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Pandémia uťahuje opasky
Na streche Tržnice si našli domov včely
MHD v Bratislave má 125 rokov
Nadšenie detí pre basket korona nestopla

Milí čitatelia,
október by mal byť mesiacom vinobrania, rozbehu
divadelnej a koncertnej sezóny, inšpiratívnych besied
nad knižnými novinkami. Žiaľ, tohto roku je všetko
inak. Nik nevie odhadnúť, aké opatrenia budú platiť
v najbližších týždňoch, ako plánovať a organizovať
jesenné podujatia. „Musíme vydržať,“ povieme si. No
kontakt so živou kultúrou, obohacujúce zážitky i priame zdroje informácií nám chýbajú. Čo horšie, takéto
„pozastavenia“ v mnohých sférach života nevyhnutne prinášajú ekonomické dôsledky, s ktorými sa dlho budeme vyrovnávať.
A tak sa šetrí – v celej mestskej časti, aj redakčná rada Hlasu pristúpila
k úsporným opatreniam. Meníme spôsob tlače, znižujeme gramáž papiera, maximálne úsilie venujeme získavaniu inzercie, aby sme znížili
vydavateľské náklady. Stále sa však snažíme pripravovať pre vás rovnako
kvalitný obsah. Pravdivo odrážať dianie, nenásilne vzdelávať, a pritom
prinášať aj dávku rozptýlenia, takú potrebnú v náročných časoch.
O zdraví sa dnes hovorí takmer všade. Osveta a zdôraznenie prevencie
bolo zmyslom podujatia Dr. Stan, tohto roku zorganizovaného výnimočne
na Kuchajde. Návštevníci dostali nielen odborné informácie a rady, ale aj
možnosť nechať sa vyšetriť či dať si zmerať rôzne telesné parametre. Viac
o poslaní a plánoch organizátorov sa dozviete v rozhovore s nimi.
Aj smiech lieči a optimizmus si treba zachovať v každej situácii. V rubrike Zoznámme sa predstavujeme Ivana a Dávida Popovičovcov, otca
a syna, ktorí sú na šírenie dobrej nálady odborníkmi. Milovníkov histórie
iste potešíme článkom venovaným vývoju mestskej hromadnej dopravy
v Bratislave. V deň jej 125. výročia premávala po meste 110-ročná historická električka. S Novým Mestom je úzko spätá, veď pamätá časy, keď do
Nobelovej továrne vozila stovky robotníkov.
Príjemné čítanie!
Jana Škutková
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Obálka:
Začiatkom jesene je trávnik
v Jame najlepším miestom
na hranie
Snímka Jana Škutková

16. október je Svetový deň výživy

Aj vy ste spozorovali na sebe „home office-covidové“
tukové vankúšiky? Panika nie je namieste, no nad
zmenami vo výžive sa oplatí zamyslieť skôr, než sa neželané zaoblenia na našom tele definitívne udomácnia. „Zaručene správnych“ odporúčaní sú desiatky,
škoda len, že tie najlákavejšie bývajú zradné. Radšej
použime zdravý sedliacky rozum, neverme na zázraky. Skvelé je už to, že si vo výžive máme z čoho vyberať. Správna cesta bude asi pre každého trochu iná,
len sa treba rozhodnúť pre režim, ktorý dokážeme dodržiavať bez stresu a dlhodobo.
Bolo príliš ťažké vzdať sa sladkého pokušenia po
obede? Nevyšlo predsavzatie, že na večeru bude zelenina? Nič to, urobme pár drepov navyše a po schodoch
vybehnime pešo. Lepšie než klesať na duchu je budovať si zdravšie návyky krok za krokom.

Čo znamená šetriť s rozumom
Predstavte si rodinu, ktorá v istej
chvíli príde o jeden zo svojich príjmov.
Ak má ďalej fungovať – platiť účty, zabezpečiť stravu, náklady na školu, musí
zmenšiť výdavky inde. Znamená to nielen šetrenie, ale aj škrty. Ak treba, tak
aj zrušenie dovolenky alebo odloženie
nákupu nového televízora. A teraz si namiesto rodiny predstavte našu mestskú
časť. Sme vo veľmi podobnej situácii.
Od apríla sa na Slovensku zvyšuje nezamestnanosť. Každý jeden človek bez práce (kdekoľvek na
Slovensku) znamená pre nás menej peňazí. Od apríla máme od
štátu takmer každý mesiac menej než v minulom roku. Prišli
sme aj o niektoré nájmy, poplatky, príjmy z Tržnice či lanovky.
Ale platy od 1. januára zo zákona rástli...
Na rozdiel od mnohých iných miest a obcí sme za rúška, rukavice či dezinfekcie zaplatili len málo, hoci sme ich opatrili
pre mnohé skupiny obyvateľov. Pre seniorov nad 60 rokov,
pre deti v našich školách a škôlkach, pre našich pracovníkov...
Oslovili sme viac ako 40 najrôznejších firiem a takmer každá
z nich pomohla. To však nestačilo.
Znížili sme počty pracovníkov na úrade, v stredisku kultúry,
v EKO-podniku (naše technické služby) aj v knižnici. Aby kolegovia chápali, že situácia je naozaj zlá, ešte horšia než za krízy
v rokoch 2007-2008, navrhol som poslancom zníženie platu
starostu na zákonné minimum a aj z neho odvádzam časť výplaty na transparentný koronaúčet. Ukončili sme zmluvu s TV
Bratislava, minimalizovali sme kultúrne a športové podujatia,
niekoľko mesiacov nevychádzal Hlas Nového Mesta. Zastavujeme dotácie občianskym združeniam a športovým klubom.
Zrušili sme plánované opravy na úrade i na našej budove na
Hálkovej ulici. No ani to nebude stačiť.
Aj keď sa to mnohým nebude páčiť, v dnešnej situácii, bohužiaľ, musíme ďalej znižovať stavy našich zamestnancov na
úrade aj inde. To sa prejaví aj na bežnej údržbe – menej budeme kosiť a, prosím, nepočítajte s tým, že dokážeme riadne
zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov. Napokon, s cieľom získať
popularitu presunuli na nás túto povinnosť poslanci národnej
rady. Ako obyčajne, bez peňazí.
A nezamestnanosť porastie, takže budúci rok bude len horší.

Máte právo opýtať sa, čo s tým plánujeme urobiť, okrem vysvetlenia, že naša mestská časť, teda my všetci, máme menej peňazí.

STOJA PRED NAMI TRI ÚLOHY:
1. Prežiť s takými peniazmi, aké získame do konca
roka 2021, aby sme nemuseli brať nezmyselný úver na
prevádzku, čiže na platy, energie a podobne. Musíme sa pýtať, čo dokážeme urobiť rovnako dobre za menej koruniek
a čo môžeme odložiť.
2. Investovať. Hoci to v čase, keď šetríme a MUSÍME šetriť, znie podaktorým nezmyselne, musíme zároveň investovať.
Povinnosťou štátu aj miest a obcí je dať ľuďom prácu. Preto
peniaze, ktoré sme si v lepších rokoch ušetrili (v roku 2019
sme napríklad ušetrili viac než milión eur), investujeme do novej škôlky, aby rodičia mohli pracovať, do obnovy verejného
športoviska, lebo šport je zdravie, do nájomných bytov, ktoré
potrebujeme tak pre učiteľov, ako aj pre zamestnancov technických služieb, či novej centrálnej budovy EKO-podniku.
3. Spoločne situáciu zvrátiť k lepšiemu.
Toto nie je naivná fráza. Riešenie existuje. Každý rok dostáva naša mestská časť peniaze podľa toho, ako sme sa sčítali
pred takmer desiatimi rokmi. Teda za 38-tisíc obyvateľov. Ale
nás s trvalým pobytom je už takmer 50-tisíc!
O pár mesiacov prebehne opäť sčítanie obyvateľov. A všade
na Slovensku bude znova platiť zásada – čím viac prihlásených
obyvateľov, tým viac peňazí. Stačí málo. Každý z nás si splní povinnosť zo zákona a vyplní formulár k sčítaniu. Získame o 20
percent peňazí viac, čo pokryje straty spôsobené krízou a nezamestnanosťou.
Viac peňazí znamená častejšie pokosené trávniky, lepšiu
údržbu zelene, viac miest v škôlkach pre naše deti či viac opravených chodníkov a ciest, podporu športových klubov, krúžkov
pre deti, centier seniorov, rodičovských centier... A to už stojí za
to, čo poviete?
Ťažké chvíle odhaľujú silu charakterov, neraz robia ľudí lepšími. Prvá a druhá vlna koronavírusu opakovane ukazujú, akí zraniteľní sme, keď sme sami. Preto som vďačný za pomoc stoviek
dobrovoľníkov, vzájomnú pomoc susedov, za záujem o tých
slabších. A za to patrí každému, kto pomohol, alebo bol pripravený pomôcť, veľké ĎAKUJEM.
Rudolf Kusý

Vďaka patrí dobrovoľníkom, darcom aj sponzorom
Viac ako tristo dobrovoľníkov, desiatky sponzorov. Prvú
vlnu koronakrízy sme zvládli v Novom Meste aj vďaka tým,
pre ktorých spoločenská zodpovednosť a nezištná pomoc
nie je len prázdnym pojmom. „Viac ako 30 spoločností nám
darovalo veľké množstvo potravín, ochranných rukavíc,
rúšok, dezinfekčných prostriedkov či iných potrebných vecí
a prispeli aj nemalou finančnou čiastkou. Vážime si každú
pomoc, po celý čas krízy sme ju smerovali tam, kde bola
najviac potrebná. Vďaka nej a ochote dobrovoľníkov sme
sa mohli zodpovedne postarať o našich najstarších obyvateľov, sociálne slabšie rodiny, jednoducho všetkých ľudí, ktorí boli odkázaní na pomoc iných,“ uviedol starosta Rudolf
Kusý.

