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 Otvorené oči a výnimočný zmysel pre detail – umelecký fotograf Otakar Nehera
NOVINY OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Deň matiek – od roku 1914 druhá
májová nedeľa
Vedeli by sme spočítať, koľkokrát v živote sme vyslovili to krátke dvojslabičné slovíčko „mama“? S láskou, nádejou, možno s náznakom tvrdohlavej zlosti v období dospievania, neskôr so zhovievavosťou
zrelého dospeláka. A v každej tónine zakaždým
jasne zarezonovalo puto, ktoré či už vedome, alebo
podvedome ku svojej matke cítime. Lebo materinské srdce bije pre vlastné dieťa navždy. A my vieme
celkom naisto, že mama bude pri nás stáť v každej situácii. Vždy.
Ale ruku na srdce, nezneužívame niekedy obetavú lásku našich
matiek? K tomuto zamysleniu ma primäli dve pekne upravené, v kvalitnom značkovom oblečení zaodeté tridsiatničky sediace v príjemnej
kaviarničke pri kávičke riešiac pritom svoju ťažkú životnú situáciu.
Na posťažovanie si jednej z nich, že nevyjde s platom na platenie
nájmu, energií, telefónu, stravy a oblečenia, ktoré je nesmierne drahé,
lebo musí byť „in“ jej kamarátka poradila: „Veď choď bývať k vašim,
tam to máš zadarmo! Nemusíš platiť nič a celý plat budeš mať len
pre seba. Dva-tri roky tam vydržíš, nie? A mama, tá bude rada, že
budeš doma!“
Inú situáciu v rodine som si nechtiac vypočul v jedno sobotné ráno
na známom bratislavskom trhovisku. Matka stojaca v rade na chlieb
požiadala svoju dospelú (i keď mladučkú) dcéru, či by neskúsila
vyžehliť otcovi košeľu. Dostalo sa jej vtipnej odpovede: “No nebudeme
mu predsa žehliť obidve. Stačí, že žehlíš ty. Ja budem žehliť svojmu
mužovi“. Nuž, ak sa rozloží rozsah i druh práce v rodine, je to ideálne. Len sa treba trochu zamyslieť aj na proporcionálnom rozložení
prác. Lebo v našich zemepisných šírkach ostáva bremeno praktickej
starostlivosti o rodinu vo väčšine prípadov na pleciach matky celkom
prirodzene, a treba povedať, že aj dobrovoľne. V našej kultúre je hlboko zakorenená patriarchálna tradícia, že „matka je udržiavateľkou
ohňa v rodinnom krbe“. Ženy sú dnes síce už spoluživiteľky, ale
starostlivosť o teplo v rodine im ostala tiež. Dokonca aj súčasní mladí
ľudia, ktorí presvedčivo trvajú na tom, že dnes je iný život, iný svet,
teda oni budú žiť celkom inak, po návrate domov po dlhšej dobe strávenej v zahraničí (práca, štúdium) odrazu hovoria, že si najviac cenia vzťahy v rodine! Vzťahy, ktorých nositeľom je u nás predovšetkým
mama. Len nezabúdajme, že aj tá naša má len jedno srdce, jeden pár,
čo ako silných rúk.
Všetci občas zaspomíname na detstvo. Na nezabudnuteľné zážitky,
prvé detské priateľstvá. Rozpamätávame sa na malé ihrisko vo dvore, ktoré bolo svedkom urputných turnajov vo vybíjanej, soritas-e
(futbale s malou loptou o obrubníky), na detské naháňačky, skrývačky, šípky po okolí, na huncútstva, s ktorými sme sa vtedy len
neradi priznávali. Na futbalovou loptou niekoľkokrát rozbité domovníčkine okno na prízemí, ktoré sme utekali dať zaskliť sklenárovi
pokračovanie na strane 2
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Starostovia majú v rámci rozvoja záujem
o spoločnú os hlavného mesta a mestských častí
Dňa 23. marca 2007 sa v novomestskom miestnom úrade uskutočnilo
druhé zasadnutie Konferencie Regionálneho združenia mestských častí
hl. m. SR Bratislavy, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia všetkých sedemnástich mestských častí (šestnásť starostov a jeden v zastúpení
hl. kontrolóra).
Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR BA nie je proti navrhovanej novele zákona o hlavnom meste (návrh poslanca NR SR
Rafaela Rafaja), v ktorej sa navrhuje dať do súladu zákon o hlavnom
meste so zákonom o obecnom zriadení. RZMČ s návrhom, aby prednostu menoval starosta súhlasí, neodporúča však, aby sa zákon o hlavnom
meste aj naďalej riešil čiastkovými novelami. Podporuje prijatie nového
moderného zákona o hl. m. SR Bratislave pričom verí, že sa podarí
vypracovať spoločný návrh zákona hlavného mesta a mestských častí.
„Chceme presadzovať záujmy mestských častí“- deklarovali starostovia,
čo prejavili aj počas prerokúvania možností získať finančné prostriedky
z fondov Európskej únie. O tejto problematike rokovali takmer hodinu
a pol. Konštatovali, že v minulom programovacom období 2004 - 2007
využili obmedzenú možnosť čerpania finančných prostriedkov z fondov
EÚ len niektoré mestské časti (napr. na školenia pracovníkov) - na investičné akcie táto možnosť nebola. Programovacie obdobie 2007 - 2013
toto obmedzenie už nepozná a poskytuje mestským častiam možnosť
čerpať finančné prostriedky aj na investičné akcie. Napriek tomu, že
Národný strategický referenčný rámec ešte nie je orgánmi EÚ schválený,
pokračovanie na strane 3

Jar v plnej kráse... So všetkým, čo k nej patrí! Predstavila sa nám
už aj na Železnej studienke. Rodinné opekanie v slnkom prežiarenej jarnej prírode má neopísateľné čaro
foto: Peter Hermann

1. máj – Sviatok práce (deň pracovného pokoja)
8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom (deň pracovného pokoja)
4. máj – Výročie úmrtia M. R. Štefánika (pamätný deň Slovenskej republiky)
13. mája – Deň matiek
A čo o májovom počasí hovoria pranostiky?
 Ak na 1. mája večer prší, bude celý rok pekne.  Keď prejdú traja ľadoví muži
(Pankrác, Servác a Bonifác – 12., 13. a 14. 5.) a ich kuchárka Žofia (15. 5.) sadieva sa paprika
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Jedálne lístky novomestských školských
jedální aj na internete
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto 10. apríla 2007
schválilo:

 Správu o vyhodnotení sťažností a petícií občanov za rok 2006
(k 31. 12. 2006 bolo zaevidovaných 175 podaní, z toho 6 petícií a 16 hromadných podaní, 22 bolo odstúpených iným subjektom z titulu vecnej
a miestnej príslušnosti - Magistrát hl. m. SR BA - napríklad autobusová
linka na Kramáre, premiestnenie zastávky MHD na Tehelnej ulici, Regionálnemu úradu verejného Zdravotníctva - hluk z Palma Tumys).
V porovnaní s rokom 2005 je to nárast podaní o 21, pričom hromadných
podaní je o 5 viac. Tento počet narastá aj podaniami, ktoré niektorí občania zbytočne podávajú v tej istej veci opakovane. Sú prípady, keď
v jednej veci doručil občan podanie na miestny úrad v rovnakej veci až
12-krát.
Prijatých sťažností je o 32 menej, ale podnetov, žiadostí a oznámení
o 48 viac. Nárast počtu podnetov je najmä v oblasti stavebného konania
a medziľudských vzťahov. Podnety boli riešené podľa zákona o sťažnostiach a zákona o petičnom práve (27 sťažností, 3 petície, 7 hromadných
sťažností, napr.: údržba a úprava miestnych komunikácií, parkovacích
plôch, parkovanie na mieste zdravotne postihnutých občanov, skládky
odpadov, prestavby bytov), podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (jedna petícia, dva hromadné podnety a 22 podnetov) a podľa občianskeho zákonníka (4 hromadné sťažnosti a 87 podnetov, žiadostí a oznámení, napr. riešenie zdržiavania sa bezdomovcov
v obytnom dome). Z 87 podaní v zmysle občianskeho zákonníka bolo
40 opodstatnených, 47 neopodstatnených, z toho 3 anonymné.
Podania boli doručené poštou alebo osobne do podateľne miestneho úradu, na sekretariát starostu a centrálne zaevidované na útvare
miestneho kontrolóra. Na podanie sťažností využili občania aj „Hodiny
pre verejnost“ zástupcu starostu (streda od 15.00 do 17.00 h) - 10 prípadov a e-mailovú poštu Miestneho úradu banovemesto@stonline.sk
- 9 prípadov.
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1998, ktorým sa upravujú podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v znení neskorších predpisov, a VZN č. 4/1998, ktorým sa vydáva Trhový
poriadok v objekte Tržnica Šancová 112, Trhový poriadok pre trhoviská
na Brezovskej a Riazanskej ul. a Trhový poriadok príležitostných trhov
v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto na Vajnorskej 21, v osvetových
strediskách na Stromovej č. 18 a Makovického č. 4 a vo Vzdelávacom
stredisku na Ovručskej č. 5 v znení neskorších predpisov.
V súčasnosti sú otváracie hodiny príležitostných trhov na štadióne Inter
Bratislava v piatok od 11.00 do 16.00 h a v nedeľu od 8.00 do 14.00 h.
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o miestnych
daniach na území mestskej časti. VZN č. 5/2004, v znení VZN č. 5/2005.
Dopĺňa sa: Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodený
i daňovník, ktorý má vyhradený parkovací box pre zásobovacie vozidlá
a iné vozidlá spojené s prevádzkou zariadenia sociálnych služieb.
Po rozsiahlej diskusii vo veci Návrhu na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto na roky 2007 -2013
miestne zastupitelstvo uložilo:

