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Z obsahu dnešného èísla:
 Starostovia chcú o štatúte rokovať v septembri
 Na Kuchajde sa udomácnilo Kultúrne leto
 Na vítaní detí padol rekord
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Do Nového Mesta zavítali hostia z Atén

Leto je tu
Novomestské kultúrne leto bolo oficiálne a slávnostne otvorené v sobotu 13. júna na Kuchajde; astronomické leto začína letným slnovratom 21. júna a
faktické leto je už tu v podobe viacerých teplých
letných dní. Letné mesiace júl a august azda všetci
spájame s už tradičným oddychom, rodinnými dovolenkami, detskými tábormi, predĺženými víkendmi i s prípadným opaľovaním sa a zvýšenými športovými aktivitami po návrate z práce.
Tohtoročné leto, tak ako celý rok 2009, je spojené so všadeprítomným fenoménom „hospodárskej a finančnej“ krízy. Slovíčko kríza číha
na nás prakticky všade, vo všetkých novinách, rádiách i televíziách.
Možno vám logicky príde na um otázka, prečo miešam leto s krízou.
Dôvod je jednoduchý – nedopustime, aby nám kríza spôsobila „blbú“
náladu. Nespornou snahou celej slovenskej spoločnosti, ako i novomestskej samosprávy je, aby sa kríza čo najmenej prejavila na živote
nás všetkých. S potešením možno konštatovať, že na hospodárení
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa na strane výdavkov vďaka
prebytkovému hospodáreniu za posledné obdobia kríza neprejavuje,
pokračujú všetky na tento rok naplánované projekty tak, aby samospráva plnila všetky funkcie potrebné pre občanov. To, že sa novomestskej samospráve darí dodržiavať výdavkovú časť rozpočtu je
dobrou správou pre občanov našej mestskej časti hneď z dvoch dôvodov – neutrpí žiadna zo sfér verejných výdavkov mestskej časti
(bude dosť peňazí na sociálnu oblasť, na školstvo, na šport, na kultúru,
na údržbu ciest a zelene, na stavby vo verejnom záujme a pod.) a
zároveň mestská časť svojimi výdavkami udržiava zamestnanosť či
už vo vlastných rozpočtových organizáciách, ako aj u dodávateľov.
Dokonca možno konštatovať, že výdavky vo verejnom záujme tento rok budú rásť. Posledným príkladom môže byť júnové zasadnutie
novomestského zastupiteľstva, na ktorom poslanci (všetci poslanci,
nie-len ten jeden poslanec, ktorý sa chválil v rádiu) schválili dotácie
z rozpočtu mestskej časti na kontajnerové státia, čo sa bezpochyby
pozitívne prejaví na verejnej čistote a životnom prostredí.
A akú súvislosť má vyššie uvedená úvaha s letom? Napríklad takú,
že jazero Kuchajda je napriek kríze pripravené na letnú sezónu
v štandarde, na aký sú občania zvyknutí (kvalita vody, čistota, kultúrny
program). Rovnako sú pre občanov pripravené všetky športoviská
(a nielen na Kuchajde), lanovka na Kamzík a ďalšie krásne rekreačné
plochy na území našej mestskej časti, ktoré možno využiť počas
dovolenky, počas víkendov alebo na relax po práci. Určite ste postrehli
fakt, ktorý publikovali viaceré médiá, a síce, že občania sa pod vplyvom krízy rozhodli šetriť a v tomto roku vynechať dovolenkovanie.
Domnievam sa, že cesta šetrenia na vlastnom odpočinku nie je správna a už vôbec nie dobrá pre ekonomiku otrasenú krízou. Domácemu
cestovnému ruchu rozhodne nepomôže zníženie počtu dovolenkárov,
veď každý eurocent utratený za oddych na Slovensku pomáha zamestnanosti a rozvoju našej spoločnosti. Zjednodušene povedané:
aktívnym oddychom na Slovensku pomôžeme sebe i našej ekonomike!
Príjemné „bezkrízové“ leto v mene svojom i v mene celej redakcie
Hlasu Nového Mesta praje
Patrick Lutter, šéfredaktor

Slávnosti letného slnovratu ako úvodné podujatie Kultúrneho leta sa
stali výbornou príležitosťou na prvé dotyky s predstaviteľmi miestnej
samosprávy Kifissie, mestskej časti gréckej metropoly Atény.
Šesťčlenná kifissijská delegácia na čele so starostom Nicholaosom
Chiotakisom zavítala do Bratislavy v piatok 12. júna. Na pôde novomestského miestneho úradu ju privítal starosta Richard Frimmel
spolu so svojím zástupcom Mariánom Verešom, poslancom a tajomníkom miestnej rady Gertom Dunim, prítomní boli aj ďalší predstavitelia úradu.
Kifissiu so 60-tisíc obyvateľmi predstavil jej starosta ako jednu
z najstarších mestských častí Atén – jej históriu začali písať už
pred 2800 rokmi. S bratislavským Novým Mestom však má veľa spoločné. Obe mestské časti sčasti lemujú výbežky pohorí, nechýba
im voda – Kifissiu z jednej strany ohraničuje rovnomenná rieka,
v Novom Meste sa zas rozprestiera jazero Kuchajda, majú svoje industriálne zázemie, nákupné centrum, v oboch má svoje domovské
právo šport. V Kifissii sídli Veľvyslanectvo Slovenskej republiky a práve od veľvyslanca Jána Voderadského, ktorý je obyvateľom Nového Mesta, vyšiel impulz na nadviazanie kontaktov medzi mestskými
časťami dvoch metropol.
V sobotu 13. júna sa hostia v sprievode domácich mohli bližšie
oboznámiť s mestskou časťou i mestom ako takým. Videli hrad, budovu parlamentu, pobudli v lesoparku, kde sa odviezli aj na lanovke. Počas obeda vo veži na Kamzíku videli Bratislavu takpovediac
z vtáčej perspektívy, popoludní zas pri pohľade z Millennium Tower II
mali ako na dlani Kuchajdu a jej okolie. Jazero so všetkým čo k nemu
patrí si však ako hostia letných slávností pozreli i zblízka.

Hostia aj hostitelia sa
pri prvej návšteve uctili
darčekmi, medzi ktorými nechýbali publikácie
o Kifissii a Novom
Meste. Na snímke
starosta aténskej
Kifissie Nicholaos
Chiotakis (sprava)
odovzdáva publikáciu
novomestskému
starostovi Richardovi
Frimmelovi.
Pokračovanie na strane 3

Júlové a augustové perličky
4. júla – Zem sa nachádza v aféliu, to znamená, že je najviac vzdialená od Slnka (152,1 mil. km)
18. júla 2007 – v Želiezovciach padol absolútny teplotný rekord na Slovensku, 39,9 °C. Vydržal však iba 2 dni,
pretože 20. júla 2007 namerali v Hurbanove 40,3 °C a v Dudinciach 40 °C
24. augusta 2006 – na kongrese Medzinárodnej astronomickej únie sa rozhodlo,
že Pluto nepatri medzi planéty slnečnej sústavy
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Ešte v noci na pondelok 1. júna lialo ako z krhly, ale deň, ktorý prišiel
po noci, bol ako vymaľovaný. Azda
najväčšiu radosť z tohto pozitívneho zvratu mali deti novomestských škôl, ktorým
tak nič nebránilo, aby Medzinárodný deň detí oslávili na Kuchajde.
Na tento deň sa v súčinnosti s miestnym úradom pripravili všetky školy. Každá
z nich dostala 15-minútový priestor, aby sa prezentovala vystúpeniami svojich žiakov a zároveň pobavila ostatných. A mali čo ponúknuť. Veď novomestské školy majú
rad talentovaných spevákov, medzi nimi aj víťazov súťaže Novomestský škovránok,
tanečníkov, recitátorov. V programe nechýbalo vystúpenie hip-hopovej skupiny DANCE CREW zo Základnej školy s Materskou školou na Českej ulici, ktorá prispieva
k spestreniu programu na rôznych školských podujatiach. Predstavila sa aj tanečná skupina UNIVERSITY zo školy na Sibírskej. Škola na ul. Za kasárňou prispela
do mozaiky gymnastickým číslom a ľudovými tancami, svoju zdatnosť v gymnastike predviedli aj žiaci z Kalinčiakovej, školy na Jeséniovej a Riazanskej zaradili
do programu roztlieskavačky. Jediní, ktorí na pódiu amfiteátra vystúpili ako hostia,
boli deti z Centra voľného času v Rači. Ich tanec a spev ešte umocnil umelecký zážitok
z vystúpenia detí, ktoré hľadisko odmenilo skandovaním a nadšeným potleskom.
Kým sa na pódiu spievalo a tancovalo, na neďalekých športoviskách deti testovali
svoju športovú zdatnosť – v streetbale, hode na kuželky, hode na plechovky, preťahovaní lanom, skoku vo vreci, preskoku cez švihadlo, slalome s pingpongovou loptičkou i vo futbale. Množstvo zvedavcov obklopilo príslušníkov mestskej polície, ktorí
na Kuchajdu prišli so psami a ukážkami služobnej kynológie, iné deti sa zhŕkli okolo
nafukovacieho hradu, ktorý predstavuje vždy skvelú zábavu.
Starosta Richard Frimmel s uspokojením sledoval, čo všetko novomestské deti dokážu. Teší ho, že samy sa dokážu postarať o program a nepotrebujú žiadnych zabávačov zvonka. A predsa sa našlo čosi, čo ho rozladilo. Počas debaty v Detskom
parlamente, v ktorom boli zastúpení reprezentanti všetkých škôl, totiž odhalil slabiny
v športovej príprave detí. Ukázalo sa, že len máloktoré z detí sa vie šplhať po tyči,
nehovoriac o lane. „Pritom je to také potrebné,“ krútil hlavou starosta. „Predstavte si,
že by sa takéto dieťa ocitlo v životu nebezpečnej situácii, z ktorej by sa však mohlo
zachrániť šplhaním. Keď to nevie, ako sa zachráni?! No, niečo s tým budeme musieť
urobiť.“ Ako vidieť, aj krátka debata v detskom parlamente mala zmysel.
(ak)
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Deti si užili svoj sviatok

Mestskí policajti prispeli do programu ukážkami
zo služobnej kynológie.