Viacerí jednotlivci priniesli vecné dary, najmä vo forme
rúšok, priamo na miestny úrad a odovzdali ich našim koordinátorom dobrovoľnej pomoci. Nezabúdame ani na stovky
ľudí, ktorí sa nezaregistrovali, no pravidelne a s nezištnou samozrejmosťou pomáhali svojim susedom.
Pre tých, ktorí sa rozhodli pomôcť aj finančne, sme zriadili transparentný účet NOVÉ MESTO SI POMÁHA. Mnohí
prispeli takmer okamžite. V čase, keď kvôli pandémii prežíva
samospráva asi najťažšie ekonomické časy, má každý takýto
príspevok veľkú hodnotu. Prispieť môžete aj naďalej – číslo
transparentného účtu je SK62 0900 0000 0051 6989 6642,
dostupný je na webovom sídle transparentneucty.sk
Ďakujeme!
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Linka pomoci
osamelým seniorom
opäť funguje
V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou mestská časť Bratislava-Nové Mesto obnovuje špeciálnu
telefonickú linku pomoci, ktorú
v prípade potreby môžu využívať osamelí seniori z Nového Mesta.
Ak ste sám/sama a nemáte sa na
koho obrátiť s prosbou o pomoc, vysvetlenie či potrebnú informáciu, volajte na telefónne číslo 0904 031 417.
Linka je k dispozícii počas pracovných dní od 8.00 do 14.00 h.
Venovať sa vám budú pracovníčky
sociálneho oddelenia miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto. Volajte iba
v prípade, že ste osamelý senior. Ak
máte možnosť osloviť blízku osobu
z rodiny či okolia, obráťte sa, prosím,
na ňu, aby linka nebola obsadená pre
niekoho, kto takúto možnosť nemá.
Ďakujeme za pochopenie.
(bor)

Smutná správa na konci leta
Výnimočná pani učiteľka a vychovávateľka Eva Žalmanová, ktorá niekoľko
desaťročí pôsobila na Základnej škole s materskou školou na Riazanskej ulici,
odišla z tohto sveta 11. augusta 2020 vo veku 71 rokov. Celé generácie detí
vychovala s láskou v srdci, s úsmevom a neutíchajúcou energiou. Dávala však
oveľa viac. Aj keď ste nemali dôvod smiať sa, dokázala v človeku prebudiť presvedčenie, že všetko bude dobré. Dalo sa na ňu vždy spoľahnúť. Pomáhala,
suplovala, zúčastňovala sa brigád, cestovala do škôl v prírode a neodmietla
žiadnu prosbu. Škola bola jej
druhým domovom. Neopustila
ju ani v náročných časoch, pracovala až do posledných mesiacov života. Deti svoju vychovávateľku milovali a keď
podrástli, dlho na ňu v dobrom spomínali.
Navždy nás opustila pedagogička, kamarátka, kolegyňa.
Komenského žiačka, ktorá
verila v dobro. Keby sme mali
okolo seba viac takých ľudí,
svet by sa točil s úsmevom
a pokorou. Pani Žalmanová
bola vzorom ľudskosti, na ktorý nikdy nezabudneme.
Ján Papuga, bývalý kolega
Snímka archív
ZŠ s MŠ Riazanská

Miestni poslanci sa predstavujú

Bc. Branislav Filipovič, MBA
Do poslaneckej lavice som prvýkrát zasadol v decembri 2018.
Vždy som sa aktívne
zapájal do komunálneho života a chcel som
mať možnosť účinnejšie riešiť problémy
obyvateľov lokality Tehelné pole, ktorú
zastupujem.
Som členom Dozornej rady Novomestskej parkovacej spoločnosti
a problematike parkovania sa intenzívne venujem. Zaviesť dobre premyslené
pravidlá je veľmi potrebné. Ide o to,
ako zosúladiť rozličné záujmy, potrebu
parkovacích miest, udržať potrebnú šírku ciest a chodníkov alebo podporovať
cyklistiku.
Ďalšou z mojich priorít je životné
prostredie a čistota na uliciach. Osadili sme nové koše na Tehelnom poli, je

to prvá podmienka, aby návštevníci
športových a kultúrnych podujatí neznečisťovali okolie. Pracujem na doplnení niekoľkých desiatok stromov do
vyprázdnených miest na uliciach Kalinčiakovej, Družstevnej, Tegelhoffa, Príkopovej i Budyšínskej. Dôležité bude
najmä udržať ich pri živote dlhodobo,
čo si vyžaduje úsilie aj finančné zdroje.
Na môj návrh sa členovia MZ zriekli
používania plastových pohárov a jednorazových predmetov počas svojich
rokovaní, v ekológii chceme ísť sami
príkladom.
Leží mi na srdci situácia imobilných
ľudí v našom meste. V spolupráci s riaditeľom EKO-podniku V. Mikušom
chcem na Kuchajde zabezpečiť prístup
pre vozíčkarov, aby telesne postihnutí
rybári mohli prísť až k vode. Znamená
to vytvoriť pre nich bezpečnostnú zábranu a parkovacie miesto. Rovnako

presadzujem, aby sa pri rekonštrukcii
ihrísk myslelo na hendikepované deti,
rátalo sa s bezbariérovým prístupom
a hracími prvkami pre ne.
Množstvo práce sme urobili v školskej komisii. Na súkromnej ZŠ Česká
majú novomestskí žiaci zľavu a mestská
časť získala viac peňazí od prenajímateľa školy. Zvýšili sme kontrolu nad prijímaním detí do jaslí, škôlok a škôl, aby
tunajšie deti boli uprednostnené tam,
kde záujem prevyšuje možnosti.
Veľa občanov ma oslovuje so svojím
problémom. Počúvam, vysvetľujem,
kde sa dá, pomáham. Aj preto som založil pod názvom ECHO - Nové Mesto
Bratislava komunikačný priestor na facebooku. Na tejto stránke zdieľam novinky z mestskej časti aj celej Bratislavy,
informujem ľudí a denne s nimi komunikujem.
Kontakt: brano@filipovic.ba

Príspevky poslancov miestneho zastupiteľstva vyjadrujú osobné názory autorov. Redakcia do ich obsahu nezasahuje.
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Čo je nové v riešení Územného plánu
zóny Horná Mlynská dolina
Územie Hornej Mlynskej doliny predstavuje jednu z najnavštevovanejších
rekreačných lokalít v Bratislave. Nielen
medzi obyvateľmi hlavného mesta, ale aj
priľahlých oblastí sa stáva čoraz populárnejšia. Zvyšujúci sa záujem však zároveň
vytvára vyšší tlak na územie zo strany návštevníkov aj zo strany developerov.
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
sa preto aj z týchto dôvodov rozhodla
pristúpiť k obstaraniu Územného plánu
zóny (ďalej len ÚPN-Z) Horná Mlynská
dolina v súlade so stavebným zákonom.
ÚPN-Z predstavuje jeden z nástrojov
územného plánovania. Jeho úlohou je
upraviť a komplexne riešiť priestorové
usporiadanie a funkčné využívanie určitého územia a vytvárať predpoklady pre
súlad činností na ňom. Zámer obstarať
ÚPN-Z Horná Mlynská dolina musí byť
v súlade s Územným plánom hlavného
mesta SR Bratislavy a prehlbovať jeho
znenie, aby dokázal usmerňovať vlastníkov nehnuteľností a potenciálnu investičnú činnosť.
Hlavným cieľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je prostredníctvom obstarávaného ÚPN-Z stabilizovať a rozvíjať
využitie územia Hornej Mlynskej doliny
na rekreačné, športové a oddychové účely. Samozrejme, chceme pritom zachovať
a rešpektovať jeho historickú a environmentálnu hodnotu mimoriadneho významu. V pripravovanom ÚPN-Z budú
zohľadnené všetky špecifiká územia, ako
aj dlhodobo neriešené a akútne problémy. Navrhnutá bude taká regulácia, ktorá

zabezpečí harmonický vzťah prírodného
a urbanizovaného prostredia.
Riešené územie má výmeru 102 hektárov. Zasahuje do urbanistických obvodov
Hrubý Drieňovec a Kamzík, charakterizovaných ako „lesné plochy“. Zahŕňa rekreačný priestor Horná Mlynská dolina
(údolie rieky Vydrice od Červeného mosta
po bývalé Štátne sanatórium) a rekreačný
priestor Kamzík s televíznou vežou, ktoré
sú vzájomne prepojené lanovkou. Dôležitou súčasťou územného plánu zóny bude
riešenie dopravy, možností parkovania,
cyklotrás a pohybu chodcov.
Naša mestská časť spustila proces obstarávania tohto ÚPN-Z v závere roku 2016.
Zabezpečila spracovanie potrebných
prieskumov a rozborov a v súlade s ich výsledkami pristúpila k spracovaniu návrhu
zadania. To má stanoviť hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v ÚPN-Z. Návrh
zadania bol verejne prerokovaný s orgánmi územného plánovania, príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy, so správcami verejného dopravného a verejného
technického vybavenia, ako aj fyzickými
a právnickými osobami a verejnosťou.
Mestská časť následne zabezpečila úpravu
návrhu zadania na základe doručených pripomienok. V súčasnosti posudzuje upravený návrh zadania odbor výstavby a bytovej
politiky Okresného úradu Bratislava, či je
jeho obsah v súlade s Územným plánom
hlavného mesta SR Bratislavy a či je postup
jeho obstarania a prerokovania v súlade
s príslušnými právnymi predpismi.
V súvislosti s pripravovaným ÚPN-Z Hor-

ná Mlynská dolina iniciovala mestská časť
vyhlásenie stavebnej uzávery na spomínanom území. Dôvodom je zvýšený tlak na
zintenzívnenie výstavby prostredníctvom
prebiehajúcich aj nových investičných zámerov. Dá sa totiž predpokladať, že bez stanovenia podrobnej regulácie by plánované
zámery mohli sťažiť, prípadne znemožniť
budúce využívanie územia a jeho organizáciu podľa pripravovaného územného
plánu zóny.
Všetky ÚPN-Z v pôsobnosti Mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto sú zverejnené
prostredníctvom geografického informačného systému (https://www.banm.sk/mapovy-portal-bratislava-nove-mesto/).
Peter Lukáč
Obr.: mapa HMD – riešené územie

Štart rezidentského parkovania
sa posúva na december
Spustenie pilotného projektu rezidentského parkovania v zóne Tehelné
pole a okolie sa posúva na december
2020. K novému termínu musela mestská časť pristúpiť pre okolnosti súvisiace
s verejným obstarávaním na informačný
systém pre potreby regulovaného parkovania. „Procesné úkony v rámci vyhláseného verejného obstarávania spôsobili
nemožnosť dodržania pôvodne plánovaných termínov plnení požadovaných
zo strany verejného obstarávateľa.

Z tohto dôvodu bolo zrušené verejné
obstarávanie a bude vyhlásené nové,“
píše sa v návrhu všeobecne záväzného
nariadenia, ktoré miestne zastupiteľstvo
schvaľovalo až po redakčnej uzávierke
tohto vydania Hlasu Nového Mesta na
rokovaní 23. septembra.
Posúva sa tak aj registrácia rezidentov
a vydávanie rezidentských kariet. O aktuálnom vývoji a presných termínoch
vás budeme informovať aj na stránke
www.banm.sk
(bor)
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V ťažkých časoch
Mimoriadna pandemická situácia už mesiace negatívne
ovplyvňuje celý náš život a výraznou mierou postihla aj možnosti zapájať sa do verejného diania. Nielenže sa nemôžeme slobodne stretávať vo väčších počtoch, obmedzený zostáva aj chod úradu a taktiež naše spoločné financie. Napriek tomu, či skôr
práve preto, však potrebujeme hľadať spôsoby ako spolupracovať.
Škrty v rozpočte mestskej časti sa prirodzene dotkli aj investícií, ktoré vzišli
z participatívnych procesov. A zasahujú,
samozrejme, aj plány na rok 2021. Poďme
však postupne.

