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O podobu „Račka“ sa bude súťažiť
Pribudla nám dvanásta škôlka
Lepšie vyzbrojení na zimné kalamity
História novomestských športovísk

Kým zasadneme k sviatočnému stolu...
Vstupujeme do horúčkovitého obdobia, keď všetko akoby smerovalo
k jedinej méte – k Vianociam. Čaká
nás dlhý zoznam mimoriadnych povinností - upratovanie, nákupy, vianočné
pozdravy, zdobenie stromčeka, varenie
a pečenie, darčeky... Ulietané gazdinky
si týždeň pred sviatkami potichu mrmlú: Aby už bolo po nich. Ale to len tak,
pre seba. Najbližší deň sa vrhnú do kolotoča medzi pracoviskom, obchodmi
a domácnosťou s nemenším zápalom.
Veď Vianoce sú tu o pár dní!
Predvianočné naháňanie (seba aj iných) má oprávnenie, ak ho vnímame ako
príležitosť zastaviť sa a urobiť radosť najbližším. Vytvoriť preduchovnenú vianočnú atmosféru a všetko pripraviť na spoločne prežívanie sviatočných dní. Ak
budú príjemné, prežijú v spomienkach ako hrejivé svetielka ešte roky. Určite aspoň v spomienkach detí, v ktorých rodinné tradície zakoreňujú veľmi hlboko.
Jednou z najkrajších tradícií je prastarý zvyk prestrieť pri štedrovečernej večeri
tanier navyše – pre pútnika, ktorý nám môže zaklopať na dvere. Znamenie, že
otvárame srdcia nielen svojim blízkym, ale aj blížnym – podobnosť týchto slov
nie je náhodná. Ide o tradíciu, ktorá nás vyzýva správať sa k sebe navzájom
„sviatočne“ – ohľaduplne, ústretovo, pozornejšie než inokedy. Ak si nájdete voľnú chvíľku, aby ste deťom vysvetlili „pre koho je ten tanier navyše“, využijete
príležitosť, aká sa vám tak skoro určite nenaskytne.
Účinnejšie než inokedy sú v takýto čas dobré správy, ktoré pohladia dušu.
Niektoré nájdete i v tomto vydaní časopisu. O tom, čo sa nám v priebehu
tohto roka v Novom Meste podarilo, čomu sme položili aspoň dobré základy. Čo sa kde chystá pre príjemnejší život v tejto časti hlavného mesta. No
najmä na akých skvelých ľudí tu môžeme natraﬁť, len sa treba poobzerať.
O všetkých nedokážeme napísať, čo ako by sme sa usilovali. A to je vynikajúce.
Myslite na to, až tá decembrová pracovná a nákupná horúčka konečne opadne
a budete si môcť v pokoji sadnúť k sviatočnému stolu.
Redakcia HLAS-u Nového Mesta vám všetkým želá
Vianoce plné radosti a ľudského porozumenia.
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Obálka: Rozprávky zo súčasnosti
si staré mamy a ich vnuci často
rozprávajú navzájom.
Snímka František Rajecký

Najnovšia správa o Mikulášovi!
Z dobre informovaných miest
sme sa dozvedeli, že novomestské deti Mikuláš tento rok určite neobíde. So svojím batohom
plným prekvapení sa chystá
predpoludním rovno do škôl.
A nepríde sám, vo vozíku
s konským záprahom
mu budú robiť spoločnosť
Čert aj Anjel.
Takže, deti, nezabudnite – vo
štvrtok 6. decembra sa vo vašej škole nebudú rozdávať len
známky, ale aj darčeky.

Novému Mestu pribudla
dvanásta škôlka
V bratislavskom Novom Meste je stále
viac miesta pre škôlkarov. Od polovice
novembra funguje v mestskej časti už dvanásta obecná materská škola na Pionierskej ulici. Presne 15. novembra otvorili
prvé dve triedy pre 42 detí, rovnaký počet
pribudne od septembra 2013.
„Pôvodne sme chceli budovu ďalej prenajímať, ale pri informácii o počtoch detí
hlásiacich sa do škôlky sme sa s poslancami dohodli vytvoriť novú škôlku,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Vítková. Zdôraznila, že nie všetky mestské
časti reagujú tak pružne na nárast detí na
svojom území.
Moderné nie je len prostredie, ale aj prístup učiteliek, všetky absolvovali vysoké
školy. „Všetci zamestnanci sú pripravení
urobiť viac. Chceme, aby kvalitné priesto-

Úroveň hodná 21. storočia
Na Pionierskej vyrastá škôlka skutočne moderná – rodičia sa o tom mohli
presvedčiť na vlastné oči ešte koncom
októbra na rodičovskom stretnutí. Materská škola doslova dýcha novotou – nové
okná, vykurovanie, nábytok, kuchyňa,
nasledovať bude nové detské ihrisko. „Výnimočnosť tohto projektu spočíva hlavne
v tom, že napriek všeobecne sa zhoršujúcej ﬁnančnej situácii sa v našej mestskej
časti našli prostriedky na otvorenie novej
škôlky a jej vybavenie novým nábytkom
a technikou na úrovni 21. storočia,“ skonštatovala novomestská poslankyňa a predsedníčka komisie pre školstvo Andrea

ry boli spojené s kvalitnou prácou s deťmi.
Viac sú pripravení urobiť aj rodičia, lebo
len spoločne dokážeme vytvoriť škôlku,
ktorá nebude len odkladiskom detí, ale
miestom, kam chodia deti rady, bez stresu
a naučia sa všetko, čo potrebujú pre plynulý prechod do školy, “ dodal starosta.

Pod dohľadom rodiča
Na vavrínoch tu určite nezaspia – mestská časť má totiž so škôlkou aj ďalšie

Lepšie vyzbrojení na zimné kalamity
Zimná sezóna pravidelne preverí nielen pripravenosť pracovníkov, ale aj stav technického vybavenia. Riaditeľ EKO-podniku VPS Ing. Robert Molnár
nám poskytol informácie o prípravách na údržbu
miestnych komunikácií (ciest 3. a 4. stupňa), ktoré
sú v správe mestskej časti.
Miestne zastupiteľstvo schválilo v júni rozpočet
na nákup viacerých technických zariadení. Čo je
nové?
Strojové vybavenie EKO-podniku je staré a často

sa kazí. Technika, ktorá má 15 a viac rokov nie je
výnimkou, prípadne ju vôbec nemáme a musíme
si služby prenajímať. Tento rok nám do vozového parku pribudla kosačka, vďaka ktorej sme od
augusta dokázali priebežne kosiť mestské plochy
a od 19. novembra sa tešíme z multifunkčného komunálneho stroja. Multifunkčný znamená, že bude
vyťažený v každom ročnom období. Od budúceho
týždňa začína čistiť vpusty, cez zimu bude posýpať
komunikácie alebo odhŕňať sneh, na jar ho čakajú
menšie opravy chodníkov.
Aké zásoby soli prípadne iných materiálov na
zimu pripravujete? A ako ste na tom s kapacitou
pracovníkov?
Pripravených máme približne 75 ton posypovej soli
a asi 11 ton kamennej drviny. Ďalší posypový materiál budeme odoberať od dodávateľov priebežne,
lebo spotreba kolíše v závislosti od poveternostných podmienok od 300 až do 600 ton za sezónu.
Upravili sme tiež priebeh dispečerskej služby, aby
sme zabezpečili pohotovosť a zvládli zimnú prevádzku personálne.
Jana Škutková

plány. Cez letné prázdniny bude zrekonštruované poschodie, vďaka čomu sa od
budúceho školského roka rozrastie o ďalšie dve triedy pre zhruba 40 žiakov. Pripravujú sa aj novinky, ktoré ocenia najmä
rodičia. Priestory škôlky budú snímať kamery a v prípade akéhokoľvek problému,
náhlej zmeny správania sa či úrazu, bude
k dispozícii záznam. Pod kontrolou bude
mať rodič aj stravovanie svojho syna či
dcéry, a to prostredníctvom systému jednoduchých piktogramov, ktoré ukážu, čo
a koľko dieťa za deň v škôlke zjedlo.
Pionierska pritom nebude žiadnou
„konečnou stanicou“, novomestská samospráva plánuje aj ďalšie rozširovanie siete
svojich materských škôl a rekonštrukcie
jestvujúcich.
Ján Borčin
Snímka František Rajecký

