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Aj o advente

� 4. december – Barbora – nezabudnite si odstrihnúť vetvičku čerešne či zlatého dažďa,
aby vám do Štedrého dňa nádherne zakvitla; pripomíname jeden zo starých zvykov - na jednotlivé prútiky

sa zavesia priania napísané na papieriku a stočené do rúličky; ak prút, na ktorom je prianie zavesené rozkvitne, 
prianie sa splní

� 6. december – Mikuláš – deti, čaká vás sladká nádielka
� 13. december – Lucia – je symbolom čistoty; jedným z prastarých obyčají tohto „strídžieho“ dňa je aj pečenie 

zázvorníkov

Čas, neúprosne sa náhliaci, nám opäť pripo-
mína, že stojíme na prahu decembra. Mesiaca, 
ktorý medzi iným nás všetkých, bez rozdielu 
veku, pohlavia, náboženstva či aj straníckej
príslušnosti, už nejaké to storočie očarúva
opakujúcim sa tajomným svetlom. Teplom ad-
ventu, túžbou neopakovateľných Vianoc i trb-
lietavým iskrením konca starého roka...
Ja osobne si dnes tiež uvedomujem, že
pripravujeme pre vás, obyvateľov mestskej časti Nové Mesto, po-
sledné riadne tohtoročné číslo mesačníka Hlas Nového Mesta.
Je prirodzené, že i my dodržíme dlhoročnú tradíciu a pred Viano-
cami vás ešte potešíme mimoriadnym, vianočným číslom nášho 
mesačníka. 
Toto číslo je nielen posledným tohtoročným riadnym číslom, ale
aj posledným v našom štvorročnom regionálnom volebnom ob-
dobí... Ubehlo ako voda. Nechcem z pohľadu šéfredaktora sa
teraz venovať jeho hodnoteniu. Napokon, zaiste ste všetci dostali 
do poštových schránok anketné lístky, na ktorých sa môžete vy-
jadriť aj k tomu, ako získavate informácie o činnosti miestneho
zastupiteľstva a o dianí v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Verím, že túto možnosť využijete, a že svojim hodnotením pomô-
žete sebe i nám zlepšiť prácu na zveľaďovaní nášho okolia – na-
šej, dnes už modernej mestskej časti Bratislava-Nové Mesto...
A že rovnako v tomto období i v regionálnych voľbách využijete
svoje volebné právo, čím aj váš hlas prispeje k voľbe poslancov
nového mestského aj miestneho zastupiteľstva, primátora i sta-
rostu.
Stojíme na prahu adventu, štvortýždňového obdobia duchovnej
prípravy na slávenie Vianoc. Pre veriacich sú to spomienky na na-
rodenie Ježiša Krista. Je to obdobie, kedy sa veriaci častejšie
schádzajú k modlitbám a zamýšľajú sa nad významom jeho prí-
chodu na svet... Samotné slovo advent pochádza z latinského ad-
ventus a znamená príchod. Tak si myslím, že my všetci i tí, ktorí
nie sú veriaci - mohli a mali by sme sa v tomto uponáhľanom čase 
zastaviť a zamyslieť... Napríklad aj nad príchodom toho kedysi
i dnes niečoho nového, alebo len tak, nad tými, ktorých máme
radi, nad svojimi blízkymi či nad sebou... 
Zamyslime sa všetci v tomto úžasnom období, keď otvárame srd-
cia a často i peňaženky, aby sme pomohli i slabším... Zamyslime 
sa nad množstvom rôznych dobročinných akcií, ktoré sú typické 
práve pre tento čas. Zúčastnime sa koncertov známych umelcov, 
ktorí sa zrieknu honorára, dajme si za šálku vianočného punču
ponúkaného Lions Clubom, alebo si len na vianočnom trhu kúpme 
výrobok chorého dieťaťa... Prispejme k tejto výnimočnej atmosfére 
aj osobným nápadom!

Novomestské deťúrence,
dáva sa vám na známosť, že 6. decembra 2006 zavíta do mest-
skej časti Bratislava-Nové Mesto Mikuláš na konskom záprahu. 
Navštívi deti v predškolských a školských zariadeniach Nového 
Mesta. Okrem balíka sladkostí vám ako mikulášsky darček pri-
nesie divadelné predstavenie Dať a v láske uchovať v podaní diva-
dla Maškrta z Košíc, ktoré sa uskutoční v Stredisku kultúry BNM 
na Vajnorskej ulici o 14.00 h.

Veď si len pomyslime, akú neskutočne dávnu históriu má ad-
ventná predvianočná príprava. Spomína sa už v Ríme v rokoch
440 - 461 za čias pápeža Leva I. Neskoršie záznamy hovoria
o tom, že príprava na slávenie vianočných sviatkov začínala
od prvej nedele po sviatku sv. Martina. Vtedy adventné obdobie
zahŕňalo vlastne až šesť nedieľ. Definitívne skrátenie adventu
na štyri nedele je dielom pápeža Gregora I. Veľkého a patrí
do obdobia rokov 590 – 604 nášho letopočtu. 
Symbolom spomínaného predvianočného obdobia je oddávna 
adventný veniec so štyrmi sviecami, ktoré sa postupne zapaľu-
jú počas štyroch adventných nedieľ, a to nielen v kresťanských
chrámoch. Viem, že bez ohľadu na vierovyznanie či svetonázor,
sa v nemalej miere z tradície zapaľujú aj v mnohých našich do-
mácnostiach... Preto prosím - pokúsme sa v čase tohoročného
adventu i na Vianoce zapáliť popri nich ešte štyri vlastné, osob-
né sviece - sviecu dobra, sviecu lásky, sviecu tolerancie a najmä
sviecu úcty k človeku i k poznaniu...

Dušan Bobrík
šéfredaktor
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Aforizmy Dušana KOVÁÈA

� Pravdovravný človek hovorí pravdu vždy,
  dokonca aj vtedy, keď by mal klamať.

� Hovoril ako kniha zaviazaná v teľacej koži.

� Medzi ľudské slabosti patrí aj sila zvyku.

� Niektoré ženy klesajú na duchu,
  keď priberajú na váhe. 

� Muži, ktorí si radi uhnú, skôr zahnú.
Nádherne dlhé tohtoročné babie leto vystriedali začiatkom novembra 