 Prednostovi miestneho úradu zabezpečiť vypracovanie dokumentu
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti na roky
2007 – 2013;
schválilo:

 Vypracovanie podkladov pre konečnú verziu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti na roky 2007 – 2013
priebežne v procese programového cyklu školení realizovaných
na základe projektu Miestna samospráva Európskeho typu, podaného mestskou časťou v rámci Operačného programu Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3.
 Expertnú skupinu zloženú zo zástupcov poslaneckého zboru a odborných pracovníkov miestneho úradu v zložení: Ing. Marián Vereš
(predseda), Mgr. Adrian Kucek, Ing. Pavol Galamboš, Ing. arch. Jaroslav Paška, Doc. Ing. Ružena Apalovičová, CSc., Mgr. Dušan Jaroš,
Ing. Jozef Bača, PhD.M Phil., Mgr. Gerti Duni, RNDr. Jana Ondrová.
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Miestne zastupiteľstvo súhlasí:

 s Urbanistickou štúdiou zóny – Račianska, Kukučínova a Kominárska ulica ako s územnoplánovacím podkladom pre usmerňovanie územného rozvoja vo vymedzenom území. Podľa vyjadrenia hlavného architekta mestskej časti Jaroslava Kocku je štúdia v súlade s platným i novonavrhovaným územným plánom hlavného mesta a súhlas miestneho
zastupiteľstva v tejto fáze má pre riadenie územného rozvoja len deklaratívny charakter. O predloženie Urbanistickej štúdie zóny na rokovanie miestneho zastupiteľstva Nové Mesto požiadala firma Stavoinvesta
Bratislava, s. r. o., na základe požiadavky Magistrátu hl. m. SR Bratislava ako podmienku na vydanie záväzného stanoviska k I. etape výstavby obytných objektov spoločnosťou Slovany, s. r. o., na pozemkoch
p. č. 11476/1,24 (v lokalite bývalého areálu BEZ).
Základom koncepcie rozvoja územia sú dve kompozičné osi, pozdĺžna
medzi Kukučínovou a Račianskou, tvorená navrhovaným peším ťahom
a námestiami a priečnou osou smerujúcou od Domu odborov na Karpaty. Tieto osi tvoria základ pre peší pohyb, oddychové plochy a verejnú parkovú zeleň. Navrhované riešenie vytvára možnosti na výrazné sústredenie občianskej vybavenosti a komunikačné prepojenie Kukučínovej a Račianskej ulice, čím sa zruší súčasná bariéra železničného koľajiska. Teleso integrovanej dopravy je v zmysle územného plánu
hl. mesta SR navrhnuté pod terénom súčasnej železničnej trate.
Miestne zastupiteľtvo ďalej schválilo:

 Sieť a organizáciu škôl a školských zariadení v mestskej časti
pre šk. rok 2007/2008.
pokračovanie na strane 4
pokračovanie z prvej strany

Deň matiek – od roku 1914 druhá
májová nedeľa
za rohom za ušetrené peniaze z vreckového. Len aby sa to mama
nedozvedela. Dnes na tieto príhody spomíname s úsmevom a nostalgiou. A po tridsiatich, štyridsiatich rokoch sa s nimi staručkej mame
pred našimi vlastnými deťmi konečne zverujeme. A ona s prekvapením
v očiach žasne a vnúčatkám hovorí: “A ja som si myslela, že váš otec
nikdy nič také nevyviedol!“. Najkrajšie zážitky nášho detstva sa vynárajú z podvedomia. A ako nás len zamrzí, keď si mama niektoré nezbedy nás, detí, trochu popletie. Veď to bolo tak dávno, čo nás hrešila
za zničené nohavice, ktoré padli za obeť pri lezení na susedovu čerešňu. Vtedajšie mamy mali väčšiu starosť o deravé tenisky, tepláky,
ponožky ako tie súčasné o ploché nohy, krivé chrbtice a slabnúci
zrak detí vysedávajúcich pri obrazovkách počítačov či televíznych
prijímačov. Lebo v čase mojej mladosti nebolo počítačov. Zo školy
sme sa usilovali čo najskôr dostať von, na dvor, na Kamzík, na štadión,
na ihrisko, na vzduch.
Mama je však mama - vtedy i dnes. Vychováva deti s jedinečnou
materinskou láskou. Až zabolí pri srdci, keď počujem hovoriť matku
troch detí: „Vychovala som ich všetkých rovnako. Spravodlivo. A dnes,
jedno z mojich detí, finančne najlepšie zabezpečené, dočasne bývajúce u mňa, ktorému sa občas postarám o dieťa a občas pozvem
mladú rodinku na obed, práve to dieťa si nespomenie na môj sviatok
ani jednoduchou sms-kou!
Koľko síl musí mať a koľko bolesti znesie matka, ktorej dve dospelé
dcéry priviedli na svet krásne deti a v krátkom čase im obom stroskotalo manželstvo. Rozvodom alebo úmrtím manžela. A mama, tá je ako
maják v nečase - oporou všetkým, v každej životnej situácii. Útočiskom
pre starých rodičov, svoje deti, vnúčatá. Stará sa o chod domácnosti,
ktorá sa v jednom osudovom okamihu stala štvorgeneračnou. Pre každého našla miesto. Jej srdce celkom prirodzene vycítilo, kedy treba
pomôcť. Tak, ako v detstve, keď nás zdvihla zo zeme, pofúkala rozbité
kolienko a presvedčivo povedala: „Nič sa nestalo“. Aj teraz podala
pomocnú ruku v tej pravej chvíli.
Áno, aj takéto životom ťažko skúšané mamy žijú v našom okolí. A my
o ich trápení často ani len netušíme. Nechodia s ním na bubon. Nesťažujú si. Sú vďačné za úsmev, šťastné, keď nám chutilo, čo navarila,
či ponúkla z malej záhradky.
Buďme k nej všímavejší. K mame, ktorá nám dala život. Najvzácnejšie čo mohla dať. Nečakajme len na Deň matiek. Mohlo by byť
neskoro.
Richard Frimmel
starosta
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4. zasadnutie Miestnej rady mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na 4. zasadnutí
24. apríla 2007 prerokovala a vzala na vedomie:
 Stav prípravy investičných akcií na rok 2007
- V rámci dobudovania areálu Kuchajda (5 mil. 600 tis. Sk) sa uvažuje celkové prebudovanie amfiteátra s javiskom, pričom sa zlepšia
podmienky najmä pre účinkujúcich kultúrnych podujatí (sociálne
zariadenia), pričom plocha súčasnej stavby sa nezmení. Starosta
Richard Frimmel zdôraznil dôkladné posúdenie využiteľnosti a finančnej náročnosti novej stavby a žiada predložiť viacero alternatív. V areáli, ktorý od roku 1995 prešiel výraznou premenou sa perspektívne uvažuje s ďalšími detskými zábavnými a hracími prvkami
a s vybudovaním novej vodovodnej kanalizačnej prípojky. Realizácia
prác sa plánuje po ukončení Kultúrneho leta.
- Plánuje sa prestavba Domu pre osamelé matky s deťmi na Príkopovej ul. na sociálne nájomné byty (3 garsónky a 2 dvojgarsónky) - bez možnosti ich odpredaja približne 15 rokov – investícia
2 mil. 400 tis. Sk.
- Budovanie spevnených plôch pre statickú dopravu (2 mil. 500 tis. Sk)
- sú vytipované na Hálkovej (11 miest), Pluhovej (5 pozdĺžnych stání)
a na Jahodovej ulici (úprava krajníc a chodníka pri oplotení nemocnice na Kramároch).
- Pokračuje sa s budovaním technickej infraštruktúry na Tupého ulici, kde v rámci stavebných prác zabezpečí mestská časť realizáciu
verejného osvetlenia (2 mil. 200 tis. Sk).
V súvislosti s rozsiahlou výstavbou v tejto lokalite starosta navrhol
zvážiť možnosti perspektívneho rozšírenia komunikácie na dvojprúdovú (most nad železnicou z Tupého na Pioniersku ul.), pričom
požiadal o stanovisko statika.
V apríli sa začali stavebné práce na vybudovaní chodníka zo zámkovej dlažby pre zlepšenie prístupu pre peších - spojenie Pluhová-Hattalova (350 tis. Sk).
- Jeséniova - vybudovanie oporných múrov a rozšírenie vozovky
s vytvorením ník pre obojsmernú premávku a položením nového asfaltobetónového koberca (1 mil. Sk).
V auguste sa začne rekonštrukcia inžinierskych sietí, nový vodovod, kanalizácia (v súčasnosti stavebné konanie na Obvod. úrade
ŽP) a nový povrch vozovky (8 mil. 700 tis.Sk).
- Rekonštrukcia Hálkovej ulice – oprava betónového podložia, úpravy
inžinierskych sietí, nový asfaltobetónový koberec (3 mil.600 tis. Sk).
- Rekonštrukcia Brečtanovej ulice (1 mil. 700 tis. Sk) - podložie, inžinierske siete, obrubníky, nový asfaltobetonóvý koberec.
- Rekonštrukcia Varšavskej ulice (1 mil. 500 tis. Sk) v časti Brezovská-Hálkova (sieťové rozpady).
- Rekonštrukcia škôl a školských zariadení - 6 mil. Sk. Mestská časť
pokračuje v opravách objektov základných škôl, ktoré prevzala
od štátnej správy v r. 2002, pričom do r. 2006 už preinvestovala
33 mil. 794,- Sk. Pripravuje sa rekonštrukcia strechy ZŠ Odborárska,
Kalinčiakova, domčeka pre výuku a ŠKD pri ZŠ Jeséniova a rekonštrukcia elektrických rozvodov v MŠ Šuňavcova.
- V rámci dobudovania detských ihrísk je v pláne vybudovanie detského ihriska na Vajnorskej 79, revitalizácia ihriska na Americkej,
Čsl. parašutistov, Nobelovej a v Novej Dobe.
 Správu o príprave Kultúrneho leta 2007 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Kultúrne leto začne na Kuchajde 16. júna, tradične Svätojánskymi
ohňami.
 Správu o príprave areálu Kuchajda na leto 2007
Riaditeľ EKO-podniku verejnoprospešných služieb Viliam Žákovič
informoval, že prvé rozbory vody pred kúpacou sezónou sú dobré,
vyhovujú podmienkam na kúpanie. Ďalší rozbor je prevádzkovateľ
povinný zabezpečiť dva týždne pred začiatkom kúpacej sezóny,
ktorá sa začne 6. júna 2007.
Vstupné bude počas sezóny 30,- Sk, čo je najnižšie v SR (evidenčné)
- bude uverejnené na stránke www.banm.sk, v Televízii Nové Mesto
i v médiách.