Stretnutie starostu Richarda Frimmela s vyslancami
jednotlivých škôl v detskom parlamente bolo naozaj
podnetné.
Foto: Miloš Novák

Nenávratný príspevok na uzamykateľné stojiská

Súčasťou pestrého 15-minútového programu žiakov
zo školy na Riazanskej boli aj tance.

Obľúbenou športovou disciplínou je skákanie
vo vreci.

Podmienky poskytovania nenávratného finanèného príspevku na vybudovanie uzamykate¾ných stanovíšť zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálneho odpadu schválilo novomestské miestne
zastupite¾stvo na svojom zasadnutí 16. júna.
Na poskytnutie uvedenej dotácie má mestská èasť vyhradených v tohtoroènom rozpoète bezmála 33 194 eur (1 milión korún). Pod¾a schválených podmienok na vybudovanie jedného uzamykate¾ného stanovišťa môže prispieť
sumou maximálne 829,85 eura (25 tisíc korún), prièom dotácia nesmie prekroèiť 30 percent celkových preukázate¾ných nákladov na vybudovanie, rozšírenie, prekrytie a uzamykanie stanovíšť. Príspevok sa bude vyplácať formou
refundácie. „Z vyhradenej sumy by sme teda mohli poskytnúť príspevok až
40 žiadate¾om,“ konštatoval starosta Richard Frimmel.
O poskytnutie nenávratného príspevku môžu požiadať len právnické osoby,
ktorých zriaïovate¾om nie je hlavné mesto alebo mestská èasť, a fyzické osoby
– podnikatelia spravujúci bytový dom v bratislavskom Novom Meste so sídlom
a trvalým pobytom v Bratislave. Žiadosti sa budú predkladať miestnemu úradu
do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 15. novembra.
V písomnej žiadosti o dotáciu musí byť uvedený názov a adresa žiadate¾a, bankové spojenie, meno a adresa zodpovednej osoby, projekt, na ktorý sa dotácia
požaduje, ako aj jeho predpokladaný prínos. Súèasťou samotného kontajnerového stanovišťa musí byť zberné hniezdo s nádobami na vytriedené zložky
komunálneho odpadu, minimálne na papier a plasty.
Zastupite¾stvo schválilo aj podmienky nájomnej zmluvy na pozemok, na ktorom bude stanovište vybudované, ak ide o pozemok vo vlastníctve èi správe
mestskej èasti. Väèšina poslancov hlasovaním odobrila návrh svojho kolegu
Patrika Luttera, aby sa meter štvorcový takéhoto pozemku prenajímal roène
za 1 euro. V nájomnej zmluve bude zakotvená aj podmienka udržiavania èistoty na kontajnerovom stojisku a v jeho okolí, a to v trojmetrovom okruhu.
(ak)
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Dokončenie zo strany 1

Do Nového Mesta zavítali hostia z Atén
„Som veľmi vďačný, že slovenský veľvyslanec v Aténach inicioval
tento kontakt medzi našimi mestskými časťami,“ konštatoval N. Chiotakis. „Slovensko je prekrásna krajina a sú tu skvelí ľudia. V rámci
Európskej únie je Kifissia spojená s ôsmimi mestami. Boli by sme
radi, keby sa medzi ne začlenila aj bratislavská mestská časť Nové
Mesto.“
Starostovi R. Frimmelovi imponujú kifissijské športové tradície, pričom prím tu hrá volejbal. „Na rozdiel od nás tam má mestská časť

Pamiatkou na úplne prvé stretnutie predstaviteľov oboch samospráv
bude i táto fotografia. V prvom rade vedľa novomestského starostu
Richarda Frimmela sprava je starosta Kifissie Nicholaos Chiotakis a jeho
zástupkyňa Anne Korogiannski.
Foto: Miloš Novák

dokonca svoje vlastné športové družstvá, kým my v rámci samosprávy inklinujeme skôr ku kultúre,“ priblížil špecifiká. „Nič však nebude
brániť tomu, aby k nám prišli z Kifissie športovci, pričom my vyšleme kultúrnu delegáciu.“ Ako povedal starosta, predstavitelia Nového
Mesta navštívia Kifissiu túto jeseň. Predpokladá, že v rámci tejto návštevy sa vyjasní, akým smerom sa budú uberať kontakty mestských
častí.
Hostia pobudli v Bratislave do nedele 14. júna.
Alžbeta Klesnilová

Európska injekcia pre verejné priestranstvá
Návrh na predloženie žiadosti, ktorou sa Nové Mesto bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov na revitalizáciu verejného priestranstva Rešetkova – Osadná, dostal na júnovom zasadnutí zastupiteľstva zelenú.
Pripomeňme si, že ide o jeden zo štyroch zámerov na revitalizáciu verejných priestranstiev, ktoré zastupiteľstvo schválilo 22. apríla. Okrem priestranstva Rešetkova – Osadná ide o Mierovú kolóniu,
Ľudové námestie a verejné priestranstvo Hálkova – Brezovská.
Vzhľadom na to, že projekty možno podávať iba postupne, miestny
úrad si na podanie jedného z nich rezervoval júnový termín a začal
vo veci konať. Uskutočnilo sa verejné obstarávanie na výber dodávateľa projektovej dokumentácie, boli vypracované odborné posudky
na zeleň, ako aj samotný projekt. Oprávnené náklady naň sú vyčíslené na 574 286,34 eura (vyše 17 miliónov korún), pričom päť percent
tejto sumy predstavuje finančnú spoluúčasť mestskej časti na jeho
uskutočnení.
Keďže realizácia projektu sa financuje formou refundovania vynaložených prostriedkov, novou podmienkou pri predkladaní projektov je, že žiadateľ musí deklarovať schopnosť financovať projekt
vo výške minimálne 10 percent z celkových oprávnených výdavkov.
Zastupiteľstvo financovanie projektu v uvedenej výške schválilo.
(ak)
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Investičné akcie v roku 2009

Starostovia chcú o štatúte rokovať v septembri

Revitalizácia verejného priestranstva Nová doba
je z finančného hľadiska najväčšou tohtoročnou
investičnou akciou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Náklady na ňu predstavujú bezmála
1,16 milióna eur, čo je však dôležité, väčšinou
bude financovaná z európskych peňazí. Rovnako
je to v prípade revitalizácie verejného priestranstva Kramáre 1 na Jahodovej ul., ktorá je vyčíslená
na viac ako 282-tisíc €.
Kým niektoré akcie sú ešte len v štádiu projektov, iné sa už dostali do finále. Dokončená je napríklad rekonštrukcia Robotníckej ulice v úseku
od Plzenskej po Osadnú, kde v čase našej redakčnej uzávierky finišovala obnova dopravného značenia. V nákladoch za bezmála 80-tisíc € je zahrnuté obnovenie asfaltového koberca na vozovke, ako aj vytvorenie šikmých parkovacích stojísk. Dokončené sú i stavebné práce zamerané
na úpravu odtokových pomerov na chodníku
pri obytnom dome na Sibírskej a na komunikáciách pri obytných domoch na Šancovej a
J. C. Hronského s celkovými nákladmi temer
66,4 tisíca €. Koniec prác sme zaznamenali aj
na verejnom osvetlení ulíc Kominárska, Na Revíne
a Ľubľanská. Akcia za vyše 41-tisíc € má prispieť
k zvýšeniu bezpečnosti občanov.
Medzi tohtoročné investičné akcie sa dostala
tiež revitalizácia detských ihrísk na Ladzianskeho
a Hlučínskej ul. s rozpočtom viac ako 99,5 tisíca
€. Na Ladzianskeho sa vymenilo značne poškodené oplotenie ihriska, rekonštrukciou prešla
i stena oddeľujúca hracie plochy. Na Hlučínskej
treba odstrániť skorodované prvky a ihrisko sa
revitalizuje tak, aby slúžilo ako otvorený parkový
priestor.
Rekonštrukcia a modernizácia Detských jaslí
na Robotníckej ul. bola rozdelená na dve etapy.
Prvá bola zameraná okrem iného na modernizáciu
okien, druhá na úplnú výmenu sanitárnych prvkov,
obkladov, dlažieb, dverí, povrchov stien. Na túto
investičnú akciu sa vyhradilo v rozpočte viac ako
232-tisíc €.
Medzi rozbehnuté akcie patrí výstavba oporného múru na Kurucovej ul. s rozpočtom temer 80-tisíc €, ktorá si vyžiadala dočasné uzavretie komunikácie. V prvých dvoch letných mesiacoch sa
predpokladá rekonštrukcia komunikácie a oporného múru na Krahulčej ulici. Vyžiada si vyše
99-tisíc €.
K pripravovaným akciám patrí rekonštrukcia Vernosti za necelých 400-tisíc €, revitalizácia parku
na Ľudovom námestí v sume temer 66,4 tisíca €,
modernizácia vstupu do budovy novomestského
miestneho úradu za vyše 13-tisíc €, ktorá je v štádiu projektu, prepojenie Krahulčej ul. s Trinástou
ul. za 16,6 tisíca €, ako aj výstavba Jedenástej
s rozpočtom vyše 423-tisíc €, s ktorou sú však
problémy. Napriek opakovaným snahám mestskej
časti ešte stále nie je majetkovo-právne vyriešený vzťah mestskej časti k pozemku vo vlastníctve
Slovenskej republiky, cez ktorý má uvedená komunikácia ústiť na miestnu komunikáciu na Brečtanovej ul.
Odborníci na miestnom úrade v súčasnosti pracujú tiež na štúdii umiestnenia Klubu dôchodcov
Domovinka v objekte Vernosti a na štúdii umiestnenia prevádzky EKO – podniku verejnoprospešných služieb.
(ak)

