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Ako sme leto priniesli a zimu vyniesli...

Sviatok práce je aj o slobode
Boli časy, keď rozprávanie o veľkej hospodárskej
kríze v prvej tretine 20. storočia znelo tým, čo ju
nezažili, ako rozprávky starej matere. Nečudo. Narodili sa do obdobia, keď pojem nezamestnanosť
patril u nás do kategórie neznámych, ba čo viac,
plná zamestnanosť bola jedným zo základných
pilierov politiky štátu. Nezamestnanosť ako nový
fenomén sa vynorila až so zmenou politických a
ekonomických pomerov, keď sa na Slovensku začalo udomácňovať trhové hospodárstvo.
Slovač si za tých necelých dvadsať rokov pomaly už aj zvykla, že i v našich končinách môžu byť ľudia bez práce, ale na také čosi, ako je súčasná ﬁnančná a hospodárska kríza, predsa len nebola pripravená. Prepad
priemyselnej výroby, ktorá v januári klesla medziročne o vyše 30 percent,
mnohých priam vydesila. Medzi nimi aj zamestnancov v automobilovom
priemysle, v ktorom sa Slovensko už cítilo ako veľmoc. Kríza zamiešala
karty v celom hospodárstve a, zdá sa, ešte nepovedala posledné slovo.
Naznačujú to i správy z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa
jeho údajov vlani v decembri evidovali úrady práce 218 920 osôb schopných ihneď nastúpiť do zamestnania. V januári 2009 sa ich počet zvýšil
na 239 252 a v marci dokonca na 312-tisíc. Nezamestnanosť vzrástla
vo všetkých slovenských krajoch a ústredie očakáva, že v najbližších mesiacoch sa dopady krízy ešte prehĺbia.
Popredné americké banky ohlásili v týchto dňoch zlepšenie štvrťročných výsledkov a rozdúchali iskierku nádeje, že kríze by pomaly mohlo
začať odzváňať. Ak táto iskierka aj bola reálna, ekonómovia sú vo svojich
prognózach opatrní: vraj, na Slovensku by sme zlepšenie mohli pocítiť
až začiatkom budúceho roka. Nateraz témou dňa zostáva zväčšovanie
armády nezamestnaných, znižovanie platov a, žiaľ, i vydieranie. Veď ako
inak nazvať zamestnávateľov, ktorí sa pod kepienkom krízy zbavujú ľudí
pracujúcich na trvalý pracovný pomer a nahrádzajú ich živnostníkmi?
Alebo svojich kmeňových zamestnancov tlačia do polohy živnostníkov
za podmienok hraničiacich s bezprávím? Do akej miery sú potom ľudia
– najmä na prahu dôchodkového veku alebo zavalení pôžičkami – slobodní vo svojom rozhodovaní?
Aj nad takýmito javmi by sme sa mali zamyslieť v prvý májový deň, ktorý
je v kalendári vyhradený Sviatku práce. Predovšetkým si treba uvedomiť,
že to nie je žiadny komunistický sviatok, ako ho mnohí prezentujú. Pripomeňme si, že sa oslavuje už od roku 1890 a vznikol ako prejav solidarity zamestnancov celého sveta s obeťami masového štrajku robotníkov za osemhodinový pracovný čas v americkom Chicagu v roku 1886.
A takisto skutočnosť, že u nás prvý raz vyhlásil Sviatok práce za štátny
už prezident Masaryk v roku 1919. Zalistujme si v dejinách, ozrejmime si
podstatu tohto sviatku, jeho zmysel pre ľudskú dôstojnosť a slobodu.
Richard Frimmel
starosta

Dňa 1. apríla sme spoločne s viac
ako 300 deťmi zo školských klubov detí pri ZŠ s MŠ v mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto priniesli na Kuchajdu stužkami a vajíčkami vyzdobené konáre briez
– letečká alebo lésoly symbolizujúce prebúdzajúcu sa jar a teplé
slnečné dni. Slávnostne sme ich
odovzdali pozvaným zástupcom
z referátu školstva, kultúry a športu MÚ BNM a riaditeľke SK BNM.
V zápätí nato deti zo ZŠ s MŠ Česká, Odborárska a Za kasárňou
za spevu obradových piesní symbolicky utopili kiselicu – figurínu
vyzlečenú z ľudového kroja, ktorá
symbolizuje odchádzajúcu zimu.
Takéto spoločné vítanie jari pod-

ľa tradičných ľudových zvykov sa
konalo už tretí rok.
J. Dózsová

Richardovi Frimmelovi udelili Bronzové kruhy SOV
V galérii čerstvých nositeľov vyznamenania Bronzové kruhy Slovenského olympijského výboru je aj starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Richard Frimmel. Ocenenie mu na 37. valnom zhromaždení Slovenského olympijského výboru (SOV), ktoré sa konalo 3. apríla v hoteli Holiday Inn, odovzdal prezident SOV František Chmelár a
čestný člen Medzinárodného olympijského výboru Vladimír Černušák.
Bronzové kruhy udeľuje SOV držiteľom bronzových medailí na letných i zimných olympijských hrách, výnimočne i športovcom, ktorí
sa umiestnili na bodovanom 4. až 6. mieste, ako aj osobnostiam
športového, politického a spoločenského života za dlhoročnú prácu
a prínos pre rozvoj domáceho olympijského hnutia a športu alebo
za príkladný čin. Richard Frimmel sa stal ich nositeľom ako bývalý
popredný športový funkcionár – výkonný tajomník Slovenského združenia telesnej kultúry a popredný basketbalový tréner, ktorého zdobí
zisk titulov majstra SR. Slovenský olympijský výbor tiež ocenil, že
mestská časť Bratislava-Nové Mesto pod jeho vedením pravidelne
pomáha pri organizovaní hlavného Behu olympijského dňa na Kuchajde.
„Ocenenie ma prekvapilo, pretože tých štyridsať rokov, ktoré som
aktívne prežil v slovenskom športe, či už ako hráč, tréner alebo funkcionár, sa mi zdali ako dosť vzdialené,“ podelil sa o svoje pocity
po slávnostnom akte Richard Frimmel. „Toto vyznamenanie považujem za veľké, a hlavne preto, že pri jeho preberaní som sa ocitol na jednom pódiu s ľuďmi, ktorých som vždy uznával ako športovcov, funkcionárov. V období, keď som v športe aktívne pôsobil, mnohí z nich
boli mojím vzorom. Myslím si, že takéto ocenenie je povzbudením
i do budúcna.“
Pokračovanie na strane 3