Miestna rada odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť:
„Racionalizačný projekt ďalšej prevádzky detských jaslí na Robotníckej č.11“ - ponechať detské jasle v objekte na Robotníckej,
a po stavebných úpravách presunúť do voľných priestorov na I. poschodí objektu prevádzku Materskej školy na Osadnej ul. č. 5.
Miestna rada v súčasnosti neodporúča zvýšiť mesačný poplatok
5500,- Sk/dieťa (pričom štát prispieva rodičom mesačne 4400,- Sk/
dieťa).
Valéria Reháčková

pokračovanie z prvej strany

Starostovia majú v rámci rozvoja záujem
o spoločnú os hlavného mesta a mestských častí
BSK by mal postupne čerpať finančné prostriedky vo výške pol miliardy
eúr. Z tejto sumy je možné čerpanie aj pre Bratislavu. Preto je potrebné
vytvoriť predpoklady na realizáciu aktivít, na ktoré je čerpanie prostriedkov z fondov EÚ možné.
Starostovia zdôraznili, že prioritami mestských častí sú školské objekty, životné prostredie, doprava... Zhodli sa v nevyhnutnosti na uvedené programovacie obdobie vypracovať a schváliť koncepčný materiál
„Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja“, pričom poukázali vzhľadom na všeobecnú prospešnosť na potrebu vzájomnej spolupráce
mestských častí. Mal by byť začlenený do celobratislavského plánu
(spoločná os mesta a mestských častí), ktorý bude potrebný aj v perspektívnej možnosti čerpania prostriedkov, napríklad na revitalizáciu
mestských sídiel. Vypracovanie tohto záväzného dokumentu je z hľadiska regionálneho rozvoja mimoriadne dôležité. V tejto súvislosti starostovia poukázali na postavenie mestských častí, ktoré vo vzťahu k Európskym fondom (čerpanie finančných prostriedkov) musia byť do operačných programov zakomponované ako oprávnený žiadateľ. Mestská
časť je ponímaná ako obec i v zákone o matrikách, o evidencii obyvateľstva, o voľbách, o opatrovateľskej službe. V tejto veci je teda tiež potrebné zosúladiť zákon o hl. m. SR Bratislave s ostatnými právnymi normami,
v ktorých sú mestské časti definované ako obce.
Súčasťou PHSR musia byť 3 základné dokumenty: finančná analýza
mestskej časti, energetická stratégia (koncepcia hl. mesta), bytová koncepcia.
V súvislosti s nákladmi na vypracovanie projektu starostka Lamača
Oľga Keltošová upozornila na možnosť čerpania finančných prostriedkov
z EÚ aj na tento účel.
Starostovia sa zaoberali aj problematikou stravovania starostov (gastrolístky) - v tejto veci požiadajú o usmernenie ZMOS a MPSVR SR
Valéria Reháčková

Aforizmy Dušana KOVÁÈA
 Nevysádzajte prácne vinohrad,
keď máte zavedený vodovod.
 Vo víne je pravda, ale utopená.
 Modrý pondelok býva obyčajne
dôsledkom modrín utŕžených v nedeľu.
 Zoznámil sa s ňou cestou do postele.
 Manželstvo sa vydarilo k obojstrannej
spokojnosti mojej ženy a suseda.
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto 10. apríla 2007
Výchovno-vzdelávací proces sa bude aj v školskom roku 2007/2008
realizovať v 8 základných, 11 materských školách a 8 školských kluboch
detí.
Starosta Richard Frimmel vyslovil spokojnosť s faktom, že až 84 percent
žiakov pri prechode z materskej školy do 1. triedy ostáva na základných
školách v Novom Meste a že školy navštevujú deti zo 79 obcí z celého Slovenska. Pozitívom výchovno-vzdelávacej práce v našich školách
sú aj metodici odborných predmetov, materských škôl a školských jedální. V jedálňach je kvalitná strava, zodpovedajúca európskym parametrom, a jedálne lístky majú rodičia možnosť skontrolovať na e-mailovej adrese školy, ktorú ich dieťa navštevuje. Počet prvákov sa zvyšuje,
pre rok 2007/2008 sa zapísalo 296 prvákov, čo je o 26 detí viac, ako je
v prvých triedach teraz.
Samo za seba hovorí aj to, že novomestské základné školy navštevujú
deti z o 79 obcí z celého Slovenska.

Zo života mestskej èasti
O lanovku Železná studnička - Kamzík
sa s teplými dňami zvyšuje záujem
Lanovkou Železná studnička - Kamzík sa od 1. januára do 15. apríla 2007 previezlo 9 tisíc 142 osôb (január 1623, február 1863, marec
2187, apríl do 15. 4. 3432 osôb), z toho 2311 detí (január 469, február
433, marec 508, apríl do 15. 4. 891 detí) a 236 dôchodcov (január 23,
február 24, marec 69, apríl do 15. 4. 120 dôchodcov).
Počas Veľkonočných sviatkov to bolo 1804 prepravených osôb (piatok
6. 4. - 281 osôb, v sobotu 268 osôb, Veľkonočnú nedeľu 552 osôb a
Veľkonočný pondelok 703 osôb), z toho 477 detí (piatok 73, sobotu 80,
nedeľu 145, pondelok 179 detí) a 46 dôchodcov (piatok 6, v sobotu 5,
v nedeľu 16 a v pondelok 19).
Do konca apríla bude lanovka premávať vo štvrtok, piatok, sobotu a
nedeľu a v dňoch štátnych sviatkov od 10.00 h do 16.00 h., od mája
do septembra od 10.00 h do 18.00 h.

 Zaradenie „Športového gymnázia Kalinčiakova“ do siete škôl ako
„Spojená škola Kalinčiakova 12„ (Základná škola Kalinčiakova 12
a Gymnázium Kalinčiakova 12). Návrh podporila Rada školy, riaditeľ
školy, ŠK Slovan-futbal, HC Slovan-hokej.
Jedni nahor, druhí vystupovať – to je príjemná atmosféra na každej
správnej lanovke
foto: Peter Hermann

 Informáciu o preskúmaní Územného plánu zóny Tehelná (schválený
2003) v zmysle par. 30, ods. 4 Stavebného zákona (povinnosť najmenej
raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné
zmeny, doplnky alebo nový územný plán).
Bolo zistené, že sa nezmenili územno-technické, hospodárske ani sociálne predpoklady a nedošlo ani k potrebe umiestňovať verejnoprospešné stavby nad rámec schválenej koncepcie územného plánu. Miestna rada skonštatovala, že aktualizovať Územný plán zóny Tehelná nie
je potrebné.
 Informáciu o preskúmaní Územného plánu zóny Koliba-Kamenné sady (1995, aktualizácia 2003) v zmysle par. 30, ods. 4 Stavebného
zákona (povinnosť najmenej raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné zmeny, doplnky alebo nový územný plán).
Bolo zistené, že sa nezmenili územno-technické, hospodárske ani soLanovka Železná studničciálne predpoklady a nedošlo ani k potrebe umiestňovať verejnoproska - Kamzík – priesek
pešné stavby nad rámec schválenej koncepcie územného plánu. Miestfoto: Peter Hermann
na rada skonštatovala, že Územný plán zóny Koliba-Kamenné sady nie je
potrebné aktualizovať.
Valéria Reháčková

Dôchodcovia na návšteve parlamentu

VÝZVA
Západoslovenská energetika, a. s., ako držiteľ povolenia na distribúciu elektrickej energie a vlastník elektrických vedení v súlade
so Zákonom č. 656/2004 Zb. z. § 010 odst. 1

vyzýva
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku a správe ZSE, a. s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú
bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej
sústavy, a to v rozsahu podľa § 36 Zák. č. 656/2004 Zb . z.
Požadovaný konečný termín vykonania prác je 31. 5. 2007.
V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE, a. s., vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia
vyplývajúceho z § 10 zák. 656/2004 Zb. z.
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej
kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie
vedenia pre prípad výrubu a orezu možno požiadať v lehote
minimálne 35 dní pred ich realizáciou v ZSE, a. s., tel. číslo:
02/5061 3165.