nečakane chladné dni. A po nich prišla opäť príjemná jeseň, ktorá

nás pozvala na jesenne romantické prechádzky aj do takéhoto ma-

lebného prírodného prostredia. A to iba na skok od zastávok mestskej 

hromadnej dopravy             foto: M. Novák

Regionálne združenie mestských častí
hl. m. SR Bratislavy

Starostovia plnia slovo 
Na konferencii Regionálneho združenia mestských častí, ktorú zvolal
predseda Rady Regionálneho združenia mestských častí hl. m. SR
Bratislavy Richard Frimmel v piatok 27. októbra 2006, schválili
súhrnné stanovisko (pripomienky) Regionálneho združenia mest-
ských častí hl. m. SR Bratislavy k návrhu zákona o hlavnom meste
SR Bratislave, ktorý prevzali od primátora Bratislavy Andreja Ďurkov-
ského.
 Plnia tým dané slovo, ale tento návrh je podľa ich názoru diamet-
rálne odlišný od starostovského návrhu zákona z r. 2004 a v žiad-
nom prípade nezodpovedá súčasným potrebám hlavného mesta
SR Bratislavy ako celku, teda ani mestským častiam. Starostovia
preferujú oveľa lepší návrh, spoločne prerokovaný s pánom primá-
torom v decembri 2004, kedy vyjadrili obojstranný záujem pripra-
viť zákon o hl. m. SR Bratislave ako spoločný, teda jednotný ná-
vrh hlavného mesta Bratislavy (okrem iného sa zhodli na tom, že
hlavné mesto má vykonávať úlohy celomestského charakteru
a mestské časti budú vykonávať úlohy ako ostatné obce).
 V stanovisku osobitne poukazujú na to, že predložený návrh
zákona je neprijateľne centralistický, čo vyjadrujú najmä ustano-
venia o možnosti zrušenia mestských častí bez predchádzajúce-
ho súhlasu alebo návrhu obyvateľov príslušnej mestskej časti, ďa-
lej, že všetky príjmy miestnych daní i z predaja zvereného majetku
do správy mestských častí pôjdu do rozpočtu hlavného mesta a 
ten ich bude prerozdeľovať pre mestské časti. RZMČ argumen-
tuje tým, že ak mestské časti majú zabezpečovať všetko, čo dáva
zákon obciam (okrem celomestských úloh), tak by mali samostatne 
rozhodovať i o financiách. 
V stanovisku sa poukazuje aj na to, že podľa navrhovaného zákona 
by doteraz prenesenú miestnu štátnu správu na mestské časti muse-
lo mesto vziať do centrálnej pôsobnosti, čo by bolo vzdialenie samo-
správy od obyvateľov.
 V návrhu stanoviska sa RZMČ dožaduje, aby sa rokovania vrátili
k stavu, ktorý bol dohodnutý v návrhu starostovského zákona z r. 2004, 
prerokovaného v tom istom roku s primátorom Bratislavy Andrejom 
Ďurkovským. 

Valéria Reháčková

OZNAM
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto bola náhodným výberom

zaradená medzi mestské časti hl. mesta SR Bratislavy, v kto-

rých bude Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočňovať

od novembra 2006 a v roku 2007 výberové zisťovanie o výdavkoch 

a príjmoch domácností – štatistiku rodinných účtov. Cieľom

zisťovania je získať informácie o hospodárení domácností, ktoré

sú využívané predovšetkým pri tvorbe sociálnej politiky vlády.

Preto si ŠÚ SR dovoľuje požiadať obyvateľov mestskej časti

Bratislava Nové Mesto o spoluprácu s poverenými zamestnan-

cami ŠÚ SR – Krajskej správy v Bratislave.

Tradícia ochutnávky mladého vína

v Bratislave pokračuje 

Po tretíkrát sa v kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom

paláci uskutočnil obrad slávnostného požehnania mla-

dého vína, počas ktorého slová z piesne „Aká si mi

krásna - žehnám ťa vítam ťa…“ zneli pri tejto príležitosti

mimoriadne symbolicky. Víno môže byť symbolom

priateľstva a lásky. Nemalo by však byť symbolom 

nedobrého pitia - otvoril 3. ročník Sviatku mladého vína primátor

Andrej Ďurkovský so starostami bratislavských mestských častí.

Tohtoročné víno bude patriť k mimoriadne kvalitným – vyjadrovali

sa odborníci na podujatí, ktoré sa konalo 9. novembra 2006

na Primaciálnom námestí a nádvorí Starej radnice. 

„Ročník 2006 je veľmi dobrý. Hrozno dosahuje vysokú cukornatosť, 

19 až 25 stupňov. Budú to skvostné kabinetné vína„ - netajil spo-

kojnosť Milan Drobný, poverený riadením Poľnohospodárskeho

družstva Vinohrady, obhospodarujúceho vinice na 94 ha na sva-

hoch a úpätí Malých Karpát. Z produkcie tohto družstva, ktoré píše 

svoju vinohradnícku históriu od roku 1948, bolo v kaplnke sv. La-

dislava obradne požehnané osviežujúce vínko z tohtoročnej úrody 

Pokračovanie na strane 3
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- Müller Thurgau. Dorobia však aj ďalšie zaujímavé vína. Biele -Veltlín

zelený, Rizling rýnsky, Silvánske zelené; červené - Svätovavrinecké,

Frankovku modrú, Cabernet sauvignon.

„Sviatok mladého vína má zmysel. Veď Bratislavčania boli vždy zná-

mymi vinohradníckymi majstrami. Je to náročná práca mimoriadne 

závislá od všetkých ročných období. Zlatistý mok je liekom, ak ho 

človek vie vychutnať, samozrejme len s mierou“- vyjadril svoj názor

na kvalitný nápoj starosta Richard Frimmel. 

Výčap pod viechou bol súčasťou rímskeho vinohradníctva a vi-

nárstva. Najstaršia písomná zmienka o výčape vína pochádza

od spisovateľa Publicia Lochia Syra z roku 45 pred Kristom.

V Uhorsku bolo pôvodne právo výčapu kráľovským právom, ale

privilégiom Ondreja III. z roku 1291 prešlo toto právo na mesto

a jeho obyvateľov. Najstarší štatút upravujúci voľný predaj vína

je z roku 1497. V 16. storočí zaviedlo mesto tzv. Bannzeit,

teda obdobie, kedy malo mesto vyhradené právo rapovať víno.

Mesto Bratislava vlastnilo pivnice na výčap vína z mestských viníc.

Na výčap používalo podjazd Starej radnice, pivnice vo františkán-

skom kláštore a v apoštolskej pivnici v Zelenom dome, kde boli

umiestnené sudy s najkvalitnejším vínom. Na dnách jednotlivých

sudov boli rezbárske portréty dvanástich apoštolov. Dvanásty sud

- Judášov - obsahoval najlepšie a najsilnejšie víno. Richtár s ostat-

nými predstaviteľmi mesta chodil ochutnávať nové vína každo-

ročne na sv. Martina.

Valéria Reháčková

Tradícia ochutnávky mladého vína

v Bratislave pokračuje 

Pokračovanie zo strany 2

3. ročník Sviatku mladého vína otvoril primátor Andrej Ďurkovský

spoločne so starostami bratislavských mestských častí

foto: M. Novák

V kaplnke sv. Ladislava obradne požehnali osviežujúce vínko z tohto-

ročnej úrody              foto: M. Novák

Zo života mestskej èasti
31. októbra zasadala novomestská

 miestna rada
Odporučila miestnemu zastupiteľstvu 

schváliť
- Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v zóne Podhorský pás      

V súlade so schváleným územným plánom zóny Podhorský pás
v lokalite Sliačska-Podkolibská a v lokalite Slanec vznikajú výstavbou 
bytových a rodinných domov nové ulice. V súvislosti s číslovaním
stavieb (určenie súpisných a orientačných čísel) je potrebné nové
ulice pomenovať. 
Názvy ulíc boli, nakoľko ide o významnú vinohradnícku oblasť na úpätí 
Malých Karpát, zvolené odvodením od odrôd vínnej révy. V lokalite
Slanec - Burgundská, Avignonská, Leánska, Vavrinecká, Tokajská, 
Tramínová, Silvánska, v lokalite Nad Sliačskou - Rizlingová, Veltlín-
ska, Iršajská, Frankovská, Rulandská, Otonelská, Vínna, Frankovská,
v lokalite Stráže sú návrhy tiež odvodené od charakteru danej lokality - 
Strážna, Vosková, Pekná vyhliadka, Na rozhľade, Pod Vachmajstrom.
Marián Vereš, vedúci oddelenia výstavby a investícií uviedol, že tieto 
návrhy boli s investormi prerokované.

Mestská časť dodržiava filozofiu nepremenúvať existujúce ulice a ná-
mestia (ktoré už svoje názvy majú), len pomenúva novovznikajúce.

Po schválení v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava–
Nové Mesto bude návrh predložený na Magistrát hl. m. SR Bratislavy,
v ktorého kompetencii je konečné schválenie názvov ulíc (odborná 
názvoslovná komisia).