Tohtoročné realizácie
V prípade realizácie občianskych projektov, ktoré uspeli vo verejnej deliberácii a hlasovaní, sme sa pokúsili ísť cestou,
ktorú asi najviac vystihuje známe príslovie
„aj vlk sýty, aj ovca celá“. Spolu s predkladateľkami a koordinátorkami projektov
sme hľadali spôsoby, ako zmysluplne realizovať ich zámery v tomto roku s polovičným plánovaným rozpočtom. Bolo to
namáhavé a miestami aj napäté. Nakoniec
sme však riešenia našli, začo im patrí veľká vďaka. Museli sa popasovať s náročnou
úlohou a ďalšia je ešte stále pred nimi. Čas
realizácie sa totiž skrátil na tri mesiace
a my dúfame, že v novoročnom čísle vás
budeme informovať o nových investíciách, ktoré sa podarili.

Naši dobrovoľníci
Keď sme sa prednedávnom zúčastnili
celoslovenskej konferencie o participácii,
mnohí prítomní tam hovorili o tom, že
miestne zastupiteľstvá a úrady pozastavili

participatívne rozpočty a situácia je veľmi
zložitá. Diskutovalo sa o tom, ako primäť
zastupiteľov samospráv k tomu, aby sa
procesy, ktoré sa zastavili, opäť rozbehli.
My sme mohli hovoriť o sieti viac než tristo dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na
distribúcii ochranných pomôcok, nákupoch potrebných vecí pre ľudí, ktorí zostali izolovaní, o šití rúšok, o rozhovoroch
s osamelými či o naštartovaní sociálnej výdajne napriek všetkým drakonickým opatreniam. Mohli sme teda hovoriť o svojpomoci organizovanej participatívne,
jednoducho o využití skúseností z predchádzajúcich procesov, na ktorých sa výrazne podieľala aktívna časť verejnosti.
Aktivity siete dobrovoľníčok a dobrovoľníkov sa začali v čase, keď ulice našej
mestskej časti zívali prázdnotou a predstava stretnutia niekoho neznámeho bola
pre mnohých odstrašujúca. Nielen preto
či pre vyššie spomenuté úspechy ich aktivít sme sa rozhodli, že práve ich prizveme
k spoluúčasti na tvorbe budúcoročného
rozpočtu.

je viacero. Zúčastnení obyvatelia získavajú
hlboký „vhľad” do chodu samosprávy a samospráva na oplátku návrhy a informácie
od ľudí, ktorí sa zväčša dosiaľ nezapájali. Túto možnosť sme zatiaľ nevyužívali
najmä preto, že rok čo rok sme sa snažili
zrealizovať aspoň jedno verejné stretnutie
v každej novomestskej štvrti a zároveň organizovali aj fóra ku kľúčovým témam našej mestskej časti. Súčasná situácia nám to
neumožnila a je zrejmé, že ani neumožní.
Nechceme sa vzdávať participácie pri
tvorbe rozpočtu, a tak sme sa rozhodli,
že oslovíme práve dobrovoľníkov. Kľúč
pre oslovenie ľudí participovať na tvorbe
rozpočtu bude teda zároveň aj ocenením
za ochotu pomáhať a poďakovaním v podobe možnosti ovplyvniť jeho podobu.
V čase písania týchto riadkov nevieme,
aké budú ďalšie pandemické opatrenia
a aj preto je táto aktivita pre nás výzvou,
do ktorej sa však púšťame radi. Sme totiž
presvedčení, že ak sa nám ju podarí uskutočniť, nebude to len odmena pre dobrovoľníkov, ale pre celé Nové Mesto a jeho
rozpočet, pretože jeho časť pripravia a na-

Ako ďalej
Pozývanie vybranej skupiny ľudí k tvorbe rozpočtu samosprávy nie je ničím nezvyčajným. Najmä v nemecky hovoriacich
krajinách býva v niektorých samosprávach zvykom, že starosta v mene úradu
pozve náhodne vybraných občanov, aby
priniesli vlastné podnety a návrhy, z ktorých časť sa stane súčasťou celkového rozpočtu. Pri výbere týchto ľudí je dôležité
len to, aby boli pomerne zastúpené všetky
územné časti samosprávy a všetky populačné ročníky. Dôvodov pre takýto postup
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vrhnú ľudia, ktorí vedia podať pomocnú
ruku – vtedy, keď je to najviac treba, a aj
vtedy, keď je to ohrozujúce. A či už budú
výsledkom tohto procesu nové návrhy
alebo skvalitnenie a rozpracovanie tých
pripravovaných, nepochybne dáme participácii v našej mestskej časti opäť nový
a hlbší rozmer.
Peter Nedoroščík, snímky archív

Jeseň na Kamzíku
Leto sa pomaly končí a osviežujúci vietor
už pootvára dvere do jesennej izby. Čas od
septembra do novembra je pre mnohých
tým najkrajším ročným obdobím, príroda
sa nádherne sfarbuje a svoju nahromadenú energiu odovzdáva tým, ktorí si ju dokážu naplno vychutnať a oceniť. Viete, prečo sa oplatí zohriať sa v posledných lúčoch
slnka práve na Kamzíku? Nuž preto, lebo
tu sa nikto nebude nudiť.
Kamzík navštevujú hlavne Bratislavčania, ale túto prírodnú multifunkčnú ban-

v Lanolande, nové prírodné šantisko, detské ihrisko alebo Bikepark. Na Kamzíku
je výber naozaj široký, a to nielen pre najmenších.
Bikepark na Kolibe je ideálnym spojením
športového vyžitia vedúceho k disciplíne
a spokojnosti. Nachádzajú sa tu tri trate
s rôznymi úrovňami obtiažnosti, určené
tak začínajúcim horským cyklistom, ako aj
skúseným jazdcom.
Ak máte chuť posilňovať s vlastnou váhou, netreba platiť drahé permanentky

ku energie si obľúbi doslova každý. Hovorí
sa, že vek je len číslo, ktoré nemá žiadnu
výpovednú hodnotu. Skutočný vek si určujeme sami tým, že si doprajeme dostatok
času na seba, či už aktívnym alebo pasívnym relaxom priamo v prírode na čerstvom vzduchu.
Voľnočasový areál na Kolibe, ktorý všetci poznajú ako Kamzík, je presne takým
miestom. Vyšantia sa tu deti, zrelaxujú
mamičky, zašportujú oteckovia, na rande
zájdu teenageri a energiu dobijú (možno
i vybijú) aj aktívni seniori.
Sánkarsky kopec na cvičnej lúke je najlákavejšou atrakciou tejto časti Kamzíka,
neznamená to však, že v lete je prázdny.
Nájde sa tam viacero miest na opekanie,
ktoré sa dnes už akosi vytráca. Každý chce
grilovať na záhrade, terase alebo balkóne,
ale čaro sedenia priamo pri ohníku, počúvania, ako kvapká masť zo slaninky do
plameňov, je niečo, čo si nesmieme nechať
„vymrieť“. Verte či nie, pre dnešné deti je
to neuveriteľný zážitok.
Pred opekačkou sa deti poriadne vyšantia na bezpečných a zábavných ihriskách.
Nezáleží na tom, či má dieťa 2 alebo 20
rokov, či uprednostňujete lanovú dráhu

v zapotených posilňovniach. Stačí si vybehnúť na Kamzík, kde nájdete posilňovacie stroje a o dostatok kyslíka postará
príroda.
Nie každý vyhľadáva hry či adrenalínové
športy. 15 metrov vysokú drevenú rozhľadňu nájdete na lúke s názvom Americké
námestie. Dá sa k nej vybrať priamo z horného parkoviska na Kolibe alebo z Parti-

zánskej lúky. Záleží na náročnosti, ktorú
uprednostňujete. Na menej náročnej trase
je priestor na výučbu orientácie v prírode,
o ktorej už mladšie generácie veľa nevedia,
veď predsa navigácie majú priamo v telefónoch. No práve takéto trasy sú vďačné na
odovzdávanie múdrosti starších generácií
tým mladším... Trasa z Partizánskej lúky je
o čosi náročnejšia, preto myslite aj na dobíjanie energie.
Zaujímavým prvkom, pripomínajúcim
časy minulé, je zrekonštruovaný bunker
Kaverna Kamzík 6 z obdobia 1. svetovej
vojny. Najväčšiu veliteľskú kavernu na území Bratislavy opravili dobrovoľníci z OZ
Bunkre a jej zákutiami vás vo vybrané dni
ochotne prevedú.

Najväčším lákadlom nielen pre deti sú
letná bobová dráha a lanovka z Kamzíka
na Železnú studničku. Lanovka prekonáva
186 výškových metrov a má dĺžku 1000 m.
Jazdu na nej môžete absolvovať od štvrtka
do nedele a počas sviatkov každú celú hodinu.
Za relaxom a pohodou nie je potrebné
cestovať ďaleko, stačí si sadnúť na MHD
a využiť možnosti nášho mesta. Z konečnej
zastávky trolejbusu č. 203 na Kolibe vás
počas víkendov odvezie na Kamzík elektrobus č. 144. Služby v lesoparku sa zveľaďujú, takže niet pochýb, že si tu každý nájde obľúbené atrakcie a miesta. A pritom
urobí niečo pre svoje duševné a fyzické
zdravie.
Text a snímky Vladimír Volf
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Ako sa Dr. Stan presťahoval
z Pohody na Kuchajdu
Horúca sobota zasvätená zdraviu