Historický minikalendár – MÁJ
1. máj 2004 – Slovensko rozšírilo rady štátov Európskej únie
3. máj – Svetový deň slobody tlače (UNESCO)
5. máj 1949 – predstavitelia 10 európskych štátov podpísali v Londýne Štatút Rady Európy, čím túto organizáciu konštituovali
8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom; 9. máj – Deň Európy; 15. máj – Medzinárodný deň rodiny
18. máj – Medzinárodný deň múzeí; 31. máj – Svetový deň bez tabaku (WHO)
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Zastupiteľstvo prijalo rad dôležitých rozhodnutí
Hospodárenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2008 sa skončilo s prebytkom vyše 11,4 milióna korún (viac ako 379,4 tisíca eura). Vyplýva
to zo záverečného účtu mestskej časti za uplynulý rok, ktorý miestne zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 22. apríla. Prebytok bude použitý
na tvorbu rezervného fondu.
Päť bezbariérových bytov v dome na Športovej ul. 5 by sa nemalo predávať
do vlastníctva ich nájomcom. Tento názor prezentovala väčšina poslancov
pri hlasovaní o návrhu na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti z júna 2008 o určení domu na Športovej č. 5 ako domu osobitného určenia. Nariadenie nezrušili napriek rozhodnutiu ružinovského stavebného úradu,
ktorý určenie domu posudzoval, že dom na Športovej nie je domom osobitného určenia. Predstavitelia Nového Mesta však vec vidia inak. Uvedený dom
dala postaviť mestská časť so zámerom riešiť potreby zdravotne ťažko postihnutých občanov, ktorí majú na bývanie osobité požiadavky a takýmto ľuďom
by mal slúžiť aj v budúcnosti.
Obyvatelia bezbariérových bytov trvajú na tom, aby im ich mestská časť predala do vlastníctva a dožadujú sa toho aj na súde. „My budeme rešpektovať
rozhodnutie súdu,“ konštatoval starosta Richard Frimmel.
Čo čaká novomestské školstvo v budúcom školskom roku, o tom hovorí
Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2009/2010. Predpokladá sa, že v budúcom školskom roku bude osem novomestských základných
škôl (ZŠ) navštevovať dovedna 2243 žiakov, teda o 24 viac ako v súčasnosti.
V 11 materských školách sa ráta s približne 920 deťmi. Novo zapísaných detí
je však oveľa viac, ako sú škôlky schopné prijať. Prijatých detí je 263, neprijatých 232. Problémom je však prechod detí zo škôlok do ZŠ. Miestna samospráva to chce riešiť vyplácaním motivačného príspevku pre tie novomestské
deti, ktoré prejdú do ZŠ v rámci mestskej časti. Príspevok 20 eur bude vyplácaný zo sponzorských peňazí.
Novinkou je i príspevok na plavecký výcvik predškolákov a žiakov tretích
ročníkov ZŠ v sume 20 eur na dieťa.
V programe rokovania bolo niekoľko materiálov, ktoré sa týkajú parkovania
vozidiel v mestskej časti. Zastupiteľstvo schválilo zásady na vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta, a to osobitne pre fyzické osoby, právnické osoby a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Fyzické aj právnické
osoby sa môžu rozhodnúť pre parkovanie časovo neobmedzené i obmedzené.
Poslanci schválili aj všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zvýšili sadzby
dane za parkovanie motorových vozidiel. Ročná daň sa zvýšila na 1124,20
eura (33 867 Sk). Toto je základ dane, z ktorého jej správca môže daňovníkovi
poskytnúť úľavu vo výške 50 alebo 65 percent. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. júla 2009.
Poslanci schválili kúpu budovy prvej konskej železnice, ktorá ﬁguruje
aj v erbe mestskej časti, a pozemok pod ňou za 1,150 milióna eura
(34 644 900 Sk). Jednomyseľnú podporu poslancov získal návrh na revitalizáciu štyroch verejných priestranstiev, na ktoré chce mestská časť získať
prostriedky z európskych fondov. Ide o verejné priestranstvo v Mierovej kolónii, Rešetková-Osadná, Hálkova-Brezovská a Ľudové námestie.
Zastupiteľstvo schválilo tiež zmeny a doplnky záväznej časti územného plánu
zóny Podhorský pás, diferencované poskytovanie zliav zo stravného dôchodcom, zásady určovania úhrad za poskytované opatrovateľské služby, zásady
poskytovania obecných bytov v mestskej časti, správu o vybavovaní sťažností
a petícií v roku 2008 a prijali rad ďalších rozhodnutí.
Alžbeta Klesnilová

Novému Mestu záleží na Poliklinike
na Tehelnej
Samospráva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je znepokojená sťažnosťami občanov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Poliklinike Tehelná, a. s., na Tehelnej ulici, ktorá sa nachádza
na území mestskej časti. Novomestskej samosprávy sa nespokojnosť občanov so zhoršujúcimi sa službami a redukciou odborných ambulancií dotýka o to viac, že už v začiatkoch privatizácie zdravotníckych zariadení mala záujem získať túto polikliniku
do majetku mestskej časti so zámerom, aby Novomešťanom,
ako aj ostatným obyvateľom okresu Bratislava III mohla vytvoriť
podmienky na kvalitnú zdravotnú starostlivosť. S týmto zámerom
podala niekoľko privatizačných projektov, naposledy v roku 2002.
Aby mestská časť mohla svoj zámer realizovať, od Fondu národného majetku žiadala oddlženie majetku, čo sa však nestalo.
Hoci ešte v októbri 2008 z Fondu národného majetku vyšla informácia, že situácia v Poliklinike Tehelná je „napriek nevyrovnaným
záväzkom stabilizovaná“, v decembri 2008 Občianske združenie
(OZ) CELZIUS, sekcia všeobecných lekárov, so sídlom na Tehelnej
oslovilo novomestský miestny úrad so žiadosťou o pomoc pri riešení problémov v uvedenej poliklinike. Problémy, na ktoré upozornilo, sa týkajú poskytovania primárnej i špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Združenie poukázalo na zrušenie jednej z dvoch
neurologických ambulancií, na odchod očných lekárov, internistky, ktorá suplovala aj zrušenú geriatrickú ambulanciu, ukončenie
poskytovania EKG vyšetrenia odchodom Medicínskeho centra
ProCare, ako aj na zrušenie jedálne a bufetu, ktorý využívali aj
pacienti prichádzajúci na odbery nalačno.
Na základe žiadosti občianskeho združenia starosta mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto Richard Frimmel oslovil listami z 15. januára 2009 riaditeľku odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Oľgu Veselú a riaditeľa spoločnosti Poliklinika Tehelná, a. s., Jána Tótha so žiadosťou o poskytnutie
podrobnejšej informácie.
Lekárka samosprávneho kraja starostu v liste z 2. februára informovala, že situácia v poliklinike bola preskúmaná na porade
na Úrade BSK 21. januára 2009 za účasti zástupcov OZ CELZIUS,
ako aj Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Výsledkom rokovania o. i. je, že BSK analyzuje zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov okresu Bratislava III, analýzu
prerokuje so VšZP a následne budú prijaté nápravné opatrenia
najneskôr do 28. februára 2009.
O prijatých opatreniach samospráva Nového Mesta zatiaľ nemá
žiadne informácie.
Pokiaľ ide o budúcnosť polikliniky, mestská časť svoj postoj
k nej nezmenila a naďalej trvá na tom, že budova má slúžiť svojmu pôvodnému účelu.
Gabriela Vojtechová
poslankyňa MZ BNM

Pestujme a cibrime si našu
slovenčinu

Príjemné zážitky v jarnej prírode ponúka aj sedačková lanovka
na Kamzíku
foto: M. Novák

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom, pripomína zrnko z pokladnice ľudových múdrostí a život mu
dáva za pravdu. V plejáde jazykov má však jeden
osobitné postavenie. Je ním jazyk materinský a tým
je pre väčšinu našich občanov jazyk slovenský.
Ako však v skutočnosti ovládame našu slovenčinu, jej gramatiku,
pravopis, štylistiku? Nehmýri sa až príliš nespisovnými výrazmi či
slovami prevzatými z iných jazykov? Ak áno, ako to napraviť? Aj tieto otázky stáli pri zrode ojedinelého projektu Slovenčina na kus reči,
do ktorého novomestský miestny úrad zatiahol v súčinnosti s učiteľkami slovenčiny všetkých osem klubov dôchodcov. Prečo práve tieto
kluby?
„Pretože aj dnes, v ére počítačov a internetu platí, že na osvojenie
si spisovného jazyka a rozširovanie slovnej zásoby má vplyv čítanie,“
hovorí autor projektu Dušan Jahelka, vedúci oddelenia bytového a soPokračovanie na strane 5
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Richardovi Frimmelovi udelili Bronzové kruhy SOV
Starostu potešilo, že medzi ocenenými boli aj ďalší Novomešťania.
Patrí medzi nich i Bohumil Golian, ktorý si prevzal Cenu Radovana
Kaufmana za celoživotné pôsobenie v súlade s princípmi humanizmu.
Na slávnostnom akte ho predstavili ako najúspešnejšieho volejbalistu slovenskej histórie, dvojnásobného medailistu z OH, dvojnásobného majstra sveta a majstra Európy, ako hráča s vynikajúcim zmyslom
pre fair play, ktorý si zachoval aj v pokročilom veku ako dlhoročný
popredný člen Slovenskej olympijskej akadémie. Dodajme, že Bohumil Golian je členom Poradného zboru seniorov novomestskej
samosprávy.
Novomešťan Ján Starší je držiteľom Strieborných kruhov SOV. Toto
ocenenie získal ako bývalý výborný hokejový útočník, ktorý sa neskôr
stal vynikajúcim trénerom a pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg.
Strieborné kruhy udeľuje SOV držiteľom strieborných a výnimočne
i bronzových medailí na olympijských hrách a osobnostiam svetového
a slovenského športu, politického a spoločenského života za výrazný
prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu v SR.
Medzi ocenenými Bronzovými kruhmi SOV je i Novomešťan Jaroslav
Walter, bývalý vynikajúci hokejista, ktorý sa stal úspešným trénerom
na klubovej i reprezentačnej úrovni.
Alžbeta Klesnilová