Predstavujeme vám
IV. D triedu Základnej školy Za kasárňou navštevuje žiačka Ema
Bajnoková. Do popredia sa dostáva svojím talentom recitátorky,

čoho dôkazom sú aj reprezentatívne umiestnenia v školských, ob-

vodných a krajských kolách v prednese prózy nielen v slovenskom,

ale aj v nemeckom jazyku. Zúčastňuje sa na rôznych príležitostných

vystúpeniach, kde dokáže rozveseliť nielen mladých, ale i tých skôr 

narodených.

Príjemný zážitok vniesla do mysle ľudí aj na 52. ročníku Hviezdo-

slavovho Kubína v Dolnom Kubíne, kde sa predstavila úsmevnou

prozaickou ukážkou z diela Louise Rennisonovej Som O. K., nemám 

bikiny.

Ukážkový vtipný príbeh 13ročného dievčaťa s problémami nielen

so svojím vekom, ale aj s rodičmi je na Emu ako šitý na mieru. Hu-

mor je Eme veľmi blízky, pobaví ním nielen svojich spolužiakov,

ale veľakrát aj učiteľov. Z jej všestranných záujmov sú to najmä kni-

hy, počítač, hudba, šport. Sníva veľký, zatiaľ nesplnený sen. Túži da-

boavať aspoň maličkú postavičku vo filme. Vzorom je pre ňu ses-

ternica Tereza Rúfusová (úspešná recitátorka) a teta, herečka Dag-

mar Bajnoková. V spolupráci s trpezlivou logopédkou Mgr. Mirkou 

Burdzovou, ktorá zlepšuje je výslovnosť, ju čaká ešte dlhá cesta

za jej snom.
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Ďakujem za účinnú a ochotnú spoluprácu 
Takto privítal na stretnutí (25. októbra) „Poradného zboru seniorov“ 
starosta Richard Frimmel Jozefa Hauskrechta (bývalý hlavný architekt 
hl. mesta SR Bratislavy, odborník na životné prostredie a urbanizmus), 
Bohumila Goliana (olympionik, bývalý reprezentant Československa
vo volejbale, v súčasnosti čestný člen SOV), Antona Richtera (bývalý 
šéfredaktor vydavateľstva Šport), Antona Pristaša (odborník v oblasti 
chémie, životného prostredia, ako aj v oblasti samosprávy), Bernarda 
Priecela (dlhoročný pracovník v televízii a vedúci klubu dôchodcov
na Športovej ulici), Antona Porubského (odborník v oblasti investič-
nej výstavby, hospodárstva, cestovného ruchu a hotelierstva). Pozva-
nie starostu prijal i František Slávik, predseda Jednoty dôchodcov
na Slovensku, regionálnej organizácie v Novom Meste, bývalý riaditeľ 
Priemstavu.
 Od vzniku Poradného zboru seniorov v roku 1995 rokoval starosta 
so „starejšími“ už dvadsiatyšiestykrát. S ľuďmi, občanmi Nového Mes-
ta rôznych profesií, ktorí majú vedomostné, odborné i morálne právo
hodnotiť uplynulé obdobie i súčasnosť.
 Diskusia bola zameraná na zhodnotenie volebného obdobia
2002-2006 a na perspektívy rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto.
 Najväčšiu pozornosť venovali investičnej výstavbe, problematike
školstva, životnému prostrediu, predovšetkým odpadovému hospo-
dárstvu a zeleným plochám, ako aj sociálnej oblasti. 
 Za pozoruhodnú označili skutočnosť, že stavby v Novom Meste 
získali od roku 1995 už desať ocenení nielen odborníkov, ale i laickej 
verejnosti (r. 2006 Zlatá tehla pre polyfunkčný objekt Platan). Tiež, že
súčasťou ďalších objektov - Koloseo, Lakeside Park, Slovenská spo-
riteľňa na Tomášikovej i Troch veží na Bajkalskej (tomuto projektu
vyslovil uznanie hl. architekt hl. m. SR Bratislavy) bude výsadba stro-
mov a zelene, ktorá tu v súčasnosti chýba.
 Stabilizovaná je situácia v novomestskom školstve. Od roku 2002, 
kedy samospráva základné školstvo prevzala a okamžite investovala 
11 miliónov do opráv desiatky rokov zanedbávaných objektov, reali-
zuje potrebné opravy každoročne (v r. 2006 5 mil. 300 tis. Sk). Me-
dziročne stúpa počet prváčikov (z 232 na 272), zvyšuje sa počet detí 
absolvujúcich lyžiarsky zájazd (z 98 na 267) aj vďaka príspevku 1 tisíc 
korún pre každého „žiaka -lyžiara“.
 Príjemným zistením je, že demografická krivka v Novom Meste stúpa. 
Kým v roku 2002 štatistika uvádzala 37 000 obyvateľov, k 8. 9. 2006
je to už takmer 43 000 občanov s trvalým pobytom na území Nového 
Mesta. „Okrem toho 5 až 6 tisíc ľudí tu má pobyt prechodný a pred-
pokladám, že ďalších 5 až 6 tisíc nie je prihlásených vôbec“ - uviedol 
starosta. Rastie i počet novonarodených detí (samospráva pre každé 
poskytuje 5000,- Sk), v r. 2002 284 detí, v tomto roku je to už v septem-
bri 288  detí. 
 Členovia Poradného zboru seniorov sa zaujímali i o priority hlavné-
ho mesta SR Bratislavy na území Nového Mesta pre roky 2002-2006,
najmä prepojenie Kramáre-Koliba (most Vlárska), predĺženie Tomá-
šikovej a rozšírenie Račianskej ulice a s tým súvisiacu súčasnú do-
pravnú situáciu.

Starosta mestskej časti Richard Frimmel sa 25. októbra stretol s členmi 

Poradného zboru seniorov. Tí svoju pozornosť upriamili najmä na inves-

tičnú výstavbu, problematiku školstva, životného prostredia, odpadového 

hospodárstva a zelených plôch. A prirodzene sa nevyhli ani problematike 

sociálnej oblasti                           foto: M. Novák

Darček k Mesiacu úcty k starším - kultúra 
- to je tradícia novomestskej samosprávy

Viac ako dvadsať divadelných predstavení videli už od roku 1995 dô-

chodcovia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Pravidelne ich dvakrát 

ročne pozýva starosta Richard Frimmel na spoločné predstavenie

do niektorého z bratislavských divadiel. Spálená večera, Čertice, Na skle

maľované, Rebelové, všetky predstavenia Radošinského naivného di-

vadla, ktoré má sídlo v Novom Meste - Generál, Človečina, Jááánošííík,

Konečná stanica, Tata, Kronika komika, Ženské oddelenie.

Tentoraz to bol 27. októbra legendárny broadwaysky muzikál v réžii 

Milana Lasicu HELLO DOLLY o aranžérke ľudského šťastia. Pozvanie

starostu okrem novomestských dôchodcov prijal i Michal Kováč, pre-

zident SR, Pavol Kandráč, verejný ochranca práv, František Chmelár,

predseda SOV, Alexander Achberger, primátor Sv. Jura a ďalší hostia. 

Všetky generácie v hľadisku i na scéne, to je správne zloženie, najmä

ak sa všetci dobre bavia - skonštatoval starosta.

Výroky protagonistov Dolly Leviovej (Helena Krajčiová) a Horace Vander-

geldera (Leopold Haverl) vyvolali úsmevy a aplaus, ale stoja aj za za-

myslenie:

Pokladnica, je síce hranatá, ale krásne cengá. 

Peniaze sú ako hnoj, majú cenu iba vtedy ak ich rozhádžeš a podporíš 

rast niečoho nového. Láska, pamätáš sa ešte???