Areál Kuchajdy, kde hlavné slovo máva najčastejšie kultúra
a sporadicky šport, hostil v predposlednú augustovú sobotu
odborníkov iného druhu – ľudí zo sféry zdravotníctva. Z podujatia
Dr. Stan, koncipovaného pôvodne tak ako každý rok pre júlový festival
Pohoda, sa zo známych dôvodov nakoniec stalo podujatie Dr. Stan
v meste. A to doslova: v Novom Meste. Motto zostalo nezmenené –
Len aby sme zdraví boli. Takže návštevníci Kuchajdy mali možnosť
vypočuť si najnovšie poznatky z viacerých medicínskych disciplín,
zapojiť sa do diskusií o nich, prípadne využiť odborné poradne
a vybrať si zo služieb, ktoré tu zdravotníci v stánkoch ponúkali –
a to aj takých, na ktoré sa pacienti bežne dosť načakajú...
Príprava odborného programu je každoročne dielom kolektívu A-medi management s.r.o., spoločnosti, ktorá sídli v našej
mestskej časti a vydáva odborné medicínske a zdravotnícke časopisy a publikácie.
Boli sklamaní, že sa tento rok pre koronakrízu na trenčianske letisko s pripravovaným programom nedostali?
„Nám ide predovšetkým o to, aby sme
získali poslucháčov,“ odvetila riaditeľka
spoločnosti A-medi Ing. Helena Šurinová.
„Pri našej práci sa pravidelne stretáme
s lekármi, „v zákulisí“ kongresov a konferencií sa rozprávame aj o ich každodenných problémoch, a tak vieme, čo
spôsobuje hoci len obyčajná slabá informovanosť pacientov – napríklad mamičiek o očkovaní. Lebo v ambulanciách
nikde niet času na dlhé vysvetľovanie.
Keď sme rozmýšľali nad platformou, kde
by sa táto aktuálna téma dala lepšie objasniť, a najmä prediskutovať, dostali
sme sa k festivalu Pohoda, kde sa sústre-
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ďuje množstvo mladých a medzi nimi aj
množstvo rodičov. Pri týchto úvahách sa
v našom kolektíve vynorila otázka, prečo
zostať len pri jednej téme. Pri prieskume
by určite vyplávali na hladinu ďalšie, podobne príťažlivé. Skutočne stačila anketa
na sociálnych sieťach a už sa nám začal
profilovať program, ktorý odvtedy postupne realizujeme.“
Ako na túto vašu iniciatívu reagovali
lekári?
„Medzi tými, ktorých sme oslovili s možnosťou vystúpiť v rámci pripravovaného
podujatia Dr. Stan, sa nenašiel ani jeden,
ktorý by bol odmietol. A oslovovali sme
tých, ktorí patria k najlepším...“
Vlastne, ani to neprekvapuje. Je známe,
že medzi lekárom a pacientom by sa mal
vytvoriť istý vzťah, vzťah dôvery. Mali by načúvať jeden druhému. Mnohí, najmä mladší pacienti si dnes chýbajúce informácie
hľadajú na Googli. Tam sa však nájde všeličo, aj neoverené, dokonca konšpiratívne

informácie, čo môže byť neraz problém.
Lekári si to uvedomujú, vedia, že dobrá
informovanosť pacientov je aj v ich vlastnom záujme. Veď taký pacient pri návšteve
v ambulancii kladie už celkom iné otázky,
zorientované, nepotrebuje vysvetľovať
všetko od Adama...
„Preto sme veľmi radi, že nám vedenie
mestskej časti Nové Mesto vyšlo v ústrety
a namiesto Pohody nám umožnilo zorganizovať trochu užší variant pripraveného
programu Dr. Stan na Kuchajde,“ zdôrazňuje riaditeľka Šurinová. Dobre vie, koľko
času a energie vložili do prípravy členovia
jej pracovného tímu, nerátajúc prípravu lekárov a ďalších vystupujúcich. Takto určite
nevyšla nazmar.

O čom bola reč na Kuchajde
Pravda, v exteriéri vždy treba rátať aj
s vplyvom počasia. Pod pražiacim slnkom
sa prednášky a iné vystúpenia v otvorenom amfiteátri sledovali ťažšie. Všetky
prednášky i diskusie sú však zaznamenané a videonahrávky sa čoskoro objavia na
stránke www.drstan.sk. Záujemca si tam
dokonca nájde aj vystúpenia lekárov z predošlých ročníkov a odpovede na tie otázky
v diskusiách, ktoré lekári vo vyhradenom
čase už nestihli zodpovedať.
Lebo je pochopiteľné, že každého návštevníka zaujímajú predovšetkým jeho ťažkosti a ochorenia jeho blízkych. Všeobecný
záujem sa týkal azda len očkovania v súvislosti s pandémiou, o ktorom hovorili známe epidemiologičky Zuzana Krištúfková
a Mária Štefkovičová. Život s cukrovkou bol
témou diabetológa Branislava Vohnouta,

kardiológovia Anna Vachulová a Peter Solík
objasňovali súvislosti medzi fungovaním
srdca a mozgu. Poruchám štítnej žľazy sa
venovala dvojica endokrinológov Jana Kollerová a Mikuláš Pura, boľavým kĺbom zasa
reumatológ Roman Jančovič. Viera Fábryová je hematológ, takže hovorila o krvi, o jej
skupinách a darcovstve.
Prednášajúci top odborníci pôsobili
i v poradniach. Otázky mohli účastníci klásť
nielen verejne, ale za pomoci osobitného
technického vybavenia aj celkom anonymne, ba na konci aj v súkromí. V niektorých
diskusiách opäť vystúpili jeden či dvaja
pacienti a rozprávali o svojich skúsenostiach pri zvládaní ochorenia – takéto „živé
vstupy zo života“ žali úspechy už v predošlých ročníkoch podujatia na Pohode.

Na novinky v stanoch stáli rady
Stany s aktivitami zdravotníkov, teda
s rozličnými meraniami či vyšetreniami,
boli obsadené po celý deň, o tie ľudia prejavovali trvalý záujem. Určite aj preto, lebo
medzi nimi boli aj také, ktoré ani na zdravotníckych podujatiach nebývajú bežné.
O tejto časti programu hovorila podrobnejšie jedna z jeho koordinátoriek Mgr.
Klára Demo:
„Áno, novinkou bolo napríklad meranie stresu. Ako sa meria? Záujemca zadá
zopár základných údajov o sebe, poskytne
snímaču svoj prst a softvér snímača po
troch minútach človeka zaujímavým spôsobom psychicky vyhodnotí. V spolupráci
s medikmi sme tiež predvádzali, ako sa
dezinfekčným gélom správne umývajú
ruky – pod špeciálnou lampou tento gél
fosforeskuje, takže sa hneď ukáže, kde
ruky ešte nie sú dostatočne čisté a vyžadujú si dôkladnejšie umytie. Podobne
živý záujem bol aj o meranie čistoty pľúc.
Umožňuje to tzv. Smokelyzer – do jeho

náustka človek dýchne a ukáže sa, ako
má kto zanesené pľúca. Aktuálne je to, pochopiteľne, najmä u fajčiarov. Ani meranie tlaku s fibriláciami predsiení doteraz
laikom nebolo k dispozícii, takže vyvolalo zaslúženú zvedavosť. Kto mal horšie
hodnoty, toho sme rovno poslali na ďalšie
odborné vyšetrenie.“
Obrovské priechodné črevo, vo vnútri
pre lepšiu predstavu s ukážkami, čo všetko sa v našich črevách môže nachádzať, už
dávno nie je novinkou, napriek tomu zakaždým vraj u ľudí „zaberie“. Podobne ako
možnosť dať si zistiť krvnú skupinu (prekvapuje, koľkí z nás ju ešte nepoznajú),
vyskúšať resuscitáciu pri prvej pomoci,
dať si zmerať hodnoty cholesterolu v krvi
alebo si nechať odborne posúdiť znamienka na pokožke. Slovom, návštevník, ktorý
sa rozhodol naplno využiť možnosti tejto
„zdravotníckej soboty“, mal čo robiť po
celý deň...
Prekvapilo vás niečo pri reakciách
návštevníkov na program podujatia?
„Ani nie, reakcie boli priaznivé, mnohí
boli rozmanitosťou ponuky príjemne prekvapení. Skôr na Pohode sme sa u mladých návštevníkov obávali, aby niektoré
otázky na odborníkov nezneli agresívnejšie, ale báli sme sa zbytočne,“ vraví Ing.
Šurinová. „Dnešná situácia súvisiaca s COVID-19 vyburcovala ľudí, aby sa viac starali o svoje zdravie. Cítime to a, prirodzene, snažíme sa využiť to pre dobro veci.“
Skúste si tipnúť pre vaše pracovisko,
čo bude o rok – budete organizovať
podujatie Dr. Stan opäť pre Pohodu
ako tri roky predtým alebo budovať
jeho novú tradíciu na Kuchajde?
„Je to projekt, ktorý sa vyvíja. Za pomoci dnešnej techniky je možné oveľa
širšie uplatniť výsledky našej prípravy aj

prípravy lekárov. Uvažujeme napríklad
o tom, že by sme si vybrali viaceré cieľové
miesta a, povedzme, do viacerých miest
na Slovensku by sme adresovali rozlične
koncipované programy Dr. Stan. Niektoré

aj v online podobe. Keďže si vždy najprv
robíme prieskumy, opreli by sme sa o ne
aj v tomto prípade.“
Prieskumy... Trochu prekvapivé bolo, čo
dominovalo tým posledným spred dvoch
rokov. Na prvom mieste sa objavila téma
Stres, depresia, vyhorenie. (O čom to svedčí, by si zrejme žiadalo psychológa...) Na
ďalších miestach boli vraj témy Transplantológia a Sex a tabu. Nečudo, že aj v ďalších rokoch sa v A-medi chystajú formovať
program podľa výsledkov prieskumov,
záujmy sa menia. Raz napríklad Dr. Stan
prichýlil už aj právnikov – bola reč o tom,
na čo má pacient u lekára právo, teda na
čo od neho môže žiadať odpoveď a na čo
už nie. V programe spoločnosti je teda aj
zámer venovať sa praktickým problémom
na pomedzí medicíny – ak sa ukáže ich aktuálnosť.
Viera Vojtková, snímky Jana Plevová
a archív A-medi management

Záver leta patril hrám
V poslednú prázdninovú nedeľu sa v parku JAMA stretlo niekoľko desiatok malých aj veľkých Novomešťanov, ktorí sa nezabudli
hrať. Občianske združenie Bystro a vydavateľstvo hier Ľudopolis
v spolupráci s mestskou časťou Nové Mesto ponúkli návštevníkom viac než 100 spoločenských hier pre všetky vekové kategórie. OZ BYSTRO je živý sociálny organizmus. V tejto „komunitnej
obývačke“ sa stretávajú a spolupracujú dobrovoľnícke organizácie z oblasti ekológie, kultúry či sebarozvoja. Sídli na Karpatskej
ulici číslo 3, priamo na hranici Starého a Nového Mesta. Vítaný je
každý, kto rád diskutuje, počúva, vzdeláva sa a nebojí sa trebárs
ani manuálnej práce, ak tým podporí udržateľný život na našej
planéte.
„Pre popoludnie spoločenských hier sme hľadali priestor mimo
centra mesta, aby sme oslovili rozličné komunity a naše aktivity
spoznali noví ľudia. Park Jama považujeme za jeden z najkrajších v Bratislave, no neskôr sa chceme posunúť aj na odľahlejšie

miesta,“ vysvetlil Marek Kopilec, jeden z organizátorov podujatia.
Viac informácií o programe komunitnej obývačky Bystro nájdete
na stránke www.bystro.org
Jana Škutková, snímka Jana Plevová
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Na Kuchajde sa stretli nadšení
chovatelia králikov
108 králikov, 32 pretekárov a 270 štartov
– to sú čísla, ktoré prekvapili aj samotných
usporiadateľov.
Králičí hop na Slovensku má za posledné dva roky vzostupnú
tendenciu a medzinárodný turnaj Bratislava CUP, ktorý sa uskutočnil 29. augusta na Kuchajde, bol najväčším v našej krajine za
celú päťročnú históriu. Turnaj otvoril starosta mestskej časti Rudolf Kusý, ktorý našu netradičnú súťaž od začiatku podporuje
a pre najlepšieho českého a slovenského králika venoval víťazný
pohár. Preteky sa začali o 9. h ráno, no vzhľadom na skutočne veľký počet štartujúcich sa ceny odovzdávali až o 20.30 h.
Nálada bola od začiatku vynikajúca a podporilo ju aj mierne zamračené počasie, pretože práve také je ideálne pre králiky. Ušatí
športovci so šikovnými labkami sa predviedli vo veľkom bojovom
nasadení. Aj keď podľa názoru predsedu Zväzu chovateľov Bratislava Petra Kubíka je chovateľstvo na ústupe a zaniká už aj akvaristika, králičí hop je stále populárnejší, pričom sa mu venuje
najmä mládež.