Storočná jubilantka
Nové Mesto má ďalšiu storočnú oslávenkyňu. Úctyhodné jubileum oslávila vo štvrtok 18. októbra
pani Anna Kandlová. V deň jej narodenín – ako
sama tvrdí – sa jej splnil sen, keď sa okolo stola
zišli všetci jej najbližší. „Ďakujem všetkým, ktorí si
na mňa spomenuli, aj Pánu Bohu za jeho lásku a
za to, že stojí toľké roky pri mne,“ povedala pani
Kandlová. Jubilantka si stále rada spieva, peknou
piesňou sa poďakovala aj svojim gratulantom.
Anna Kandlová dnes žije v jednom z bratislavských
penziónov, je jeho najstaršou obyvateľkou. Pred
dôchodkom pracovala ako predavačka, opatrovala deti, vo voľnom čase sa rada venovala svojej
záhradke, veľa čítala, háčkovala a štrikovala.
Ján Borčin
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Z rokovania zastupiteľstva
V novembri sa poslanci miestneho zastupiteľstva zišli na svojom 13. zasadaní.
Na programe mali viacero bodov, v rámci ktorých rozhodli napríklad o presune peňazí
určených na nákup techniky na likvidáciu odpadu.
Presne 99 960 eur – táto suma sa presunie z rezervného fondu do rozpočtu
kapitálových výdavkov novomestského
EKO-podniku VPS. Tieto peniaze sú účelovo viazané na nákup nového nákladného auta, naťahovacieho a lisovacieho
kontajnera.

Zmeny v solidarite
Poslanci taktiež schválili stanovisko
Nového Mesta k návrhu štatútu hlavného mesta, ktorým sa znižuje miera solidarity veľkých mestských častí s malými
z troch percent na dve percentá. Miera
solidarity znamená, že veľké mestské
časti (vrátane Nového Mesta) sa vzdávajú časti svojich príjmov z daní – ide o daň
z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností - v prospech malých. Zníženie
o jedno percento predstavuje rádovo 150
tisíc eur. Veľké mestské časti tento krok
vysvetľujú tým, že v čase krízy „aj vzhľadom na nižší výber dane z príjmov,
ako prognózoval štát,“ sú ich rozpočty
mimoriadne napäté a príspevok malým
častiam sa im preto zdá príliš vysoký.

Zelená pre skateboarding
„Táto technika bude slúžiť na efektívne nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom. Súčasné
stroje starnú, postupné dopĺňanie novej
techniky je preto nevyhnutné,“ vysvetlil
pre Hlas Nového Mesta riaditeľ EKOpodniku Robert Molnár.

Zastupiteľstvo dalo zelenú prenájmu
nevyužívaného objektu (76 m²) na Hálkovej ulici č. 11 pre Asociáciu skateboardingu SR. Účelom prenájmu za symbolické 1 euro ročne je podpora športových
aktivít mládeže v Novom Meste a rozvoj
populárneho skateboardingu na Sloven-

sku. V objekte by mala vyrásť s podporou
dotácie od štátu skateboardová dráha,
ktorá bude slúžiť verejnosti.
Na stole mali poslanci aj vyhodnotenie
letnej sezóny 2012 na Kuchajde. Potešiteľne sa v nej konštatuje, že už 16 rokov
sa v pracovnom čase vodnej záchrannej
služby nikto v jazere neutopil. Záchranári nemali hlásené tento rok ani žiadne ochorenie, ktoré by mohlo súvisieť
s kvalitou vody.
Ján Borčin
Snímky František Rajecký

Tulipány rozdali medzi Novomešťanov
Jar 2013 v Novom Meste budú zdobiť
tulipány a narcisy. Stovky Novomešťanov
si druhú novembrovú sobotu rozdelili
viac ako 25 tisíc cibuliek týchto kvetov,
ktoré skrášlia ich záhradky, predzáhradky alebo záhony pred bytovkami.
Dopoludnia si sadenice mohli vyzdvihnúť v parku na Račianskom mýte,
kam prišlo vyše 500 Novomešťanov –
po necelých dvoch hodinách boli všetky rozdané. Ešte rýchlejšie sa minuli popoludní v parčíku pri Dome kultúry na
Kramároch. Kto potreboval radu, ako
a kedy je najvhodnejšie cibuľky zasadiť,
ochotne mu ju poskytli pracovníci EKOpodniku VPS.
Pani Valéria Grebečiová prišla na „Račko“, kde rozdávanie sadeníc bolo spojené s brigádou. Oceňuje, že Nové Mesto
sa takto stará o svoje životné prostredie.
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Ale vyzdvihuje aj ďalší rozmer akcie –
spoločenský. „Na Račku bývam vyše 50
rokov a až tu stretávam spoluobčanov,
ktorí tu tiež bývajú od začiatku vybudovaného sídliska. Až tu sa spoznávame. Podobné akcie nás zjednocujú,“
povedala pre Hlas Nového Mesta pani
Grebečiová, Novomešťanom známa ako

druhá vicemissis zo súťaže Babička Nového Mesta 2012.
Samospráva chce podobnú akciu zopakovať aj na budúci rok. Záujem Novomešťanov ju veľmi potešil. Aj takýmto spôsobom preukázali, že im kvalita
prostredia, v ktorom žijú, nie je ľahostajná.
Ďalších 25 tisíc tulipánov a narcisov
zasadil EKO-podnik VPS počas jesene
vo viacerých parkoch a na verejných
plochách v Novom Meste. Račianske
mýto, Ľudové námestie, Teplická, parky na Sadovej či Ovručskej – všade tam
bude na jar krajšie a príjemnejšie vďaka
novembrovej akcii 50 000 tulipánov pre
Nové Mesto a vďaka sponzorovi, ktorý
ju podporil.
Ján Borčin
Snímka František Rajecký

Račianske mýto – ďalší krok
Vyhlasuje sa súťaž
Keď novomestská samospráva popri
diskusii s občanmi priamo v parku spustila webstránku Ako by mal v budúcnosti vyzerať park na Račianskom mýte,
za krátky čas sa tu zozbieralo viac než
sto komentárov. Návštevníci rozdelili
približne 1600 hlasov medzi desať súťažných návrhov študentov architektúry. Po
tom, čo obyvatelia takto vyjadrili svoje
predstavy, na rade je ďalší krok. Mestská
časť vypíše súťaž o najlepší návrh Štúdie
revitalizácie architektonickej a parkovej úpravy parku na Račianskom mýte.

Nechceme prevratné novinky
Od revitalizácie neočakávajú ľudia extravagantné prvky ani úplné prerobenie
parku. „Park má svojho ducha, kvôli ktorému ho máme radi. Nerobte v parku
žiadnu revolúciu. Mal by dostať atraktívnejšiu tvár, a zároveň zostať príjemným miestom pre všetky generácie,“ tak
by sa dali zhrnúť názory diskutujúcich.
Stali sa východiskovým bodom samosprávy pri vypracovaní zadania súťaže.
Svojím rozsahom a umiestnením park
na Račianskom mýte presahuje význam
mestskej časti. Jeho dnešnú podobu rozhodujúcim spôsobom ovplyvnil pred
rokmi projekt sídliska Februárka, kde
architekti počítali s rozsiahlymi zelenými plochami a umeleckými dielami
rozmiestnenými vo verejnom priestore.
Dobudovali ho v priebehu šesťdesiatych
rokov 20. storočia, v roku 2000 bol zrekonštruovaný. Dominantou sa stala veľká
fontána, pribudli detské ihriská aj socha
s názvom Hirošima od akademického sochára Tibora Bártfaya.

Dnešné stvárnenie a využitie parku
zaostáva za možnosťami modernej oddychovej zóny. Stavebné a herné prvky
sú poškodené, množstvo vyšliapaných
chodníkov napovedá, že smerovanie
pôvodných ciest nie je v súlade s pohybom chodcov. Cieľom súťaže, ktorá sa
v týchto dňoch pripravuje, je vytvorenie
návrhu na lepšie využitie parku bez výrazných zásahov do jeho štruktúry.