Nezabudnuteľným zážitkom pre dôchodcov všetkých klubov dôchodcov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo februári a v marci bola
návšteva Národnej rady Slovenskej republiky.
Aj nás, členov Klubu dôchodcov na Vajnorskej ulici milo privítal pán
Adamišin a previedol nás po priestoroch parlamentu. Podrobne a zaujímavo nám rozprával o parlamentnom živote. A navyše aj ochotne
a trpezlivo odpovedal na naše často všetečné otázky.
Veľkou vzácnosťou pre nás bola možnosť zasadnúť v rokovacej sále
do kresiel poslancov Národnej rady SR. Pred rokovacou sálu nás
očarilo sedem nádherných malieb Albína Brunovského.
Počas tejto návštevy sa našim dôchodcom naskytla možnosť podiskutovať si aj s niektorými poslancami Národnej rady Slovenskej republiky.
Magdaléna Doležalová
Nevšedný a zaiste i nezabudnuteľný zážitok
– zasadnúť v rokovacej sále do kresiel poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky
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„Hladký štart pre naše deti“ v Novom
Meste už šiesty rok - v marci
pre 59 novonarodeniatok
Ide o program, ktorý novomestská samospráva realizuje
od r. 2002. Jeho zmyslom je podpora mladých rodín poskytnutím finančného príspevku pre novonarodené deti, ktorý mestská časť Bratislava-Nové Mesto začala poskytovať
rodičom ako prvá na Slovensku v rámci Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (od 1. 2. 2002 do marca 2005: 4 tisíc Sk
MČ Nové Mesto, 1 tisíc Sk UniBanka, od r. 2006: 4400,- Sk
MČ Nové Mesto a 600,- Sk Dexia Banka, a. s.).
Starosta Richard Frimmel 28. marca poprial všetkým, ktorí
so svojimi ratolesťami prijali pozvanie do Strediska kultúry
na Vajnorskej ulici - rodičom, starým rodičom a samozrejme
tým najmenším, z ktorých niektorí spinkali rovnako hlboko
ako po celý čas vo svojom kočiariku v ružovom Kristínka
Máte, a netušili, že celý ten rozruch je kvôli nim. Sem tam
sa z perinky ozval srdcervúci plač, ale tento vyvolal len
úsmevy všetkých okolo. Mamička Nadežda Rázusová však
ihneď poznala, že žalostný plač jej prvého dieťatka Ondrejka Pázmána znamená, že je hladný a bolí ho bruško. A to
sa vyriešilo ihneď. Modrooký Marek Formánek sa v náručí
šťastnej mamičky Barbory spokojne zvedavo obzeral okolo.
„Neviem, po kom má tie krásne modré oči, asi po babičke,
lebo manžel ani ja takú farbu nemáme“- zauvažovala mladá
mamička.
Demografický vývoj je v Novom Meste opačný ako v súčasnosti na Slovensku. Vlani sme v počte novonarodených detí
zaznamenali rekordný rok. Narodilo sa 352 detí, čo bolo
o 32 detí viac ako v roku 2005. V tomto roku sa už narodilo 110 detí (za rovnaké obdobie r. 2006 sa narodilo 101
detí), čo signalizuje stúpajúci trend - netajil sa spokojnosťou
starosta. Aj počet chlapcov je stále vyšší ako dievčat. Vlani
sa narodilo 164 dievčat a 188 chlapcov, v tomto roku sa
narodilo 38 dievčat a 72 chlapcov.
A narodením dieťaťa sa začína úzka spolupráca samosprávy až do veku povinnej školskej dochádzky, pretože zriaďovateľom detských jaslí, materských škôl a základných
škôl je samospráva.
Rodičia vyberali pre svoje deti najčastejšie tieto mená:
chlapci - Samuel 11 x, Filip 10 x, Martin 9 x, Jakub 8 x,
Matúš 7 x, Daniel a Michal po 5 x, Lukáš, Oliver a Patrik
po 4 x; dievčatá: Sofia 8 x, Nina 7 x, Viktória 6 x, Martina,
Laura a Veronika po 5 x, Tereza, Lenka, Simona a Katarína
po 4 x.

Plná sála dobroty, úsmevov a spomienok
– ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
Petra Šujanová a Branislav Vrban, tanečníci
z „Gymniku“, spolu s Ľudovou hudbou Kuštárovci sa usilovali spríjemniť prvý všedný aprílový
podvečer po Veľkonočných sviatkoch takmer
dvesto hosťom, ktorí sa v utorok 10. apríla zišli
v spoločenskej sále Strediska kultúry na Vajnorskej. Hosťom, ktorí sa v prvom štvrťroku
dožívali významného životného jubilea, zablahoželal starosta Nového Mesta Richard Frimmel
s vyjadrením úcty a poďakovania za celoživotnú prácu, trpezlivosť a lásku, ktorú prejavovali
svojim najbližším, ale aj cudzím ľuďom v ich
prostredí. To je príležitosť na prianie všetkého
najlepšieho, najmä zdravia, ale i na spomienky
do minulosti, do čias mladosti, i na krásne melodické piesne znejúce v ich srdciach dodnes.
A Kuštárovci im tie ich slovenské zahrali – „Kúty,
Zahučali hory, zahučali lesy, Poprosme hviezdy,
Zatancuj si so mnou holubička, Trenčín, dolinečka i pieseň na želanie „Rodný môj kraj“.
Pozvanie do tanca od speváčky Adriany Jarolínovej, ktorá v piesni „Zaleť sokol biely vták“
vyčarila hlas ako zvon, bez zaváhania prijal
Jozef Flautner. A veru ukázal, že tanec mu hrá
žilkami stále.
„Jarní“ jubilanti si mali navzájom čo povedať.
Medzi nimi dvaja deväťdesiatnici, pán Jozef
Voderadský a pani Vilma Bezáková, šestnásti
85-roční a mnohí 70, 75 a 80-roční.
Pán Jozef Voderadský (90-ročný), ktorý vychoval spolu s manželkou 3 deti, je dnes so životom
vcelku spokojný. „Pracoval som viac ako štyridsať rokov v zdravotníctve. Som rád, že môžem vidieť, že deti sme vychovali dobre. Uchytili
sa, sú pracovité. Mám aj 8 vnúčat a 5 pravnúčat. Len mi je ľúto, že pred 17 rokmi som pochoval manželku. Deti ma však navštevujú. Starajú sa o mňa. Prispievajú k môjmu optimizmu
do života“- vyjadril s úsmevom.

Pán Flautner sa veru do tanca
pozvať dal. A ukázal, že to vie!
foto: M. Novák

Pri jednotlivých stoloch diskutovali o rodine,
deťoch, vnúčatách, susedoch, chorobách, o pôvodných povolaniach a zamestnávateľoch, o dôchodkoch. Pri pohľade na nich bolo zrejmé,
že táto generácia kultúru vedela a vie oceniť.
Valéria Reháčková

90-ročný pán Jozef Voderadský
je spokojný. Spolu s manželkou
vychovali tri deti. Teší ho, že sa
uchytili, že sú pracovité
foto: M. Novák

Kvety zo Sibírskej

{

S prvými teplejšími dňami sa predzáhradky zaskveli v rôznych farebných odtieňoch. Už dlhé roky sa jeden takýto
skvost nachádza pred Klubom dôchodcov na Sibírskej ulici.
Starostlivé členky klubu spoločne so svojou vedúcou pani Zlatkou
vdýchli neveľkému priestoru svojskú pečať. Príjemná atmosféra zvnútra
prešla i navonok a okoloidúci majú možnosť uzrieť niečo oku lahodiace a estetické.
Tento čin je hodný nasledovanie, nemyslíte...?
Andrej Alberty

Dedo Anton Sojka sa dočkal svoj- V kočíku spokojne spinká Kristínho prvého vnúčaťa Filipka Hude- ka Máte
ca
foto: M. Novák
foto: M. Novák
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10 ro
kov
Čaje o piatej v Stredisku kultúry na Vajnorskej majú 10 rokov
Hneď na úvod by sme začali citátom z jedného listu, ktorý prišiel nedávno: Zúčastnili
sme sa na tanečných popoludniach s názvom
Čaj o piatej vo všetkých kultúrnych strediskách v Bratislave a skonštatovali sme, že taká
úroveň, aká je na Vajnorskej, nie je v nijakom
kultúrnom stredisku v Bratislave, ani v nijakom
inom meste...“.
Takýto, a podobné listy dokážu organizátorov potešiť i povzbudiť do ďalšej práce. Za desaťročné obdobie (od roku 1997) sme už zažili
všeličo. Pozitívne i negatívne.
Predtým boli návštevníci zvyknutí chodiť (už
5 rokov) na tanečné podujatia na Vajnorskej pod názvom Za dychovkou na Vajnorskú.
A potom začali Čaje o piatej, čo bolo pre nich
dosť nezvyklé, nové, k čomu nemali veľkú
dôveru. Stávalo sa, že na Čaj o piatej prišli
i „dychovkári“ a dožadovali sa ľudovej hudby.
Stávalo sa, že na prvé podujatia Čaj o piatej
prišlo iba 40 – 50 ľudí, kým na dychovkové
večery viac než 120. Postupom času sa všetko ustálilo, ujasnili sa aj celkové zámery organizátorov.
Podujatia typu Čaj o piatej nie sú nijakou novinkou. Bol to akýsi „duch západu“, ktorý tolerovala vrchnosť aj za socializmu. Čaje navštevovali mladí ľudia v celom bývalom Československu, a to v hojnom počte. Tancovali
a zabávali sa do sýtosti. Mnohí z týchto mladých ľudí sú návštevníkmi aj našich Čajov,
avšak v trošku staršom vydaní.
Organizátori Čajov o piatej vychádzali zo skutočnosti, že pre mnohých ľudí je oveľa príťažlivejšia živá hudba než reprodukovaná diskotéková. A chceli sme ich aj vrátiť do mladých
čias. Dnes môžeme povedať, že atmosféra
na našich Čajoch o piatej korešponduje s našimi zámermi.
Ďalšou skutočnosťou, ktorou sa tak trochu líšime od ostatných Čajov o piatej, je obohatenie programu o hosťa, ktorým je umelec, skupina, amatér alebo profesionál z rôznych umeleckých žánrov. Za tých 10 rokov sa ich u nás
vystriedalo nemálo. Spomeňme aspoň páry
spoločenského tanca TŠ Gala, ukážky stepovania, country tancov, spevákov manželov
Benkovcov, Dušana Grúňa, Jezefa Benedika,
Petra Vašeka, Ivana Ožvata, kúzelníkov Jozefa
Talostana, Adrianu Geričovú, žonglérov Mira,
Petra, imitátorov spevákov – Juraja Roman-