Svoje králiky priniesli ukázať
aj mnohí Novomešťania. Záujemcovia si rozobrali prihlášky
pre budúcich členov výcvikového strediska. Jeho vytvorenie sa
plánovalo už tento rok, žiaľ, z dôvodu situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 sa ho tento rok
nepodarilo otvoriť. Chovateľskí
nadšenci sú však odhodlaní pustiť sa do realizácie svojho projektu hneď, ako to bude možné.
V Bratislave chovajú ľudia veľa
králikov, ktoré by sa mohli zúčastňovať tréningov aj pretekov.
Táto záľuba nie je limitovaná vekom, dá sa povedať, že ide doslova o rodinný šport. Organizátori
i návštevníci sa už dnes tešia na ďalší ročník podujatia a veria, že
nič nebude brániť jeho príprave. Ak sa chcete dozvedieť viac, sledujte našu facebookovú stránku Králičí hop Bratislava, kde priebežne uverejňujeme aktuálne informácie.
Jozef Beňuška, snímky Jana Plevová

Školak klub pripravený na novú sezónu
S novomestským ŠKOLAK klubom sa
spája zaujímavé prvenstvo, bol to vôbec
prvý školský areál na Slovensku určený
aj pre verejnosť. Stále funguje a je k dispozícii záujemcom o pohybové a športové aktivity vo vonkajších aj vnútorných
priestoroch.
Pár dní pred začiatkom školského roka
sa v jeho areáli na Riazanskej ulici uskutočnila brigáda. Vďaka za pomoc patrí
všetkým zúčastneným. Organizácie sa
ujal manažér klubu pán Blaho, pomôcť
prišli susedia z Hostinského sídliska, ale
aj pani riaditeľka Čuntalová a jej kolegovia zo ZŠ Riazanská. EKO–podnik zabezpečil pristavenie a odvoz kontajnera. Ako
obyvateľ Hostinského sídliska som rád
priložil ruku k dielu.
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Entuziazmus a chuť pomôcť zo strany obyvateľov, učiteľov a susedov je na
nezaplatenie, má však svoje limity. Som
presvedčený, že Školak klub potrebuje
viac. Aj keď dnešná ekonomická situácia
mestskej časti je komplikovaná, ako novo-

mestský poslanec budem naďalej venovať pozornosť možnostiam financovania
a akonáhle to bude možné, podporím rekonštrukciu a revitalizáciu areálu.
Text a snímky Peter Weiss

Aký bol vinohradnícky rok 2020?
Čitatelia mi iste dajú za pravdu, že jednou z najobľúbenejších
stránok jesene sú ochutnávky burčiaku. Vyrába sa z rôznych odrôd, najmä tých skorších, ako sú Iršai Oliver, Muškát moravský,
Müller Thurgau či Veltlín zelený. Napriek vysokému obsahu cukru obsahuje kvalitný burčiak množstvo zdraviu prospešných látok, vitamíny, minerály a stopové prvky. Staré ľudové porekadlo
odporúča vypiť za rok toľko burčiaku, koľko máme v tele krvi.
Samozrejme, nie naraz, ideálne sú 2 – 3 deci denne J.
Ako hodnotia vinohradnícky rok 2020 novomestskí vinári Juraj
Vladár a jeho syn Marián? Pán Vladár vraví, že rok začal nestabilným počasím a teplou zimou. No aj keď počasie nebolo ideálne,
úroda vyzerá dobre. „Na dosiahnutie najvyššej cukornatosti ešte
potrebujú bobule hrozna viac slnečných lúčov, pevne verím, že
nám príroda dopraje pekné babie leto,“ vysvetlil.

Otvorené vinice Ahoj Briežky, snímka z archívu vinárstva
Vladár a syn

Zber úrody v PD Vinohrady, snímka Ján Drobný

Opýtali sme sa na novinky, ktoré nám so svojou rodinou vo vinárstve pripravil. Pochválil sa, že tohto roku po prvýkrát usporiadali Dni otvorených viníc na Ahoji. Akcia našla u Novomešťanov veľmi pozitívny ohlas, preto sa v nej chystajú pokračovať.
Návštevníkom svojich viníc umožnili počas sezóny aj samozber
hrozna a pre mnohých to bola zaujímavá skúsenosť. Popri tom
pripravili nový e-shop na predaj vína a začali s rozvozom vín po
Bratislave. Dodajme, že tieto dobré správy potešia každého, komu
záleží na zachovaní vinohradníckej tradície v našom regióne.
„Tešíme sa z každého stretnutia so stálymi aj novými zákazníkmi, ktorým môžeme ponúknuť plody našej tvrdej práce. Mojím osobným krédom je, že vinohradníctvo a vinárstvo sú pýchou Bratislavy aj celého Slovenska,“ dodal pán Vladár na záver.
Libor Gašpierik, predseda OZ Bratislavské vinohrady

Na streche Tržnice bzučia včely
V celej Európe vznikajú v mestách chovy včiel, ktoré prinášajú
zmenu v chápaní ochrany biodiverzity a obohacujú mestské prostredie. Nájdeme ich na strechách inštitúcií, obchodných domov,
ale aj škôl v Londýne, Osle, Paríži či Viedni. Naša mestská časť sa
k významným metropolám rozhodla pridať.
Tento ekologický projekt sme zrealizovali spoločne s kolegom
Liborom Gašpierikom, ktorý pôsobí aj ako predseda Novomestského okrášľovacieho spolku. S ponukou spolupráce sme oslovili
skúseného včelára Dušana Geschwandtnera a nového riaditeľa
Ekopodniku Vladimíra Mikuša, keďže budovu Tržnice spravuje
práve táto príspevková organizácia. Po uzavretí nájomnej zmluvy
sme sa pustili do práce a na streche Tržnice sme vytvorili nový
domov pre viac ako dvestotisíc včiel, ktoré obývajú štyri úle. Naše
včely sú pokojné, už niekoľko generácií šľachtené a pochádzajú
priamo z včelej farmy v Dolných Orešanoch. Netreba sa ich báť,
nezaujímajú sa o naše potraviny. Na ľudí bezdôvodne neútočia,
pokiaľ ich neprovokujeme v blízkosti úľa, čo sa na streche Tržnice
nemôže stať. Vykonávajú svoju organizovanú prácu a zbierajú pre
seba a svoju kráľovnú med. Vždy trafia do svojho úľa vďaka jedinečnej navigácii, ktorú im nadelila matka príroda.
Včely sú životne dôležité pre zachovanie ekologickej rovnováhy
a biodiverzity v prírode. Poskytujú jednu z najznámejších ekosystémových služieb, opeľovanie, ktoré umožňuje produkciu potravín.
Tým chránia a udržiavajú ekosystémy, ako aj živočíšne a rastlinné
druhy. Včely opeľujú takmer tri štvrtiny rastlín, ktoré poskytujú 90
% svetovej potravy. Takmer tretina svetovej produkcie potravín závisí od včiel. Ich produkty ako včelí vosk, propolis či peľ sú využívané v zdravotníctve a iných odvetviach. V meste sa včely chovajú

aj preto, aby sme získali netradičné druhy medu. Mestský med je
vďaka rozmanitosti rastlín, na ktoré včely lietajú, chuťovo výrazný
a bohatý na antibakteriálne aj antimikrobiálne látky. Konzumácia
lokálneho medu môže pomôcť napríklad alergikom, keďže obsahuje peľ práve z miestnych rastlín. Včely majú dolet tri až päť kilometrov. V tomto okruhu sa nachádzajú zelené plochy na Račianskom mýte, v športparku Jama alebo na Kuchajde.
O včely sa budeme pravidelne starať a prinášať vám aktuálne
informácie o ich živote, význame a prínose. Na sociálnej sieti Facebook sme vytvorili stránku Bratislavské včely a pripravujeme sériu vzdelávacích podujatí v spolupráci so základnými školami. Najmladším Novomešťanom chceme priblížiť význam a život týchto
malých bzučiacich stvorení.
Tomáš Korček
Snímka Dušan Geschwandtner
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Spoločný menovateľ? Humor!
Sú stretnutia, po ktorých od
smiechu bolí bránica a zanechajú pocit, že celý svet je v poriadku. Tak to bolo aj v deň, keď ma
v redakcii navštívili Ivan a Dávid
Popovičovci.
Otec Ivan je významný slovenský prozaik, výtvarník, režisér,
scenárista a ilustrátor, patrí
k priekopníkom slovenského
animovaného filmu. So synom
Dávidom, fotografom, grafikom,
kameramanom, autorom reklamných spotov a režisérom, založili
v roku 1992 My Studio, v ktorom
sa venujú grafickej, literárnej
a filmovej tvorbe.
Poďme teda, ako sa vraví, „po staršom do mlyna“. Čím nás prekvapí najbližšie, som sa spýtala najprv Ivana
Popoviča.
Mal som také šťastie v živote, že čokoľvek som si vymyslel, sa stalo. Aj tie naj-naj
veci, ako sú animovaný film či literatúra,
prichádzali ku mne samy. Príslušný anjel,
ktorý ma má na starosti, sa veru nefláka,
naopak, nedá pokoja! Hovorievam, že ku
mne smeruje vysielač... Žena hovorí: „Oddychuj, daj si už nohy na stôl!“ Ale ja som
sa aj nedávno zobudil o tretej ráno a už
som vedel veľmi presne, čo chcem teraz
urobiť. Bude to scenár k hranému filmu,
samozrejme, aj s animáciami, mám ho
už celý v hlave. Príbeh sa začína chvíľku
po druhej svetovej vojne. Mám tri roky,
žijeme v malej dedinke Gňazdy. V krčme
a obchodíku môjho otca som objavil ľudí
a veci, o ktorých sa mi dovtedy ani nesnívalo. A stal som sa svedkom udalostí, ktoré
poznačili celý môj život i tvorbu. Ale v tejto chvíli viac neprezrádzajme!
Kresliť vás nikto neučil, napriek
tomu ste svoje dielka začali publikovať
veľmi mladý.
Začínal som kresliť veci, ktoré boli na
tie časy asi čudné. Deti kreslia krajinky,
motýle, domčeky a ja som začal kresliť
vtipy! Tatko bol rozhľadený človek, nám
trom synom otvoril dvere do sveta. Bratia hrali na hudobné nástroje, mali sme
doma veľa kníh a časopisov... Za vojny vychádzal týždenník Nový svet, ten by bol
ešte aj dnes moderný. Obsahoval všetko
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od reportáží cez poviedky až po humor.
Veľmi sa mi zapáčil kreslený vtip karikaturistu Jozefa Babušeka, kde dvaja hráči hrajú pingpong. Jeden v zápale hry raketou
ufikol druhému hlavu a sprievodný text
znel iba: „Hopla!“ To on ma naštartoval.
Prvý obrázok som ako 13-ročný poslal do
Smeny a redakcia ho uverejnila. Honorár
40 korún bolo vtedy strašne veľa peňazí!
Postupne mi obrázky uverejňovali aj iné
denníky, netušili, aký som mladý. Po rokoch sme sa s Babušekom stretli vo vtedajšom humoristicko-satirickom časopise
Roháč už ako kolegovia. On na zadnú stranu kreslil seriál „Jožinko, dieťa svojich rodičov“ pod menom Jozef Schek a ja stále
tie „svoje“ obrázky, že „hopla!“.
Keď som prvýkrát prišiel do Bratislavy
za svojím maliarskym bratom Vladimírom,