Aké podmienky sa kladú
na súťažné návrhy
Predložené návrhy by mali v maximálnej miere zachovať stromy a pri novej výsadbe uprednostniť stálezelené porasty.
Žiada sa zrevidovať stav cestičiek, aby
boli bezpečné pre chodcov a umožnili aj
cyklistickú dopravu. Do úvahy prichádza
vytvorenie okružného chodníka, ktorý
by slúžil bežeckým, cyklistickým i korčuliarskym aktivitám. Štúdia by mala vyriešiť oddelenie oddychovej zóny od hlučnej križovatky, navrhnúť umiestnenie
výtvarných diel a zatraktívnenie parku
prvkami drobnej architektúry, osvetlenia a informačného systému. Dôležitou
požiadavkou zadávateľa je multifunkčné využitie parku a dôraz na vytvorenie
vhodných relaxačných možností pre
všetky generácie obyvateľov.
„Park na Račianskom mýte je veľmi
cenným miestom pre širšie centrum
Bratislavy, chceme, aby sa stal vyhľadávanou oddychovou zónou. Preto je
pre nás dôležité, aby sa do súťaže prihlásilo čo najviac architektov. Tomu
sme podriadili aj výber členov komisie,
v ktorej je okrem dvoch zástupcov mest-

Nezabudnite si predĺžiť
vyhradené parkovacie miesta
Podľa platných Zásad na vydávanie povolenia na
vyhradenie parkovacieho miesta sa končí platnosť
všetkých vyhradených parkovacích miest 31. decembra. Záujemcovia by mali požiadať o predĺženie 30 dní pred jej vypršaním na oddelení výstavby
a investícií miestneho úradu. Všetky informácie
sú na stránke http://www.banm.sk/parkovaciemiesto/.

Kontaktnou osobou je Ing. Rukovanská, MÚ Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 7. poschodie, č.
dverí 706. Stránkové dni sú v pondelok a stredu
od 8. do 12. h a od 13. do 17. h, v piatok od 8. do
12. h. V prípade telefonických konzultácií sme vám
k dispozícii v stránkových dňoch a hodinách na čísle: 02/49 253 124, e-mail: investicne@banm.sk.
(red)

skej časti päť nezávislých odborníkov,
vrátane hlavnej architektky Bratislavy
Ingrid Konrad,“ uviedol hovorca úradu
Marek Tettinger.
S víťazom súťaže bude mestská časť
rokovať o uzavretí zmluvy a ďalšej spolupráci. Verejnosť sa bude môcť oboznámiť so všetkými súťažnými návrhmi,
pretože do troch mesiacov od vyhlásenia
výsledkov súťaže usporiada Nové Mesto
ich výstavu.
Jana Škutková
Snímka František Rajecký

Nové Mesto
v TV Bratislava
Čerstvé spravodajstvo, zaujímavé reportáže, diskusie so zástupcami mestskej časti – všetko podstatné o aktuálnom dianí v bratislavskom Novom
Meste nájdete aj v TV Bratislava.
TV Bratislava je regionálna metropolitná televízia.
Jej program je zložený zo spravodajstva, publicistiky, tematických magazínov a dokumentárnych
ﬁlmov. Spravodajský servis vysiela v premiére
každý pracovný deň. Objemom výroby patrí medzi najproduktívnejšie regionálne televízie na
Slovensku. Magazín s dĺžkou 30 minút má premiéru pravidelne v pondelok podvečer, pričom
do konca týždňa je zaradených do vysielania 13
repríz rozložených vo všetkých dostupných časových úsekoch vysielania. TV Bratislava je šírená v
káblových rozvodoch UPC (analógový aj digitálny
balík služieb) a Digi Slovakia v Bratislave a Magio.
Vysielanie sa dá sledovať aj on-line na internete.
Relácie o Novom Meste hľadajte na podstránke:
www.tvba.sk/mestske-casti/nove-mesto. (bor)
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Stavebné práce ani v zime nezastavia
Počas leta sa rozbehli intenzívne stavebné a rekonštrukčné práce na mnohých miestach mestskej časti.
V týchto dňoch niektoré stavby ﬁnišujú a už čoskoro začnú slúžiť svojmu účelu, realizácia ďalších projektov sa napriek chladnému počasiu pripravuje.
Strecha na ZŠ Cádrova
je hotová, vykurovanie sa
čo nevidieť zlepší
Žiaci základnej školy na Cádrovej ulici dnes cvičia v podstatne lepších podmienkach. V letných a jesenných mesiacoch sa podarilo opraviť strechu telocvične, ktorá dlhé roky zatekala. Vďaka
sponzorovi ju zároveň zateplili. Projektová dokumentácia, zateplenie strechy
a izolačné práce si vyžiadali náklady vo
výške približne 65 tisíc eur. Takmer polovicu nákladov uhradil sponzor.
Školu na Kramároch však trápi aj ďalší
problém. Napriek tomu, že má kvalitný
vykurovací systém, žiaci trpia chladom.
Aj tu by v krátkom čase malo nastať zlepšenie. Mestská časť už v súťaži vybrala
dodávateľa, ktorý sa postará o zmeranie,
vyregulovanie a nápravu nedostatkov
ústredného vykurovania. K areálu školy

V dvojpodlažnej vstavbe medzi dvoma
existujúcimi budovami sa dokončuje
cvičebňa, dve nové triedy a kabinet odborného vyučovania. Pekné slnečné trie-

dy dostali moderné plastové okná, nové
steny sú zateplené. Kolaudácia bola plánovaná po našej uzávierke, v druhej polovici novembra. Učebne budú deťom
k dispozícii prakticky ihneď, v telocvični musí ešte vyschnúť podlaha, aby bolo
možné urobiť ﬁnálnu úpravu povrchu.

núť detské ihrisko, práve prebieha súťaž
na jeho dodávateľa. Pieskovisko, šmýkačka, hojdačky, lezecká zostava a ďalšie hracie prvky by mohli už na jar poskytnúť
deťom bezpečný a kreatívny priestor na
hry. Súčasťou dodávky bude aj vybudovanie chodníkov a spevnených plôch.

Na Českej sa dokončí výmena
okien na prednej fasáde

patrí päť budov a vonkajšie rozvody, systém bude potrebné vypustiť a natlakovať. Opravy si vyžiadajú vyše 20 tisíc eur
a potrvajú niekoľko týždňov. Do Vianoc
by však už deti mali mať v učebniach teplo a primerané prostredie na prácu.

Kolaudácia na ZŠ Jeséniova
pred dverami
Posledná novomestská škola, ktorej chýbala telocvičňa, sa vytúženého
priestoru na šport konečne dočkala.
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Okná v Základnej škole Česká novomestská samospráva čiastočne vymenila už v prvej polovici roka, rozpočet jej
však umožnil zahrnúť do projektu len
dve tretiny okien na prednej fasáde. Vďaka tomu, že opravu strechy telocvične
ZŠ Cádrova obstarala mestská časť výhodnejšie, než ukazoval projekt, ušetrené peniaze presunuli na ZŠ Česká. V súčasnosti sa okná vyrábajú a vymieňať sa
budú, len čo to umožní počasie.

Pripravujú sa
dve detské ihriská
V novembri sa pre najmladších Novomešťanov otvorili prvé dve triedy v novej materskej škole na Pionierskej ulici.
V areáli škôlky by malo čoskoro pribud-

Vytvorenie nového detského ihriska poteší obyvateľov z okolia Bojnickej
ulice. Dnes sa tu nachádzajú len zvyšky
starého ihriska a staré pieskovisko. Nové
športové a hracie prvky sú z odolného
a trvanlivého materiálu. Spolu s obnoveným pieskoviskom budú chránené kovovým oplotením.

Na mieste zbúraného skladu
by mohla vzniknúť škôlka
V areáli základnej školy Za kasárňou sa
nachádzal sklad materiálu, už niekoľko
rokov nevyužitý. Miesto v blízkosti školy
ponúka optimálne podmienky na zariadenie určené deťom. Poslankyňa Andrea
Vítková prišla s návrhom na zbúranie
skladu a postavenie materskej školy a
dobrý nápad získal podporu. Už koncom
októbra sa stavebné mechanizmy pustili
do práce, aby prebytočný objekt odstránili. V minulosti bol pri výstavbe použitý
aj azbest, preto búracie práce realizovala
špecializovaná ﬁrma.