Mestské časti prejavili vážne výhrady voči návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta
SR Bratislavy, ktorým magistrát reaguje na novelu zákona o hlavnom meste, zákon
o sociálnych službách a niektoré ďalšie zákony. Na rozpory medzi navrhovaným dodatkom štatútu, ktorého prerokovanie avizovalo mesto na 2. júla, a zákonom o hlavnom meste poukázali starostovia na rokovaní Regionálneho združenia mestských
častí hlavného mesta SR Bratislavy 5. júna.
Za problém starostovia okrem iného označili, že v navrhovanom dodatku štatútu
sa mestským častiam určuje zodpovednosť za činnosti a úlohy, ktoré sú od 1. januára 2009 v zmysle zákona plne vyhradené mestu. Ide o nakladanie s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom, zber a prepravu objemných odpadov,
zásobovanie vodou obyvateľov v lokalitách, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod či nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp. Na druhej strane mesto v rozpore so zákonom v ňom neprenáša kompetencie na mestské časti v prípade určenia
zaujatia verejného priestranstva na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy, ochrany
drevín, obmedzené kompetencie na ne prenáša pri zriaďovaní a zrušovaní základných
škôl či pri výrube drevín.
Primátor žiadal, aby sa miestne zastupiteľstvá vyjadrili k návrhu dodatku do 10. júna.
Vzhľadom na to, že väčšina zastupiteľstiev mala rokovať až po tomto termíne, starostovia sa dohodli, že pripomienky k nemu uvedie regionálne združenie v liste adresovanom primátorovi.
V súvislosti so štatútom mesta sa starostovia zaoberali aj prerozdeľovaním finančných prostriedkov medzi mestskými časťami v roku 2010 a v ďalších rokoch. Zhodli
sa na tom, že aj v budúcnosti by sa mal uplatňovať princíp solidarity štyroch veľkých
mestských častí (Petržalky, Ružinova, Starého Mesta a Nového Mesta) so siedmimi malými (Čunovom, Devínom, Jarovcami, Lamačom, Rusovcami, Vajnormi a Záhorskou Bystricou). Starostovia 14 mestských častí prítomní na zasadnutí súhlasili
s tým, aby veľké mestské časti prispeli malou sumou vo výške troch percent z finančného balíka, ktorý by mali dostať po prerozdelení peňazí medzi mesto a mestské
časti. Ako povedal predseda regionálneho združenia a starosta Nového Mesta Richard Frimmel, teraz ide o to, či mesto bude tento návrh akceptovať, alebo či poslanci mestského zastupiteľstva budú opäť vytvárať prekážky ako pri rozdeľovaní peňazí
v rámci princípu solidarity na rok 2009.
Na zasadnutí sa ventilovala aj problematika prevodu majetku mesta na mestské
časti, konkrétne objektov, ktoré mestské časti potrebujú na výkon svojich kompetencií. Ide o budovy materských a základných škôl, kultúrnych centier, knižníc či sídla
miestnych úradov. Nový zákon o hlavnom meste prevod tohto majetku umožňuje,
primátor ho starostom aj sľúbil, zatiaľ však všetko ostáva po starom. Regionálne
združenie sa preto na návrh starostu Petržalky Milana Ftáčnika rozhodlo iniciovať
stretnutie s primátorom so zámerom prerokovať termín a spôsob odovzdávania majetku.
List, ktorým regionálne združenie následne oslovilo primátora, obsahoval popri
pripomienkach k návrhu dodatku štatútu i požiadavku, aby mestské zastupiteľstvo
o ňom rokovalo nie v júli, ale až v septembri. Na septembrové zasadnutie bola totiž
avizovaná zmena ustanovenia štatútu o rozpočtovom určení príjmov mesta a mestských častí, s ktorou súvisí už spomínaný princíp solidarity veľkých mestských častí
s malými. Na tom istom rokovaní by sa malo hovoriť aj o prevode majetku mesta
na mestské časti. Rokovanie štyroch starostov – Richarda Frimmela, Milana Ftáčnika,
Vladimíra Mráza a Vladimíra Kuboviča – s primátorom Andrejom Ďurkovským na túto
tému sa malo konať až po redakčnej uzávierke tohto čísla Hlasu Nového Mesta.
Alžbeta Klesnilová

Finančný balík pre viacúčelové ihrisko
Vyše 67-tisíc eur (viac ako 2 milióny korún) vyčlení mestská časť Bratislava-Nové
Mesto zo svojho rozpočtu na výstavbu viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy
s Materskou školou na ulici Za kasárňou. Rozhodlo o tom novomestské
miestne zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí.
Uvedené uznesenie zastupiteľstva mestská časť priloží k žiadosti o dotáciu z verejných prostriedkov vo výške temer
40-tisíc eur (1,2 milióna korún), ktorá má byť takisto použitá na výstavbu ihriska.
Suma odsúhlasená zastupiteľstvom je určená na vybudovanie spodnej stavby, elektroinštalácie a oplotenie ihriska s rozmermi 40 x 20 metrov. Povrch
bude tvoriť umelý trávnatý koberec.
S výstavbou ihriska ráta mestská časť ešte
v tomto roku. Po dokončení má slúžiť nielen
pre potreby školy, ale aj verejnosti.
(ak)
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Osobitný potlesk pre 101-ročného jubilanta
Na vítaní detí
padol rekord
To tu ešte nebolo, aby na adresu najmladších Novomešťanov odišlo z miestneho úradu odrazu 80 pozvánok na vítanie detí do života. Tento rekordný počet sme zaznamenali
pred ostatným vítaním detí do života, ktoré
sa konalo 27. mája.
Sála Strediska kultúry na Vajnorskej ulici
bola v ten deň nabitá priam na prasknutie.
Tvárou starostu Richarda Frimmela sa mihol
spokojný úsmev pri pohľade tú záplavu detí,
mamičiek, otcov i starých rodičov. „Teší ma,
že detí v našej mestskej časti pribúda,“ prihovoril sa k prítomným. „Vidíme to aj na počte
prijímaných detí do škôlok a škôl. Keď tieto
prechádzali do pôsobnosti miestnej samosprávy, boli poloprázdne. Nezrušili sme ani
jednu, napriek tomu pri poslednom zápise
detí do materských škôl sme vyše dvesto detí
nemohli prijať. Novomestské však prijímame prednostne,“ naznačil záujem aj z iných
mestských častí. Starosta pripomenul tiež
význam rodiny pri výchove detí, zdôraznil
potrebu vštepovať im úctu k rodičom a starým rodičom.
Úcta k najbližším má veľa spoločného
s láskou, ktorá sa deťom dostáva odmalička.
A bolo zrejmé, že drobcom, ktorí sa stali hlavnými aktérmi milého podujatia, láska
najbližších nechýba. Ani starorodičovská.
Na jej výslní sa vyhrieva aj malá Dominika
Stružová, ktorú do strediska kultúry popri
mame a otcovi sprevádzali aj starí rodičia
Margita a Ján Dúbravcovi. „Aj ja som Stružová,“ ohlásila sa trojročná Dominikina sestrička Lucka, keď sme obdivovali rozkošné
bábätko.
Slávnostné okamihy v živote svojho prvého vnúčika Timotejka Bartoviča si nenechala
ujsť stará mama Elena Bujnová, rovnako ako
jej kolegyňa Alena Vančová, ktorá sa zas teší
z prvorodeného vnúčika Samka Radiča. Starý otec Pavel Jurčo sa vidí vo svojej vnučke
Svetlanke Loduhovej, stará mama Katarína
Kralovičová vo vnučke Barborke Baďovej,
ktorá je mimoriadne živým dieťaťom – všetko,
čo mala na dosah rúčky, skončilo s nevinným
úsmevom na zemi.
Rodičia si aj tentoraz prevzali z rúk vicestarostu Mariána Vereša a predstaviteľov partnerskej peňažnej inštitúcie vkladné knižky
pre svoje ratolesti so štartovným do života.
To sa pre deti narodené v tomto roku zvýšilo na 200 eur. „O tejto finančnej pomoci
som doteraz nevedela a ma prekvapila,“ priznala mladá mamička Jana Loduhová.
Medzi deťmi však bolo i zopár takých, ktoré prišli na vlastných nôžkach. Medzi nimi aj
Jakubko Šmilňák. „Už má jeden a trištvrte
roka,“ povedala mamička Renáta. „Ale skôr
sme nemohli prísť, vlani bola celá naša rodina vycestovaná,“ objasnila situáciu.
Na tom však nezáleží, či rodičia s deťmi
prídu skôr, alebo neskôr. Dôležité je, ako prijímajú postoj samosprávy k mladým rodinám
s deťmi. A ten naozaj kvitujú.
(ak)