Odišla som zo štrnástej ulice, tam do svojej súkromnej tmy. No teraz som 

späť, hoďte úsmev na líce! A zajtra bude krajšie jak za dávnych dní! - 

spieva Dolly, ktorá s oduševneným nasadením robí ľudí šťastnými a týmto 

návratom - konečne aj seba.

„Každý človek môže byť šťastný, ak sa o to sám pričiní“ - to je výzva

a vedia o tom svoje aj Novomešťania. Ale vidieť tento fakt s nadhľadom

na divadelnej scéne je predsa len niečo iné.

Zaujímavá choreografia Šárky Ondrišovej a Jána Hromadu našla

na dnešnú dobu správny „strih“. Herci, tanečníci a speváci vytvorili

kvalitný „obraz“. Posolstvo príbehu „Hello Dolly“ spred sto rokov „Buďte 

šťastní“ v ich podaní je aj pre súčasníkov mimoriadne aktuálne.

Vďaka spoločnosti Istrochem mohlo muzikál sledovať takmer šesťsto

dôchodcov našej mestskej časti.

Legendárny broadwaysky muzikál v réžii Milana Lasicu HELLO DOLLY 

hrali 27. októbra 2006 pre takmer šesťsto dôchodcov ako aj členov miest-

neho zastupiteľstva a ďalších hostí, ktorí na toto predstavenie prijali pozva-

nie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

foto: M. Novák

Valéria Reháčková
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Zima 2006/2007
Operačný plán zimnej údržby ciest, peších komunikácií a verejných 
priestranstiev na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 
2006/2007 schválilo miestne zastupiteľstvo 10. októbra. 10. novem-
bra sa stretli členovia Štábu zimnej služby napriek tomu, že pra-
covníci EKO-podniku verejnoprospešných služieb v tomto období 
ešte vykonávali na verejných priestranstvách jesenné práce. Pre-
dovšetkým išlo o vyhrabávanie lístia (denne zaplnili viac ako 3 kon-
tajnery, pritom javory ešte neopadali), orezy stromov, výsadbu okras-
ných kríkov. Pripravenosť pracovníkov i vozidiel na tohtoročnú zimu 
osobne skontroloval starosta mestskej časti Richard Frimmel, ktorý
je zároveň náčelníkom zimnej údržby komunikácií. Poďakoval
za činnosť v minuloročnom zimnom období, ktoré bolo tuhé najmä
v januári a februári 2006 a náročné na udržiavanie komunikácií
III. a IV. triedy najmä v kopcovitých terénoch Kramárov a Koliby, kde
je situácia často celkom iná ako na komunikáciách dolu v meste.
V areáli EKO-podniku VPS na Zátiší, ktorý bude zimnú službu
zabezpečovať, je najmä na poľadovicu zatiaľ pripravených 66 ton
soli, ktorú vrecujú a rozvážajú na najproblematickejšie miesta
(školy, organizácie a do kopcov, aby v prípade potreby mohli
občania aj svojpomocne zabezpečiť bezrizikový prístup a príjazd
napr. i vozidiel záchrannej služby). Na cestách III. kategórie. budú 
v členitom a na zimnú údržbu náročnom teréne (stúpanie) zriade-
né samoobslužné skládky zmesi kamennej drviny a škvary v PVC
vreciach.
Zjazdnosť komunikácií bude zabezpečovaná odhŕňaním snehu
k okraju komunikácií, odvozom snehu v prípade potreby, vhod-
ným posypovým materiálom v prípade poľadovice. Podľa platných
predpisov je komunikácia zjazdná, ak je vykonaná úprava aspoň
jedného jazdného pruhu o šírke minimálne 3 m v jednom smere.
V tejto súvislosti apeluje riaditeľ EKO-VPS Viliam Žákovič na vodi-
čov motorových vozidiel, aby parkovali spôsobom umožňujúcim
čistenie komunikácie od snehu. V prípade parkovania po oboch
stranách vozovky často nie je možné prejsť so snehovou radlicou
po komunikácii (stáva sa tým neprejazdná). Často sa preto na tú
istú komunikáciu musia vracať viackrát. Mestská časť bude počas
zimnej služby (od 15. novembra 2006 do 31. marca 2007) podľa
sídliskových a územných celkov rozdelená na 5 rajónov: 
č. 1  Kramáre, 
č. 2  Jaskový rad, Koliba, 
č. 3  Teplická,  Biely kríž, Sibírska a okolie, 
č. 4  Tržnica a okolie, Vajnorská - Tehelná a okolie, 
č. 5 Ľudové námestie a okolie, Čsl. parašutistov, Pluhová a okolie, 
Mierová kolónia a okolie, Istrochem. 
Plán zimnej údržby zahŕňa: 50 miestnych komunikácií, ktoré sa budú 
udržiavať prednostne pluhovaním, chemicky a kamennou drvinou 
(udržiavané ako prvé v poradí - základný systém pre zabezpeče-
nie prejazdnosti a dostupnosti jednotlivých lokalít mestskej časti), 
49 schodísk, lávok verejných priestranstiev a peších komunikácií 
udržiavaných ručne (Sibírska - Thurzova, Piešťanská, Ovručská,
J. C. Hronského, Magurská - Na Revíne, Višňová, železničná stanica 
Predmestie - Podniková, Odborárska - Račianska, Račianske mýto, 
Hálkova - parky, Ľudové námestie - park, Tržnica - prístupové cesty, 
Kuchajda - prístupové cesty...). Podľa poveternostných podmienok
sú stanovené 4 situačné stupne:1. stupeň „Bežné zimné podmienky“, 
výkon zimnej údržby riadi riaditeľ EKO-VPS v úsekoch podľa pora-
dia dôležitosti vlastnými a zmluvne zabezpečenými mechanizmami.
2. stupeň „Mimoriadne poveternostné podmienky“, kedy vyhlasuje 
starosta 1. stupeň kalamitnej situácie a aktivuje nasadenie zmluvnej 
mechanizácie 2. poradia, pričom sa zabezpečuje údržba operatívne 
podľa potreby a nahlasuje sa centrálnej dispečersko-spravodajskej 
službe - Magistrátu. 3. situačný stupeň „2. stupeň kalamitnej situácie“, 
kedy zjazdnosť ciest nie je možné zabezpečiť ani plným nasadením 
zmluvnej mechanizácie - vyhlasuje ho primátor hl. m. SR Bratisla-
vy. Riadenie zimnej služby preberá Štáb zimnej služby mesta, ktorý
informuje centrálnu dispečersko-spravodajskú službu. O nasadzo-
vaní a mechanizačných prostriedkoch rozhoduje Štáb zimnej služby 
SR. 4. situačný stupeň „Stav živelnej pohromy“ je vyhlasovaný prí-
slušnými úradmi štátnej správy alebo vyššími štátnymi orgánmi