Ďalším krokom bude predloženie návrhu na výstavbu materskej školy miestnemu zastupiteľstvu, ktoré musí rozhodnúť o jeho zaradení do rozpočtu. V prípade, že projekt dostane zelenú, mohla by
mestská časť začať s prípravou plánov. Dá
sa predpokladať, že v uvedenom priestore by mohla vzniknúť materská škola so
štyrmi triedami, to znamená približne
80 nových miest pre škôlkarov. Mestská
časť tak bude môcť uspokojiť požiadavky rodičov na miesta v materskej škole,
aby sa mladé mamy opäť mohli zapojiť
do práce.
Jana Škutková
Snímky František Rajecký

Pamätihodnosť neustúpi svojvôli!
Obyvatelia Ľudovej štvrte opäť zápasia o charakter svojej obytnej zóny. Aj keď je zapísaná v zozname
pamätihodností Nového Mesta, nestačí to na zachovanie jej osobitého jednotného rázu. Pamätihodnosti na rozdiel od kultúrnych pamiatok žiaden zákon nechráni a, žiaľ, niektoré z dôsledkov stavebnej
činnosti sú dnes už nezvratné.
Na Novinárskej ulici došlo k zbúraniu
rodinného domu. Bez povolenia. Majiteľ
dom namiesto prestavby zbúral - s odôvodnením, že po odkrytí strechy a ďalších častí stavby zistil statik jej poškodenie. Akurát
že o tom stavebný úrad informoval, až keď
bola stavba preč.

Namiesto prestavby zbúranisko...
V Ľudovej štvrti máme rôzne prestavby a dostavby a aj tento projekt bol už za
hranicou, ktorú človek rešpektujúci svoje
okolie nechce prekročiť. Zbúrať dom si
však zatiaľ nedovolil nikto. Ak to necháme
tak, musíme predpokladať, že ďalší majitelia budú postupovať podobne. Bez úcty
k charakteru štvrte. Bez úcty k histórii. Bez
úcty k svojim susedom. Na takúto situáciu
musíme preto reagovať jediným spôsobom. Mimoriadnou pokutou, ktorá povie
svoje každému, kto by mal záujem búranie
opakovať.
„Ľudová štvrť, postavená Všeobecným
stavebným družstvom v období Sloven-

ského štátu, predstavuje ucelenú koncepciu zástavby dvojpodlažných rodinných
domov s centrálnym námestím. Začiatkom osemdesiatych rokov bolo územie
zaradené do asanačného pásma, mali tu
vyrásť výškové budovy. Vďaka masívnym
protestom obyvateľov a neúnavnému
presviedčaniu všetkých stupňov komunistickej nomenklatúry sa štvrť nakoniec
podarilo zachrániť. Jedným z najdôležitejších argumentov bol jej ucelený architektonický ráz,“ hovorí starousadlík Ing.
Pavel Karlík. „Ako je možné, že to, čo sme
dokázali ochrániť za komunizmu, dnes
beztrestne devastujú stavitelia bez vkusu
a dodržania základných zásad? Ako to
môže pripustiť stavebný úrad a architekt
mestskej časti?“
No rozhodujúce slovo v tom, čo sa bude
stavať, má mesto, nie mestská časť. Magistrát hlavného mesta je orgánom územného plánovania a vydáva záväzné stanovisko k stavbe. Záväzné stanovisko hlavného
mesta určuje výšku, objem, percento zastavanosti a podobne.
„Stavebný úrad mestskej časti sa zaoberá následne tým, či má stavebník všetky
potrebné doklady – hygiena, hasiči, BVS,
elektrárne, magistrát a podobne. Preto
stavebný úrad nemôže konať inak, než
vydať súhlas so stavbou, ak stavebník
doloží všetky doklady,“ argumentuje Eva
Daňová, poverená vedením miestneho stavebného úradu.

Pôvodný vzhľad domov
Čo s tým? Hoci v iných častiach Nového
Mesta sa problémy Ľudovej štvrte môžu
zdať malicherné, obyvatelia Ľudovej štvrte
si svoje rodisko vážia a chcú, aby sa zachovalo. Preto 84 z nich požiadalo o stanovenie pravidiel a jasných limitov pre stavebnú činnosť a ich zapracovanie do územného plánu zóny.
Nové Mesto je zaujímavé rôznorodosťou svojich štvrtí. Ak ju chceme zachovať,
musíme mať na to dosah aj my, nie iba
hlavné mesto prostredníctvom územného
plánu. Dosiahnuť to môžeme spracovaním
podrobnejšej dokumentácie – územného
plánu zóny, čo je v právomoci mestskej
časti. Verejné obstarávanie na územný plán
zóny Ľudová štvrť sme vyhlásili a do konca
roka tak urobíme aj pri ďalších štvrtiach.
Rudolf Kusý
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Drogy, šikana, rasizmus...
Polícia radí deťom ako sa brániť
Prevencia je lacnejšia, a najmä celkom
bezbolestná. Tejto zásady spomínanej
skôr v súvislosti s medicínou sa drží aj
polícia. Usiluje sa pôsobiť na mládež,
zvyšovať u nej to, čomu sa vraví právne
vedomie, aby sa znížil rozsah a vplyv
páchania trestnej činnosti mladistvými.
Najčastejšie sa o to snaží prednáškami
a besedami v školách – ich témami sú zvyčajne aktuálne problémy ako nelegálne
drogy, rasizmus a extrémizmus, rozdiely
medzi priestupkom a trestným činom,
ale napríklad aj novodobá „kyberšikana“.
Pre jednotlivé vekové kategórie má polícia pripravené špeciálne preventívne
projekty, prispôsobené možnostiam ich
vnímania.
Napríklad o rizikách, aké hrozia na
ulici, na ihriskách aj inde medzi cudzími
ľuďmi, dozvedia sa deti predškolského
veku a prváci prostredníctvom príbehov v projekte Póla radí deťom. Radí im,
prirodzene, aj ako sa brániť či privolať
pomoc. Oliho príbeh je určený druhákom a tretiakom, upozorňuje na riziká
v železničnej doprave. Piataci majú už
náročnejší projekt – Správaj sa normálne. Obsahuje informácie o Policajnom
zbore a jeho úlohách, o linke dôvery
a rozličných závislostiach, no najmä deťom radí, čo robiť a kde hľadať pomoc,
aby sa nestali obeťami trestných činov.
Ďalšia téma – Tvoja správna voľba –
predstavuje projekt zameraný na škod-

livosť užívania návykových látok ako tabak, alkohol a marihuana a na to, aby sa
9 – 10-roční žiaci vyhli trestnej činnosti
pod ich vplyvom.
Na internet, mobilné telefóny, nové
technológie a ich bezpečné používanie
sa sústreďuje projekt Zodpovedne.sk
– jeho súčasťou je bezplatná telefonická a internetová linka pomoci Pomoc.
sk. Pre najmladších užívateľov vznikol
v tejto súvislosti seriál OVCE.sk. A adresu
Stopline.sk možno využiť na nahlasovanie nezákonného obsahu a činností na
internete.
Napokon, posledné dva projekty sú
pripravené pre starších žiakov a študentov stredných škôl. Rozličné prejavy
a súvislosti domáceho násilia, nebezpečného kriminálneho správania, s ktorým
sa stretajú, žiaľ, aj mladiství, obsahuje
projekt Násilie páchané na ženách. Podobne Obchodovanie s ľuďmi, kriminalita, ktorá zneužíva súčasný nedostatok
pracovných miest. Takisto má množstvo
prejavov a je aktuálna nielen pre ženy, napríklad ako tzv. novodobé otrokárstvo.
Školy, ktoré o spoluprácu s políciou
majú záujem, môžu sa obrátiť so svojimi
požiadavkami na kpt. JUDr. Patríciu Sikelovú, referenta špecialistu na Okresnom
riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave, tel. 0961 033 117 alebo e-mail:
patricia.sikelova@minv.sk
(vv)