číka (imituje K. Gotta), Petra Masára (imituje
H. Vondráčkovú, M. Laiferovú) a ďalších.
Zaujímavosťou podujatí býva i žrebovanie
vstupeniek. Ani nie tak samotné žrebovanie,
ako ceny, ktoré sú od sponzorov a najmä
od samotných návštevníkov. A ceny sú to
skutočne rôzne – knihy, kalendáre, kávové
súpravy, obrusy, obrúsky, ako aj rôzne ojedinelé, špecifické drobnosti (torty, zákusky,
balíky orechov, produkty od záhradkárov...).
Našimi stálymi sponzormi je Nadácia zdravotne postihnutých, Levné knihy a ďalší.
V rámci programu prebiehajú i rôzne súťaže, napríklad v spoločenskom tanci, v speve
(spieva celý stôl), súťaž o najlepší vtip a podobne.
Naše Čaje o piatej navštevujú ľudia z Pezinka, Modry, Malaciek, Svätého Jura, Jakubova,
ale napríklad i z Trnavy a Studienky. Pre veľký
záujem sme ich počet z dvoch mesačne rozšírili na tri mesačne, žiaľ, na úkor dychoviek.
Zaujímavá je i celková štatistika, ktorá dokumentuje, že napriek počiatočným slabším
návštevám v roku 1997 sa návštevnosť sústavne zvyšovala a dnes prichádza na Čaje
priemerne 170 – 190 návštevníkov, ba niekedy býva sála úplne vypredaná. A to je
pri celkovej kapacite 210 návštevníkov pekný výsledok. Za 10 rokov sme usporiadali
200 podujatí Čaj o piatej s celkovou návštevnosťou 40 000 ľudí, z ktorých prevažná väčšina odchádzala spokojná a na podujatia sa
pravidelne vracala.
Vieme však, že sú i nespokojní návštevníci.
Jedni nedostanú vstupenky, iní by chceli, aby
sa kapacita znížila a mohli pohodlnejšie sedieť, niektorí si sťažujú na vetranie, jedným
je teplo, iným zase zima, raz treba vetranie
zapnúť, potom zase vypnúť. I tu sa nám
blýska na lepšie časy. Predpokladáme, že
v blízkej budúcnosti sa zmodernizuje stolové i stoličkové vybavenie sály a vytvorí sa
predpoklad pre skultúrnenie našich podujatí,
vrátane Čajov o piatej.
A čo dodať na záver? Nám, ako organizátorom, neostáva nič iné ako poďakovať za prejavenú dôveru a ubezpečiť stálych návštevníkov,
že ich spokojnosť je i našou spokojnosťou,
naším cieľom a úlohou do budúcnosti.
Dovidenia na Čajoch o piatej v Stredisku kultúry BNM na Vajnorskej 21.
František Repa

FLORBAL - vyhodnotenie dlhodobej súťaže
Už druhý rok prebehla otvorená školská liga vo florbale medzi základnými školami v Bratislave-Nové Mesto. V Športovej hale na Pionierskej
ulici sa odohrávali zápasy podľa rozpisov, v ktorých bojovalo 240 hráčov.
V kategórií 4. - 5. ročníky súťažili žiaci ZŠ Riazanská, Cádrova, Jeséniova, Sibírska, Kalinčiakova a Česká. Ich umiestnenie bolo nasledovné:
I. miesto: ZŠ Kalinčiakova, II. miesto: ZŠ s MŠ Riazanská,
III. miesto: ZŠ s MŠ Jeséniova
Chlapci zo základných škôl Cádrova, Česká, Odborárska, Sibírska, Riazanská, Kalinčiakova a Jeséniova v kategórii 6. - 7. ročníky obsadili takéto miesta:
I. miesto: ZŠ s MŠ Cádrova, II. miesto: ZŠ s MŠ Riazanská,
III. miesto: ZŠ s MŠ Kalinčiakova

Hudobná skupina SKAN patrí medzi mimoriadne obľúbené a navštevované. Hráva i na otvoreniach a záveroch Kultúrneho leta

V programe Čajov o piatej vystupujú i rôzne
tanečné skupiny (ukážka dobových tancov
– Kvetinový bál 2003)
foto: M. Novák

Imitátor Juraj Romančík. Pre potešenie i pobavenie návštevníkov Čajov o piatej imituje Karla
Gotta

V tretej kategórii 8. - 9. ročníky zo škôl Jeséniova, Odborárska, Česká,
Cádrova, Kalinčiakova, Sibírska a Riazanská excelovali žiaci z Cádrovej,
Kalinčiakovej a Českej, ktorí získali prvé tri miesta:
I. miesto: ZŠ s MŠ Cádrova, II. miesto: ZŠ Kalinčiakova
III. miesto: ZŠ s MŠ Česká
V celkovom vyhodnotení umiestnenia škôl za celú súťaž, ktorá trvala
od októbra 2006 až do apríla 2007, získala krásne prvé miesto ZŠ Kalinčiakova, druhé miesto si vybojovala ZŠ s MŠ Česká a na treťom mieste
skončila ZŠ s MŠ Riazanská. Víťazi boli ocenení vecnými cenami, ktoré zabezpečil Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto a organizátor súťaže
D. Noga.
Veríme, že i v budúcom školskom roku si táto školská florbalová liga
získa svojich priaznivcov a nadchne ich aspoň v takom zápale ako
po tieto dva roky.
Adriana Pavlikovská
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Je dobojované, je rozhodnuté
Dňa 27. marca o 14.00 h v sále Strediska
kultúry BNM na Vajnorskej ulici súťažilo
23 žiakov základných škôl o najsympatickejšie dievča a chlapca Nového Mesta.
Pre všetkých prítomných, ktorí prišli podporiť svojho favorita, najpríťažlivejšou disciplínou bola voľná disciplína. Súťažiaci
v nej predvádzali svoje umelecké a pohybové sklony. Sálou znel prednes poézie a
prózy, hip-hopové tance, diskotance, ako
aj hra na gitare či spev so sprievodom
klavíra.
Miss 2007 sa stala Barbora Blahová zo ZŠ
Sibírska, na druhom mieste skončila Katarína Kiripolská zo ZŠ Za kasárňou a na treťom Sandra Petríková zo ZŠ Kalinčiakova.
Boy 2007 sa stal Michal Dukes zo ZŠ Kalinčiakova, druhé miesto získal Roman Takáč zo ZŠ Česká a na treťom mieste skončil
Tomáš Lupsina zo ZŠ Cádrova.
Výkony súťažiacich ocenil vicestarosta Nového Mesta Ing. Marian Vereš, ktorý víťazov dekoroval a odovzdal im ceny. Od manažérky projektu Pre naše deti Marcely
Guličovej dostali nákupnú poukážku v hodnote 1000,- Sk.
E. Hlivová

Okresné kolo v hádzanej chlapcov a dievčat

Vyhodnotenie
Na základe vyhlásenia Ministerstva školstva
SR zorganizovalo CVČ detí a mládeže Bratislava III za spoluúčasti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto okresné kolo v hádzanej
chlapcov a dievčat, ktoré sa konalo 29. marca
2007 v Športovej hale na Pionierskej ulici.
Na súťaži sa zúčastnilo 126 žiakov základných škôl z Bratislavy – Nové Mesto, Rača
a Vajnory.
V kategórii „chlapci“ si vybojovali prvé miesto
hráči zo ZŠ s MŠ Cádrova, zahanbiť sa nedali ani chlapci zo ZŠ Kalinčiakova, ktorí
sa umiestnili na peknom druhom mieste,
a o tretie miesto zabojovali chlapci zo ZŠ
J. Pavla II.
V dievčenskej kategórii sa opäť ukázali dievčatá zo ZŠ s MŠ Cádrova, ktoré získali prvé
miesto, dievčatá zo ZŠ s MŠ Jeséniova si
presadili druhé miesto a na treťom mieste
skončili dievčatá zo ZŠ s MŠ Česká.
Zúčastnené družstvá dostali občerstvenie a
víťazi získali vecné ceny, ktoré daroval Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto.
Adriana Pavlikovská