Streda 27. mája bola pre novomestskú
samosprávu vskutku výnimočná. Lebo kým
predpoludním privítala v Stredisku kultúry
na Vajnorskej rekordný počet najmladších
Novomešťanov, popoludní sem medzi jubilantmi prišla celá desiatka deväťdesiatnikov
a dokonca jeden 101-ročný oslávenec – Eugen Essler. Keď to starosta Richard Frimmel
dal všetkým na známosť, sálou sa rozľahol
radostný potlesk. „Veď v porovnaní s takýmito jubilantmi sú sedemdesiatnici ešte len dorastencami,“ povedal polovážne, položartom
starosta. Osobitne privítal aj deväťdesiatnikov: 96-ročného Štefana Chmelára, 94-ročnú Máriu Sedalovú, Máriu Andrašovanovú,
Emmu Šišovskú a Ondreja Blaška, 92-ročného Gustáva Bzdúcha, 90-ročnú Annu Záňovú a jej rovesníkov Pavla Horného, Elinora
Pivka a Jozefa Moravčíka.
„Za svojho doterajšieho života ste veľa urobili pre svoje rodiny, deti, vnukov. A teraz je
tu čas, aby sme si to pripomenuli,“ oslovil
starosta jubilantov pozdvihnúc čašu na ich
zdravie.
Oslávencom prišla tentoraz zahrať tanečná
skupina Skan so spevákmi Dušanom Grúňom, Oľgou Szabovou a Vierou Kotrasovou.
V ich podaní dušu pohladili známe evergreeny, a veru, podaktorých z prítomných
dám a pánov, ktorým boli určené, aj vyburcovali k spevu. Dobrá nálada sa rozhostila
i pri stole, kde spolu so starostom si vychutnával program aj vicestarosta Marián Vereš

Novomestskí jubilanti radi prichádzajú na stretnutia s predstaviteľmi miestnej samosprávy,
ktoré znamenajú vždy aj hodnotný kultúrny
zážitok.

Stojedenročný Eugen Essler prišiel na stretnutie
v sprievode svojej dcéry, avšak na vlastných
nohách.
Foto: M. Novák

a poslanci – členovia miestnej rady Ružena
Apalovičová, Tomáš Korček a Libor Gašpierik.
„Bol to dobrý program,“ podelila sa o dojmy Mária Sedalová, keď z pódia doznela
Krajíčkova Svetová sláva a účastníci stretnutia sa zberali na odchod. O čulej dáme,
ktorú sprevádzali dcéry Magdaléna a Mária,
by azda nikto nepovedal, že už má 94 rokov.
Napriek tomu, že osud k nej nebol práve
milosrdný. „Manžel mi zomrel veľmi skoro,
zostala som sama s tromi deťmi. Ale mám
veľmi rada ľudí, vždy som sa medzi nimi pohybovala a možno i to mi pomohlo,“ povedala.
101-ročný Eugen Essler prišiel na podujatie v sprievode svojej 73-ročnej dcéry Evy.
Pán Essler býva sám v byte, ale ako povedal,
predsa nie je sám: „Dcéra s rodinou býva
vedľa a stále sú u mňa“ Dcéra mu navarí,
operie. „Otec sa však dokáže sám obslúžiť,“
pridá podrobnosti pani Eva. „Okrem toho
každý deň chodí na prechádzku, niekedy si
aj sám nakúpi.“ A v čom tkvie tajomstvo jeho
dlhovekosti? „Mal šťastné manželstvo, nepil,
nefajčil, nerozčuľoval sa, chodil do záhradky
– to všetko asi urobilo svoje,“ myslí si dcéra.
Pán Essler nám o sebe prezradil, že rád
pozerá televízne vysielanie. Má rád šport,
sleduje správy, z filmov uprednostňuje romantické a kowbojky. Cíti sa dobre až na to,
že ho občas potrápi nízky tlak.
(ak)

Vidieť pokope toľko detí je vskutku zážitok. Vicestarosta Marián Vereš sa prihovára malej
Vychutnali si ho aj členovia miestnej rady Dominike, ktorá sa spokojne uvelebila v náručí
(na snímke v popredí zľava) Libor Gašpierik, svojho otca Miroslava Struža.
Ružena Apalovičová a Tomáš Korček.
Foto: Miloš Novák
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Na Kuchajde sa udomácnilo
Kultúrne leto

P

onuka skvelej zábavy s osvedčenými hudobnými telesami,
púťovými atrakciami pre deti i dospelých, stánkami s výrobkami ľudových umelcov a remeselníkov, vidina posedenia
pri blčiacej vatre a nebeského divadla v podobe ohňostroja
– to všetko priťahovalo ľudí v sobotu 13. júna na Kuchajdu
ako magnet. Tradičné Slávnosti letného slnovratu, ktorými
aj tento rok odštartovalo v bratislavskom Novom Meste Kultúrne leto, opäť zlákali tisíce domácich, ale aj obyvateľov
iných mestských častí či návštevníkov mesta.
„Tieto slávnosti ani po sedemnástich rokoch nestrácajú
na svojej príťažlivosti, práve naopak. Dôkazom toho je, že
aj na ich osemnásty ročník prijali pozvanie viaceré významné osobnosti politického a spoločenského života,“ uviedol
v otváracom príhovore novomestský starosta Richard Frimmel. Medzi hosťami starosta osobitne privítal podpredsedu
Národnej rady SR Tibora Cabaja, ministra spravodlivosti
Štefana Harabina, ministra zdravotníctva Richarda Rašiho,
štátneho tajomníka ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Martina Glváča, verejného ochrancu práv Pavla Kandráča, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Vladimíra Bajana a delegáciu z aténskej mestskej časti Kiﬁssia
vedenú jej starostom Nicholaosom Chiotakisom.
Hľadisko amﬁteátra od druhej hodiny popoludní patrilo predovšetkým milovníkom hudby. Z pódia im vyhrávala ľudová
hudba Šarﬁanka, ľudová hudba bratov Kuštárovcov, country
skupina Belasí, tanečné skupiny Kartago a Skan. A keď
vzbĺkla vatra – symbol svätojánskych ohňov, v blízkosti vatry
nadišla chvíľa aj pre country skupinu Tuky band.
Vatru spolu s novomestským starostom tentoraz zapálili
siedmi hostia – podpredseda parlamentu Tibor Cabaj, ministri Štefan Harabin a Richard Raši, ombudsman Pavel Kandráč,
štátny tajomník Martin Glváč, veľvyslanec SR v Grécku Ján
Voderadský a kiﬁssijský starosta Nicholaos Chiotakis.
Tibor Cabaj sa na otváraní Kultúrneho leta v bratislavskom
Novom Meste zúčastnil po prvý raz. „Kultúrne leto sa otvára
aj u nás v Topoľčanoch, ale povedal som si, že v sobotu musím byť tu,“ povedal, keď sme sa pri vatre zastavili na kus
reči. „Neľutujem. Nálada je tu výborná a navyše som sa tu
stretol so Stanom Štepkom, ktorý ma kedysi učil slovenčinu.
Bolo to milé stretnutie.“
Pravda, Stanislav Štepka, šéf Radošinského naivného divadla, patrí
medzi pravidelných účastníkov letných slávností na Kuchajde. Rovnako ako známy lekár Pavol Traubner
alebo ombudsman Pavel Kandráč,
ktorý sa tiež rád podelil o svoje
dojmy: „Dnes o tretej popoludní
som prišiel zo Švédska a hneď som
utekal sem. Chodím sem rád, je tu
dobrá atmosféra.“
Atmosféru podujatia si pochvaľovali aj rodičia detí, ktoré našli
svoje eldorádo na kolotočoch, vláčiku, trampolínach či v nafukovacom hrade. „Určite sem budeme
chodiť po celé leto,“ dodala pani
Janka, matka dvoch šarvancov. Už
aj preto, že chlapci si tu budú môcť
zašportovať.“
„S manželkou sme si prečítali
program na celé leto, a tak už teraz
môžem povedať, že sobotné večery s dychovkou si určite nenecháme ujsť,“ prezradil plány pán Miloš,
ktorý na Kuchajdu chodieva zo susedného Ružinova.