Na Kuchajdu
sa vrátila
Noc lampiónov
Aj tento rok v novembri rozžiarila
Kuchajdu Noc lampiónov. Podujatie
s týmto názvom prilákalo 8. novembra do areálu prírodného kúpaliska
viac než 200 detí, ktoré tam čakal bohatý program. So svojimi lampiónmi
kráčali v sprievode popri jazere, za
čo ich v cieli čakala sladká odmena.
Je potešiteľné, že pri takýchto akciách deti čoraz častejšie preukazujú aj
svoj talent a kreativitu. Mnohé sa totiž
zapojili do súťaže o najkrajší vlastnoručne vyrobený lampión. Porota mala
ťažký výber, takže nakoniec okrem
troch najlepších ocenila darčekmi
aj ostatných. Veľkým darčekom pre
všetkých bolo nepochybne vystúpenie speváka Michala Chrenka, známeho zo speváckych súťaží ako Slovensko hľadá Superstar či Hlas Česko-Slovenska. Tohtoročnej Noci lampiónov
prialo aj počasie.
(bor), snímka František Rajecký

Máme schopné recitátorky
Vo vzduchu troška trémy, šušťanie papiera a šepot pri opakovaní básničiek či
rozprávok - taký bol úvod súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom
jazyku. Pre žiakov
bratislavských
škôl ho usporiadal Karpatskonemecký spolok na
Slovensku, ktorý
sa snaží udržiavať a propagovať
jazyk
dôležitý
v našom regióne.
V Dome stretávaEma Mária
nia na Halašovej
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Martina a Veronika
ulici sa 6. novembra zišlo 29 súťažiacich
zo štyroch škôl. Mladí prednášatelia
dokázali, že s cudzím jazykom sú kamaráti, mnohí sa vyjadrovali so závideniahodnou prirodzenou istotou. Odborná
porota si sťažovala na svoju úlohu a pri

určovaní výsledkov sa radila výnimočne dlho.
Našu mestskú
časť
reprezentovali školáci zo
ZŠ s MŠ Za ka- Tatiana
sárňou. V súťaži
obstáli výborne, obsadili štyri zo šiestich
vyhodnotených miest. Medzi mladšími
žiakmi získala druhé miesto Tatiana Jakubócyová a tretie miesto Ema Mária Humenská, spomedzi žiakov druhého stupňa si prvenstvo vybojovala Sára Grich, na
druhom mieste skončili Martina Fecková
a Veronika Vašková.
(jš), snímky autorka

ABY VÁM PRI OBNOVE A ZATEPLENÍ NECHÝBALO ŠŤASTIE
Obnova a zateplenie bytového domu je vážna
žna investícia, pri ktorej sa neoplatí
neo
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spoliehať
hať iba
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Stačí, keď
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á
vášmu domu dokáže poskytnúť komplexnú obnovu. Samozre
Samo
Zatepľujeme,
Zattepľujem
me, obnovujeme
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novujeme a zaze
zazeleňujeme.
ňujeme.
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Garantujeme
Na vykonané práce poskytujeme
60 mesiacov záručný aj pozáručný

Beneﬁt na výber
Návrh
vrh farebného
fa
riešenia
riešenia,
ia, energeti
energetickýý
certiﬁ
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á termovízia.
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termovv ia. Pri realizác
real ácii
projektu si môžete vybrať,
ť, kto
torý
z beneﬁtov na projekte zr
zrealizujem
zujeme.

Zazeleňujeme
Pri pozvaní do výberového konania
a vyplnení Zeleného šeku váš vchod
získa poukážku na výsadbu zelene
v hodnote 100 €. Ak si našu ponuku
vyberiete, váš vchod zazeleníme na
naše náklady v dvojnásobnej výške.
Ponuka platí do 31. 12. 2012.

Radíme s ﬁnancovaním
Vieme
eme vám poradiť, kde a ako získate
te
né ﬁnancovanie – dotácie, ŠFRB, SZ
SZRB,
ZRB,
erčné
n zdroje. V spolupráci s Wüstenrot,
né
üste
avebnou
ebno
ou sp
spor
sporiteľnou,
orit
iteľ
eľno
no vám
ám ponúkame
nú možnosť ﬁnancovať obnovu
vu d
domu
s extra zvýhodnenými VIP
P sadzbam
sadzbami.

Presvedčte sa, že na to máme
Sklenárova 22 – 24, Bratislava – komplexná obnova bytového domu
Rozsah prác komplexnej obnovy:Ǯ=DWHSOHQLHIDV£G\Ǯ5HNRQĕWUXNFLDEDONµQRYVY¿PHQRX]£EUDGO¯
Ǯ9Q¼WRUQ«]DWHSOHQLHVWURSRYbb13Ǯ9¿PHQDRNLHQDGYHU¯Ǯ,QĕWDO£FLD'(.V\VW«PX
Začiatok prác február 2011, ukončenie prác máj 2011.

Realizované kontaktným zatepľovacím systémom

PS STAVBY ponúkajú komplexnú obnovu:
Ǯ]DWHSOHQLHIDV£G\Ǯ]DWHSOHQLHDUHNRQĕWUXNFLXVWUHFK\ǮUHNRQĕWUXNFLXORGĪL¯EDONµQRYǮ
NRPSOH[Q¼REQRYXNRQĕWUXNFLHVFKRG¯VNǣNRSLOLWRYǮRGVWU£QHQLHV\VW«PRY¿FKSRU¼FKǮY¿PHQX
RNLHQDGYHU¯ǮY\UHJXORYDQLHDWHUPRVWDWL]£FLX8.ǮY¿PHQXHOHNWURLQĕWDO£FLHDVW¼SDF¯FKUR]YRGRY
ǮY¿PHQXY¿ęDKRYǮLQĕWDO£FLXHOHNWURQLFN«KRYU£WQLNDDV\VW«PXGHNǮHQHUJHWLFN¼FHUWLȨN£FLX
Samozrejmosťou je odborné poradenstvo zamerané na identiﬁkáciu stavu domu, návrh vhodných
technických riešení, zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierske činnosti, poradenstvo
s ﬁnancovaním diela a záručný a pozáručný servis.

Inzercia 12-01-2012

Máte otázky?
Gagarinova 7/A, 821 03 Bratislava
tel.: +421 2 45 64 05 92
info@psstavby.sk, www.psstavby.sk

Kontaktujte našich
budov:
na
ma žérov pre obnovu
32 93,
32
14
09
45,
0914 33 99
0914 33 09 76

9

Svetlonos, svetlonos,
od sviečky ti horí nos!
Tak sa kolibskí
škôlkari prihovárali roztomilým
strašidlám rozmiestneným po
celej záhrade materskej školy na
Jeséniovej ulici.
Vyrezávali a zdobili ich 19. októbra spolu s rodičmi
i staršími súrodencami. Keďže
škôlku navštevuje približne stovka malých Kolibčanov, bolo
tu poriadne rušno. „Veľmi oceňujem, že škôlka
podporuje účasť rodičov na podobných podujatiach, lepšie sa spoznáme a deti rady predvedú,
čo všetko dokážu,“ pochvaľovala si mamička
Anetta Juhásová. Vydlabávanie tekvičiek pokračovalo až do hustnúcej tmy. Keď už žiarili všetky
svetlonosy, ukončil jesennú slávnosť ohňostroj nad okolitým lesom pôsobil naozaj romanticky.
V škole Za kasárňou oslávili svoj Deň tekvičiek
29. októbra. Tu si žiaci popri dlabaní tekvíc vyzdobujú triedy, vymieňajú tradičné recepty a organizujú pochod v maskách. Čarodejnice, upíry
a rôzne iné príšery s rapkáčmi a trúbkami rozveselili okolie školy i návštevníkov obchodného
centra Polus City.
Jana Škutková