Novomestský starosta Richard Frimmel (prvý sprava)
pri preberaní ocenenia.
Foto: tv

100-ročnej Novomešťanke
zablahoželal aj starosta
Nedeľa 15. marca 2009 zostane pre rodinu Dillingerovcov obzvlášť
pamätná. V tento deň sa ich mamička, babička a prababička Gabriela
Dillingerová dožila vzácnych stých narodenín. No rovnako pamätná
bude aj sobota 21. marca, keď sa členovia rozvetvenej rodiny zišli
v závodnom klube Valčík na Podkolibskej ulici na oslave výnimočného jubilea. Čo je však dôležité, oslávenkyňa si milú udalosť vďaka
svojej psychickej i fyzickej kondícii plne vychutnala a dokonca si aj
zatancovala.
Pokračovanie na strane 4

Storočná Gabriela Dillingerová žije v spoločnej domácnosti so svojím
starším synom Pavlom a jeho manželkou Tamarou. Pochvaľuje si ich
starostlivosť i skutočnosť, že zdravie jej ešte slúži. S kyticou kvetov
prišiel pozdraviť jubilantku aj novomestský starosta Richard Frimmel.
Pri tejto príležitosti jej odovzdal pozdravný list a plaketu.

MEDZINÁRODÁ VÝSTAVA KVETOV
otvorené: štvrtok - nedeľa 900 - 1900 hod.

AREÁL INCHEBA BRATISLAVA, ORGANIZÁTOR: KULLA
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100-ročnej Novomešťanke
zablahoželal aj starosta
„Keby som nevidel na vlastné oči, ako tancuje, tak neuverím. Dožiť
sa stovky v takejto kondícii, to je dar od Boha,“ netajil nadšenie starosta bratislavského Nového Mesta Richard Frimmel, ktorý jubilantku
– niekdajšiu učiteľku – pozdravil v mene svojom i celej novomestskej
samosprávy. V pozdravnom liste vyzdvihol jej život vyplnený službou
spoločnosti. „Veď ako inak nazvať prácu učiteľa, ktorý odovzdáva
mladej generácii svoje vedomosti, skúsenosti, vštepuje do nej morálne zásady a vlieva životný optimizmus? Učiteľstvo nie je len povolanie, ale poslanie a vaša rodina sa ho drží už štyri generácie,“ ocenil
starosta hodnoty, na ktorých stavala a stavia jubilantkina rodina.
Od rodiny dostala oslávenkyňa originálny darček – rodostrom.
Na ňom najlepšie vidno, ako sa rozkošatil strom života, ktorý pred
vyše siedmimi desaťročiami „zasadila“ so svojím dnes už nebohým
manželom, bývalým vysokoškolským pedagógom. Jeho vetvy tvoria
dvaja synovia – Pavol a Juraj, dcéra Gabriela, nevesty, zať, šesť vnúčat s partnermi, jedenásť pravnúčat. Niektorí žijú v Bratislave, časť
rodiny sa roztrúsila po Slovensku i po svete. Storočnica pani Gabriely však zapôsobila ako magnet – všetci sa zlietli k svojmu rodnému
hniezdu.
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„Predtým som každú chvíľu vyliezla na Kolibu, tamojšie chodníky som
všetky dobre poznala...“ A čo číta? „Všetko, čo mi príde pod ruku.
Dokonca aj v latinčine, ktorú som učila, si prečítam nejaký ten odsek.“
Pani Gabriela si pochvaľuje, že zdravie jej, chvalabohu, zatiaľ slúži.
A my jej želáme, nech jej vydrží čo najdlhšie.

Byť aktívny a neleňošiť. Tejto zásade je pani Gabriela verná dodnes.
A ako trávi svoje dni?
„Keď sa ráno obriadim, sadnem si k televízoru, ku knihe, alebo idem
na prechádzky, ale len do blízka, ďaleko sa už neodvážim,“ hovorí.

Jubilantka pri tanci so svojím synom Jurajom.
Foto: Miloš Novák

Novomestskí učitelia oslávili
svoj sviatok
Deň učiteľov, ktorý je spätý s menom reformátora
školstva svetového významu Jana Amosa Komenského, našiel svoje miesto aj v kalendári samosprávy bratislavského Nového Mesta. Starosta Richard Frimmel
pri tejto príležitosti pozval učiteľov a vychovávateľov novomestských
základných a materských škôl na slávnostné stretnutie, ktoré sa
konalo 26. marca v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici.
„Byť učiteľom nie je jednoduché,“ prihovoril sa k účastníkom stretnutia starosta, ktorý sám vyšiel z učiteľskej rodiny. „Lebo učiteľstvo
nie je iba zamestnaním, ale poslaním s cieľom vychovať mladú generáciu, ktorá raz preberie štafetu po tých starších.“ Prítomným i neprítomným učiteľom zaželal prežívať svoju prácu tak, aby to ťažké
dokázali zatlačiť do zabudnutia a v pamäti si zachovali len to dobré.
V súvislosti s poslaním učiteľov pri výchove mladej generácie starosta neobišiel ani fakt, že ich práca ešte stále nie je dostatočne ocenená. „Verme, že príde čas, keď učitelia dostanú, čo si zaslúžia,“
vyjadril svoje želanie.

Starosta Richard
Frimmel odovzdáva ocenenie Monike Juríkovej, učiteľke ZŠ s MŠ na
ul. Za kasárňou.

Oslava Dňa učiteľov bola spojená s oceňovaním jednotlivcov
za pozoruhodné výsledky práce s deťmi a prínos pre novomestské
školstvo. Ocenenie si zo starostových rúk prevzala vedúca vychovávateliek v ZŠ s MŠ na Českej ul. Jana Adamíková, zástupkyňa
riaditeľky ZŠ s MŠ na Jeséniovej ul. Pavlína Bojnanská, učiteľka
ZŠ na Kalinčiakovej ul. Jana Grellová, učiteľka MŠ na Odborárskej ul.
Anna Schmidtová, učiteľka ZŠ a MŠ na Riazanskej ul. Miriam Palečková, učiteľka ZŠ s MŠ na Sibírskej ul. Kvetoslava Wagnerová a učiteľka ZŠ s MŠ na ul. Za kasárňou Monika Juríková. Medzi ocenených
patrí aj učiteľka ZŠ s MŠ na Cádrovej ul. Vlasta Jakubisová, ktorá
sa však na slávnostnom akte nemohla zúčastniť.
Podujatie uzavrelo vystúpenie populárneho hudobníka a speváka
Jiřího Zmožka, ktorý si na pódium pozval aj blízkeho kolegu Igora
Mamojku a manželku Marcelu. V ich podaní zneli staré dobré hity,
ktoré Jiří Zmožek pred rokmi skladal pre hviezdy českej populárnej
hudby – Karla Gotta, Hanku Zagorovú, Mariu Rottrovú, ale aj piesne
nové, predovšetkým z pripravovaného muzikálu „Veľký príbeh apoštola Pavla“.
(ak)

Ocenené učiteľky.
Foto: Miloš Novák
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Vyvrcholenie projektu
Slovenčina na kus
reči sa stala i záležitosťou známych
osobností – Ladislava Chudíka, ktorý
do Strediska kultúry
prišiel aj so svojou
manželkou (prvá sprava), Juraja Sarvaša,
Zuzany Frenglovej a
Gizely Oňovej.