a správcovia komunikácií plnia úlohy podľa usmernenia Ministerstva
dopravy a spojov SR. Pri väčších snehových alebo námrazových
kalamitách v prípade, že by EKO-VPS nestačil vlastnými silami, môže
starosta mestskej časti uložiť povinnosť poskytnúť pomoc práv-
nickej alebo fyzickej osobe. Zabezpečenie zjazdnosti ciest a schod-
nosť chodníkov, schodísk, nadchodov a verejných priestranstiev
bude v Novom Meste zabezpečovať dvanásť vodičov v štvorsmennej 
prevádzke, dvaja vodiči v dvojsmennej prevádzke, dvadsať pracov-
níkov na ručné čistenie verejných priestranstiev, chodníkov, nad-
chodov, schodísk. K dispozícii je technika: veľký sypač s radlicou
a rozmetadlom, šesť stredných sypačov s radlicou a rozmetadlom,
traktor s radlicou, dva nakladače UNC, ramenový nakladač na odvoz
snehu, lanový nakladač na odvoz snehu, cisterna na pitnú vodu
(2 x týždenne rozvoz pre 22 odberateľov), fekálne vozidlo, dve
vozidlá dispečera, vozidlo na rozvoz pracovníkov.
Predpokladané náklady na zabezpečenie zimnej služby 2006/2007 
predstavujú sumu 5 mil. Sk (v závislosti od poveternostných pod-
mienok). V uplynulom zimnom období 2005/2006, od 20. 11. 2005 
do 20. 3. 2006, vykonali pracovníci EKO-podniku VPS Nové Mesto 
269 zásahov, zaznamenali 81 snehových dní a 11 dní s poľadovicou
a mrznúcim dažďom, pričom použili 469 ton chemického posy-
pového materiálu a 36 ton kamennej drviny. Inšpektori verejného
poriadku zistili 233 prípadov porušenia Všeobecne záväzného naria-
denia o čistote a poriadku - nesplnenie si povinnosti na očistenie 
priestranstva (chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam). 
Zimný dispečing sídli v Divízii dopravných a verejnoprospešných
prác EKO-VPS, Zátišie, telefónne čísla: 44250 189, 44259 308 alebo 
0902 260 717. Najdôležitejšie informácie týkajúce sa Zimnej služby
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú pre občanov uvedené
v textových správach Televízie Nové Mesto a na stránke www.banm.sk 

Valéria Reháčková

Kontrolu techniky a vozového parku pred zimnou sezónou skontro-

loval náčelník zimnej služby starosta Richard Frimmel

foto: M. Novák

Výchovné koncerty v Stredisku kultúry
Jesenná časť výchovných koncertov pre žiakov I. stupňa ZŠ mestskej 

časti BNM sa uskutočnila 26. a 27. októbra pod názvom Tri zakliate 

kniežatá. Projekt bol zameraný na obdobie hudobného romantizmu. 

Umelci hrali v dobových kostýmoch a zapájali deti do diania na pó-

diu.

Pre II. stupeň ZŠ sa výchovné koncerty konali 17. a 19. októbra

pod názvom Poďme robiť operu. Aj tu umelci zapájali žiakov do deja 

ako hercov a popritom ich nenásilnou formou oboznámili s operou

a jej históriou.

D. Bišťanová
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Za Ottom Došekom
Po celý život mimoriadne aktívny, pracovitý, optimistický, vyso-
ko uznávaný odborník. Ing. Otto Došek, člen Poradného zboru se-
niorov starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 25. októbra 
2006  chýbal od roku 1995 na jeho zasadnutí po prvý raz. Nemohol 
prísť zo zdravotných dôvodov. O pár dní prišlo smútočné oznámenie.
Ing. Otto Došek 28. októbra 2006 vo veku 82 rokov po ťažkej choro-
be opustil tento svet. Odborník na stavebné konštrukčné materiály,
súdny znalec pre ochranu dreva a drevených, najmä historických 
konštrukcií, školiteľ a skúšobný komisár sprievodcov cestovného
ruchu. V roku 1995 sa stal členom Poradného zboru seniorov, ktorý
v tom roku po prvý raz zriadil starosta Richard Frimmel. 
Po schválení Zásad pre udeľovanie Verejného uznania významným 
osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mestskej časti Bratislava-No-
vé Mesto, mu starosta v roku 1996 toto uznanie udelil. Skúsenosti
z dlhoročnej práce v oblasti hospodárskej topografie v Sloven-
skej akadémii vied zúročoval do poslednej chvíle. Pôsobil vo funkcii
spravodajcu štátnej pamiatkovej starostlivosti, do ktorej ho delego-
vala mestská časť Bratislava-Nové Mesto a on jej túto dôveru mno-
honásobne vrátil. Má svoj podiel na  záchrane historickej pamiatky 
budovy Prvej konskej železnice, i na tohtoročnej obnove neskoroba-
rokového kamenného stĺpa z roku 1683, jedného z najstarších pa-
mätníkov na turecké vojny, nachádzajúceho sa pod vrcholom kop-
ca Kamzík. Prispel k zachovaniu historických informácií pre ďalšie
generácie ako hlavný zostavovateľ monografie mestskej časti Brati-
slava-Nové Mesto, ktorú vydala novomestská samospráva v r. 1998,  
spolupracoval pri zaknihovaní udalostí týkajúcich sa dejín územia 
Nového Mesta do Kroniky mestskej časti, bol autorom turistického 
sprievodcu Malé Karpaty. Jeho vzťah k histórii, kultúre, životnému 
prostrediu i k ľuďom sa prejavil aj v jeho bohatej publikačnej činnos-
ti (Začiatky železničnej dopravy v Bratislave, Rozvoj dopravy a prie-
myslu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Umelecko-historické
a stavebné pamiatky, Vodácka mapa Dunaja). Svojim osobitým vý-

kladom histórie počas vychádzok k zachovalým pamiatkam, napr.
k tzv. Písanému kameňu v lesnom poraste nad Kačínom, k technic-
kým pamiatkam - Mlynské jazero na Železnej studničke, k Deviatemu 
mlynu, k Rosslerovmu kameňolomu na svahu Briežkov vedel zaujať 
každého poslucháča.
Odišiel. Človek, ktorému nechýbalo porozumenie, ochota a nefalšo-
vaný záujem o iných. Preň platilo v plnom rozsahu to známe „Nemož-
né na počkanie, zázraky do troch dní“. V jeho prípade sa zázrak ne-
stal. Osud bol neoblomný. Odmeral jeho čas ako piesok v presýpacích
hodinách. Všetkých nás, ktorí sme ho poznali, členov miestneho
zastupiteľstva, pracovníkov miestneho úradu, redakčnej rady Hlasu 
Nového Mesta sa správa o skone Otta Došeka bolestne dotkla.
Česť jeho pamiatke.

V. Reháčková

Šťastné a veselé... v SK BNM na Vajnorskej
Vianoce 2006 budú v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto
na Vajnorskej ulici bohaté na darčeky v podobe zaujímavých podu-
jatí pre všetky generácie.
Pre milovníkov folkovej a country hudby sa 23. novembra konal
koncert známej českej speváčky Nadi Urbánkovej so skupinou
Bokomara, ktorý sa niesol už v predvianočnom duchu. Bol prípravou 
na vianočný koncert skupiny Nezmaři, ktorá vystupuje so známym 
interpretom trampských piesní Mikim Ryvolom. Koncert sa uskutoční 
14. decembra od 17.00 h. Vypočuť si krásne folkové a country pies-
ne v príjemnej atmosfére pri vianočnom stromčeku a sviečkach bude
isto nezabudnuteľným zážitkom pre stálych návštevníkov podujatí
v rámci 5. ročníka Folk- country sály alebo koncertov na vaše žela-
nie. Na svoje si v decembri prídu i milovníci dobrej tanečnej hudby, 
pretože sa uskutočnia zaujímavé spoločenské podujatia. Mikulášska 
dychovka sa predstaví 9. decembra od 17.00 h s dychovou hudbou 
Križovianka. Ide vlastne o poslednú dychovkovú tanečnú zábavu
v tomto roku.
Posledný Čaj o piatej v roku 2006 bude 16. decembra. Do tanca bude 
hrať hudobná skupina Roland Live, ktorá často účinkuje v zahraničí,
a v Stredisku kultúry na Vajnorskej sa predstaví prvý raz. 
Stredisko kultúry na Vajnorskej ponúka spoločenské podujatie ako 
jediné kultúrne zariadenie v Bratislave aj na druhý sviatok vianočný, 
26. decembra, a to Štefánsku zábavu s hudobnou skupinou Saturn. 
Podujatie má už tradíciu a stretáva sa s veľkým záujmom zo strany 
návštevníkov, ktorí veľmi radi prerušia vianočné vylihovanie pri televízii 
a doprajú si pohyb na tanečnom parkete.
Doslova bonbónikom pre našich tancachtivých návštevníkov je už
desiaty rok silvestrovská zábava, tentoraz Silvester 2006. Organizá-
tori pripravili bohaté silvestrovské menu, novoročnú kapustnicu, bo-
hatý kultúrny program a hlavne dobrú hudbu v podaní skupiny Skan.
Vo vianočnej atmosfére sa budú niesť aj iné podujatia organizované 
strediskom kultúry. Výstava naivného umenia pod názvom Vianoce 
s Kovačickou trojkou, ktorá v týchto priestoroch vystavovala už aj 
minulý rok a mala mimoriadne pozitívny ohlas.