Jabĺčka na všetky spôsoby
Deň jablka, ktorý pripadá na 21. októbra,
nemá zatiaľ dlhú tradíciu vo svete ani u nás.
Jeho založenie iniciovala britská organizácia Common Ground v roku 1990, aby upozornila na bohatstvo odrôd, lokálny pôvod
tohto ovocia, ale aj jeho význam pre zdravie. Myšlienka sa rýchlo ujala. V mnohých
krajinách sa rozšírili malé slávnosti, ktoré
podporujú miestnu kultúru, upozorňujú
na pestré možnosti spracovania jabĺčok a
zdravý životný štýl.
„Aj nám sa páčia tieto ciele, a tak sme
Deň jablka zaradili medzi podujatia,
ktoré v škole každoročne organizujeme.
Jabĺčkam venujeme viac pozornosti na
hodinách prírodovedy, výtvarnej a hudobnej výchovy, ale aj v rámci mnohých
iných predmetov. Deti si tak lepšie uvedomia hodnotu domácich druhov ovocia,“
uviedla pani učiteľka Tatiana Hanicová zo

základnej školy Za kasárňou. Spolu so svojimi druháčikmi vyrábala obrázky, ktoré na
malom jablkovom trhu ponúkali rodičom
a návštevníkom školy. Chutnými koláčikmi podporili „obchod“ aj ochotné školské
kuchárky. Drobný výťažok z podujatia použije škola na nákup výtvarných potrieb
a cestovné lístky pre deti počas exkurzií
a výletov.
Jana Škutková, snímka autorka

Škola plná strašidiel

Halloweenska noc sa v škole na Sibírskej pravidelne strieda s karnevalom masiek. Tento rok sa učiteľky s deťmi rozhodli 25. októbra v škole prespať, aby si
spoločne užili trochu strachu i smiechu.
Pedagógovia so zmyslom pre humor pri-

pravili deťom strašidelný program. Keď
sa zotmelo, vydali sa žiaci najnižších ročníkov na nebezpečnú cestu po škole, vyznačenú horiacimi sviečkami. Občas na
nich spoza rohu vyskočilo strašidlo, ale
účastníci pochodu boli statoční a za odvahu zozbierali rôzne sladké odmeny.
Najväčším zážitkom bolo samo prenocovanie v spacích vakoch a na karimatkách
v triedach. Ktovie čo sa im snívalo!? Ráno
na odvážlivcov čakali chutné raňajky
a teplý čaj. Učitelia aj deti sa už odteraz tešia na budúcoročný strašidelný karneval v krásnych maskách.
Daniela Stančíková

Má vaše dieťa nechuť k učeniu??
Rodičia, ktorí k nám prídu, hovoria:
• Pani učiteľka povedala, že číta najhoršie v triede...
• Zamieňa si písmenká...
• Učenie mu trvá strašne dlho...
• Nedokáže sa sústrediť...
• Nevie sa učiť sám a nepamätá si o čom sa učí...

Každú stredu o 18.30 bezplatná prednáška „Ako sa učiť s deťmi“
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Zavolajte nám a dohodnite si
nezáväzné stretnutie zadarmo
Mobil: 0905 462 885
www.problemysucenim.sk
Centrum BASIC n.o.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
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Dieťa, ktoré nosí domov zlé známky, je vystresované. Bojí sa školy a situácia sa stále zhoršuje.
Ak cítite, že vaše dieťa pomoc potrebuje, nenechajte ho zbytočne trápiť. Vyriešiť problém v začiatku
je oveľa efektívnejšie, ako neskôr dobiehať celé roky štúdia.
Poznáme efektívne a funkčné postupy, ako naučiť vaše dieťa čítať a písať, pochopiť učivo,
získať schopnosť pracovať s informáciami.

Najmenší Novomešťania
sa stretli na Vajnorskej
Desiatky kočíkov zhromaždené dopoludnia okolo Strediska kultúry dávali 8.
novembra jasne najavo, že sa tu chystá
slávnosť pre našich novorodencov. Za
posledné tri mesiace pribudlo v mestskej
časti 91 detí. Spolu s ich rodičmi, starými
rodičmi aj malými súrodencami ich privítali starosta Rudolf Kusý a poslankyne
miestneho zastupiteľstva.
„Pre rodičov je najdôležitejšie, aby
boli deti zdravé. Pre deti zase, aby boli
rodičia spokojní. Samospráva sa snaží
ﬁnančne pomôcť v začiatkoch, ale aj vytvoriť miesta v škôlkach, aby mladé rodi-

ny mohli fungovať,“ povedal v príhovore
starosta a dodal, že aj keď je ekonomická
situácia čoraz ťažšia, mestská časť chce v
tejto podpore pokračovať. Finančný dar
vo výške 200 eur pomôže pri nákupe výbavičky, potešia i drobné pozornosti.
Trojročný Jakubko sa so sestričkou
Karolínkou ešte nemôže hrať tak ako by
chcel. Hovorí o nej, že väčšinou plače.
Ale mamička Gabriela Križanová sa teší,
že od novembra bude môcť syn nastúpiť
do novootvorenej škôlky na Pionierskej,
a tam iste nájde na hry veľa nových kamarátov. Aj pani Jarmila Ištoňová, mamička

Trápi vás pamäť?
V jesenných mesiacoch sa v novomestských kluboch dôchodcov
rozbehli kurzy zamerané na udržanie a precvičovanie pamäti.
Zaujímavú informáciu a bezplatnú ponuku pre každého, kto sa
s problémom vynechávajúcej pamäti stretáva, sme dostali zo špecializovaného centra Memory v Petržalke:
Zabudnete vybaviť dôležitú vec? Nespomeniete si v rýchlosti na meno bývalého
kolegu z práce? Môže ísť o bežné starnutie mozgu, alebo ste jednoducho preťažení - informáciami, starosťami. Môže však
ísť aj o chorobu. Mozog takisto ako ostatné časti tela starne. Vnímať to začíname
približne po päťdesiatke. Zhoršením pa-

mäti po prekročení tohto veku trpí veľa
ľudí. S pribúdajúcimi rokmi sa stále viac
sťažujeme na to, že sme si opäť niečo nezapamätali. Vek však nie je jediný dôvod,
prečo naša pamäť trpí.
Posledné roky odborníci začínajú hovoriť o takzvanej miernej kognitívnej
poruche. Ide o stav, keď si uvedomuje-

dvojročného Tomáša a trojmesačnej
Tamarky, sa zaujíma o miesta v škôlke.
Poteší ju správa, že miesta pribudli a plánujú sa ďalšie nové triedy. Dnešné mamy
to nemajú jednoduché, pomerne skoro
sa musia vrátiť do práce a dobrá škôlka
v blízkosti bydliska je na nezaplatenie.
Jana Škutková
Snímka František Rajecký

me, že zabúdame. Najčastejšie býva postihnutá krátkodobá pamäť. Môžu sa pridať ťažkosti s rečou (nespomeniete si na
vhodné slovo či meno). Že máme takéto
problémy, potvrdia aj naši príbuzní. Avšak
bežné aktivity každodenného života nie
sú narušené. Mierna kognitívna porucha
je vlastne na pomedzí medzi normálnym
starnutím a demenciou.
Čo s tým ?
Prevenciou je aktívny prístup k životu
a spoznanie problému. Môžete prísť na
bezplatné testovanie pamäti do Centra MEMORY na Mlynarovičovej 21
v Bratislave. Odborníci poskytnú okamžité vyhodnotenie testu a konzultáciu
o ďalšom postupe. Objednajte sa na tel. č.
02/6241 4143.
Darina Grniaková

Všetko najlepšie!
V stredu 14. novembra Strediskom kultúry opäť zaznelo „Živió!“ Srdečné gratulácie patrili viac než sto päťdesiatim
novomestským seniorom. Až šestnásť
prítomných hostí prekročilo závideniahodnú deväťdesiatku, ale na ich usmiatych tvárach sa vysoký vek neodrážal.
Najstaršou jubilantkou bola 95 – ročná Serafína Kopecká. „Mala som ťažké
detstvo, ale mám jedinečnú starobu.
Zmyslom života sa mi stali deti a vnúčatá, som sebestačná a stále obklopená
dobrými ľuďmi,“ povedala s úsmevom.
Vnučka Adelka, ktorá ju sprevádzala, do-

dala, že babička stále veľa číta, sleduje
všetko dianie vrátane politiky a dokáže
sa cez SKYPE porozprávať s vnukom študujúcim v Amerike.
Piesne v podaní Dušana Grúňa a Marcely Laiferovej vyvolali u mnohých prítomných krásne spomienky na mladosť.
Za všetkých oslavujúcich seniorov poďakoval obom spevákom pán Darmo.
Rozhodol sa zaspievať im pieseň Studentočka a za precítený umelecký výkon mu
právom patril veľký potlesk publika.
Jana Škutková
Snímka František Rajecký
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150 obchodov
www.central.sk

pri Trnavskom mýte

VIANOCE
Aby boli vaše Vianoce skutočne
rozprávkové, pripravili sme pre vás
a vaše deti bohatý program:
5. 12.
zábava s Mikulášom
1., 2., 15., 16. 12.
vianočné melódie naživo
23. – 25. 11., 7. – 9., 21. – 23. 12.
maľovanie na tvár
5. – 8., 12. – 15., 19. – 22. 12.
anjeli s darčekmi
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Tešíme sa na vás!