Dokončenie zo strany 2

Pestujme a cibrime si našu slovenčinu
ciálnych služieb miestneho úradu. „Záujem o čítanie a literatúru však
treba prebúdzať už v najútlejšom veku a v tom môžu pomôcť najmä
starí rodičia, ktorí sú už na dôchodku. Či už čítaním rozprávok, vtipných básničiek alebo jednoduchých príbehov, ku ktorým sa potom
deti rady vracajú.“
Semináre organizované v rámci projektu vzbudili záujem 172 členov
klubov dôchodcov. Certifikát o jeho absolvovaní si prevzali 15. apríla
v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici, kde projekt vyvrcholil milým
podujatím. K jeho atmosfére nepochybne prispeli osobnosti, ktoré
k Slovensku, slovenskej reči, literatúre a poézii majú vrelý vzťah – predovšetkým herec Ladislav Chudík a jeho kolega, recitátor Juraj Sarvaš, ktorý podujatie aj moderoval.
Keď v jeho úvode dozneli tóny nádherného husľového partu v podaní Evičky Brunclíkovej, žiačky Základnej školy na Riazanskej ulici,
Juraj Sarvaš prítomným akoby prehovoril z duše: „Bol to priam zázračný úvod a iste by z neho mal radosť aj Milan Rúfus, ktorý nám
zanechal Modlitbu za Slovensko... No ak sa s básnikom modlíme
za Slovensko, modlime sa aj za slovenskú reč... A ak ospevujeme
slovenčinu, ospevujme aj slovenskú pieseň – bez nej by slovenčina
bola upadla.“
Slovenské piesne zarezonovali v podaní speváčky Gizely Oňovej,
o poézii, ktorá predovšetkým stavia na kráse a bohatstve jazyka, a
vzťahu k nej hovoril popri moderátorovi aj majster Chudík. V súvislosti so slovenskou poéziou sa podelil okrem iného o takýto poznatok: „Náš prirodzený pátos je v tom, že nemáme pribrzdenú citovosť,
emóciu, kým väčšie civilizácie spejú k vecnosti.“
Herečka Zuzana Frenglová si zaspomínala, ako ju majster Chudík
učil veršované dialógy, z iného zorného uhla, než je uhol dokonalosti, sa pozrela na slovenčinu tlmočníčka Janka Nagyová. Tlmočenie
je umením okamihu, vystihnutia jadra veci, preto v ňom nehľadajme
jazykovú dokonalosť, pripomenula. Žiačky zo ZŠ na Českej ulici Viki
Bugová a Doroty Szabová zas dali jasne najavo, že nestori recitačného umenia na Slovensku majú svojich pokračovateľov. Ich prednes
z diel známych slovenských autorov vyvolal všeobecné nadšenie.
Juraj Sarvaš medzi hosťami privítal i spisovateľku Teréziu Mešťanovú, obyvateľku obce Svrčinovec, ktorá do Bratislavy prišla v sprievode tamojšieho starostu Juraja Strýčka a jeho manželky. Predstavil
ju predovšetkým ako autorku knihy Veršované rozprávky, ktorú novomestský miestny úrad venoval každému účastníkovi projektu Slovenčina na kus reči.
„Som nadšený, že sa nám takýto projekt podaril,“ podelil sa s prítomnými o svoje pocity novomestský starosta Richard Frimmel. „Naozaj treba, aby sme si pestovali našu slovenčinu. Jazyk je súčasťou
našej kultúry a k tej má naša miestna samospráva veľmi blízko. Dôkazom sú aj Poetické večery pri sviečkach, ktoré sa vďaka Jurajovi
Sarvašovi stali na Slovensku ojedinelým podujatím.“
Alžbeta Klesnilová

Juraj Sarvaš využil
podujatie, aby starostu
Richarda Frimmela,
ako aj hereckého kolegu Ladislava Chudíka, obdaroval svojou
novou knihou Spoza
kulís 2.

Absolventov seminára o slovenčine odmenila miestna samospráva knihou
Terézie Mešťanovej
Veršované rozprávky.

Záver podujatia si
účastníci osladili
chutnými zákuskami.
Foto: Miloš Novák

Sen noci orientálnej

Mestská časť pripravuje
Kultúrne leto
Príprava Kultúrneho leta 2009 je na novomestskom
miestnom úrade už v plnom prúde. Organizátori oslovili
osvedčené hudobné telesá a zostavili program, pri ktorom
si prídu na svoje všetky generácie. Pracovníci EKO-podniku verejnoprospešných služieb zas venujú pozornosť
areálu Kuchajdy, aby v deň D bol tip-top.
Kultúrne leto odštartuje v sobotu 13. júna XVIII. ročníkom Slávností letného slnovratu.
(ak)

Z roka na rok rastie záujem o vystúpenie pôvabných tanečníc orientálneho brušného tanca. V piatok 27. marca sa v preplnenej sále
Strediska kultúry BNM na Vajnorskej 21 uskutočnilo už ôsmykrát
spoločenské podujatie Sen noci orientálnej. A bolo na čo pozerať.
V bohatom programe zostavenom z amerického tribal štýlu, technoorientu, kabaretorientu sa predstavili tanečnice zo štúdia dezOriental z Bratislavy pod vedením Ingy Matulovej – dlhoročnej tanečnice orientálneho brušného tanca, ktorej meno je známe aj ďaleko
za našimi hranicami. Inga Matulová bola aj hlavnou choreografkou
a dramaturgičkou tohto podujatia. Tanečnice z bratislavského štúdia
Karavana predviedli voľné zoskupenie oriental-tribal-gypsy tancov.
Štýl Hollywood sme mohli obdivovať v podaní Elois-Tangere dance štúdia z Bratislavy a štúdia Fatima z Prešova. Tanečnice z klubu
orientálneho tanca Amira (Bratislava) zatancovali tanec s palicou
podľa choreografie Shereen (ČR). Z Rakúska prišli predstaviť svoje
umenie tanečnice zo štúdia Nakari a Wüstenrosen. Tanec s krídlami
– takto poeticky nazvala svoj tanec sólistka Isis zo štúdia Zatun Dahábi z Bratislavy. Zahra – sólistka bratislavského štúdia Šanca Tanca
zatancovala temperamentné raboflamenco. Záver podujatia patril
Pokračovanie na strane 6
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Sen noci orientálnej
sólistkám Inge Matulovej a Zuzane Zelinovej
z dezOrientalu.
Záverečný neutíchajúci potlesk svedčil o úspechu celého dvojhodinového programu. Aby nikto z publika neodišiel s nenaplneným
pocitom túžby zatancovať si spolu s účinkujúcimi, mal šancu až
do polnoci na tanečnom parkete za sprievodu orientálnej hudby
predviesť to, k čomu ho inšpirovali tanečnice.
Orientálne brušné tance prinášajú radosť a sú vynikajúcou voľbou
pre všetky ženy, ktoré sa chcú tešiť zo zdravého a harmonického
života. A to je hlavný dôvod, prečo v Stredisku kultúry BNM už vyše
desať rokov organizujeme kurzy orientálnych brušných tancov, ako
aj takéto inšpiratívne podujatia.
Ľubica Haliaková

Aforizmy Dušana KOVÁÈA
 Bol neporazite¾ný, až kým ho neporazilo.
 Nápis na náhrobnom kameni: Prvých sto rokov
je v živote najťažších.

 ¼udia, ktorí pochovávajú svoju poslednú nádej,
smútia opravdivo.

 ¼udia èasto zomierajú aj vtedy, keï sa im
nechce.

 Zomrieť je také jednoduché. Staèí nevedieť žiť.
 ¼udia majú radi všetko èerstvé – až na èerstvé
hroby.

 Aj pri kopaní hrobu druhému možno zakopnúť.
 Prv, než chcete niekoho hodiť cez palubu,
presvedète sa, èi sami viete plávať.