Okresné kolo v hádzanej chlapcov a dievčat
v Športovej hale na Pionierskej ulici (29. marca
2007)
foto: M. Novák

Za dobrý výkon patrí víťazom aj vecná cena
foto: M. Novák

Z knižnice Bratislava-Nové Mesto

Krst maskota

Miss a Boy 2007 – víťazky v kategórii Miss
foto: M. Novák

Knižnica Bratislava-Nové Mesto predstavila
21. marca 2007 v Stredisku kultúry na Vajnorskej v rámci podujatí pripravovaných v Mesiaci
knihy nového maskota detských čitateľov.
Meno maskota vyberali detskí čitatelia KBNM
v ankete, ktorá prebiehala vo všetkých pracoviskách knižnice. Spomedzi 138 návrhov napokon zvíťazilo meno Knihomil. Autorom víťazného návrhu je 11-ročný Filip Mosnár, ktorý
sa zároveň stal krstným rodičom Knihomila.
Deti si pre svojho nového kamaráta pripravili
pestrý program a Knihomil zase pre deti okrem
sladkostí aj novú čitateľskú súťaž Čítajme s Knihomilom. Pravidlá súťaže sú deťom k dispozícii
vo všetkých pracoviskách Knižnice Bratislava- Knihomil – nový maskot detských čitateľov Knižnice
Bratislava-Nové Mesto
foto: M. Novák
-Nové Mesto.
Jana Vozníková

Beseda so spisovateľkou a publicistkou
Gabrielou Rothmayerovou
Dňa 12. apríla 2007 Knižnica Bratislava-Nové Mesto
pripravila pre čitateľov z Klubu dôchodcov na Športovej ulici besedu so spisovateľkou, novinárkou a
publicistkou Gabrielou Rothmayerovou o jej zatiaľ
najnovšej knihe pod názvom Naše reality šou.
Kniha obsahuje rôzne príbehy a postrehy zo súčasného života ľudí. Účastníci besedy si pripravili
čítanie úryvkov z knihy, ktoré najviac vystihujú ich
súčasnú situáciu a pohľad na svet. Rozprúdila sa
veľmi zaujímavá a podnetná diskusia o kultúre, literatúre ako i každodennej realite. Spoločne strávené popoludnie ubehlo rýchlo, bolo určite podnetné
nielen pre našich čitateľov, aby si knihu prečítali ale
Miss a Boy 2007 – víťazi v kategórii Boy
i pre samotnú autorku ako námet na písanie ďalších
foto: M. Novák „reality šou“.

Z aprílových akcií Knižnice BNM
 18. 4. 2007 Novodobé závislosti – beseda
so zdravotnou sestrou pre deti ZŠ MČ BNM
o čokoláde, káve, kokakole, počítačoch a
podobne, ktoré deti v súčasnosti požívajú a
používajú, pričom si možno neuvedomujú,
že všetkého veľa škodí a môže to viesť
k závislostiam rovnako nebezpečným, ako
je alkoholizmus alebo gamblerstvo.
 24. 4. 2007 Rozprávkové dopoludnie
pre deti zo školských družín ZŠ MČ BNM.
Čítanie a porovnávanie rozdielov medzi
rozprávkou ľudovou a umelou – vymyslenou spisovateľom a turnaj v hraní rozprávkového pexesa.
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Prezentácia knihy Jozefa Pavloviča
Prózy kozy Rózy a Riadky zo záhradky
Dňa 2. apríla 2007, práve v deň výročia narodenia najznámejšieho rozprávkara Hansa Christiana Andersena, mala Knižnica Bratislava-Nové
Mesto v spolupráci s vydavateľstvom SPN – Mladé letá možnosť privítať
do života novú knihu spisovateľa Jozefa Pavloviča pod názvom Prózy
kozy Rózy a Riadky zo záhradky.
Slávnostná prezentácia knihy sa uskutočnila v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici za prítomnosti detí zo ZŠ MČ BNM. Novú knihu do života
privítal zástupca starostu MČ BNM Ing. Marián Vereš dosť netradične
– reďkovkami.
Súčasťou podujatia bola autogramiáda a beseda s autorom o jeho tvorbe, zážitkoch a pripravovaných dielach. Veríme, že ich bude ešte veľa
a my budeme mať príležitosť stretnúť sa s Jozefom Pavlovičom na ďalšom
milom podujatí.
Jana Vozníková

Zubný kaz do kanála!
Viete deti, prečo si vlastne musíme umývať zúbky? Pýtali sa začiatkom
apríla študentky II. ročníka stomatológie LF UK v Bratislave Alexandra
Haššová a Alena Vranová škôlkarov v MŠ na Legerského ulici v Bratislave-Novom Meste. „Aby sme zubný kaz spláchli do kanála,“ odpovedala pohotovo 5-ročná druháčka Sára. Počas dvoch za sebou
idúcich názorných prednášok sa deti zo všetkých štyroch tried materskej školy postupne učili, prečo a ako si treba správne čistiť zuby.
Prítomní dospelí sa počas takéhoto seminára od prostorekých škôlkarov dozvedia všeličo – aj ktorý otecko či mamička má pokazený
chrup a či im s čistením zubov pomáhajú. Jeden z prváčikov si dokonca
začal čistiť zúbky s kefkou, z ktorej zabudol sňať cestovný obal.
Slovenské deti majú najvyššiu kazivosť chrupu v Európe, až 80 %
našich detí vo veku šesť rokov má zubný kaz. Svetová zdravotnícka
organizácia pritom očakáva, že už o tri roky to bude presne naopak
– 80 % detí v tomto veku bude mať chrup úplne bez kazov. Cieľom
projektu Dental Alarm občianskeho združenia Zdravé ďasná je vzdelávať deti z materských a najmä základných škôl v oblasti orálneho
zdravia. Približne hodinový seminár pre maximálne 40 detí, na ktorý
si stačí priniesť len
vlastnú zubnú kefku,
je bezplatný a školy
si ho môžu objednať
na www.dentalalarm.sk.
Zdravé zuby sú totiž
najlepšou investíciou
do budúcnosti.
B. Stuppacherová
Cieľom projektu Dental Alarm je čo možno najviac znížiť kazivosť
chrupu našich detí. Škôlkari v MŠ na Legerského ulici sa dozvedeli,
ako na to. Stačilo im priniesť si len vlastnú zubnú kefku...
foto: Dávid Popovič

Vidieť a byť videný
V roku 2006 zaevidovala polícia 2210 dopravných nehôd s účasťou
chodcov. Z uvedeného počtu zavinili chodci 988 nehôd, teda takmer
každú druhú nehodu. 194 chodcov pri nich zahynulo, 490 sa zranilo ťažko a 1364 ľahko. Najčastejšími príčinami dopravných nehôd
s chodcami bol náhly vstup chodca do jazdnej dráhy vozidla z chodníka a nesprávny odhad pri prechádzaní komunikácie. Zo strany
chodcov boli najčastejšími vinníkmi dopravných nehôd deti vo veku
6 – 14 rokov (299 dopravných nehôd) a seniori vo veku 50 – 59 rokov
(129 dopravných nehôd).
Reakciou Policajného zboru SR na nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti je okrem iného aj realizácia celoslovenského preventívneho projektu s názvom Vidieť a byť videný, ktorý vypracovalo Prezídium Policajného zboru SR. Projekt je určený pre najrizikovejšie
skupiny účastníkov cestnej premávky – chodcov a cyklistov, z hľadiska vekového sa dôraz kladie na seniorov a deti základných škôl.
Už sám názov projektu Vidieť a byť videný napovedá, že základným
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ŠKOLSTVO
Aké deti navštevujú ZŠ s MŠ na Sibírskej ulici
„Správaj sa normálne!“, „Neodvrávaj!“, „Toto sú ale nevychovanci!“, ...
Takéto a podobné vety, narážky, slová počujeme čoraz častejšie, a
sú určené deťom. Sú však opodstatnené? Nevidíme na deťoch len
to zlé? To dobré všetci berieme ako samozrejmosť, ale nie je práve
to chyba? Nemali by sme viac chváliť a možno by potom toho dobrého
bolo viac?
ZŠ s MŠ na Sibírskej 39 navštevujú dobré deti. Dôkazom toho je aj
telefonát staršej obyvateľky mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
ktorá bola lúpežne prepadnutá a boli jej okrem iného odcudzené doklady a osobné veci. Na jej veľké prekvapenie doklady a časť
osobných vecí jej priniesla naša žiačka Eliška Thomková spolu s rodičmi. I keď Eliška navštevuje iba druhý ročník našej školy, vedela,
čo je správne. Pri hre neďaleko teplárne našla vyhodené osobné veci.
Neváhala a zavolala rodičom. Pozbierali veci a odniesli ich šťastnej
majiteľke.
A tak v mene tejto panej a hlavne v mene školy chceme vyjadriť
poďakovanie našej žiačke za odvahu a ochotu pomôcť. Ďakujeme.
Milena Partelová

28. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda
Dňa 26. a 27. marca 2007 sa uskutočnilo okresné kolo 28. ročníka postupovej matematickej súťaže Pytagoriáda.
Pytagoriáda je medzi deťmi veľmi obľúbená matematická súťaž, pretože
podporuje talent, kreativitu a prirodzenú súťaživosť detí. Súťažiaci z tretích
až ôsmych ročníkov riešili
v časovom limite 60 minút 15 matematických úloh. Body sú súťažiacim
prideľované za správne odpovede a za ušetrený čas.
V okresnom kole sa stretli najlepší matematici s najvyšším počtom
bodov zo školského kola zo základných škôl, osemročných gymnázií,
súkromných a cirkevných škôl i zo školy pre mimoriadne nadané deti.
Z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bolo do súťaže pozvaných
54 žiakov (31 %) zo 173 súťažiacich.
Zo ZŠ s MŠ Za kasárňou sa umiestnila na prvom mieste Baranová
v kategórii P8 a na treťom mieste Tomšu David v P5, na štvrtom
mieste v P4 Brnušák Oliver zo ZŠ s MŠ Sibírska, v P3 Minár Juraj
zo ZŠ Kalinčiakova a Bacho Alexander zo ZŠ s MŠ Riazanská.
Piate miesto v P3 obsadila Hullová Angelika zo ZŠ s MŠ Riazanská,
v P4 Rydzoňová Lívia zo ZŠ s MŠ Odborárska, šieste miesto v P5
Pauhof Marko zo ZŠ Kalinčiakova a ôsme miesto v P4 Švirecová
Michaela zo ZŠ s MŠ Cádrova.
Milena Partelová

2

4

1

prostriedkom ako stanovený cieľ dosiahnuť, by malo byť zvýšenie viditeľnosti spomenutých skupín účastníkov
cestnej premávky, a to cestou distribúcie pomôcok z reflexných materiálov.
Pomôcky umožnia vodičom vozidiel
oveľa skôr a na väčšiu vzdialenosť
identifikovať rizikové skupiny účastníkov cestnej premávky najmä počas zníženej viditeľnosti a poskytnú
im tak oveľa väčší časový priestor, ktorý je potrebný na to, aby vodič
dokázal kolízii zabrániť.
Medzi reflexné pomôcky patria reflexné pásky (nosia sa na ruke)
a reflexné samolepky (aplikujú sa na školské tašky, obuv, bicykle,
kočíky a pod.). Príslušníci policajného zboru ich rozdávajú v základných školách, v organizáciách združujúcich starších ľudí (kluby
dôchodcov) a oslovujú aj farské úrady.
Lukáš Navara
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Žijú medzi nami
„Otvorené oči a výnimočný zmysel pre detail“
to je charakteristická vlastnosť autora 12 autorských titulov, reprezentačných kalendárov, katalógov, prispievateľa do nespočetného počtu ďalších publikácií iných autorov a osemdesiattisícového autorského archívu
fotografií
Otakara NEHERU, jedného z najväčších umeleckých fotografov 20. storočia. Človeka, ktorého trvalou
vlastnosťou je láska k práci a k životu. Čokoľvek
robil, vždy to robil s mimoriadnym osobným zanietením. Ak sa mu niečo v živote nepodarilo, pokračoval s tvrdohlavým elánom ďalej. Vyrástol v Olomouci. Keď sa presťahoval na Slovensko, začal ako
13-ročný hrať ľadový hokej a onedlho sa stal juniorským reprezentantom. Jeho trénerom bol prof.
Bartošek. Je symbolické, že pán Nehera dnes býva neďaleko Zimného štadióna O. Nepelu, na Bartoškovej ulici. Študoval na gymnáziu v Bratislave (tu sa začala jeho cesta k fotografovaniu. Stredoškolskou fotografickou súťažou, na ktorej fotografia dievčiny (budúcej
manželky Alenky) sklonenej nad knihou získala cenu poroty „Portrét
roka“), vojenskú službu absolvoval v Kutuzovových kasárňach. Sen
stať sa profesionálnym vojakom sa však rozplynul spolu s nemeckou rozpínavosťou, rovnako ako štúdium na vysokej škole v Prahe
z rodinných dôvodov. Avšak mladícky sen, fotografovanie, ten sa mu
po mnohých životných „zákrutách“ nakoniec splnil.
V snahe existenčného zabezpečenia rodiny sa po vojne vrhol do práce v oblasti stavebníctva. Zaujali ho ľahké stavebné hmoty, prefabrikácia, obdivoval najmä predpäté betónové a tzv. škrupinové konštrukcie. V roku 1948 sa na Slovensko vrátil ako splnomocnenec Ministerstva stavebníctva pre rozvoj prefabrikácie a ľahkých stavebných
hmôt a riaditeľ Prefa Sučany. V tejto branži sa stal známym manažérom.
Tu sa zoznámil s viacerými významnými osobnosťami, ktoré ovplyvnili
jeho život. S Eugenom Lazišťanom, vynikajúcim fotografom a redaktorom obrazových publikácií vydavateľstva Osveta, ktorý mu pomohol
v jeho ďalšom profesionálnom smerovaní sprostredkovaním kontaktov,
motiváciou a redigovaním prvých kníh umeleckej fotografie. S Karolom
Kállayom, pričom vtedy ani jeden z nich netušil, že sa raz stanú klasikmi modernej slovenskej umeleckej fotografie. Niekde tu v ňom spomienky reálnej krásy Slovenska s plnou silou zasa ožili. Opäť zatúžil fotoobjektívom zachytiť a zvečniť majestátnu úchvatnosť hôr, čarokrásnych
premien krajiny.
V roku 1954 sa stal členom Zväzu Slovenských výtvarných umelcov,
a to je aj čas jeho trvalého pobytu v Bratislave. Po dvoch rokoch členstva
vo zväze, ako jeden zo zakladajúcich členov sekcie umeleckej fotografie,
čím ju povýšil medzi múzy, sa rozhodol pre voľnú nohu, čím definitívne
ukončil stavbársku etapu svojho života. Fotografoval výstavbu v Bratislave, najmä nové stavebné technológie, napr. stavbu prvých objektov
z liateho betónu na Račianskej ulici. Približne v tom čase vytvoril unikátnu trilógiu umeleckých fotografií o Slovensku - Zvolen a okolie (poetická
kniha inšpirovaná oblôčikmi slovenských chalúp a dreveníc), Krajina
a ľudia a Slovenská zima. Magickej hybnej sile fotografie a prírody už
viac nedokázal odolať. Nasledovali ďalšie publikácie, Rosa života, Západné Slovensko, Východné Slovensko, Čaro zimy, Pieseň o slovenskej
zemi, práci a chlebe, Tatry v zime, Lúčnica, MS 70, i vzácny cyklus Tatranskou magistrálou, ktorý už pripravil so synom Tomášom. Jeho ateliérom bolo celé Slovensko. Od západu (dunajské ramená) po východ
(drevené kostolíky).
Otakar Nehera v sebe nezaprel ani výrazný zmysel pre pohyb, čo dokázal v práci pre umelecké súbory - Lúčnica, SĽUK (archív 5 tisíc záberov), činohra, opera a balet SND, Slovenská filharmónia, Slovenské
pedagogické nakladateľstvo (v r. 1963 mu vyšiel prvý samostatný titul
„Portréty slovenských spisovateľov“ - Alexander Matuška, Margita Figuli,
Rudo Móric, Zuzka Zguriška, Krista Bendová, Mária Rázusová-Martáková - spolu 31 spisovateľov).
V živote i v práci kládol mimoriadny dôraz na disciplínu. Len myšlienky,
ako sám hovorí, tie ho dnes akosi neposlúchajú a prekvapujú sústavnými návratmi do minulosti. K najkrajším udalostiam, spomienkam.
K prvej fotografii, prvej knihe, prvej láske, stavbe prvého paneláka
na Slovensku (spoluautor).
Ale vždy plný optimizmu, elánu, s dobrou náladou a s úsmevom
na tvári a najmä v očiach. Majster Nehera na sklonku tohto roka oslávi
významné životné jubileum deväťdesiat rokov. Športovec, umelec, kto-

rému učarila krása okamihu, krása pohybu, prírody, ľudí i hmoty. Obdivovateľ krás Slovenska, ľudového umenia, ľudovej architektúry, ľudovej
kultúry.
„Po Karolovi Plickovi, českom etnografovi, spisovateľovi a umelcovi
som si zamiloval Slovensko aj ja“ vyznáva sa zo svojej lásky ku kraju
pod Tatrami. „Krása je všade vôkol nás. Len si ju treba uvedomiť. Mať
oko“- tvrdí. „Ak ste v Zuberci, nedá sa nevnímať krásu typickej drevenej
architektúry, krojov, hôr, hríbov, tôní potokov. Nevšimnúť si zmeny, aké
s krajinou dokáže urobiť zima.“
Vyslovenie kréda „Život je krásny“ z jeho úst znie tak úžasne presvedčivo, že ak ste dovtedy pochybovali, v tej chvíli zmeníte názor. Vie
o čom hovorí. Lebo práve jemu priradili titul majster detailu paradoxne
práve v čase po úraze v divadle činohry SND, kedy pri fotografovaní
bývalého spolužiaka Františka Dibarboru spadol do orchestriska a utrpel vážne zlomeniny, vďaka ktorým sa niekoľko mesiacov musel
pohybovať s barlami. Ale vďaka ktorým sa vydával autom do lužných
lesov a k dunajským ramenám. Práve tam vznikali najkrajšie zábery
prírody. Svet skrytý v detaile, v náznaku, v záchveve lístia, v kvapke
rosy, v steble trávy.
Inšpirátorkou jeho vitality vždy bola podľa jeho vlastných slov manželka Alenka, s ktorou prežil takmer šesťdesiat rokov krásneho spoločného života. Neskôr sám prekonal vážne ochorenia, počas ktorých
mu okrem lekárov pomohla pani Hanka (priateľka pána Neheru - on
bude mať v októbri 90 rokov, ona má 86 rokov). Poznal ju od jej
13 rokov, ale v tom čase mal oči len pre svoju budúcu manželku Alenku.
Znova ju stretol až po smrti manželky (1993). Opýtala sa ho na fotografiu
zo strednej školy (fotografická súťaž na gymnáziu). Slovo dalo slovo
a priateľstvo prerástlo v krásny vzťah. Ako pán Nehera vraví: „Nikdy
predtým som si nevedel predstaviť život s inou ženou, ako bola
moja prvá láska. A už vôbec nie, že vzťah dvoch ľudí môže byť aj v takom
vysokom veku krásny a obohacujúci. Moji známi hovoria, že Hanku
mi poslala Alenka!“ V tomto roku si pripomínajú dvanásť rokov spoločného života. Stala sa členkou rodiny, pre všetkých je to teta
Hanka, pre najmenších prababička honoris causa.
Pán Nehera sám o sebe hovorí: „Som šťastný človek. Kamaráti mi
vravievali: „Ty si nenapraviteľný optimista. Môžeš byť po krk v bahne
a ešte sa budeš usmievať šťastím, že nie si v ňom po uši“ a vzápätí
básnickou otázkou uzatvára: „No nie je krásne ležať v tráve a žmúriť
do slnka?“
Jeho životný príbeh „Zastavený čas“ citlivo prerozprával spisovateľ,
novinár a reportér Ján Čomaj.
Za rozhovor ďakuje Valéria Reháčková