facebook.com/
NakupneSrdceBratislavy

V klube seniorov s poetickým názvom
Áno, reč bude o klube Zlatý dážď. Sídli
na Račianskej ulici a nedávno vstúpil do
novej etapy svojej existencie. Po mesiacoch vyčkávania má novú vedúcu, vynovený interiér, sčasti i nové technické a sociálne vybavenie. Pri našej staršej návšteve bol
čerstvo vybielený vstupný priestor taký
nabitý, že ledva stačili stoličky. Väčšina klubových podujatí je však určená menším
skupinám záujemcov. Pri ich príprave sa
zvyčajne spájajú sily viacerých organizácií,
ktoré tu sídlia. Napríklad organizačné práce pred spoločnou spomienkou na SNP
viedol Zväz protifašistických bojovníkov,
najmä jeho predsedníčka Anna Bergerová.
Ale rátali aj s Jednotou dôchodcov, aj so
Slovenským Červeným krížom. Napokon,
nejeden člen klubu je zároveň členom vo
všetkých troch organizáciách. Nezáleží na
tom, ktorá z nich pri ktorej akcii „hrá prvé
husle“, dôležité je, aby bol program klubu
pestrý a členovia si mali z čoho vyberať.

Mgr. Ľ. Kučerová
„Pri takejto užšej spolupráci sú naše
možnosti určite väčšie,“ vraví nová vedúca
Mgr. Ľubomíra Kučerová. „V samospráve
klubu máme zastúpené všetky organizácie, takže keď robíme plán na ďalší mesiac, býva to spoločný plán.“ V tom najbližšom sa našlo hneď niekoľko zaujímavých
informácií. Do súťaže o najkrajší balkón si
mnohé členky netrúﬂi, oveľa väčšiu podporu si získala súťaž Babička Nového Mesta. Najmenej päť žien sa chce naučiť pracovať s počítačom. Do knižnice na Pionierskej sa chystá aj pani vedúca, aby získala
predstavu o požadovanej úrovni a „doma“
mohla potom svojim členkám pomáhať pri
tréningu. A do kurzu na zlepšenie pamäti
sa prihlásilo toľko žien, že jeden krúžok

Na výstave v Primaciálnom paláci

prichýlila pani Kučerová priamo u nich
v klube. Vlastnú cvičiteľku si našli aj na
cvičenie kalanetiky, obzvlášť vhodnej pre
vyššie vekové kategórie.
Krúžok šikovných rúk pôsobí v tomto
klube už roky a jeho výstavky sa nesťažujú na nezáujem návštevníkov (na rušnej
Račianskej stačí upozorniť na ne okoloidúcich). Zvyčajne prezentujú vlastné práce
členov, no úspešná bola aj výstavka cenností „čo kto doma opatruje v truhlici“.
Najlepšie z ich ručných prác sa nedávno
dostali až do Justiho siene Primaciálneho
paláca v rámci SENIORFEST-u.
Z doterajšieho „externého“ programu
klubu najlepšie dopadla turistika na Kolibe - po ceste lanovkou sa niektorí vrátili
autobusom, tí zdatnejší absolvovali pekných pár kilometrov po svojich. Aj výlet do
Trenčianskych Teplíc sa vydaril. A tak pani
Kučerová už bez obáv plánuje návštevu
Olomouca, inšpirovaná Klubom dôchodcov na Športovej, s ktorým sa tam pred
časom bola pozrieť. Aj ona si tam našla
spriaznenú dušu, ktorá pracuje so seniormi a má záujem o ich priateľské kontakty s
bratislavskými. Zapodieva sa tiež myšlienkou zorganizovať výlet loďou do Čunova
a navštíviť tamojšiu obrazovú galériu na
Dunaji.
„V klube som len od februára, ešte vždy
presne neviem, o čo všetko majú moje
členky najväčší záujem.“ (Hovorí o členkách, lebo mužov majú v klube len dvoch.)
„Mnohé, o čom premýšľam, som ešte nestihla pripraviť, ale jedno viem určite –
chcem, aby sem všetci chodili radi.“
Pred odchodom do dôchodku Mgr. Kučerová učila, v centre jej pozornosti boli
deti a mladí ľudia. Predmetmi jej hlbšieho
štúdia – a zároveň srdcovými záležitosťami
– boli popri pedagogike najmä hudobná

výchova, klavír a matematika. „Mnohí sa
čudujú, že to nejde dovedna,“ usmieva sa,
„a ja im vždy vravím, že hudba a matematika sú krásne na rovnaký spôsob. Nezdá sa aj vám?“
Takže časom do programu nepochybne
pribudne aj niečo súvisiace s hudbou či
spevom. Zatiaľ čakajú na návštevu seniorského spevokolu z Rovinky - súbor, ktorý
sa zúčastňuje i na súťažiach, spieva ľudové
piesne. Ktovie, možno zapôsobí ako inšpirácia. A aby sa stretali aj s mladšími generáciami, do klubu Zlatý dážď prídu študenti
z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Dúbravke, kde Mgr. Kučerová predtým učila.

Obľúbený program - rozhovory
Názory na program klubu nie sú vždy
rovnaké – napokon, prečo by aj mali byť,
starší ľudia sa zvyčajne držia tých, ku ktorým dospeli rokmi. Tak ako v rodine, vraví
nová vedúca klubu Zlatý dážď. „A klub,“
zdôrazňuje, „to je teraz vlastne moja rodina, tak to cítim.“
Viera Vojtková
Snímky František Rajecký
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Studničky stále aktuálne
Či prší alebo sneží, či je horúčava a sucho, naše studničky v lesoparku sú stále
živé, voda z nich vyteká podľa počasia
slabšie alebo silnejšie, ale zatiaľ vyteká
stále. Najnavštevovanejšia je studnička
na Bukve pri druhom rybníku, chránená malým dreveným altánkom. V lete sa
tu zastavujú smädní cyklisti a celoročne Bratislavčania s malými či veľkými
džbánmi na vodu. Pri studničke je modrá tabuľka s informáciou pitná voda. Ako
sa sem takáto správa dostane?
Po vysvetlenie som si zašla na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť za Ing.
Evou Spáčovou, vedúcou divízie chemicko-technologických a laboratórnych činností. Táto spoločnosť má s Mestskými
lesmi podpísanú dohodu, že raz ročne,
a to bezplatne, odoberie vzorky vody
z jednotlivých studničiek, urobí rozbory
a výsledky oznámi Mestským lesom, ktoré informácie umiestnia pri jednotlivých
studničkách. Pozrime sa na výsledky
z roku 2012.
Vzorky odobrali z trinástich studničiek 15. mája 2012. Len tri z nich boli
vyhodnotené ako pitná voda, a to vzorky
zo studničiek Druhý lom, Druhý rybník
a Slalomová lúka. Ďalších desať nevyhovelo prísnej laboratórnej kontrole. Lebo
tá je naozaj prísna. Pitná voda nesmie
obsahovať žiaden živý organizmus, ani
tú najmenšiu baktériu či vírus. Skúma

sa aj farba, zápach, prítomnosť dusitanov, dusičnanov, mangánu, železa... Ak
voda týmto požiadavkám vyhovie, ku
každej vzorke sa vystaví protokol. Až po
takomto zistení sa môže pri studničke
objaviť tabuľka s „kvapkou“ a označením
Pitná voda.
Prečo len tri studničky spĺňajú prísne
požiadavky? Na príčine sme my, nedisciplinovaní návštevníci. Pohadzujeme
okolo nich odpad, nedojedenú potravu
a baktérie majú voľný priechod k vode.