Jedenástkami do Slovenskej knihy
rekordov

Tanečnice zo štúdia Karavana.
Foto: M. Novák

104. Poetický večer pri sviečkach –
rozhovory o piesni a poézii s Martinom Babjakom
„Poseďme na priedomí“ ... veršami Andreja Plávku a za zvuku fujary s jarnou náladou vítal Juraj Sarvaš 20. apríla návštevníkov
na 104. Poetickom večere.
Jarný pozdrav priniesla aj poetka Janka Kuzmová s delegáciou
z Hlohovca. V podaní Juraja Sarvaša zazneli jej verše zo zbierky
O šťastí.
Potom sme privítali Martina Babjaka, jednoho zo slávnej speváckej
dynastie Babjakovcov. Sálou zneli tóny z opery Carmen a na javisko prišiel Martin Babjak v úlohe toreadora. Na klavíri ho sprevádzal Daniel Buranovský. Po dlhotrvajúcom potlesku začal Juraj
Sarvaš spovedať Martina Babjaka. Ten si zaspomínal na účinkovanie v zahraničí, na súčasné pôsobenie v Bratislave, Banskej Bystrici
a v Košiciach. Rozhovor bol popretkávaný áriami z Barbiera zo Sevilly
a z My fair lady.
Návštevníkom sa predstavil Ing. František Tekely, autor knihy Astronaut Cerman a americký vesmírny program.
Juraj Sarvaš zaviedol prítomných do Detvy, keď spomenul 137. výročie narodenia Andreja Sládkoviča a v podaní poslucháčov Akadémie umení v Banskej Bystrici zazneli verše z Detvana. Hrou
na fujaru sa predstavil Janko z Oravy.
Veršami o domovine v podaní Juraja Sarvaša a piesňou Keby som
bol vtáčkom sa účinkujúci lúčili s nadšenými divákmi. Tí si však ešte
vytlieskali prídavok a Martin Babjak sa rozlúčil španielskou piesňou
Granada.
Viera Janáčová

Dvadsaťštyrihodinovým kopaním jedenástok pokračuje bratislavské Občianske združenie Koráb vo svojom projekte nazvanom Rekordy pre deti.
„Kým vlani sme zorganizovali 24-hodinový tenisový maratón, tento
rok sa chceme spolu so širokou verejnosťou pokúsiť o zápis do Slovenskej knihy rekordov v 24-hodinovom kopaní jedenástok,“ informoval nás organizátor projektu Dalibor Ludvig. „Do podujatia sa
môže zapojiť každý, kto si zaplatí kopnutie jedenástky, pričom sumu
vyzbieranú zo zakúpených kopov venujeme Detskému domovu
v Modre – Harmónii.“
Tento domov ako adresáta výťažku z benefičnej akcie vybralo OZ
Koráb spolu s futbalovým klubom ŠK Slovan Bratislava, na ktorého
štadióne sa podujatie uskutoční. Jedenástkový maratón na Tehelnom poli sa začne 30. mája o 11. hodine a vyvrcholí 31. mája počas
osláv 90. výročia založenia uvedeného futbalového klubu. Pokus
o vytvorenie rekordu chcú podporiť svojím vystúpením hudobné skupiny Fragile a JaneSession, ako aj Michal Gečevský a ďalší umelci.
Deťom by mala spestriť podujatie možnosť vyšantiť sa v skákacom
hrade, v ponuke je aj šou footbagistov.
Záujemcov o aktívnu účasť na vytváraní jedenástkového rekordu
bude istotne zaujímať, koľko ich to bude stáť. Pri kúpe jednej jedenástky zaplatia 0,5 eura, kúpa troch ich vyjde dovedna na jedno
euro a za 5 eur si budú môcť zakopať takpovediac do vôle. V čase
vytvárania rekordu sa bude konať aj finančná zbierka v prospech
DD v Modre – Harmónii pod záštitou OZ Úsmev ako dar.
Podujatie finančne podporil i starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Richard Frimmel.
(ak)

Anglický týždeň na Kolibe
V marci sa uskutočnila v našej „školičke“ (ZŠ s MŠ Jeséniova) akcia
Anglický týždeň. Lektori pochádzajúci z anglicky hovoriacich krajín
viedli skupiny s maximálnym počtom 20 detí. Množstvo aktivít, hier aj
učenia sa s cieľom zlepšenia jazykovej úrovne naplnilo očakávania
nielen detí, ale aj rodičov. Anglický týždeň bol príležitosťou pre deti
našej školy zoznámiť sa s používaním pravej, skutočnej angličtiny,
svetového jazyka, pri interakcii s „native“ učiteľom bez toho, aby boli
nútené vycestovať a odísť z domova. Už teraz sa tešíme na Anglický
týždeň 2 v septembri.
Zuzana Salíniová
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Veľkonočný turnaj
Čítam, čítaš, čítame?
V posledné marcové dopoludnie sa v stredisku kultúry na Vajnorskej 21
konal už druhý ročník čitateľskej súťaže, ktorý pre žiakov základných
škôl našej mestskej časti pripravila Knižnica Bratislava-Nové Mesto.
Tohtoročná súťaž sa tematicky niesla v znamení nedožitých 90. narodenín známej slovenskej spisovateľky pre deti a mládež Márie Ďuríčkovej. Súťažné úlohy – čítanie zamerané na prednes, obsah diel, názvy
hlavných postáv, názvy diel – všetky súviseli s tvorbou Márie Ďuríčkovej. Výkony súťažiacich hodnotila porota v zložení: Helena Hlivová
a Adriana Pavlikovská z MÚ BNM, Marta Jankajová a Ľudmila Soldánová z vydavateľstva Mladé letá.
V literárno-vedomostnom zápase napokon prvenstvo z minulého
roka obhájilo súťažné družstvo zo ZŠ Za kasárňou, na druhom
mieste sa umiestnila ZŠ Česká a tretiu pozíciu si vybojovala ZŠ Riazanská. Víťazi boli odmenení peknými cenami, za ktoré touto cestou
aj v ich mene ďakujeme MÚ BNM a vydavateľstvu Mladé letá.

Víťazné družstvo literárno-vedomostnej
súťaže
Foto: KBNM

Vodnopólisti bojovali o Bratislava cup
Mladí vodnopólisti z piatich krajín Európy sa stretli v bazéne na Pasienkoch, aby počas troch dní od 17. do 19. apríla bojovali o pohár
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto: Bratislava cup vo vodnom póle. Hráčom z bratislavskej Slávie, z Topoľčian a Žiliny sa tak
predstavili ich rovesníci z Francúzska, Česka, Chorvátska a Litvy.
Počas troch dní tvrdých zápasov si bronzovú medailu vybojovali
hráči z Francúzska. Vo finále sa stretli pólisti zo Slávie UK s aktuálnym majstrom sveta, družstvom z chorvátskeho Osijeku. Mladí slávisti
sa spočiatku aj snažili s chorvátskym družstvom držať dych. Po zápase
trvajúcom zhruba hodinu však Chorváti potvrdili svoje kvality a vyhrali
nad Sláviou 5:1.
Medaily a Bratislavský pohár si víťazi prebrali z rúk starostu mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto Richarda Frimmela.
Prvá zmienka o takejto loptovej hre vo vode je ešte z roku 1940.
Hráči pri nej sedeli obkročmo na sudoch a loptu sa do bránky snažili
dostať za pomoci pádla. Podobnosť tejto hry s konským pólom mala
za následok, že dostala názov „vodné pólo“. Dnes je najdlhšie hraným
kolektívnym športom na olympijských hrách.
Medzinárodný vodnopólový turnaj Bratislava Cup sa uskutočnil
prvýkrát. Organizátori sa však stretli s veľkým záujmom a už teraz
pripravujú ďalší ročník.
(tv)

Medaily a pohár
odovzdal víťazom novomestský starosta Richard Frimmel.
Foto: tv

Dňa 9. apríla 2009 sa v Školak klube konal Veľkonočný turnaj v stolnom tenise, na ktorom sa zúčastnilo 19 hráčov stolného tenisu nad 15
rokov a 10 detí.
V hlavnom turnaji sa odohralo viac ako 65 stretnutí v troch skupinách. Po semifinále a finále sa hráči tešili z pekných Veľkonočných
cien venovaných mestskou častou Bratislava-Nové Mesto.
Konečné poradie v stolnom tenise dospelých:
1. miesto: Ján Bilský
2. miesto: Miroslav Haššo
3. miesto: Ladislav Arpa
Konečné poradie v stolnom tenise detí:
1. miesto: Daniel Mašulovič
2. miesto: Dávid Belošic
3. miesto: Kevin Yl
Celý turnaj prebehol hladko. Ceny dostali prví traja vo forme termotašiek a medailí.
Adriana Pavlikovská

Právnu poradňu pripravil poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto JUDr. Tomáš Korček