Čím viac sa blížil čas slávnostného otvorenia Kultúrneho leta 2009, tým
bolo hľadisko amfiteátra plnšie. Podaktorí však uprednostnili sedenie
v tráve.

Po oficiálnom otvorení Kultúrneho leta priestor pred pódiom obsadili
tanečníci. Okupovali ho až do noci.

Mrákava ľudí okolo deviatej hodiny
večer zhustla ešte viac. Davy začali
prúdiť k jazernému brehu, odkiaľ
nič nebráni výhľadu na ohňostroj.
O 21.30 s rachotom vyleteli k nebu
prvé svetlice, za nimi ďalšie a ďalšie – žlté, modré, červené, zelené...
Fantastické obrazy, ktoré vytvárali,
sa odrážali na hladine jazera i na presklených stenách okolitých budov.
Bola to nádhera, ľudia jasali.
Výborná nálada umocnená známymi pesničkami, tancom a tradičným
jarmočným občerstvením vydržala
až do noci. Organizátori dúfajú, že to
tak bude aj na záver Kultúrneho leta
29. augusta.
Alžbeta Klesnilová

Starosta Richard Frimmel vo svojom príhovore pripomenul, že všetky podujatia
Kultúrneho leta sa uskutočňujú vďaka
veľkorysosti sponzorov. V mene Novomešťanov a ostatných návštevníkov letných
podujatí na Kuchajde im vyslovil vrelú
vďaku. Logá sponzorov prinášame na tejto
dvojstrane.
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Neodmysliteľnou súčasťou Slávností letného
slnovratu je zapaľovanie vatry ako symbolu
svätojánskych ohňov. Tentoraz ju zapálili
(v prvom rade sprava) podpredseda parlamentu Tibor Cabaj, starosta Nového Mesta Richard
Frimmel, minister spravodlivosti Štefan Harabin,
starosta aténskej Kifissie Nicholaos Chiotakis,
(v druhom rade sprava) veľvyslanec SR v Grécku
Ján Voderadský, štátny tajomník ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja Martin Glváč,
minister zdravotníctva Richard Raši a verejný
ochranca práv Pavel Kandráč.
Ako obľúbená atrakcia sa ukázal aj autodróm.

Do koloritu Slávností letného slnovratu patria už
Minister Richard Raši (v pozadí) si zapaľovanie tradične aj stánky s výrobkami ľudových umelcov V podaní skupiny Tuky band odzneli aj slávne
vatry vyskúšal na Kuchajde už vlani. (V popredí a remeselníkov.
nedvědovky, ktoré poznajú azda všetci milovníci
je štátny tajomník Martin Glváč.)
country hudby.

Ľudoví umelci a remeselníci prišli nielen s hoRomantike praskania horiaceho dreva a plameňov tovými výrobkami. Návštevníkom tiež predviedli, Skvelú bodku za programom, ktorý sa odvíjal
ako tieto výrobky vznikajú. Napríklad drevené na pódiu amfiteátra, urobila tanečná skupina
neodolá ani moderný človek.
hračky.
Skan.

Ľudová hudba bratov Kuštárovcov sa pre Novomešťanov stala osvedčenou značkou.
Nafukovací hrad a trampolíny boli vystavené Účastníci slávností sa zhodli jednoznačne:
neustálemu ataku rozšantených detí.
ohňostroj bol opäť nádherný.
Foto: Miloš Novák

7-8/2009

Korzický večer na Stromovej
Stopiaty Poetický večer ukončil 15. júna 2009 19. divadelnú sezónu
v Dome kultúry na Kramároch. Pod názvom Korzika v piesni a básni
predstavil režisér Juraj Sarvaš malebný ostrov v Tyrhenskom mori,
kde sa narodil aj Napoleon Bonaparte, kde žije hrdý národ s vlastným
korzickým jazykom, ktorý nemá gramatiku.
Poetického večera sa zúčastnili stáli a verní návštevníci, ako aj priatelia z Trnavy, Piešťan, Modry, Prievidze. Zavítali k nám aj hostia – Peter Kováč, generálny riaditeľ Ministerstva kultúry SR, Jana Liptáková,
režisérka Slovenskej televízie, Ján Mrenica mladší, huslista, Pavol
Mešťan, riaditeľ Židovského múzea a ďalší. Juraj Sarvaš predniesol
básne Miroslava Válka, Milana Rúfusa, ale najmä korzické básne
hovoriace o láske, živote, práci a hrdosti tohto malého národa.
Najväčším zážitkom pre návštevníkov bolo vystúpenie vynikajúcej
univerzálnej speváčky z Banskej Bystrice Jany Orlickej s netradičným
hudobným doprovodom (husle, basa, cimbal). Emotívne zaspievala
nostalgické piesne, šansóny a balady vo francúzskom, talianskom
i korzickom jazyku.
Dvadsiatu divadelnú sezónu otvoríme 106. Poetickým večerom
28. septembra 2009.
Margita Krajačová

IN-LINE SLALOM
Dňa 6. júna 2009 (v sobotu) sa konal už 7. ročník kombinovaných
pretekov na kolieskových korčuliach na ihrisku pri ZŠ s MŠ Sibírska
v súlade s vydanými propozíciami. Preteky usporiadal Lyžiarsky oddiel Karpaty Bratislava, mestská časť Bratislava-Nové Mesto a CVČ
detí a mládeže Bratislava III. Riaditeľ pretekov Ján Vilém organizačne
dohliadal na celý priebeh. Vytýčenú trať, ktorej autorom bol Michal
Pivoňka, bravúrne zvládlo 94 pretekárov. Súťažilo sa v dvoch disciplínach: slalom – 2 kolá a rýchlostné preteky – okruh.
Slalom bol vytýčený kovovými slalomovými podstavcami s plastovými bránkami a pre všetky vekové kategórie, od mini detí až po mužov
a ženy, bol vytýčený rovnaký počet bránok.
Jeden pretekár preteky nedokončil a jeden bol diskvalifikovaný. Nedošlo k nijakému vážnejšiemu zraneniu.
Na zabezpečovaní úspešných pretekov sa podieľali aj členovia LO
Pozemné stavby. Okrem Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto sa
na sponzorských príspevkoch spolupodieľali firmy ARCONEX, CET.
IN. SK, SCARLETT, ARSENAL, GALAXY SPORT, SPORT und FREIZEIT, SKF, Points, EUROLAB, LAMBDA, ANASOFT APR, EuroAWK.
Organizátori ďakujú všetkým, ktorí preteky sponzorsky podporili.
Adriana Pavlikovská

Ihrisko pri ZŠ s MŠ na Sibírskej bolo 6. júna plné malých i väčších
pretekárov na kolieskových korčuliach
Foto: A. Pavlikovská
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Aforizmy Dušana KOVÁÈA
 Niektoré ženy aj pod hrošou kožou skrývajú
nežné pohlavie.
 Obsahom rozhovoru niektorých žien je do neba
volajúca bezobsažnosť.
 Najlepšie je, keď si každý z partnerov myslí, že
miluje viac ako ten druhý.
 Šťastný to muž, ktorého nenávidela v živote iba
jedna žena.
 Ženy nám chcú patriť iba dovtedy, kým ich
k tomu nenútime.
 Vodila ho dlho za nos aj bez vodičského
preukazu.
 Výsledkom inovačného procesu v manželstve
býva obyčajný rozvod.

Vernisáž výstavy na MDD
Výstava výtvarného odboru ZUŠ Hálkova v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici sa niesla v zmysle motta – pozitívne motivovanou vlastnou aktivitou proti drogám.
Deti a mládež, ktorí navštevujú túto ZUŠ majú okrem školských povinností aj všestranné záujmy. Okrem výtvarného odboru nezriedka
navštevujú i odbor hudobný, literárno-dramatický či tanečný.
V tomto roku bolo na výstave vidno práce najmenších detí i žiakov
1. až 8. ročníka. Dielka sú individuálne, výrazovo diferencované, nápadité, plné osobného zaujatia, bezprostredného prejavu v tušových
kresbách zvierat, kde dospelí často nevychádzajú z údivu a nezriedka i nákazlivého smiechu nad tým, ako sa deti vedia vynájsť v štylizácii, tvare, rytme a usporiadaní prvkov. V monotypoch zohráva svoju úlohu náhoda i asociatívne spracovanie. Z rafinovaných námetov
sa vynára aj sugestívna figurálna kresba rudkou. Portrétna technika
je bohato štruktúrovaná v rozmanitých úlohách, materiáloch a technikách. Vtipné je spojenie postáv anjelov s fotografiami portrétov
ich autorov. Z kolektívnych prác zaujme téma Poslednej večere inšpirovanej Majstrom Pavlom z Levoče. Dvojice žiakov i jednotlivci
maľovali tiež reprodukcie známych majstrov.
Spomedzi množstva nápaditých prác upútali výtvory farebným tvarovým cítením aj schopnosťou pozorovať rozmanité zátišia a kytice.
Okrem plošných prác výstavu dotvárali priestorové objekty a predovšetkým keramické plastiky tvarovým bohatstvom.
V scenári výstavy mali miesto i absolventské práce.
Silvia Čierniková