mal som asi 15 rokov. V Košiciach som chodil na strednú stavebnú a zememeračskú
školu. Ale v novinách a časopisoch som
už bol „autor“. Elo Havetta, výmyselník,
filmový mág, režisér, prajný človek, ktorý
rozdával nápady na počkanie, ma osobne
predstavil v redakcii Mladej tvorby. Tam
mi už vyšli nejaké kresby, redaktorky boli
o to viac zaskočené. Čakali mladého muža,
a nie chlapca, čo mu sotva rašili prvé fúzy.
Keď sme odchádzali, vybehol za nami nejaký chlapík. Ukázalo sa, že to bol šéfredaktor Miroslav Válek, básnik, neskôr minister
kultúry SR. Spýtal sa, či nechcem urobiť
obálku na Mladú tvorbu, a ja som povedal,
že jasné a rád. Januárové číslo Mladej tvorby, vtedy kultového časopisu, vyšlo v roku
1960 s mojou obálkou. Veru, bola to od
Válka dosť veľká odvaha.
Občas sa treba vedieť vzoprieť, pustiť sa vlastnou cestou
Končil som zememeračskú školu a šiel
som robiť skúšky na UMPRUM do Prahy
na animovaný film. Veď predsa toto som
chcel odjakživa robiť! Talentové skúšky
som zložil, no z troch stoviek uchádzačov prijali len troch a ja som medzi nimi
nebol. To ma len posilnilo v tom, že ja
ten animovaný film budem robiť! Keď sa
ma o niekoľko rokov neskôr na festivale
v Kroměříži na večernej párty opýtal jeden z členov poroty a zároveň profesor
tej školy: „Mistře, jak jste to dělal?“, ako
keby ma pomastil po bruchu. Už vtedy
som si vymýšľal nové animačné postupy.
S dnešnou technikou a najbližším spolupracovníkom Dávidom to ide o to lepšie!

Pracoval som pol roka v Kartografickom ústave ako kreslič a revízor máp, ale
pritom som stále kreslil. V Kultúrnom
živote redaktor Kornel Földvári pretláčal
autorov „novej vlny“ slovenskej karikatúry, Mariána Vaneka, mňa... V istej chvíli
mi šéfredaktorka časopisu ABC pionierov ponúkla, aby som robil grafickú úpravu časopisu. Čoskoro som prispieval ilustráciami do všetkých časopisov pre deti,
ktoré v Smene vychádzali. Dnešní päťdesiatnici si spomenú na komiks o Mydlinke
zo zadnej strany Zorničky alebo na trochu
neskoršie filmové večerníčky Hlavičkove
rozprávky. Maliara Hlavičku stvárnil český
herec Josef Dvořák, sekundovali mu dve
pravé tatranské víly, víla Slabejka a víla
Lomnička. Kto by si ich nepamätal?!
V roku 1965 som sa rozhodol zostať
„na voľnej nohe“. Vtedy sa v tzv. slobodnom povolaní živilo približne 300 ľudí
z celého Československa. Z toho asi 200
muzikantov v baroch na Západe, ktorí zo
zahraničia prinášali devízy, a hádam 100
takých bláznov doma, ako som bol ja. Šéfka mi povedala: „Skús to, veď čoskoro sa
vrátiš!“ Nemala pravdu, ja som sa dodnes
nezastavil!
Vytvoril som stovky plagátov, sú bohato zastúpené v Múzeu dizajnu. Ilustroval
som knižky Feldeka, Šikulu, Mórica, Válka,
Friedovej, Mikovej, Banáša, Búzu, Ondrejičku... Len pre časopis Slovenka som asi
15 rokov ilustroval týždeň čo týždeň poviedky. Bolo to na tisícky ilustrácií... Ale
medzitým som napísal aj niekoľko kníh –
Ezra, Utešiteľ žien, Mejdan či 100 + jeden
deň Ivana Popoviča.
Splnili ste si aj svoje filmárske sny...
Slovenská filmová tvorba sa v roku 1965
rozhodla založiť Štúdio trikového a kresleného filmu. Poslali pár ľudí do Prahy na
skusy a potom nás ako potenciálnych autorov pozvali na rozhovor. Boli tam Tomáš
Janovic, Viktor Kubal, hudobník Sveťo
Stračina, ja a môj brat, výtvarník Vladimír
Popovič. Vysvetľovali nám, ako ťažko sa to
robí, koľko tisíc obrázkov treba nakresliť,
aby sa to pekne hýbalo. S bratom sme sa
na seba pozreli a už sme vedeli, kto urobí
prvý kreslený film nového štúdia! Vznikol
vtedy Pingvin o chlapíkovi, ktorý sa chce
obesiť, ale bezradný sa ocitne na rúbanisku, kde zostali len samé pne.
Deti sa s vašou tvorbou stretnú aj
v nemocnici na Kramároch, však?
Z tejto práce mám radosť dodnes. Riaditeľ výstavby detskej fakultnej nemocnice bol horolezec a môj dobrý kamarát
Ivan Fiala. Požiadal ma, aby som urobil
výzdobu pre novú nemocnicu. Komisia to
schválila, a tak som spracoval návrhy keramických obkladov stien pre 12 ambulantných čakární na ploche asi 140 m2. Deti

poznali moje slniečka, zajačikov aj veselé
postavičky z knižiek a menej sa báli toho,
čo ich v nemocnici čaká.
Je dobré, keď sa synovia „potatia“.
Dávid, ty si od začiatku smeroval k podobnej práci?
Ani nie, vyštudoval som chémiu. Zamladi som veľmi túžil po fotoaparáte a otec
mi ho daroval, keď som mal asi šestnásť.
Na strednej škole som plával – a celkom
dobre –, dodnes mám odloženú škatuľu
od topánok plnú medailí. Na fotenie mi
nezostalo veľa času, no na vysokej som
sa už svojmu koníčku venoval viac. Otec
mi odporúčal začať krajinou, potom fotiť
zátišia, interiéry, nakoniec prejsť k tomu
najťažšiemu, čo sú vo fotografii ženské
akty. Ja som radšej začal tými aktmi! Až po
rokoch došlo aj na krajinu (smiech). Ale
otcovi sa fotografie veľmi páčili, to ma povzbudilo.
V 90. rokoch dostal otec v Nemecku
nejakú cenu a kúpil za ňu náš prvý počítač Sinclair ZX Spectrum. Kým sa vrátil
od susedky s preloženým návodom, my

52-dielny seriál Mať tak o koliesko viac!
Mladých divákov uvedie do sveta vynálezov a objavov, ktoré im zrozumiteľne
vysvetľuje. Kvôli „politicky“ vynúteným
prestávkam vznikal seriál dlhých 13 rokov, no ide o vôbec najväčší projekt Slovenskej televízie v oblasti animovaného
filmu. Seriál získal množstvo ocenení
doma i vo svete, na medzinárodných
festivaloch od Kremnických gagov cez
Pchjongjang až po Mníchov. V roku 2016

práve na prestížnom festivale v Mníchove bolo „koliesko“ zapísané do katalógu
„Kvalita v celosvetovej detskej televíznej
tvorbe“.

Dávidova snímka z Barmy má názov
„Najlepšie veci v živote sú zadarmo“
deti sme sa už na ňom hrali! Zachytil som
trend hneď na začiatku a počítač mi učaroval.
Vďaka spolupráci s technicky zdatným
synom sa Ivanova kreativita bez problémov prehupla cez nástrahy digitálneho sveta. Dávid mal pritom príležitosť
rozvinúť svoj talent v mnohých ďalších
smeroch. Ako zohraná dvojica vytvorili

Na čom pracujete v súčasnosti?
Dokončujeme krátky animovaný film,
v ktorom vystupujú aj živí herci. Volá sa
Miro jilo, čo znamená moje srdce a je
o vzťahoch medzi gadžami a Rómami.
Rómovia sa u nás objavili už v 13. storočí a ešte stále sa len učíme hľadať cesty
k sebe (!). Film by mal byť hotový na jeseň, veríme, že ministerstvo školstva prejaví záujem poskytnúť ho školám. Popri
tom sa venujeme knihám, hudobným
spotom či videám najmä z oblasti zdravotníckej osvety. Práce je, našťastie, stále
dosť!
Tých, čo by chceli vedieť a vidieť viac,
pozývame na stránku www.mystudio.sk
Zhovárala sa Jana Škutková
Ilustrácie a snímky I. a D. Popovičovci
15

Zvonček električky zaznel
v Bratislave prvýkrát pred 125 rokmi
Kto z nás si občas nezanadával na tlačenicu v autobuse či dvere električky zavreté pred nosom?
Pošomreme si na nedostatky, pričom si ani neuvedomíme, aký obrovský rozsah služieb
nám bratislavský dopravný podnik poskytuje. A robí tak už neuveriteľných 125 rokov!
Významné výročie si Bratislavčania pripomenuli spolu s „dopravákmi“ netradičnými jazdami
v historických električkách, trolejbusoch aj autobusoch.
Zaujímavé údaje o začiatkoch hromadnej dopravy v našom
meste sa dozvedáme z internetovej stránky www.dpb.sk. Spájajú sa s budovaním mestskej elektrickej železnice, ktorá patrí
k najstarším v Európe i vo svete. Kým v mnohých metropolách
Európy sa hromadná preprava osôb zabezpečovala konskými železnicami, prípadne parnými električkami, Bratislava už v roku
1893 udelila koncesiu na výstavbu trate Alexandrovi Wernerovi.
V roku 1898 bola vytvorená účastinná spoločnosť P.V.V.V. – „Pozsonyi villamossági részvéntyársaság“, ktorá prevzala do svojej
správy Bratislavskú mestskú elektrickú železnicu. Po vstupe švajčiarskej firmy Evag holding v roku 1922 bola premenovaná na
Bratislavskú elektrickú účastinnú spoločnosť (BEÚS).