Požiarna ochrana
Blíži sa jar a s tým aj obdobie, kedy každoročne vznikajú vplyvom teplého, slnečného a suchého počasia priaznivé podmienky
pre vznik a šírenie požiarov v prírodnom prostredí. Dokonale preschnuté zvyšky minuloročnej vegetácie - lístia, tráv a podobne - to
sú priam ideálne podmienky pre vznik a šírenie požiarov. Na zapálenie stačí veľmi málo, cigaretový ohorok, iskra z výfuku automobilu alebo ohniska. Tieto požiare spôsobujú nielen materiálne
škody, ale v mnohých prípadoch boli zranení alebo aj usmrtení
ľudia a vznikli nevyčísliteľné škody na životnom prostredí.
Medzi najčastejšie príčiny požiarov lesných porastov patrí neopatrnosť a nedbalosť ľudí, resp. porušovanie protipožiarnych predpisov,
medzi ktoré patrí zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov,
zákaz zakladanie ohňov všade tam, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Oheň v prírode nie je možné zakladať kedykoľvek a kdekoľvek. V lesoparkových oblastiach sú vybudované ohniská, ktoré sú
upravené tak, aby nedochádzalo k voľnému šíreniu ohňa a následnému vzniku požiaru. Zakladať oheň za silného vetra, resp. sucha
a horúčav nie je povolené ani v upravených ohniskách.
V novele zákona v paragrafe 14 ods. 1 písm. k) je uložená povinnosť
v súvislosti s ochranou
lesa pred požiarmi aj
fyzickej osobe, ktorá
spravuje, vlastní alebo
užíva les.
Veríme, že pri dodržiavaní uvedených zásad
sa podarí počet požiarov v prírode znižovať.
R Müllerová
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac máj 2007

14. 5.

 Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21,

16. 5.

tel. číslo: 4437 3771, 4437 2620, www.skvajnorska.sk
e-mail: info@skvajnorska.sk
3. 5.
5. 5.

10. 5.
12. 5.

15. 5.
17. 5.
19. 5.

22. 5.
23. 5.
25. 5.
26. 5.
26. 5.

30. 5.
30. 5.
31. 5.

16.00 h Klub patchwork
17.00 h Májový kvetinový bál s HS ROLAND LIVE – spoločenské tanečné podujatie s bohatým kultúrnym
programom, módnou prehliadkou, žrebovaním vstupeniek, pri sviečkach a zaručene dobrej zábave
14.00 h Univerzita zdravia
17.00 h Čaj o piatej s HS UNI tradičný Čaj o piatej, kultúrny
program, žrebovanie vstupeniek o zaujímavé ceny,
príjemné prostredie
17.00 h Projekt zdravia – podujatie s ochutnávkou, vstup
voľný pre všetkých záujemcov zdravého život. štýlu
16.00 h Stretnutie členov a priateľov opery SND
17.00 h Májová dychovka s DH VESELÁ MUZIKA tanečná
zábava pre všetky generácie a tých, ktorí obľubujú
dobrú dychovku
17.00 h Stretnutie členov a priateľov
Bratislavského včelárskeho spolku
17.00 h Gejza Dusík – otec slovenskej operety – koncertný
program
14.00 h Informačné centrum zdravia
8.00 h DIADOR – predajná výstava Dia produktov a zdravej výživy
17.00 h 10 rokov Čajov o piatej s HS SATURN – jubilejné
spoločenské tanečné podujatie pri príležitosti 10 rokov organizovania Čajov o piatej v SK Vajnorská 21,
bohatý kult. program, dobrá zábava až do polnoci
10.00 h Uvítanie novonarodených detí v MČ BNM
– pre pozvaných
15.00 h Životné jubileá – pre pozvaných
19.00 h Koncert VLADIMÍR MERTA – ďalší z koncertov
v rámci 6. ročníka FOLK COUNTRY SÁLA alebo
koncerty na vaše želanie

Výstavy
3. 5. – 13. 5.

15. 5. – 2. 6.

Výstava výtvarných prác zo 44. ročníka krajskej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov
Výtvarné spektrum 2007
Vernisáž výstavy: 3. 5. 2007 o 17.00 h
Výstava výtvarných prác členov Ateliéru neprofesionálnych umelcov Ateliér K @ K
Vernisáž výstavy: 15. 5. 2007 o 17.00 h

Návštevný čas výstav: po – pia od 14.00 h do 18.00 h
Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ)
5. 5.
8.00 h – 12.00 h
VSZ mincí, medailí, vyznamenaní, starých pohľadníc, bankoviek, telefónnych kariet, filatelie,...
19. 5.
8.00 h – 12.00 h
VSZ domácich, elektro, foto a rybárskych potrieb
Predpredaj vstupeniek: po – str 16.00 h – 19.00 h a 1 hodinu pred podujatím v SK BNM na Vajnorskej 21, tel. č.: 4437 3763, v sieti TICKETPORTÁL, na folk- country koncerty aj v BKIS na Klobučníckej 2
 Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 5477 1148
www.skvajnorska.sk, e-mail: dkkramare@chello.sk
2. 5. 17.00 h Klub Venuša – klubové stretnutie Ligy proti rakovine
5. – 6. 5.
9.00 h – 16.00 h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
9. 5. 15.00 h Deň matiek – spoloč. stretnutie Jednoty dôchodcov
s členmi Klubov dôchodcov Bratislava-Nové Mesto
11. 5. 10.00 h Mamičkám z lásky – hudobné pásmo ku Dňu matiek
v podaní poslucháčov spevu z DK Kramáre – v Dome
seniorov ARCHA na Rozvodnej ulici

21. 5.
21. 5.
23. 5.
26. 5.
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18.00 h Tak spievam mamke mojej – hudobný pozdrav
všetkým mamám v podaní Ivana Ožváta, sólistu SND
a jeho hostí
10.00 h Novomestský škovránok – obvodná súťaž detí
z Bratislavy-Nového Mesta v speve
10.00 h Mamičke z lásky – slávnostná akadémia ku Dňu
matiek pre ZŠ Cádrova
18.00 h Mamičke z lásky – slávnostná akadémia ku Dňu
matiek pre rodičov detí zo ZŠ Cádrova
17.00 h Klub Venuša – klubové stretnutie Ligy proti rakovine
16.00 h Záhada v ZOOPPTÁNII – divadelné predstavenie
pre deti od 3 rokov. Súťaž o SUPER DIVÁKA

Predaj vstupeniek: pondelok až streda od 16.00 h do 18.00 h. Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia predstavenia!
Zmena programu vyhradená!

Inzercia
 Upratovanie, tepovanie aj kobercov donesených k nám.
Doprava zdarma a dôchodcovia zľava. Nonstop!
Tel. číslo: 0918 567 729, 0904 573 440, 02/63 831 202

TENIS
Novozrekonštruované kurty
Nobelova 34
• Kurzy pre všetky vekové kategórie
• Možnosť hrania pre verejnosť leto - zima

ne.sk

www.tenniso

05 385 248

Tel. èíslo: 09

 Hľadám brigádnika (dôchodcu) na tenisové kurty. Nobelova 34,
tel. číslo: 0905 385 248
 Profesionálne reštaurujem obrazy, rámy, sochy, robím povrchovú
úpravu nábytku, zlátenie, kópie obrazov.
Tel. číslo: 02/6446 1040, 0902 230 601
 Predám 3-dielnu hnedú skriňu s nadstavcom a posuvnými dverami.
Tel. číslo: 0911 02 19 65
 Prijmeme upratovačky pre I., II., III. obvod.
Prijmeme muža na upratovacie práce – obvod I. a V.
Tel. číslo: 0905 780 999
 Tepujem koberce, sedačky, postele. Tel. číslo: 0903 195 861
Vydáva Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Adresa: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, referát školstva,
kultúry a športu, Junácka 1, 832 91 Bratislava, telefón 02/4925 3211
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