Výtvarné práce žiakov ZUŠ Hálkova sa prezentovali na výstave v Stredisku
kultúry BNM
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Z podujatí Knižnice
Bratislava – Nové Mesto
Dňa 4. júna 2009 sa v Klube Zlatý dážď konalo milé stretnutie
so spisovateľom Františkom Tökölym, ktorý prišiel našim čitateľom
z klubu dôchodcov predstaviť svoju publikáciu pod názvom Eugene A. Cernan a americký vesmírny program. V besede autor porozprával čitateľom o svojej práci na publikácii a okolnostiach, ktoré
ho doviedli k záujmu o potomka slovenských emigrantov, ktorý sa
ako jeden z prvých ľudí dostal do vesmíru. Zaspomínal si na prvé
kontakty s E. A. Cernanom, na jeho návštevy na Slovensku, pri ktorých ho mal možnosť sprevádzať. Zaujímavé a málo známe informácie o prvých letoch do vesmíru autor spestril fotografiami zo svojho súkromného archívu. Ako nám prezradil, momentálne pracuje
na ďalšej knihe, a tak sa už teraz tešíme na nasledovné stretnutia
s ním.


Školský rok sa pomaly končí, píšu sa záverečné písomky, opravujú sa známky. Všetci žiaci sa už tešia na prázdniny, no najviac asi
malí prváci. Majú za sebou prvý rok v škole, naučili sa písať, počítať,
zvládli celú abecedu, môžu si už sami prečítať prvé knižky. Knižnica Bratislava-Nové Mesto v spolupráci so ZŠ Jeséniova pripravila
pre prvákov pri príležitosti ich zápisu do knižnice slávnostné pasovanie za čitateľov. Najskôr však museli kráľovnej kníh dokázať, že
naozaj už vedia čítať, že poznajú všetky písmenká, vedia zo slov zostaviť vety, poznajú rozprávkové postavičky a vôbec, že vedia udržať
v ruke knihu, aj keď s ňou treba utekať. Na záver zábavného dopoludnia, keď zložili slávnostný sľub, že budú čítať knihy, boli povýšení do stavu čitateľského a okrem skutočného preukazu člena klubu
veľkých čitateľov si odnášali aj sladké odmeny.
Zostáva nám len veriť, že svoj sľub dodržia a čítanie kníh sa pre nich
stane nielen povinnosťou do školy, ale aj spôsobom príjemného
trávenia voľného času, zdrojom poučenia, zábavy a získavania vedomostí.

Poznaj svoje korene. Dňa 20. mája 2009 sa už po tretíkrát stretli
v Dome kultúry na Stromovej žiaci novomestských škôl, aby si zmerali svoje vedomosti v dejepisnej súťaži Poznaj svoje korene, ktorú
v spolupráci so základnými školami MČ BNM pripravila Knižnica
Bratislava-Nové Mesto.
Tohtoročná súťaž bola čo do prípravy súťažiacich iste náročnejšia,
ale aj zaujímavejšia ako tie predošlé. Otázky boli zamerané na dejiny Bratislavy, avšak na podnet metodikov dejepisu súťažiaci nemali
dopredu k dispozícii otázky, ale iba tematické okruhy, na základe
ktorých absolvovali vychádzky so svojimi vyučujúcimi po pamiatkach
a historických miestach Bratislavy. Napriek sťaženým podmienkam
opäť preukázali množstvo vedomostí, ako i záujem o históriu nášho
mesta.
Vo vedomostnom súboji si napokon prvé miesto vybojovali žiaci
zo ZŠ Za kasárňou, druhé miesto obsadilo súťažné družstvo zo ZŠ
Cádrova a ako tretí sa z pekných cien, ktoré venoval MÚ BNM, radovali žiaci zo ZŠ Kalinčiakova.
Jana Vozníková

V Hlase Nového Mesta 06/2009 je nesprávne uvedený termín
čerpania dovolenky na pracovisku Knižnice Braslava-Nové
Mesto na Pionierskej ulici a na Stromovej ulici.
SPRÁVNE má byť:
Čerpanie dovolenky na pracovisku Pionierska 12:
27. 07. 2009 – 09. 08. 2009
Čerpanie dovolenky na pracovisku Stromová 18:
27. 07. 2009 – 09. 08. 2009
Za chybne uvedenú informáciu sa ospravedlňujeme.
Redakcia Hlasu Nového Mesta

Sarvašovu knihu vyprevadili na cestu k čitateľom
Sú v živote človeka udalosti, ktorých ozvena nás sprevádza po celý
život, píše vo svojej najnovšej knihe herec, recitátor a spisovateľ
Juraj Sarvaš. Kto tohto všestranného umelca s poetickou dušou
pozná zblízka, musí povedať: tých ozvien je v jeho živote bez počtu. Stačí sa len začítať do jeho spomienok na ľudí a udalosti, ktoré defilujú v čerstvo pokrstenej knihe Spoza kulís 2, nadväzujúcej
na rovnomennú knihu vydanú v roku 1996.
Slávnostné uvedenie knihy medzi čitateľov sa konalo 11. júna
v Dome kultúry na Kramároch. Novomestský starosta Richard Frimmel a vedenie Poetického štúdia na Stromovej naň pozvali celý
rad osobností. Nechýbali medzi nimi herci, spisovatelia a umelci, ktorí majú k Jurajovi Sarvašovi blízky vzťah, pozvanie prijali aj
mnohí politici – podpredseda slovenského parlamentu Tibor Cabaj,
poslanci Katarína Tóthová a Dušan Jarjabek, predseda Najvyššieho
kontrolného úradu Ján Jasovský, štátny tajomník ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Martin Glváč, prišla i starostka z Uhrovca Zuzana Máčeková, priatelia z Martina, Trenčína i ďalších
miest. A tmelom tejto pestrej spoločnosti bol Juraj Sarvaš.
Vydanie jeho novej knihy vo vydavateľstve CCW, s. r. o., sa nezaobišlo bez sponzorov. Finančne ho podporil aj starosta Richard
Frimmel. Urobil tak rád – ako Sarvašov priateľ a zároveň ako veľký fanúšik poetických večerov pri sviečkach, ktorými Sarvaš ako
scenárista, režisér i moderátor v jednej osobe dostal Poetické štúdio na Kramároch do povedomia verejnosti na celom Slovensku
i za hranicami.
„Je príjemné vidieť pokope toľko ľudí, čo majú radi poéziu a
zbližuje ich láska k umeniu a priateľstvo s Jurom Sarvašom, ktorý
odviedol pre nás v Bratislave obrovský kus práce,“ prihovoril sa
k prítomným. „A chcel by som vás ubezpečiť, že samospráva
Nového Mesta aj v budúcnosti vynaloží všetko úsilie, aby poetické
večery na Stromovej zostali zachované.“
„Juraj je búrlivák, všetko čo robí, robí s plným nasadením a plným
srdcom,“ oslovil prítomných šéf vydavateľstva CCW, s. r. o., Alexander Peňkovský. „Pri práci na knihe sme mohli prejsť celý jeho
bohatý a plodný život. Faktografia tejto knihy je jedinečná. Sú v nej
stretnutia s velikánmi slovenskej kultúry, slovenského herectva,
slovenskej politiky, stretnutia so športovcami i obyčajnými ľuďmi.
Zaznamenal ich zo svojho pohľadu a vďaka knihe sa dostali do života na večné veky.“
Spisovateľ Ladislav Ťažký pozná Sarvaša od jeho mladosti. „Ešte
keď sám sa učil od majstrov herectvu a spisovateľstvu,“ povedal.
„Robil to zanietene, vytrvale, nezastaviteľne....“ V príhovore ocenil,
že Juraj Sarvaš patrí medzi autorov pamätí, ktorí zo svojho života
napíšu to podstatné, čo je aj pravdivé, čomu rozumieme a čo prijímame.
Pokračovanie na strane 10

Starosta Fichard Frimmel rád podporil vydanie knihy Spoza kulís 2.
Priaznivcov poetických večerov ubezpečil, že novomestská samospráva
urobí všetko pre to, aby poézia mala na Stromovej i naďalej svoje
domovské právo.
Foto: Miloš Novák
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Sarvašovu knihu vyprevadili na cestu k čitateľom
„A nech by boli Sarvašove spomienky akokoľvek subjektívne, fakty,
ktoré uvádza a ktoré sú overiteľné, sa v autorských súvislostiach
ukladajú do pevnej historickej schémy, ktorú kultúrnejšie spoločnosti
či národy zapĺňajú zhusta a menej kultúrne iba sporadicky a oveľa
pomalšie,“ napísal v doslove knihy autorov súpútnik Anton Kret, známy dramaturg, teatrológ, prekladateľ a publicista.
V programe defilovali spomienky na osobnosti z rôznych sfér života,
udalosti, na kolegov a zážitky z unikátnej divadelnej šatne číslo 42,
ktoré ožívali aj vďaka prítomnosti herca Juraja Slezáčka. Hudba a spev
na spestrenie sa stala záležitosťou ľudovej hudby bratov Kuštárovcov,
Dariny Laščiakovej, poslanca a operného speváka Dušana Jarjabka,
Stana Gajdoša, ktorý zahral na gajdách i Sarvašovej dcéry Svetlany.
A napokon prišiel rad na vyprevádzanie knihy. S lupienkami ruží a
s úprimnou vďakou všetkým, ktorí majú zásluhu na tom, že sa takéto
dielo dostáva do rúk čitateľov.
Alžbeta Klesnilová

