, 
nájdete nás aj na FB: 

https://www.facebook.com/strediskokulturybanm

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY
Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ 
každú sobotu o 17. h, živá hudba 60. - 90. rokov, 
žrebovanie vstupeniek 
 3. 6. 2017  HS COLOR
 10. 6. 2017  HS SATURN
 17. 6. 2017  HS PARTY TIME
 24. 6. 2017  HS FORTUNA 

VÝSTAVY
30. 5.– 10. 6. 2017 
Výstava prác žiakov ZUŠ Hálkova, 
výtvarné práce detí z umeleckej školy
14. 6.– 17. 6. 2017 
CVČ Kulíškova, výstava výtvarných prác žiakov CVČ
20. 6.– 27. 6. 2017 
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov, 
výstava členov ateliéru
29. 6.– 31. 7. 2017 
Farebný svet, práce z celoštátnej súťaže Farebný 
svet 2017. Garantom výstavy je Národné osvetové 
centrum. Organizátorom je občianske združenie 
Romano Kher (Rómsky dom).

Návštevný čas výstav: pondelok - piatok 
14. h – 18. h, v sobotu a nedeľu v rámci podujatí

KLUBOVÉ PODUJATIA
Každý pondelok o 18. h Sahadža joga, ako sa 
zbaviť stresu - začiatočníci, vstup voľný 

1. 6. 2017, štvrtok 16. h Klub Patchwork

22. 6. 2017, štvrtok 16. h Klub priateľov opery 

27. 6. 2017, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok, stretnutie členov 
a záujemcov o odborné poradenstvo 

30. 6. 2017, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia pre záujemcov 
o zdravú výživu, cvičenia, prednášky

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ) 
17. 6. 2017, sobota 8. h – 12. h 
VSZ mincí, medailí, odznakov, starých pohľadníc, 
telefónnych kariet, kníh, gramoplatní, plagátov, 
fi latelie, pivných podložiek, vyznamenaní, etikiet
24. 6. 2017, sobota 8. h – 12. h
VSZ elektro, domácich, rybárskych, foto 
potrieb, hudobných nástrojov, železničných, 
automobilových, leteckých modelov a pod. 

KURZY
Pondelok a streda od 17. h PILATES 
Utorok o 17.15 a 19. h JOGA 
Utorok a streda o 17. h Výtvarný kurz 
akad. sochárky M. Burmekovej pre dospelých

Štvrtok a piatok o 15. h Výtvarný kurz 
akad. maliarky D. Zacharovej pre deti 

Predpredaj vstupeniek: streda 16. h – 19. h 
a jednu hodinu pred podujatím 
v SK BNM Vajnorská 21, tel.: 02/44373763
Zmena programu vyhradená.

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
Stromová 18

tel.: 54 77 11 48
www.skvajnorska.sk, e-mail: dkkramare@chello.sk 

PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ
12. 6. 2017, pondelok 19. h
153. Poetický večer s Jurajom Sarvašom 
a jeho hosťami

KLUBOVÉ PODUJATIA
14. a 28. 6. 2017, streda 16.30 h
Klub Venuša, klubové stretnutia Ligy proti rakovine

KURZY
10. a 11. 6. 2017, sobota – nedeľa 9. h – 14. h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov

Predaj vstupeniek: pondelok, utorok 
od 16. h do 19. h (vždy 2 týždne pred podujatím) 
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia 
predstavenia. Zmena programu vyhradená. 