Vianoce a deti - to patrí neodmysliteľne k sebe. Presne na Mikulá-
ša, 6. decembra, sa uskutoční Stretnutie detí mestskej časti BNM
s Mikulášom sprevádzané bohatým kultúrnym programom. Podob-
né podujatia sú organizované i v Dome kultúry na Kramároch, kde sa
8. decembra uskutoční Stretnutie s Mikulášom organizované pre deti 
z MŠ na Revíne a Cádrovej. Ďalším podujatím je 9. decembra Miku-
láš medzi deťmi a zaujímavý Dohviezdny večer - vianočná rozprávka
s Elou a Hopom.
Veríme, že pestrosť zaujímavých podujatí, ktoré organizátori pripravili, 
bude vlastne akýmsi vyvrcholením bohatej činnosti Strediska kultúry 
BNM a jeho zariadení v roku 2006. 
Vianočným i novoročným želaním všetkých pracovníkov Strediska
kultúry BNM je predpoklad, že pripravené podujatia oslovia návštev-
níkov, ktorí budú z nich odchádzať šťastní a veselí.

František Repa

Jedna z prvých silvestrovských zábav spojená prirodzene s vítaním no-

vého roka, ktorú organizovalo Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto 

vo svojich priestoroch              foto: M. Novák
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Výstava DUK v Stredisku kultúry
Bratislava-Nové Mesto

Detvianska umelecká kolónia sa predstavila
Pred dvoma rokmi nadviazalo Stredisko kultúry Bratislava-Nové 
Mesto spoluprácu s Detvianskou umeleckou kolóniou (DUK), aby 
predstavilo autorov z rôznych kútov Slovenska bratislavskej verej-
nosti. V dňoch 17. - 31. 10. Sme mali možnosť hostiť dvoch autorov 
DUK - Kristínu Šubjakovú a Slavomíra Slivku.
Kristína Šubjaková je povolaním architektka. Žije, pracuje a tvo-
rí v Martine. Členkou DUK je od roku 2003. Popri svojom povolaní
sa venuje maľbe rôznych techník. Pracuje s olejom, akvarelom, tem-
perou, pastelom, maľuje na drevo rôznymi kombinovanými techni-
kami a objavuje vždy niečo nové. Predstavila sa výberom z tvorby
z cyklov kytice, múzy, o láske a večnosti, ročné obdobia...
Slavomír Slivka žije a pôsobí na Orave, v Námestove. Výtvarnej
činnosti sa venuje profesionálne. Hoci bol pôvodným povolaním 
banským elektromontérom v bani Barbora na Ostravsku, jeho túžby 
a ambície sa vždy viazali s výtvarným umením. Na výstave v SK BNM 
sme mali možnosť vidieť výber z jeho tvorby. Jemné, prírodne ladené 
farby nevtieravo vzbudzovali záujem svojou snivou nežnosťou a har-
monickým rytmom štetca maliara.
Najbližšie DUK prestaví trojicu autorov z Kovačice - známych naiv-
ných maliarov - dolnozemských Slovákov. Vernisáž sa bude konať
5. decembra v SK BNM na Vajnorskej ulici.

Ľubica Haliaková

Spolupráca Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto s Detvianskou 

umeleckou kolóniou trvá už dva roky. Spoločne sa im darí predstavovať 

bratislavskej verejnosti maliarov z rôznych kútov Slovenska

Čo darovať pod stromček?
Prichádza čas darčekov. Rozmýšľate, čím potešiť svojich najbližších? 
Čo tak napríklad darovať „vzdelanie“ v podobe prihlášky na niektorý
z kurzov v Stredisku kultúry na Vajnorskej 21.

V septembri sme otvorili jazykové kurzy nielen pre začiatočníkov, 
ale aj pre mierne pokročilých so zameraním na konverzáciu, ako aj 
kurzy pre pokročilých. Jazykové kurzy realizujeme v MŠ a pre deti
zo základnej školy máme konverzačnú angličtinu v skorších popo-
ludňajších hodinách. Pre dospelých od 17.00 – 18.30 – 20.00 h
(angličtina, nemčina, taliančina).
V júni sme ukončili kurzy, ktoré prebiehali v OS Ovručská a
v OS Makovického. Kurzy nezanikli, len sme ich premiestnili
do Strediska kultúry na Vajnorskej 21. Niektoré kurzy, napríklad
šijeme s Burdou, výtvarné kurzy pre deti aj dospelých, do-
stali zmodernizované učebne. 
V kurzoch keramiky pracujú osobitne deti a osobitne dospelí. Učia
sa tu modelovať, glazovať, točiť na kruhu i vypaľovať v peci.

Pre kreatívnych máme dobré tipy na darček pod stromček pre naj-
bližších. Sú to kurzy maľovania na hodváb, aranžovanie kvetov,
tvorba z drôtu (šperky a drobné predmety), batika, savovanie, decou-
page, kašírovanie, výroba a využitie ručného papiera na dekoratívne 
účely. Samozrejme nejde len o možnosť vyrobiť vlastnoručne dar-
ček. Najväčší prínos predstavuje rozvoj tvorivosti a radosť z výsledku
svojej práce.
Pre tých, čo chcú urobiť niečo pre svoje zdravie, ponúkame pohybové 
kurzy – jogu a orientálne brušné tance, ktoré vďaka ich pozitívne-
mu vplyvu na organizmus získali tisíce priaznivcov.

Veríme, že uprednostníte tento darček pred rôznymi inými ponuka-
mi komerčných firiem a odoláte kúpe „zbytočností“ s krátkodobým 
efektom.

Krásne Vianoce vám želajú programoví pracovníci Strediska kultúry 
Bratislava-Nové Mesto.

Daniela Bišťanová

S veľkým úspechom sa v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto stre-

távajú najmä kurzy keramiky pre deti i dospelých

foto: M. Novák

Požiarna ochrana informuje!
Zimné vykurovacie obdobie z hľadiska ochrany pred požiarmi možno 
považovať za obdobie so zvýšenou požiarovosťou. Toto obdobie nie
je možné vymedziť dátumom pre celé územie Slovenskej republiky,
ale je rôzne, a to podľa polohy a nadmorskej výšky i iných geogra-
fických faktorov. Z uvedeného dôvodu z hľadiska protipožiarnej pre-
vencie sa sledujú len charakteristické príčiny pre toto obdobie počas 
celého kalendárneho roka.
Aj v letnom období sa vyskytujú požiare v súvislosti s vykurovaním,
resp. prikurovaním elektrotepelnými spotrebičmi, a to najmä
pri krátkodobom náhlom ochladení.
Preto je potrebné občanom pripomenúť, že ustanovenie zákona 
o ochrane pred požiarmi ukladá fyzickým osobám konať tak, aby 
nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, 
elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania
a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a používaní horľavých
látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom.
Za obdobie od 1. 1. 2006 do 30. 9. 2006 na území hlavného mesta
SR Bratislavy boli zaznamenané 2 požiare súvisiace s vykurovaním,
pri ktorých vznikli škody za 51 000,- Sk.