Legionári opäť majú svoju pamätnú tabuľu
Priečelie domu na dotyku Račianskej a Ursínyho ulici zdobí obnovená pamätná tabuľa venovaná bývalým československým legionárom.
Obnoviť ju dala samospráva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
na podnet Viktora Koyša, syna legionára v Rusku, a Ľudovíta Svobodu, ktorý poškodenú pôvodnú tabuľu osadenú na jednom z legiodomov opatroval v pivnici 35 rokov.
Obnovenú tabuľu slávnostne odhalil 22. júna novomestský starosta
Richard Frimmel. V príhovore zdôraznil, že ňou „vzdávame hold ľuďom,
ktorí svojimi postojmi a činmi prispeli k vzniku významného míľnika
našej histórie – zriadeniu samostatného československého štátu“.
„Legionári, ktorí prežili vojnu a vrátili sa do vlasti, sa tešili úcte, vážnosti a požívali aj isté výhody,“ pripomenul starosta. „V Bratislave vznikla celá štvrť legiodomov. V roku 1925 ich dalo postaviť Družstvo československých legionárov, štátnych a verejných zamestnancov podľa
spoločného projektu architektov Dušana Jurkoviča a Jana Pacla.“
Na tabuli, ktorú reštauroval akademický sochár Rastislav Miklánek,
sú uvedené mená členov predstavenstva spomínaného družstva. Medzi
nimi je aj meno Oldřicha Králika, ktorý mal v jednom z legiodomov dielničku. V nej schoval pôvodnú tabuľu, keď legionári takpovediac prestali
byť v kurze. Po jeho smrti ju tam objavil Ľudovit Sloboda, keď mu ako
domovému dôverníkovi pripadlo vypratať priestory. „Vzal som ju, povesil
vo svojej pivnici a mal som ju tam 35 rokov,“ dodal.
Zreštaurovanú pôvodnú mramorovú tabuľu dopĺňa nová, ktorá dokumentuje počin samosprávy mestskej časti. Táto aktivita, ktorou reagovala na podnet občana, ju vyšla na 2448 eur (73 750 Sk). „Veríme, že tabuľa osloví každého, kto okolo nej prejde,“ vyslovil presvedčenie vedenia
mestskej časti starosta.
(ak)

Starosta Richard Frimmel (sprava) odhaľuje pamätnú tabuľu. Na slávnostnom
akte sa zúčastnil aj akademický sochár
Rastislav Miklánek (vľavo).

Právnu poradňu pripravila poslankyňa Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
JUDr. Zuzana Olexová

K právnej stránke susedských vzťahov
Susedov si nevyberáme, preto nie vždy sa dá zabrániť nepríjemným
sporom.
Tieto bývajú v rodinných domoch zapríčinené zväčša zásahmi vzdušným priestorom, po zemi i pod zemským povrchom. Imisie spočívajú
predovšetkým v presahovaní konárov či koreňov stromu, v zásahoch
pevnými, kvapalnými a plynnými látkami, hlukom, vnikaním domácich
zvierat alebo osôb na cudzí pozemok, tienením, v zásahoch narúšajúcich oporu susednej stavby a podobne.
Napríklad pri posudzovaní hluku treba vziať do úvahy miestne pomery, intenzitu hluku, ako aj to, či ide o rušenie jednorazové, opakované,
alebo úmyselné.
Príkladom z praxe je prípad, v ktorom sa žalobkyňa domáhala opatrenia na odstránenie hluku spôsobovaného pravidelným používaním šijacieho stroja. Vzhľadom na to, že najvyššia prípustná miera hladiny hluku bola prekročená, súd žalobe vyhovel a uložil žalovanej zdržať sa obťažovania susedov hlukom spôsobovaným prevádzkou šijacieho stroja.
Medzi typické prípady susedských nezhôd patrí aj obťažovanie pachom. V istom spore sa napr. žalobcovia domáhali odstránenia pachu
vychádzajúceho z odpadového kanála. Súd na základe znaleckého
posudku a po ďalšom dokazovaní rozhodol tak, že žalovaného zaviazal odstrániť závadný stav, odpadový kanál prikryť betónovými valcami a
vytmeliť špáry po celej dĺžke kanála.
Často existujú pochybnosti o tom, ako je to s otázkou povinnosti oplotenia pozemku. Vlastníkovi pozemku zo zákona nevyplýva povinnosť
oplotiť svoj pozemok. Súd mu však môže na návrh uložiť, aby pozemok oplotil, ak je to potrebné z hľadiska ochrany proti nedovoleným
zásahom a pritom to nebude brániť účelne užívať susediace pozemky.
Tu súd prihliada aj na stanovisko stavebného úradu, ktorým síce nie
je viazaný, ale je potrebné ho zadovážiť a prihliadnuť naň. Príkladom
konfliktu týkajúceho sa oplotenia bol prípad, kedy lopty zo susediaceho futbalového ihriska padali do dvora susedov a obmedzovali ich
v užívaní rodinného domu. Súd rozsudkom zaviazal žalovaných oplotiť
ihrisko po celej dĺžke do stanovenej výšky a v určenom čase.
Vlastníci susediacich pozemkov sú však povinní umožniť v nevyhnutnom rozsahu vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich
stojace, pokiaľ to vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich
pozemkov a stavieb. Príkladom pre takú situáciu je napr. výmena odkvapových ríms.
Čo sa týka postavenia vlastníka bytu alebo nebytového priestoru
v dome, tu je najčastejším zdrojom problémov výkon stavebných úprav.
Aby sa predišlo prípadným sporom, je potrebné vopred na výkon prác
upozorniť a rešpektovať zásadu primeranosti, napr. dodržiavať nočný
pokoj, snažiť sa nevykonávať dlhšie trvajúce práce počas dní pracovného pokoja a podobne.
Ako vidno, v susedských vzťahoch je mnoho
príležitostí pre spory, ktoré je vždy najefektívnejšie riešiť toleranciou a dohodou. Pokiaľ to však nie je možné, Občiansky zákonník ukladá každému vlastníkovi zdržať sa
všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto každý,
koho subjektívne právo bolo ohrozené alebo porušené, má právo požadovať, aby mu
povolaný orgán, ktorým je spravidla súd,
poskytol ochranu.

Pod obnovenou pôvodnou tabuľou je nová,
ktorá dokumentuje počin novomestskej
samosprávy.
Foto: Jaroslav Kocka
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Vajnorská 32 ide do dražby

Účasť na rokovaniach komisií pokrivkáva

O pozemky a budovy na Vajnorskej 32 sa môžu záujemcovia uchádzať v dobrovoľnej dražbe, ktorá sa bude konať 13. augusta. Návrh
na jej vykonanie schválili novomestskí poslanci na svojom júnovom
rokovaní.
Objekt na uvedenej adrese dostala v roku 1998 do prenájmu
L. S. Trading, s. r. o., ktorá vlani požiadala o jeho kúpu. Miestne
zastupiteľstvo odobrilo predaj s podmienkou, že kúpnu zmluvu kupujúci podpíše do 60 dní od schválenia uznesenia. Táto podmienka
však nebola splnená. Nájomca ku koncu mája tohto roku ukončil
nájom, čím sa objekt uvoľnil, a tak miestny úrad navrhol jeho predaj
formou dobrovoľnej dražby. Dražba sa vzťahuje aj na garáže v radovej
zástavbe a pozemky s celkovou plochou 2850 metrov štvorcových.
Vyvolávacia cena je schválená v sume 1 410 000 eur (42 477 660
korún).
Prvá obhliadka predmetu dražby je určená na 22. júla so začiatkom
o 16.00 h, druhá na 6. augusta so začiatkom o 10.00 h. Záujemcovia
sa stretnú pred vchodom do objektu.
Samotná dražba sa uskutoční 13. augusta od 10.00 h na Miestnom
úrade mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
(ak)