Prvá električka s cestujúcimi vyšla do ulíc mesta 27. augusta
1895 a v popoludňajších hodinách sa ňou previezlo až 2468 cestujúcich. V ďalších rokoch nasledovala výstavba a rozširovanie
tratí, napríklad cez dnešnú Špitálsku ulicu, Krížnu, Šafárikovo
námestie, Obchodnú ulicu, Račiansku ulicu a do ďalších lokalít,
medzi inými aj do Gaštanového hájika, k dnešnej železničnej stanici Vinohrady.
V roku 1909 sa začala prevádzka elektrickej automobilovej linky do Vydrickej doliny (dnešná Železná studienka). Trolejbusy
zabezpečovali v pracovných dňoch dopravu ľudí do zamestna-
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nia, cez víkendy a sviatky zase na rekreáciu v oblasti Železnej
studničky. Trať prevádzkovali len do roku 1915, kedy sa premávka na „Vydrickej trolejbusovej dráhe“ zastavila a trať sa zrušila.
Dôležitým medzníkom histórie MHD je výstavba železnice,
ktorá spájala Viedeň s Bratislavou. Viedla z Viedne južne od
Dunaja cez Schwechat, Hainburg, Wolfsthal na Slovensko – cez
Petržalku do centra mesta. Viedenská električka začala slávnostne premávať 5. februára 1914 odchodom o 4.15 hod. z Viedne.

Prvá svetová vojna priniesla jej zastavenie a tiež úbytok personálu elektrickej železnice. Dopravu na elektrickej železnici
zabezpečovali od otvorenia premávky vozidlá budapeštianskej
továrne GANZ. Po vzniku Československa sa dopravca preorientoval na vozidlá domácich fabrík Studénka, BEZ – Siemens či
Královopolská strojírna Brno.
Postupný nárast obyvateľov mesta znamenal aj rozšírenie tratí,
napr. novú električkovú linku Ck z oblasti Račianskej ulice do
Karlovej Vsi a v roku 1935 ďalšiu električkovú linku „E“.
V roku 1941 vyšli do ulíc mesta trolejbusy MAN-Siemens na
linke „M“, ktorá nahradila rovnomennú autobusovú linku spájajúcu Redutu na Palackého ulici s Hlavným nádražím. V tom istom roku začala premávať druhá trolejbusová linka na Patrónku.
O ďalšie dva roky bola autobusová linka „H“ nahradená rovnomennou trolejbusovou linkou premávajúcou z Červeného kríža
na Kolibu.
Číselné označenie liniek sa zaviedlo v roku 1944. Nemecké vojská zdemolovali trolejové vedenia, poškodili koľajnice, vozidlá,
niektoré autobusy odcudzili a ich vyčíňanie viedlo k úplnému
zastaveniu mestskej hromadnej dopravy. Po skončení vojny sa
pristúpilo k rýchlemu obnoveniu mestskej dopravy.
Na rakúskej strane došlo k obnoveniu trate viedenskej elektrickej železnice, no do roku 1959 trať v úseku hranica Berg –
Wolfsthal postupne demontovali. Na slovenskej strane existovala ešte v 80. rokoch 20. storočia. Hoci sa predvojnové spojenie
s Viedňou už neobnovilo, električková doprava sa do Petržalky

vrátila po oprave Starého mosta. 28. apríla 1951 začala túto časť
Bratislavy obsluhovať električková linka č. 4 na trase Petržalka Sad – Nová doba a späť. Pre zlý technický stav koľají na Starom
moste električkovú dopravu do Petržalky v roku 1961 zastavili.
Po znárodnení spoločnosti BEÚS v roku 1948 začal mestskú
hromadnú dopravu zabezpečovať komunálny podnik Dopravné
závody mesta Bratislava. Rástla predovšetkým autobusová a električková doprava. Mesto sa postupne rozrastalo o nové sídliská,
no rozširovanie koľajových tratí veľmi meškalo.
V ďalších desaťročiach 20. storočia sa koncepcie dopravy postupne menili. Kým v 70. rokoch sa trolejbusy obmedzovali a počítalo sa s nimi len v náročnejších terénoch Kramárov a Koliby,
neskôr sa trolejbusové linky opäť posilnili. Zaviedli sa kĺbové
vozidlá s vyššou kapacitou a postupne sa presadil samoobslužný
systém. Stavba metra alebo mestskej rýchlodráhy, o ktorej sa uvažovalo a začalo sa aj s výstavbou koncových staníc, sa nakoniec
nezrealizovala.
Neskorší vývoj si už mnohí z nás pamätajú. Postupne sa zavádzali stále modernejšie vozidlá a väčší dôraz sa kládol aj na ekologickú prevádzku. Vozidlový park dopravného podniku sa darí
obnovovať aj vďaka finančným prostriedkom získaným z fondov
Európskej únie, no zdroje na obnovu nachádzajú DPB a mesto
aj vo vlastných rozpočtoch. Počas svojho okrúhleho výročia
predstavil podnik verejnosti najnovší prírastok. Autobusy Solaris New Urbino 18 majú špeciálnu úpravu na prepravu batožiny,
vysokovýkonnú klimatizáciu a spĺňajú najvyššiu emisnú normu.

Historická električka
už zažila veľa, ale cestujúcich v rúškach vozila
po prvýkrát

Elegantný „Fúkač“ v uliciach súčasného mesta

Najmodernejší prírastok do vozidlového parku DPB

 estujúci sa na jeden deň
C
s radosťou vrátili do minulosti
Pri príležitosti osláv 125. výročia MHD sa 27. augusta vydalo
do ulíc niekoľko historických vozidiel. Bratislavčania, ale aj mnohí návštevníci mesta sa mohli previezť električkou, trolejbusom
či autobusom, ktorými sa vozili ešte ich starí rodičia. Trasy liniek
boli koncipované tak, aby čo najvernejšie odrážali historické trasy liniek jednotlivých trakcií.
K najväčším klenotom, aké sa vo vozovom parku dochovali
a na jeden deň sa vrátili k svojej pôvodnej funkcii, je 110-ročná
električka GANZ č. 104, vyrobená v roku 1910 v Budapešti.
Na svoju dobu išlo o fascinujúci vozeň, ktorý obyvateľov vtedajšieho Prešporka ohromoval eleganciou a majestátnosťou. V prvom období prevádzky sa pritom nejednalo o bežnú električku,
ale o vagón bez motora určený pre špeciálne robotnícke vlaky.
Do dynamitovej továrne v Gaštanovom hájiku bolo potrebné
každý deň naraz priviezť a odviezť stovky robotníkov. Vtedajšie
električky však neponúkali postačujúcu kapacitu, a preto začal
dopravný podnik prevádzkovať posilové robotnícke vlaky. Za
električku sa zapojili ďalšie tri veľkokapacitné vozne, pričom takáto extrémne dlhá, až 42 metrov dlhá 4-vozňová súprava dokázala odviezť takmer 300 robotníkov.

Autobusy Karosa ŠM 11 si
ešte mnohí z nás pamätajú
Bolo veľmi náročné ovládať takúto dlhú súpravu, pretože bola
extrémne ťažká. A aby sa s ňou dalo ubrzdiť, súprava bola vybavená kompresorom a netypickými vzduchovými brzdami, ktoré ovládal vodič z prvého vozňa. Pri brzdení celá súprava vždy
nahlas syčala (fúkala), čo bolo pre električky v Bratislave veľmi
netypické. Personál im dal prezývku “Fúkače”.
V roku 1926 dostal vozeň motor, nový zeleno-šedý náter a bol
schopný premávať už ako bežná električka. Na konci 40-tych
rokov začalo byť vozidlo zastarané, a tak na jeho podvozku postavili dielenskí pracovníci dopravného podniku novú modernú
električku BMEŽ č. 44, ktorá jazdila až do 70-tych rokov.
Jana Škutková
Zdroje informácií o rozvoji dopravy v Bratislave
a historických snímok: www.dpb.sk a facebooková stránka
Dopravný podnik Bratislava
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Detská ŠINTER liga vstupuje do 4. ročníka
Športovci vedia, že koniec je až po záverečnom hvizde rozhodcu. Ten v nedokončenej súťažnej korona-sezóne nezaznel a aj preto šinterky a šintri nemohli
spoznať víťaza svojej ligy. Je tu však nový školský rok a s ním aj ďalší ročník tejto školskej súťaže. Ak to situácia umožní a podarí sa opäť rozbehnúť ŠINTER krúžky, od októbra sa bude pokračovať v tréningu hádzania
lôpt do deravých košov, lebo je tu nová sezóna 2020/2021.
ŠINTER liga v Novom Meste vstupuje do svojho štvrtého, hoci
trošku neistého ročníka. Na šinterky a šintrov čakajú tri novomestské turnaje, Mikulášsky, Valentínsky a Veľkonočný, ako aj
záverečný Turnaj o majstra, na ktorom budú bojovať aj s ďalšími
šiestimi tímami z Vrakune a Podunajských Biskupíc. Teda, ak to
opäť „hráč“ COVID s číslom 19 nezmení. Martin Huňa, zakladateľ tejto aktivity a riaditeľ o.z. ŠINTER, konštatuje: „Na záverečný Turnaj o majstra, ktorý sa kvôli korone nekonal, sme mali
pripravených viacero noviniek. Jednou z nich malo byť, aby sa
hráči aj deti v hľadisku z partnerských ZŠ pokúsili o zápis do
Guinessovej knihy rekordov a pomohli tak spropagovať šport
a pohyb medzi deťmi. V čom, to zatiaľ neprezradíme a necháme
si to pre seba na budúci jún. Škoda, že to nevyšlo. Ale nevadí,
pokračujeme a snáď už čoskoro opäť trénujeme.“
Tri

základné školy a ich tri tímy
sa pobijú o Majstra ŠINTER ligy
Popularita basketbalu medzi deťmi základných škôl v Novom Meste postupne naberá obrátky. Tri zmiešané družstvá by
aj v nadchádzajúcom ročníku malo tvoriť približne 60 dievčat
a chlapcov z tímov Teplická Wizards, Riazanská Fires a Cádrová
Musketeers. Mali by trénovať v rámci voľnočasových krúžkov už
od októbra v telocvičniach na domovských základných školách.
Aj teraz budú pre všetkých pripravené tímové
dresy a basket lopty. Rodičia, ktorí chcú deti prihlásiť do ŠINTER krúžkov, môžu tak urobiť u trénerov, kontakty sú na webe: www.sinterliga.sk
ŠINTER

krúžky deťom otvárajú
cestu do klubového basketbalu
Popri ŠINTER lige sa basketbal trénuje aj v tradičných a novovznikajúcich športových kluboch. „Teší nás, že deti sú zapálené
pre tento šport, ich počet rastie a dokonca viacerí z nich si už našli cestu do úspešného klubu a začali hrávať basketbal súťažne