Vykurovacie obdobie však prináša zvýšené riziko vzniku požiarov, 
ktorých najčastejšími príčinami je zlý stav vykurovacích telies, 
dymovodov a komínov, prekurovanie vykurovacích telies, používanie 
horľavých kvapalín na zakurovanie a vysýpanie žeravého popola
do horľavých nádob a do blízkosti horľavých materiálov.

Medzi povinnosti občanov na úseku požiarnej ochrany patrí povin-
nosť vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb 
pri požiari, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné 
opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, ohlásiť bezodkladne na urče-
nom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie a poskyt-
núť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu,

veliteľa hasičskej jednotky obce.

R. Müllerová
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8. FOTO SALÓN
November je na Slovensku venovaný foto-

grafii. Nebolo to inak ani v Stredisku kultú-

ry na Vajnorskej, kde sa na 8. Foto salóne 

predstavilo 33 mladých fotografov. Ich tvorbu 

predstavovalo 157 fotografií čierno-bielych aj farebných. Cez objektív 

ukázali vlastné videnie sveta, svoje pocity, predstavy a skutočnosť. 

Ich pohľad je láskavý aj kritický. Najmladším autorom je 7-ročný

Alexander Matuška a najstarším 30-ročný Martin Polin. Všetci vysta-

vujúci fotografi sú držiteľmi aspoň jedného ocenenia (diplom, čestné 

uznanie, cena a pod.) z rôznych slovenských súťaží (AMFO, DIAFOTO, 

Mladý objektív, Zelený objektív – Zvolen). Na medzinárodnej výstave 

v Španielsku bola ocenená 19-ročná Lívia Štokingerová. Niektoré

z ocenených prác 17-ročného Vladímíra Mihala sa dostali na výstavu 

až do Číny. Takéto úspechy dosahujú mladí fotografi vďaka podpore 

svojich rodičov, pedagógov a školy. 

Do ďalších úspešných prezentácií, súťaží a výstav vám prajeme

dobré svetlo, bystré oko a vhodné objekty na fotografovanie.

Judita Dózsová

Okresné kolo v stolnom tenise
Centrum voľného času detí a mládeže Bratislava III a spoluorgani-
zátori mestská časť Bratislava-Nové Mesto a Slovenská asociácia 
športu na školách usporiadali 19. októbra v Športovej hale na Pio-
nierskej ulici okresné kolo v stolnom tenise žiakov základných škôl 
v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Na súťaži sa
zúčastnilo 65 žiakov. 

V kategórii chlapcov na prvých štyroch miestach skončili:
1. miesto: Martin Košťál
2. miesto: Peter Turček
3. miesto: Filip Šebest
4. miesto: Thai Ngyen

V kategórii dievčat na prvých štyroch miestach skončili:
1. miesto: Františka Fialová
2. miesto: Michaela Bodláková
3. miesto: Dominika Hrčková
4. miesto: Alexandra Slobodová

Víťazi boli ocenení diplomom, medailami a vecnými cenami, ktoré
venoval Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto.

Adriana Pavlikovská

Žiaci základných škôl v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto sa usilovali o čo najlepšie umiestnenie v rámci okresného kola

v stolnom tenise              foto: M. Novák

Mesiac úcty k starším aj v Kluboch dôchodcov  
na Sibírskej a Športovej - 24. a 25. októbra

V oboch kluboch bolo podobne ako vo všetkých predchádzajúcich 

(písali sme o nich v Hlase Nového Mesta 11/2006) plno. „My ľudia 

sme zvláštni, Vymyslíme kdejaké mesiace a dni, aby sme sa zba-

vili osobnej zodpovednosti. Medzinárodný deň žien, Mesiac knihy, 

Mesiac Československo-sovietskeho priateľstva, rok rodiny, rok

kultúrneho dedičstva, ale čo tak rok úcty k starším? Ten síce

UNESCO vyhlásila, ale len raz a s tým sa ľudstvo uspokojilo“- zaznelo

v klube na Sibírskej. Úcta k starším je dôležitá. Aj preto, lebo práve

oni nás vedia nenápadne upozorniť na slušné správanie sa medzi

ľuďmi, napríklad aby sme sa zdravili Dobrý deň a nie dobrý...,

Dovidenia a nie dovi.... Pozdrav je tiež znakom úrovne človeka.

Elementárnym prejavom zdvorilosti, úcty a rešpektu medzi ľuďmi.

„Nedávno som kdesi počul, že nám náš zvyk, vzájomné pozdravenie

aj celkom neznámych ľudí v zahraničí závidia. Ak však pôjdeme,

najmä u mladých ľudí obľúbeným skracovaním pozdravu ďalej,

o nejaký čas si už budeme len kývať hlavou“- stotožnil sa s tým-

to názorom aj starosta Richard Frimmel v spoločnosti približne

sedemdesiatich Novomešťanov v dôchodkovom veku. Spolu s nimi 

zablahoželal vedúcej klubu Aurélii Erössovej k okrúhlym narode-

ninám, o ktorých spevák Zdeno Sychra prezradil: „Pani vedúca je 

oveľa oveľa mladšia ako Slovenský rozhlas a ten má v tomto roku

80 rokov“. Očividne prekvapená sa vôbec nenahnevala, naopak

dojatá, poďakovala za venovanú tortu a kvietky všetkým členom

klubu, ktorí ju takto nečakane zaskočili. A pre všetkých zneli piesne, 

nestarnúce melódie Rodný môj kraj, Zlatý kľúč, Mím, Biele marga-

réty, Ešte raz ku Tebe prídem, ktoré vytvorili mimoriadne príjemnú 

kulisu sviatku Mesiaca úcty k starším. Mesiac úcty k starším v Novom 

Meste ukončili v Klub dôchodcov na Športovej ulici. „Tuším sedíte

na tých istých miestach ako vlani. Vás si pamätám, aj Vás, aj Vás“- 

spoznávala speváčka Greta Švercelová jednotlivých členov klubu. 

A oni s úsmevom pritakali: „Áno, každý z nás má svoje obľúbené 

miesto“. A sú tu veľmi poctiví ľudia. Pred rokom som si niekde za-

budol šál a váš vedúci, pán Priecel, mi ho odovzdal - doplnil ju 

spevák Zdenek Sychra, ktorý sa spevom pričinil o dobrú náladu aj

v tomto klube. Každá pieseň bola známa, každú si zaspievali spolu

s nimi a tak sa aj melodickými spomienkami vrátili do svojej mla-

dosti. „Spevokol Športová 1“, ako ich vtipne známi speváci nazva-

li, spieval, dokonca aj cez ponúknutý mikrofón, a veru aj tancoval. 

Polku i valčík. Stoličková kapacita bola plná, čo svedčí o tom, že 

členovia klubu sa majú chuť stretávať. Atmosféra bola príjemná - ako 

vždy. 