Občiansky preukaz
Občiansky preukaz nám bol vydaný po prvý raz keď sme dovŕšili 15-ty
rok života. Spájal sa nám s pocitom, že sme prekročili pomyselnú hranicu detstva a že sme sa konečne stali plnohodnotnými občanmi i keď
sme nimi boli už dávno predtým. Keďže ho nosíme každý deň so sebou
a používame pri vybavovaní vecí na úradoch, je vhodné si o ňom povedať aj trocha viac.
Verejná listina. Občiansky preukaz je verejná listina, ktorú vydáva orgán určený na to zákonom – v súčasnosti obvodný úrad. Jeho hlavný
význam spočíva v preukazovaní totožnosti, alebo identifikácii osoby,
ktorá robí nejaký úkon, nejaký krok na úrade, či už na štátnom orgáne (napríklad obvodný úrad), alebo aj na samosprávnom orgáne (napríklad miestny úrad mestskej časti). Ďalšou oblasťou, kde sa používa,
je uzatváranie rôznych zmlúv. Keďže tieto úkony sú zvyčajne spojené
s právnymi následkami, je dôležité, aby občiansky preukaz obsahoval
množstvo ochranných prvkov, a aby si ľudia dávali pozor na jeho stratu
či odcudzenie.
Údaje na občianskom preukaze. Tento doklad, ktorý má mať každý
občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15 rokov veku a má trvalý pobyt
na jej území, obsahuje najmä základné údaje o občanovi, ale nielen to.
Musí zahŕňať aj informáciu o tom, že osobe bola súdom obmedzená
(alebo aj úplne odňatá) spôsobilosť na právne úkony (tzv. svojprávnosť),
alebo aj to, že súd osobe uložil trest zákazu pobytu na určenom mieste,
či obvode. Na druhej strane môže na základe žiadosti občana obsahovať aj údaj o krvnej skupine, a čo je niekedy život zachraňujúce – aj údaj
o závažnej chorobe, ktorou občan trpí.
Je povinnosťou občana mať pri sebe občiansky preukaz? Táto povinnosť vyplývala ešte zo starého zákona o občianskych preukazoch
č. 75/1957 Zb. účinného do 1. septembra 1993 keďže tento obsahoval
v § 7 povinnosť „preukazovať sa občianskym preukazom na vyzvanie
bezpečnostným a iným orgánom na to splnomocneným“. Nasledujúci
zákon, ani ten, ktorý je platný v súčasnosti, už túto povinnosť neobsahuje. Za nenosenie občianskeho preukazu teda nehrozí občanovi žiadna sankcia, na druhej strane občan sa môže „vyvarovať“ predvedeniu
na policajný útvar, ak je príslušníkom policajného zboru vyzvaný na preukázanie totožnosti a túto logicky nemá ako hodnoverne preukázať.
Strata občianskeho preukazu. Ak dôjde ku strate, je povinnosťou občana túto stratu nahlásiť neodkladne na príslušný obvodný úrad, alebo ktorýkoľvek útvar Policajného zboru, inak sa dopúšťa priestupku
s možnou pokutou až 33 € (1000 Sk). Toto nahlásenie má pre občana
aj veľmi praktický význam – týmto nahlásením sa stáva občiansky preukaz neplatný.
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Dexia chce byť čo najbližšie
ku svojim klientom
Dexia banka Slovensko, a. s., je bankou pre život.
Pôsobí na trhu od roku 1993. Má 55 pobočiek a viac
ako 200 000 klientov. Je lídrom vo financovaní samospráv. Taktiež poskytuje širokú škálu bankových služieb pre podnikateľov a občanov. O aktivitách banky sme sa rozprávali s regionálnym riaditeľom pre retail Jozefom Čabalom.
 Nie je riskantné v dnešných turbulentných časoch uvažovať
o hypotéke?
 Pokiaľ sa klient rozhodne pre hypotéku s nemennou výškou splátky od Dexia banky Slovensko, tak určite nie. Tá garantuje počas
prvých piatich rokov nemennú splátku.
 Aké sú úrokové sadzby takejto hypotéky?
 Úrokové sadzby sa začínajú už na úrovni 4,57 percenta! Za poskytnutie úveru pritom klienti nič neplatia, ak si zvolia fixáciu úrokovej
sadzby na 5 rokov. Najväčším benefitom pre klientov je však istota
nemennej splátky.
 Nový byt treba zariadiť, starý rekonštruovať. Je možné získať
od Dexia banky ďalšie prostriedky?
 S hypotékou s nemennou výškou splátky sa spája aj ďalší bonus
– bezplatné používanie kreditnej karty po splnení stanovených podmienok. S kreditnou kartou je možné realizovať menšie nákupy, napríklad nákup zariadenia. Počas jedného roku môže klient používať
kreditku VISA Classic bez povinnosti uhrádzať ročný poplatok s limitom do sumy 1 000 eur, teda viac ako 30-tisíc slovenských korún.
 Existujú aj iné možnosti?
 Klienti môžu okrem klasického hypotekárneho úveru využiť aj spotrebný úver – Účelovú Dexia HypoPôžičku a bezúčelový spotrebný
úver – Dexia HypoPôžičku. Výhodou Účelovej Dexia HypoPôžičky je
možnosť dokladovať účel použitia finančných prostriedkov len do výšky 60 % hodnoty úveru. Zostatok úveru je možné použiť na čokoľvek
podľa potrieb klientov. V prípade využitia Dexia HypoPôžičky nemusí
klient vôbec dokladovať účel použitia finančných prostriedkov.
 V dnešnej „ulietanej dobe“ je pre mnohých klientov kľúčová
úspora času. Koľko času by si mali vyhradiť, ak si plánujú zobrať
hypotéku od Dexia banky, koľko približne trvá spísanie žiadosti?
 Spísanie žiadosti nie je časovo náročný proces. Klientom, okrem
financovania, poskytujeme aj komplexné poradenstvo v oblasti úkonov týkajúcich sa nehnuteľností. Našim klientom tak ušetríme nielen
čas, ale aj zbytočný stres.
 Plánujete rozširovanie pobočkovej siete?
 V mestskej časti Nové Mesto má Dexia banka zastúpenie prostredníctvom dvoch pobočiek. Umiestnenie pobočiek v jednotlivých oblastiach mesta prirodzene zohľadňuje naše historické aktivity. Samozrejme chceme byť čo najbližšie k našim súčasným a aj potenciálnym
klientom, práve preto neustále rozširujeme pobočkovú sieť.
 V čom je Dexia banka Slovensko jedinečná v porovnaní
s ostatnými bankami?
 Rozvoj nášho obchodného modelu, dvoch pilierov – verejného
a komerčného bankovníctva a retailu, teda služieb pre bežných klientov, je zárukou stability a ďalších úspechov Dexia banky Slovensko
na slovenskom trhu.
 Aké aktivity smerom k mestskej časti Nové Mesto robí Dexia
banka Slovensko?
 Dexia banka Slovensko vníma túto mestskú časť ako svojho partnera, akcionára, ktorému ponúka svoje služby predovšetkým v oblasti bezpečného a pohodlného riadenia finančných prostriedkov.
V prípade aktuálnej potreby je banka pripravená aj na financovanie
investičných projektov mestskej časti. Banka využíva svoje skúsenosti
na odborné a poradenské aktivity, prispieva k zvyšovaniu informovanosti o všetkom novom, čo súvisí so samosprávou.
 Ktoré z aktivít považujete za kľúčové?
 Z pohľadu banky, ktorá poskytuje komplexné služby, sú všetky kľúčové. Najviac využívanou bankovou službou je platobný styk a správa
finančných prostriedkov, kde banka poskytuje veľmi výhodné produkty. Tie sú šité na mieru podľa aktuálnych, či dlhodobých potrieb
samosprávy – špeciálne balíky služieb, spoločné výhody pre mestá
a obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, eurofondy účet
a grantový účet pre samosprávy, ako aj možnosti výhodného zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov prostredníctvom
služieb elektronického bankovníctva.
Rozhovor pripravila: A. Klesnilová
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Paličkovaná krása v klube na Športovej
Skutočnou pastvou pre oči sa stala výstava Paličkovaná krása, ktorá
23. marca spestrila dianie v Klube dôchodcov na Športovej ulici. Predovšetkým upozornila na blízkosť veľkonočných sviatkov, ktorá je pre čipkárky
vďačným zdrojom inšpirácie. Čerpá z nej aj Adela Chudá, ktorá sa na výstave blysla závesnými ozdobami na halúzky, ale i dečkami s paličkovanou
čipkou z Hontu a zo Slovenského Grobu.
„Robievam aj ozdoby na rukávy, brošne, záložky do kníh,“ začala vyratúvať
Adela Chudá, ktorá paličkovaniu prepadla po odchode do dôchodku a venuje sa mu už zhruba sedem rokov.
Rovnako pred siedmimi rokmi sa dala na paličkovanie dnes už 83-ročná
Gertrúda Gyarfačová. Na výstave prezentovala svoje umenie zarámovaným
obrázkom z paličkovanej čipky. „Dečky nerobím, len obrázky a sem-tam nejaké kvetinky na šaty namiesto brošne,“ priblížila svoju tvorbu. „Tieto veci
sú aj veľmi vďačným darčekom, a tak moji vnuci, ktorí často chodia do cudziny, sa pred cestou vždy vypytujú, či mám dačo na darovanie.“
Obrázky na stenu majú prím i v tvorbe 81-ročnej Judity Kutlíkovej, ktorá
paličkuje už 30 rokov. „Mám vyrobené akvárium s desiatimi rybičkami, morského koníka, chobotnicu, raka, kraba aj hmyz – modlivku, osu, včelu... Ale
mám to všetko schované, lebo v byte, kde bývame tri generácie, to nemám
kam dať,“ načrtla realitu, ktorá jej neumožňuje mať tú krásu vždy na očiach.
Ako hosť vystavovala v klube Blažena Mancovičová z Hlohovca, ktorú sem
priviedla ďalšia paličkárka – Oľga Sobotková. Prítomných zaujali najmä jej
háčkované veľkonočné vajíčka, niektoré dokonca s kuriatkami, ako aj háčkované klobúky a dečky.
(ak)
Na tomto paneli
sú výrobky Oľgy
Sobotkovej, Viery
Kusej a Adely Chudej.