Kým niektoré komisie zriadené pri novomestskom miestnom zastupiteľstve môžu rokovať bez problémov, iným komplikuje prácu slabá
účasť poslancov na ich zasadnutiach. Členovia miestnej rady kritizovali túto skutočnosť na svojich zasadnutiach už niekoľkokrát.
Z ich podnetu sa na rokovanie zastupiteľstva 16. júna dostal návrh
dodatku k rokovaciemu poriadku komisií so zámerom napraviť existujúci stav.
Materiál obsahoval okrem iného návrh na úpravu hlasovania komisie. A to tak, aby o prerokúvaných materiáloch a stanoviskách k nim
hlasovali všetci členovia komisie, teda aj odborníci, a nie len poslanci.
Takáto úprava sa na rokovaní zastupiteľstva nestretla s dostatočnou
podporou. Pri hlasovaní pozmeňovacieho návrhu poslanca Adriana
Kuceka veľmi tesne prevážil argument, že zodpovednosť za stanoviská komisií nesú poslanci, a nie ich členovia odborníci. Ostatné
navrhované zmeny v rámci dodatku poslanci schválili.
Pripomeňme si, že komisie sú poradným orgánom a úzko spolupracujú s odbornými útvarmi miestneho úradu. Rokujú vždy pred zasadnutím miestnej rady, ktorá pripravuje program rokovania zastupiteľstva a prerokúva pripravované materiály. Schádzajú sa tiež po každom riadnom zasadnutí zastupiteľstva a podľa potreby. Ich stanoviská
sú dôležité pre prijímanie rozhodnutí miestnej samosprávy.
Vzhľadom na výsledok rokovania o spomínanom dodatku vyšiel
z miestnej rady podnet na zverejňovanie účasti poslancov na zasadnutiach komisií, a to na stránkach Hlasu Nového Mesta. Dnes prinášame prehľad účasti na tohtoročných zasadnutiach komisií.
(ak)

Oddelenie bytové a sociálnych služieb MÚ BNM
Štandardne ako v minulých rokoch organizuje oddelenie bytové
a sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
letnú detskú rekreáciu pre deti zo sociálne slabších rodín. Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava poskytol zoznam detí
vo veku od 6 do 16 rokov z rodín, ktoré poberajú dávku v hmotnej
núdzi, a detí zverených do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodièov a navrhol 36 detí, ktoré rodièia môžu prihlásiť.
Možnosť individuálnou formou žiadosti požiadať o úhradu letnej
detskej rekreácie majú aj rodièia detí z rodín, v ktorých sú osamelé
matky s deťmi, rodièia, resp. jeden z rodièov je nezamestnaný,
alebo matka je na materskej dovolenke a ich príjem je na hranici
životného minima. O tejto možnosti sme informovali aj základné školy v našej mestskej èasti.
Deti sa budú rekreovať v rekreaènom zariadení na Duchonke
pri Topo¾èanoch. Letnú detskú rekreáciu zabezpeèí obèianske
združenie Pre radosť so sídlom v Bratislave. Sociálna a bytová
komisia MZ MÈ BNM dòa 23. 6. 2009 prerokovala a odporuèila
úèasť detí na uvedenom pobyte. Po schválení starostom mestskej
èasti Ing. Richardom Frimmelom sa budú deti rekreovať v èase
od 28. 7. do 6. 8. 2009. Cena poukazu s poskytnutou z¾avou
je 146,- eur. Finanèné prostriedky na tento úèel sú vyèlenené
v súlade so schváleným rozpoètom mestskej èasti na rok 2009
a bodom VI Zásad poskytovania finanèných výpomocí obyvate¾om mestskej èasti Bratislava-Nové Mesto, ktoré boli schválené
uznesením Miestneho zastupite¾stva mestskej èasti BratislavaNové Mesto è. 14/14 zo dòa 16. 12. 2008.
Dušan Jahelka

OZNAMY
 Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto v zmysle ustanovenia §19b
ods. 1a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje začatie obstarávania Územného plánu Kramáre – Jelšová. Uvedený priestor je súčasťou územia Kramárov a je vymedzený Stromovou ulicou, juhovýchodným oplotením nemocničného areálu na Kramároch, Opavskou
a Pražskou ulicou.
(mu)
 Mestské lesy v Bratislave, ako investor stavby, oznamujú, že
v 27. – 30. týždni roku 2009 bude prebiehať rekonštrukcia lesnej
cesty Muničný sklad – Horáreň Krasňany. Rekonštrukčné práce sú
financované z fondov Európskeho spoločenstva – Program rozvoja
vidieka.

Účasť poslancov MZ na zasadnutiach
Komisií Miestneho zastupiteľstva - rok 2009
zasadnutie zasadnutie zasadnutie zasadnutie zasadnutie
19.-21.1. 9.-11.2. 23.-25.3. 20.-21.4. 18.-20.5
P
P
P
P
Mgr. Andrej Alberty
P
O
P
P
N
P
Doc. Ing. Ružena Apalovičová, CSc.
P
P
P
O
P
Dagmar Arvayová
P
O
P
P
O
Ing. Jozef Bača, PhD., M.Phil.
P
P
P
P
P
Ing. Ján Barczi
P
P
P
P
P
Ing. Martin Bartoš
O
N
P
O
N
Mgr. Robert Beňo
N
N
N
N
N
Mgr. Marek Bobák
P
P
P
O
P
Mgr. Silvia Ciuttiová
Mgr. Gerti Duni
P
P
P
P
P
Ing. Anna Dúžeková
P
P
P
P
O
Ing. Pavol Galamboš
O
P
P
P
P
Ing. Libor Gašpierik
N
N
N
N
N
JUDr. Andrea Grušpierová
O
O
P
O
P
Ing. Július Jackuliak
P
P
P
P
P
Mgr. Dušan Jaroš
P
P
P
P
Ing. Anna Jánošová
P
P
P
P
P
Ľubomír Jurík
P
P
P
P
P
Peter Kerdík
P
JUDr. Tomáš Korček
N
P
P
O
Ing. Andrej Krabáč
N
P
P
P
P
JUDr. Adrian Kucek
P
P
P
P
P
JUDr. Eduard Kukan
O
P
P
P
O
Jozef Kuna
N
P
P
P
P
Mgr. Rudolf Kusý
O
P
P
P
P
Ing. Katarína Liptáková
P
P
P
P
P
Ing. Patrick Lutter
O
P
N
N
O
Zlatica Machalíková
P
P
P
P
P
Vladimír Margolien
P
O
P
P
O
Mgr. Petra Masácová
O
N
P
O
P
Ing. arch. Otto Novitzky
P
O
P
O
P
JUDr. Viera Obšitníková
P
N
P
O
P
JUDr. Zuzna Olexová
P
N
O
O
O
Ing. arch. Jaroslav Paška
O
P
P
P
P
MUDr. Roman Procházka
P
P
P
P
P
PaedDr. Jolana Račická
P
P
P
P
P
Mgr. Ján Reháček
P
P
P
P
P
Daniela Šišoláková
P
Ing. Marián Vereš
P
P
P
P
Ing. Gabriela Vojtechová
P
Meno a priezvisko

Legenda k tabuľke:
P = prítomný, N = neprítomní,
O = ospravedlnený, - = nezaradený do komisie
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Inzercia
 Tepujem koberce, sedačky, postele.
Tel. číslo: 0903 195 861; 02/4425 9038
 Opravím WC, vodovod, upchaný odtok.
Tel. číslo: 0904 572 977 – non stop.
 Oprava TV, OVP, OTF a telefón. Tel. číslo: 0903 356 466

HĽADÁ SA
4-ročná mačka
(čierna s bledohnedými očami).
Stratila sa 23. mája 2009
vo dvore na rohu
Hálkovej a Riazanskej ulice.
Počúva na meno MIA.
Ak ste ju našli, volajte prosím:

0910/814 220.
Nálezcovi vyplatím ODMENU

Dôchodcovia spoznávali Záhorie i Moravu
Členovia Klubu dôchodcov Domovinka na Nobelovej ul.
a Klubu dôchodcov na Chemickej ul. sa vďaka samospráve
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zúčastnili 9. júna
na ďalšom peknom výlete. Tentoraz naša cesta viedla na Záhorie, kde sme navštívili mesto Skalica a potom sme sa loďou po umelo vybudovanej vodnej ceste – Baťovom kanáli
prepravili k susedom na Morave.
V Skalici sme aj vďaka sprievodcovi spoznali množstvo
pamiatok a ochutnali známy trdelník. Ten sa stal zároveň
hlavným darčekom pre našich blízkych.
Umelý vodný kanál, ktorým sme sa plavili na Moravu,
dal vybudovať svetoznámy výrobca obuvi Baťa pre potreby
svojej továrne. Dnes je z neho turistická atrakcia a vedie
zo Skalice do moravských Otrokovíc. Plavbu kanálom spestrilo rozprávanie o histórii i súčasnosti tejto vodnej cesty a
o zaujímavostiach okolitej prírody.
Celodenný výlet bol pre všetkých príjemným zážitkom.
Prispelo k tomu pekné počasie a, samozrejme, dobrá nálada
na spiatočnej ceste pri výmene dojmov.
Klub Domovinka aj touto cestou ďakuje novomestskej
samospráve za podporu klubových aktivít.
Anna Krutá
vedúca KD Domovinka

Baťov kanál - prístav v Skalici
Unikátna vnútrozemská vodná cesta Baťov kanál začína v Čechách
v Otrokoviciach a končí na Slovensku v Skalici. Plavebná trasa meria
približne 55 km, plavebná hĺbka je 1,5 m. Na trase je 13 plavebných
komôr. V prístave je tiež požičovňa člnov, takže plaviť sa môžete aj
individuálne.
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