Valéria Reháčková
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Žijú medzi nami
PRIENIKY
to bol názov výstavy, ktorá lákala ľudí do výstavných priestorov Národ-
nej rady Slovenskej republiky, na terasu Bratislavského hradu v októbri
tohto roka. Kolekciu sklenených objektov tu vystavoval akademický
sochár (žijúci a pracujúci v mestskej časti Nové Mesto) pri príležitosti
životného jubilea, zrelých abrahámovín.
Drahomír Prihel
Nomen omen, meno a náš osud? V jeho prípade to tak asi je. Keď sa 
zahľadíte na jeho diela a započúvate do jeho výkladu, jeho slov o prá-
ci, nadobudnete absolútny pocit, že bol na sochárstvo predurčený. 
Fascinuje ho príroda, ľudia, more, nebo, pohyb koruny stromu, emócie,
materiály. Inšpiráciu nachádza aj v spomienkach na detstvo, v rozpráv-
kach. Preniká do tvarov, svetla a farieb, priestoru a rozpráva príbehy.
Premenou hmoty na jedinečný výtvarný objekt. Vyjadruje sa aj sochár-
skou tvorbou z iných materiálov. Z dreva, hliny, kameňa, z bronzu, tech-
nikou na stratený vosk. Ale očarilo ho predovšetkým sklo. Jeho hmot-
nosť, mohutnosť, tvarovateľnosť. Narušuje čírosť priezračnej sklenenej 
hmoty kresbou bublinami, farbou, vkladaním kovových vlákien, čím
vytvára neopakovateľné umelecké výtvory. Najbližšie mu je tavenie skla 
do špeciálnych foriem a fúkaná technika skla. Z pôvodne neforemné-

PRIENIKY to je názov vý-

stavy kolekcie sklenený 

objektov umelca žijúceho 

a pracujúceho v našej 

mestskej časti Drahomíra 

Prihela

Mestská časť Bratislava
-Nové Mesto udelila v au-
guste tohto roka Draho-
mírovi Prihelovi za jeho 
tvorbu najvyššie ocene-
nie Cenu Mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto

foto: TV NM

ho priehľadného kusa skla v jeho rukách optickým brusom, pôsobením
zákonov lomu svetla „zatavuje“ do skla snivé koráby, morské motívy,
horské masívy, dosahuje vnútorné zrkadlenie. Ilúziu štvrtého rozmeru. 
Hutnými technikami modelovaním roztavenej sklenej hmoty z voľnej
ruky vytvára najmä figurálne motívy žien, rozprávkových bytostí a zvie-
rat. Známe sú jeho plastiky ovplyvnené hrdinami rozprávok Hansa
Christiana Andersena, ktoré vytvoril s vynikajúcim českým sklárskym 
majstrom Václavom Štepánkom. Vytvorenie týchto diel je mimoriadne 
náročné i na čas. Tvorba niektorých trvá i dva roky. Blízke mu je i úžit-
kové sklárske výtvarníctvo, historické i súčasné stolové sklo, technika 
vitráží, výtvarné riešenie osvetlenia, architektonické riešenie interiérov. 
Každá séria, každý objekt je malým umeleckým dielom. Dokonalosť
a pokoj, ktorý z jeho tvorby sála, spôsobí, že zrazu máte chuť vziať
do ruky kus dreva a opracovať ho, len tak pre seba. Z úcty k prírode
a všetkému, čo nám poskytuje.

Valéria Reháčková

Popoludnie s knihou
Čitatelia pobočky Knižnice Brati-
slava-Nové Mesto na Kolibe pri-
vítali medzi sebou autorku 30 ro-
mánov pôvodnej slovenskej lite-
rárnej tvorby Karin Lászlovú, kto-
rá prišla s novou knižkou Aj duša 
volá SOS.
Režisérka Marta Gogálová pre-
zentovala tematiku knihy živou 
interpretáciou poviedky a priblíži-
la spisovateľku Karin Lászlovú aj 
ako osobnosť.
Dielo Karin Lászlovej odráža ži-
vot obyčajného človeka v jeho 
najrôznejších podobách a táto
tematika je aj našim každoden-
ným životom.

Mária Majerská
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac december 2006

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

1. 12.  15.30 h Slávnostná akadémia – škola pre mimoriadne

    nadané deti, Teplická 7 – na pozvánky

 2. 12.   VOĽBY
 5. 12.  17.00 h  Projekt zdravia
 6. 12.  14.00 h  Na Mikuláša – Dať a v láske uchovať – pre deti 

    MČ BNM hrá divadlo Maškrta, vstup voľný

 6. 12.  17.00 h  Mikulášsky večer pracovníkov miestnej kultúry,

    na pozvánky

 9. 12.  17.00 h Za dychovkou na Vajnorskú s DH KRIŽOVIAN-
    KA, posledná zábava v tomto roku pri dobrej

    dychovej hudbe

 8. 12. a 10. 12.  Tanečné venčeky TŠ GALA, na pozvánky

14. 12.  19.00 h  Vianočný folk country koncert známej českej 

    skupiny NEZMAŘI s hosťom Miki Ryvolom, popu-

    lárnym interpretom trampskej hudby – záver

    5. ročníka Folk- country sály alebo koncertov

    na vaše želanie

15. 12.  14.00 h  Informačné centrum zdravia
16. 12.  17.00 h  Vianočný čaj o piatej s HS ROLAND LIVE, tradič-

    né podujatie pri sviečkach s vianočnou atmosférou 

    pri stromčeku a dobrej hudbe 60. – 90. rokov

26. 12.  17.00 h  Štefánska zábava s HS SATURN, na Štefana

    dobrá zábava v SK BNM na Vajnorskej 21, pri dob-

    rej hudbe a v príjemnej atmosfére pri sviečkach

31. 12.  19.30 h  SILVESTER 2006 – dobrá nálada, bohatý kultúrny

    program, silvestrovské menu s tradičnou kapustni-

    cou; do tanca a na počúvanie hrá hudobná sku-
    pina SKAN..., a možno príde aj kúzelník!

Výstavy
5. – 20. 12.  DUK predstavuje: Kovačická trojka, predvianoč-

    ná výstava naivných maliarov z Kovačice (Srbsko)

Vernisáž: 5. 12. o 17.00 h

Návštevný čas: po – pia 14.00 h 18.00 h

Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ):
16. 12.  8.00 h, 12.00 h

   VSZ domácich, rybárskych, foto, elektro a hudobných  
   potrieb

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

pred podujatím v SK BNM Vajnorská 21, tel. číslo: 4437 3763, v sie-

ti TICKETPORTAL, na folk- country koncerty predpredaj aj v BKIS

na Klobučníckej 2

Služby
Prenájom priestorov na semináre, spoločenské posedenia, pre-

zentácie... (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: 5477 1148
  www.skvajnorska.sk, e-mail: dkkramare@chello.sk

 2. 12.   VOĽBY
 6. 12.  17.00 h  Klub Venuša, klubové stretnutie Ligy proti rakovi-

    ne

 8. 12.  15.30 h  Stretnutie s Mikulášom, organizované pre deti

    z MŠ Na Revíne a Cádrovej ulici

 9. 12.  16.00 h  Mikuláš medzi deťmi, pre verejnosť

 9. – 10. 12., 9.00 h – 16.00 h

    Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
16. 12.  16.00 h  Dohviezdny večer – vianočná rozprávka s ELOU

    a HOPOM, súťaž o super diváka – vyhodnotenie

� Oprava TV: OTF, OVP Tesla u zákazníka.
 Tel. číslo: 02/4425 5369, 0903 356 466

� Spoločnosť poskytujúca pôžičky hľadá spolupracovníkov.   
 Volajte bezplatne 0800 16 00 16

� Prijmem sestričku do zubnej ambulancie.
 Veľmi dobré pracovné podmienky.
 Tel. číslo: 02/4446 0602, 0904 521 369

� Prenajmem garáž na odborárskej BA III.
 Tel. číslo: 0903 432 766

Inzercia

18. 12.  19.00 h 90. Poetický vianočný večer pri sviečkach
    s Jurajom Sarvašom

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

Služby
Prenájom priestorov na prezentácie, semináre, spoločenské posedenia... 

(sála, učebne), cena podľa dohody.
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