Výstava bola spojená aj s ukážkou
tvorby paličkovanej čipky.
Foto: M. Novák

Kde môžete využiť služby Dexia banky Slovensko v Bratislave
Nové Mesto
Račianska 59
Vajnorská 100 – Polus

Po, St: 8.30 – 18.00 h; Ut, Št, Pi: 8.30 – 16.00 h
Po – Ne: 9.00 – 21.00 h

Iné mestské časti
Obchodná 1
Po – Pi: 8.00 – 18.00 h
Šafárikovo nám. 3 Po, St: 8.30 – 18.00 h; Ut, Št, Pi: 8.30 – 16.00 h
Zohorská 1
Po, St: 8.30 – 18.00 h; Ut, Št, Pi: 8.30 – 16.00 h
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Po, St: 8.30 – 18.00 h; Ut, Št, Pi: 8.30 – 16.00 h
Einsteinova 18 – Aupark Po – Ne: 9.00 – 21.00 h
Všetky uvedené benefity platia pre hypotéky s fixáciou úrokovej
sadzby na obdobie 5 rokov.
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Navštívte najväčší
barokový zámok
Len niekoľko kilometrov od slovenských hraníc a Bratislavy sa nachádza najväčší barokový zámok v Rakúsku – zámok Hof. Vďaka krátkej
vzdialenosti a ľahkej prístupnosti sa
stáva dobrým tipom na rodinný výlet už aj pre veľa obyvateľov Slovenska.
Zámok postavili v roku 1726 pre známeho vojaka, vojvodcu princa
Eugena Savojského.
Za vlády cisárovnej Márie Terézie, ktorá tento barokový zámok
od neho kúpila, sa dočkal prestavby a prístavby. Tým sa stal najväčším vidieckym komplexom v Rakúsku vôbec.
Návštevníkov lákajú staré maľby, historické plány a archeologické
vykopávky. Prehliadka zámku trvá približne 30 minút.
Okrem samotného zámku si našu pozornosť zaslúži i nádherná záhrada plná kvetov, kde je vysadených viac ako 40 tisíc tulipánov, narcisov a korunoviek. Pre zaujímavosť, zo záhrady je aj pekný výhľad
do Devínskej Novej Vsi.
Zámok je od 10. 4. do 31. 10. 2009 otvorený denne od 10.00 h
do 18.00 h. Prehliadky so sprievodcom (v nemčine) začínajú každý
deň o 11.00 h. Prehliadka parku s výkladom sa koná tiež každý deň,
a to o 15. h. Podmienkou je však pekné počasie.
Celodenná vstupenka pre dospelého stojí 10,50 €, pre deti a mládež
od 6 do 18 rokov 7,- €, rodinná vstupenka 28,- €.
Príjazd: z Bratislavy po ceste 9 smerom na Hainburg, za Hainburgom
treba odbočiť na cestu 49.
Viac informácií na: www.schlosshof.at
Vladimír Margolien

Civilná ochrana informuje


Havária je mimoriadna udalosť, pri ktorej dochádza
k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo
hmôt, napríklad v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl. Môžu pri nej pôsobiť nebezpečné látky alebo
faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo
majetok.
Varovanie obyvateľstva po vzniknutej mimoriadnej
udalosti alebo pred bezprostrednou možnosťou jej
vzniku sa vykonáva týmito dohovorenými signálmi:
- dvojminútovým kolísavým tónom poplachových sirén
– pri bezprostrednom ohrození účinkami prírodných
síl alebo nebezpečných látok
- šesťminútovým stálym tónom poplachových sirén –
pri beprostrednom ohrození ničivými účinkami vody
- dvojminútovým stálym tónom poplachových sirén
bez opakovania – koniec ohrozenia (používa sa aj pri
skúškach sirén)
- dvojminútovým kolísavým tónom počas brannej pohotovosti štátu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie
v prípade vzdušného napadnutia štátu.
Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb sa technicky zabezpečuje:
- sieťou sirén, ktorú tvoria sirény a systém ich ovládania
- prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania
- miestnymi informačnými prostriedkami obce
- systémami automatického vyrozumenia.
Varovný signál sa ihneď po jeho skončení dopĺňa
slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc alebo miestnych informačných prostriedkov obce.
Ružena Müllerová



Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Bratislave III

KRIMI-INFO-STÁNOK
Vo vestibule obchodného centra Polus City Center na Vajnorskej ulici
v Bratislave je možné z času na čas vidieť policajtov a policajtky, ako
sa ochotne venujú veľkým aj malým návštevníkom. Už tretí rok sa týmto spôsobom bratislavská polícia približuje a prezentuje širokej verejnosti v rámci preventívneho projektu s názvom Krimi-info-stánok.
Policajný stánok poskytuje informácie o činnosti policajného zboru,
z oblasti prevencie kriminality, návštevník sa tu dozvie ako, kde a
kedy si môže vybaviť osobné doklady, policajti mu poradia, kam sa
má obrátiť a ako postupovať v prípade, že sa stane obeťou trestného
činu, mladí muži a ženy majúci záujem stať sa policajtom/policajtkou
dostanú základné informácie o podmienkach vstupu do policajného
zboru. Množstvo užitočných informácií návštevník nájde aj v distribuovaných letákoch a brožúrach, ktoré sa v Krimi-info-stánku nachádzajú v hojnom počte.
Okrem množstva užitočných informácií ponúka podujatie aj zábavu
a oddych. V detskom kútiku si môžu deti rôznymi hrami a súťažami preveriť svoje vedomosti z dopravy, či inej policajnej tematiky a
za svoju šikovnosť dostávajú ako odmenu drobné darčeky. Atrakciou
najmä pre deti je aj fotografovanie sa pri zábavných figurínach policajtov a vyskúšanie si protiúderového kompletu, tzv. korytnačky. Veľkému záujmu detí aj dospelých sa tradične teší vystavená policajná
technika a jej ukážky.
Podujatie má ambíciu prispievať k rozvoju komunikácie a vzájomnej
dôvery medzi občanmi a policajným zborom. Krimi-info-stánok realizuje bratislavská polícia v spolupráci s obchodným centrom Polus
City Center.
Lukáš Navara