Nadácia SPP podporila
projekty strediska kultúry
Po úspešnom čerpaní grantu na modernizáciu učebne, s ktorým Stredisko kultúry Vajnorská uspelo v BSK, sa nám v lete podarilo získať ďalšie finančné prostriedky. Nadácia SPP podporila projekt dištančného vzdelávania sumou 2000 eur.
Peniaze budú využité na nákup nového video a audio vybavenia, keďže sme dištančné štúdio do týchto chvíľ prevádzkovali len so zapožičanou technikou. Vďaka
investícii do technického zabezpečenia budeme môcť divákom na novom youtubovom kanáli prinášať kvalitnejší video obsah. Už od začiatku kultúrnej sezóny budeme prinášať videoprednášky, rozhovory či predstavovať dostupné kurzy. Pribudnúť
by mali zostrihy a záznamy organizovaných podujatí, ktoré si naši návštevníci budú
môcť pozrieť aj z pohodlia domova. 
(sk)

18

za Inter. Počas karantény sme aj my založili vlastný oddiel ŠINTER Vrakuňa, keďže vidíme v tejto časti Bratislavy dostatočný
potenciál na fungovanie niečoho menšieho a lokálneho,“ dodáva Martin Huňa. Zostáva veriť, že deti počas prestávky na školský
šport nezanevreli a tí talentovanejší a pre basket zapálenejší novomestskí šintri si vďaka spolupráci ŠINTER − Inter a blízkosti športovej haly na Pasienkoch cestu do EUROVIA arény nájdu. Dvere
do veľkého basketbalu v legendárnom Interi sú otvorené...
Martin Huňa, Miroslav Švec, o.z. ŠINTER

Na Garde súťažili mladí atléti
V športovom areáli Pavla Gleska na Mladej Garde, domovskom
stánku atletického oddielu TJ Slávia STU Bratislava, sa v prvý septembrový deň uskutočnili atletické súťaže 5. Letnej univerziády
SR a zároveň 36. ročník medzinárodného atletického mítingu Memoriál Tomáša Babiaka.
Na preteky univerziády sa tento rok prihlásil rekordný počet
športovcov, viac ako 120 študentov a študentiek z 15 univerzít,
resp. vysokých škôl. Spolu s pretekármi prihlásenými na 36.
ročník medzinárodného mítingu Memoriál Tomáša Babiaka sa
očakávali kvalitné preteky a dramatické súboje. Nanešťastie, počasie pripravilo organizátorom aj samotným pretekárom jesenný
šok vo forme dažďa, vetra a chladu. Chuť pretekárov bojovať to
však neznížilo a predviedli kvalitné výkony. Na víťazov čakali unikátne medaily z dielne kremnickej mincovne zabezpečené Žilinskou univerzitou.
Ťahákom pretekov boli disciplíny, v ktorých sa predstavili úradujúci majstri SR z víkendových majstrovstiev. Beh na 100 m, 200
m a 110 m prekážok vyhral Matej Balúch v skvelých časoch 10,86
s, 21,54 s a 14,40 s. Medzi ženami na rovnakých tratiach na 100 m
a 200 m triumfovala domáca reprezentantka Slávie STU Miriam
Cidoríková časmi 12,61 s a 25,88 s. V memoriálovej disciplíne,

teda v súťaži oštepárov, zvíťazil minuloročný víťaz Maximilán Slezák z Dukly Banská Bystrica hodom dlhým 68,71 m. Druhý skončil Patrik Michalec (60,41 m) a tretí Gabriel Katrenič (51,55 m).
Farby domácej Slávie STU hájili Martin Žlnaj a Jakub Hromada,
ktorí skončili štvrtý, resp. piaty. Medzi ženami v rovnakej disciplíne triumfovala Karolína Hamráková z Akademiku TU Košice výkonom 38,59 m.
Výborné výkony predviedol vrhač Adrián Baran (Vranov nad
Topľou), ktorý vyhral guľu v novom osobnom rekorde 17,23 m.
Zaujímavé súboje boli aj v rámci jednej z najpočetnejšie obsadených disciplín v behu na 5000 m, ktorú vyhral favorit behu Michal Mojžiš z Dukly Banská Bystrica v čase 15:17,19 min. Medzi
ženami na kratšej trati na 3000 m triumfovala jeho oddielová kolegyňa Elena Dušková v čase 9:58,49 min. Súčasťou mítingu boli
aj dve spomienkové disciplíny na už nežijúcich nestorov domácej atletiky. Cenu Pavla Gleska na 800 m mužov získal Alexander
Jablokov (Slávia UK Bratislava) časom 1:55,58 min a Cenu Štefana
Molnára v skoku do diaľky mužov Dávid Búrik z UVLF Košice výkonom 567 cm.
Branislav Droščák, AO TJ Slávia STU Bratislava
Snímky Emil Hrabovský

INZERCIA
Prenajmite si priestor podľa želania a potrieb
Plánujete konferenciu či firemný večierok? Hľadáte vhodné priestory na klubové
stretnutie, skúšky divadelných predstavení, talkshow či stand-up?
V Dome Kultúry na Kramároch na Stromovej 18 ponúkame širokú škálu priestorov na
prenájom, ktoré vám vieme prispôsobiť na mieru.
Kontakt: prenajmy@skvajnorska.sk alebo tel. č. 0903 646 018.

Inzercia 02 – 06 – 2020

Inzercia 03 – 06 - 2020

Vodoinštalatérstvo – oprava, montáž. 0904572977.
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Pozývame
DOM KULTÚRY KRAMÁRE
Stromová 18
tel.: 02/54 77 11 48
manager@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV
10. 10., sobota, 7. – 13. hod.
Medzinárodné výmenné stretnutie zberateľov mincí, medailí, odznakov,
starých pohľadníc, telefónnych kariet, kníh, gramoplatní, plagátov, filatelie,
pivných podložiek, vyznamenaní, etikiet, plagátov...

PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ
20. 10., utorok, od 18. hod.
Motivačná prednáška o pozitívnom myslení Pavla „Hiraxa“ Baričáka
21. 10., streda, od 18. hod.
Motivačná prednáška o pozitívnom myslení Pavla „Hiraxa“ Baričáka
KLUBOVÉ PODUJATIA
07. 10., streda, 16.30 – 18.30 hod.
Venuša – klubové stretnutie Ligy proti rakovine

KURZY
Každý pondelok od 18. do 21. hod.
Tanečná škola GALA
Každý utorok od 17. do 19:30 hod.
Cvičenia pilates
Vo štvrtok 10. 10., v stredu 16. 10. a vo štvrtok 24. 10.
Fotokrúžok Ateliér fantázie pre deti od 7 do 18 rokov
Každý pondelok a štvrtok
Hodiny spevu

15. 10., štvrtok, 16. – 18. hod.
Klub priateľov opery

STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVANOVÉ MESTO VAJNORSKÁ 21

17. 10., sobota, 9. – 14. hod.
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov

tel.: 02/44 37 37 60
info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk
nájdete nás aj na FB: https://www.facebook.com/strediskokulturybanm

18. 10., nedeľa, 9. – 14. hod.
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
22. 10., štvrtok, 16.30 – 18.30 hod.
Venuša – klubové stretnutie Ligy proti rakovine
HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY
Tradičné, a predsa vždy nové terapeutické hudobno–tanečné programy
ČAJE O PIATEJ v sobotu od 17.00 h. Živá hudba 60. - 90. rokov, žrebovanie
vstupeniek.
03. 10., sobota, od 17. do 21. hod.
10. 10., sobota, od 17. do 21. hod.
17. 10., sobota, od 17. do 21. hod.

KURZY
Každý pondelok od 16. do 18. hod.
Výuka klavíra
Každý pondelok od 18. do 20. hod.
Sahadža joga
KLUBOVÉ STRETNUTIA
1. 10., štvrtok, od 16. do 18. hod.
Patchwork
27. 10., utorok, od 17. do 19. hod.
Bratislavský včelársky spolok

Úspešný rok výtvarného štúdia
Výtvarné štúdio pre pokročilých, ktorý vedie akademická sochárka Magda
Burmeková, sa v Stredisku kultúry na Vajnorskej roky teší priazni návštevníkov.
Jej „žiačky“ slávili úspech aj na 57. ročníku krajského kola postupovej súťaže
a výstavy neprofesionálnej tvorby – Výtvarné spektrum 2020, organizovanej
Bratislavským samosprávnym krajom a Malokarpatským osvetovým strediskom
v Modre.
Vo vekovej skupine nad 26 rokov sa súťaže zúčastnilo 93 autorov, ktorí v Zichyho
paláci vystavili spolu 328 diel. Z nášho výtvarného štúdia sa do súťaže prihlásilo až
päť súťažiacich, pričom hneď tri dámy boli odbornou
porotou aj ocenené - Milica Frimmerová za
kolekciu Zlaté časy (kombinovaná technika)
a Óda na radosť (akryl), Andrea Pašteková za
kolekciu Konflikt na prechádzke a Párty duchov
(kombinovaná technika) a Elena Povincová za
Tiché priateľstvá (tiež kombinovaná technika).
Všetkým vystavovateľom a predovšetkým
oceneným autorkám gratulujeme a tešíme
sa, že výtvarné štúdio budeme môcť u nás na
Vajnorskej otvoriť aj nadchádzajúcu sezónu.
A možno opäť s odmenami v podobe ocenení
na ďalších ročníkoch súťaží neprofesionálnej
výtvarnej tvorby.