Usporiadanie vlastníctva k pozemkom
V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v katastrálnom území Nové Mesto,
prebieha usporiadanie vlastníctva k pozemkom v zmysle Zákona č. 180/1995
Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
jeho noviel. V tomto konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim sa zisťujú dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov, tzv. ROEP.
Predmetom zisťovania sú pozemky, ktoré nie sú evidované v súbore geodetických a popisných informácií, teda nie sú napísané na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností.
Správny orgán, ktorým je Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, zriadil komisiu,
ktorá spolupracuje so štátnymi orgánmi a účastníkmi konania pri príprave a
organizačnom zabezpečení zostavenia registra, zabezpečuje a zhromažďuje
podklady potrebné na zostavenie registra a vyhodnocuje všetky získané dokumenty.
Konanie sa začína dňom vyvesenia oznámenia správneho orgánu o jeho začatí verejnou vyhláškou na vhodnom mieste v obci, resp. jej časti. Toto oznámenie bude vyvesené až do schválenia registra. Oznámením sa vyzývajú nájomcovia pozemkov alebo iné oprávnené osoby, aby v lehote určenej v oznámení
poskytli údaje o pozemkoch v ich užívaní a o právnych vzťahoch k nim, ktoré
sú im známe z doterajšieho usporiadania právnych vzťahov k týmto pozemkom.
Správny orgán návrh registra uverejní na 30 dní na verejné nahliadnutie
v miestnosti č. 311 na 3. poschodí Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
na Junáckej 1 v období od 11. mája 2009 do 10. júna 2009 každý utorok
a štvrtok v čase od 13.00 do 17.00 h za prítomnosti zástupcov zhotoviteľa
a zástupcu Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu.
Jednotliví účastníci, resp. vlastníci počas 30-dňovej lehoty od zverejnenia návrhu registra majú možnosť podať námietky, a to písomne na adresu predsedu
komisie – Magistrát. hl. mesta SR Bratislavy, oddelenie správy nehnuteľností,
Primaciálne nám. 1, Bratislava, PSČ 814 99.
Po 10. júni 2009 budú jednotlivé námietky zozbierané a prehodnotené v komisii.
(is)
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac máj 2009
 Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21,

tel. číslo: 4437 3771, 4437 2620, www.skvajnorska.sk
e-mail: info@skvajnorska.sk
1. a 2. 5. 9.00 h – 21.00 h (piatok), 9.00 h – 16.30 h (sobota)
Malý festival lásky – prednášky, umelecké pásma
a iné aktivity na tému transformácie prostredníctvom lásky
2. 5. 17.00 h Májový kvetinový bál s HS SKAN – tradičné podujatie s bohatým programom, žrebovaním vstupeniek, s dobrou náladou v príjemnom prostredí
pri sviečkach; hosť večera Zdenek Sychra; módna
prehliadka; aranžovanie kvetov...
4. 5. 18.00 h Sahadža joga
6. 5. 17.30 h Klub Cesta za poznaním
7. 5. 16.00 h Klub Patchwork
9. 5. 17.00 h Čaj o piatej s HS V-KVARTET – tanečná zábava
pri dobrej hudbe 60. – 90. rokov a žrebovanie
vstupeniek
11. 5. 18.00 h Sahadža joga
13. 5. 17.30 h Klub Cesta za poznaním
14. 5. 16.30 h Rodinné konštelácie – E. Krčulová
16. 5. 17.00 h Za dychovkou na Vajnorskú s HS KRIŽOVIANKA
– spoločenské tanečné podujatie pre tých, ktorí
obľubujú dobrú dychovú hudbu
18. 5. 18.00 h Sahadža joga
19. 5. 17.00 h Bratislavský včelársky spolok – stretnutie členov
a záujemcov o poradenské služby
20. 5. 17.30 h Klub Cesta za poznaním
23. 5. 17.00 h Čaj o piatej s HS KARTAGO – tradičná tanečná
zábava pri hudbe 60. – 90. rokov, pri sviečkach
v príjemnom prostredí, so žrebovaním vstupeniek
25. 5. 18.00 h Sahadža joga
27. 5. 10.00 h Uvítanie novorodencov MČ BNM – pre pozvaných
27. 5. 15.00 h Životné jubileá – pre pozvaných
27. 5. 17.30 h Klub Cesta za poznaním
28. 5. 16.30 h Rodinné konštelácie – E. Krčulová
28. 5. 19.0 h
Koncert KAMELOT – ďalší z koncertov v rámci
8. ročníka Folk a country sála alebo koncerty
na vaše želanie
29. 5. 14.00 h Informačné centrum zdravia
30. 5. 17.00 h Čaj o piatej s HS ROLAND LIVE – populárne
tanečné podujatie pri dobrej hudbe, v príjemnom
prostredí pri sviečkach
Výstavy
5. – 17. 5.

19. – 31. 5.

Výstava najúspešnejších výtvarných prác neprofesionálnych aj profesionálnych výtvarníkov zo 46. ročníka regionálnej súťaže Výtvarné
spektrum 2009
Vernisáž: 5. 5. o 17.00 h
Výstava prác členov Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov
Vernisáž: 19. 5. o 17.00 h
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Služby: Prenájom priestorov na semináre, spoločenské posedenia,
prezentácie... (sála/350 miest, učebne/20 miest, predsobášna sieň/
40 miest, galéria). Výroba reklamy – od vizitiek po transparenty, vrátane grafických návrhov.
 Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 02/54 77 11 48

http://www.skvajnorska.sk; e-mail: dkkramare@chello.sk
6. 5. 17.00 h
Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine
7. 5. 9.00 h
Novomestský škovránok – obvodná súťaž
v speve žiakov základných škôl mestskej časti
BNM
9. – 10. 5. 9.00 h – 16.00 h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
12. 5. 10.00 h
Mamičkám z lásky – program detí z MŠ na Revíne venovaný mamičkám, starým mamám
v dome seniorov ARCHA na Rozvodnej ul.
13. 5. 10.00 h
Ako sa stratili činely – výchovný koncert
pre žiakov ZŠ Cádrova – I. stupeň
20. 5. 10.00 h
Poznaj svoje korene – III. ročník dejepisnej súťaže žiakov základných škôl mestskej časti BNM
23. 5. 16.00 h
Stretnutie s Elou a Hopom v divadelnom predstavení ČIM – ČIM a súťaž o Super diváka;
predstavenie je vhodné pre deti od 3 rokov
26. 5. 10.00 h
Diskotéka šaša Maroša – pre deti v MŠ na Revíne
30. 5. 16.00 h
Vrešťadlo – príbeh dievčatka, ktoré sa nevie
zmieriť s príchodom súrodenca; súťaž o Super
diváka
Predaj vstupeniek: pondelok až streda od 16.00 h do 19.00 h.
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia predstavenia!
Zmena programu vyhradená!

Inzercia
 Opravím WC, vodovod, upchaný odtok.
Tel. číslo: 0904 572 977 – non stop.
 Domáca ošetrovateľská starostlivosť.
www.osetrovaniedoma.sk; tel. číslo: 02/6224 5607
Prijmeme sestry, fyzioterapeutky a opatrovateľky.
 Spoľahlivé určenie otcovstva
www.urcenieotcovstva.sk; tel. číslo: 02/4524 1268
 Tepujem koberce, sedačky, postele.
Tel. číslo: 0903 195 861; 02/4425 9038
 Vykonám klasickú, reflexnú (chodidlo) a lymfodrenážnu masáž.
Miesto: SK BNM, Vajnorská 21, každý utorok v čase od 10.00 h
do 19.00 h.
 Oprava TV, OVP, OTF a telefón. Tel. číslo: 0903 356 466

Návštevný čas výstav: pondelok – piatok 14.00 h – 18.00 h
sobota – nedeľa (v rámci podujatí)
Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ)
9. 5. 8.00 h – 12.00 h Propagačné VSZ chovateľov terárijných
zvierat
16. 5. 8.00 h – 12.00 h VSZ mincí, medailí, odznakov, filatelie,
bankoviek, starých pohľadníc, kníh, plagátov, gramoplatní...
30. 5. 8.00 h – 12.00 h VSZ elektro, domácich, foto a rybárskych potrieb, modelov železničných,
automobilových, leteckých, lodných
Zmena programu vyhradená!
Predpredaj vstupeniek: po – str od 16.00 h do 19.00 h a 1 hodinu
pred podujatím v SK BNM Vajnorská 21, tel.: 02/44373763, v sieti
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