ko
la
š
oa
k
orčuľovania
korčuľovania
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A sme opäť pri tom, čo nás najviac trápi –
pri neúcte ľudí k svojmu okoliu. Platí to
všade, nielen v našom lesoparku.
Preto sa žiada poďakovať BVS za ochotu venovať pozornosť nášmu zdraviu,
Mestským lesom za poskytnuté informácie a nám zaželať väčšiu sebadisciplínu.
Budú hodnoty na budúci rok priaznivejšie? Budeme chodiť do nášho lesoparku
s väčším záujmom o jeho čistotu?
Blažena Schenková
Snímka autorka

Tehelné pole bývalo športovým rajom
Názov lokality Tehelné pole sa začal používať až okolo roku 1930. Koncom 19. storočia tu vďaka kvalitnej hline vznikli tehelne, preto sa vtedy používal nemecký názov
Ziegelfeld – Tehelné pole. V písomných
záznamoch (od roku 1654) sa vyskytovali
aj iné názvy. Isté však je, že na území boli
oráčiny, pasienky so salašmi a lesy. Pán Satinský ho výstižne nazval zdravým jadrom
Bratislavy.
V roku 1938 zabralo Nemecko Bratislave územie Petržalky a Devína, čím prišlo
mesto o osem športových ihrísk a asi 43 tenisových kurtov. Preto robilo i za podpory
štátu všetko, aby sa táto strata nahradila.
Otcom i tvorcom tohto významného
športového centra Bratislavy bol architekt
a urbanista Kamil GROSS. Vo vojnových
rokoch bol bratislavským mešťanostom
katolícky kňaz Belo Kováč, ktorý podporil
dobrú myšlienku i sen architekta vytvoriť
v hlavnom meste Slovenska nové moderné
športovo-rekreačné centrum.
V roku 1939 sa začala výstavba letného
kúpaliska Tehelné pole na základe pro-

Areál Tehelné pole - tenisový štadión,
vzadu cyklistická dráha
jektu architekta Jána ŠTEFANCA. Boli navrhnuté tri bazény, ten najväčší a najhlbší
mal aj trojplošinový skokanský mostík a
po obidvoch stranách betónové tribúny.
Kúpalisko bolo dobudované až po vojne.
V tom istom roku sa začal stavať na zelenej lúke pri Novej dobe II futbalový štadiNiekdajší Zimný štadión

ón ŠK Slovan Bratislava. V zime 1939/1940
pracovalo na zemných prácach denne 600
až 700 robotníkov. V spolupráci so staviteľom Jánom Janouškom sa podarilo štadión dokončiť v septembri roku 1940. Prvý
futbalový zápas, a hneď medzinárodný, sa
tam odohral 27. 10. 1940. Slovan nastúpil
proti Herthe Berlín a zápas sa skončil remízou 2:2. Štadión mal kapacitu 25 000 miest
na státie a 1750 miest na sedenie. V roku
1965 sme už boli svedkami rozsiahlej rekonštrukcie štadióna - prístavbou tribún a
výstavbou tribúny B sa zvýšila jeho kapacita o 20 000 miest. Súčasne sa vybudovalo
umelé osvetlenie.

Príchod cyklistov na štadión
Slovana Bratislava
V roku 1945 vypracovali architekti Kamil GROSS, Arnošt ADÁMEK a Juraj UHLÍŘ
deﬁnitívny projekt krytých tribún umelého klziska, ktoré slúžilo už od roku 1940.
Vznikol zimný štadión pre 11 500 divákov.
Výstavba Zimného štadióna sa ukončila
v roku 1958 zastrešením hracej plochy
oceľovou konštrukciou. Veľké zásluhy na
prekonávaní prekážok pri výstavbe mal
pán Michal Polóni, ktorý bol výborným
hokejistom, krasokorčuliarom, trénerom,
hokejovým rozhodcom i funkcionárom. Aj
preto sa potom mohli uskutočniť na tomto
štadióne majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, kde sme v roku 1958 získali bronzové
medaily po senzačnom víťazstve nad Kanadou 5:3. Odvtedy som začal pravidelne
sledovať hokej.

Pohľad na zaplnené tribúny
Tehelného poľa

V roku 1939 sa začali zemné práce na
výstavbe tenisového areálu s jedenástimi
antukovými dvorcami a v roku 1940 začala ﬁrma staviteľa Rudolfa Peteraja budovať
centrálny dvorec s betónovými tribúnami.
Tenisový areál dokončili v roku 1943, centrálny dvorec až neskôr.
Po skončení druhej svetovej vojny spomínaná trojica architektov vypracovala
projekt na klopenú cyklistickú dráhu s malou tribúnou, tak vznikol cyklistický areál,
kde sa chlapci z okolia často pozerali na
tréningy i preteky, dokonca si na ňom aj
zajazdili.
Ďalším športoviskom bolo takzvané
Telovýchovné stredisko, ktoré teraz patrí
športovej škole na Kalinčiakovej ulici. Na
škvarovej dráhe trénovali hlavne atléti a

Slávia Bratislava, ženy r. 1955
s trénerom K. Uberalom
študenti FTVŠ. Od roku 1964 tu trénovala
naša skvelá atlétka Mária Faithová – Mračnová. V skoku do výšky vybojovala v roku
1969 bronzovú medailu na ME v atletike,
na OH 1968 v Mexiku skončila na šiestom
mieste a na olympiáde v Montreale v roku
1976 bola štvrtá.
Aj veľkej skupine staviteľov a robotníkov
vďačí teda Bratislava, ale aj celé Slovensko
a bývalé Československo za neuveriteľný
počet medailí, ktoré domov priniesli práve
športovci z Tehelného poľa.
Ľubomír Mikulay
Snímky z archívu autora
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Každá stavba je vec verejná

Architektúre neujdeme

(2)

V minulom vydaní HLAS-u NM sme začali rozhovor s teoretičkou a historičkou architektúry
doc. Dr. Ing. arch. Henrietou Moravčíkovou, v dnešnom prinášame jeho dokončenie.
Dnes nová výstavba vyvoláva oveľa viac pripomienok než kedysi. Je
to nádej do budúcnosti, nemyslíte?
Záujem verejnosti je veľmi dôležitý.
V posledných dvoch-troch rokoch sa
občania naozaj začali zaujímať aj o plánovanú výstavbu. Odborníkovi sa ich
pripomienky môžu niekedy zdať banálne, ale je to jediná cesta, ako dosiahnuť
verejnú kontrolu investičných zámerov,
a nakoniec snáď aj hodnotnejšie hmotné
prostredie.
Sú známe prípady, že sa architekti
s investorom nedohodli o programe
stavby. Vzdali sa úlohy, trebárs aj zaujímavej, a odišli. No keď na obzore

niet inej zákazky, architekt si to nemôže dosť dobre dovoliť. Stáva sa,
že architekti navrhujú niečo aj proti
svojej vôli?
Nie nadarmo sa hovorí, že architektonická profesia je oportunistická. Architekt Vladimír Dedeček to dobre vyjadril,
keď kedysi odpovedal na námietku, že
projektoval pre komunistov. Architekt
je ako lekár, povedal, nemôže si vyberať
pacientov podľa politickej príslušnosti.
V istom zmysle je to služba.
Pravda, iná je situácia v totalitnom režime a iná v slobodnej spoločnosti. Tvorca by sa vždy mal usilovať, aby sa za svoje
dielo nemusel hanbiť. Ako a pre koho

Henrieta Moravčíková,
snímka Hertha Hurnaus

Rodinný dom Ing. Jaroňa, Uhrova ulica (Alois Balán, 1929),
snímka Archív Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV
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pracuje, je vecou osobnej morálky každého jednotlivca.
Myslíte si, že keď sa opäť bude viac
stavať, toto nebezpečenstvo pominie?
Vidím to trochu inak. Počas stavebného boomu na prelome storočí tu vzniklo
množstvo povrchných diel bez hlbšej
reﬂexie. V dostatku často chýba vnútorný regulatív a výsledkom je bezbrehosť,
aj v architektúre. Práve kríza môže viesť
k starostlivejšiemu zvažovaniu investícií,
k hlbšej a zodpovednejšej spolupráci architekta s investorom aj k väčšej obozretnosti úradov. Verím, že morálnych
pokleskov môže byť potom menej a hodnotnej architektúry, naopak, viac.
Vo vašich knihách si všímate architektúru na celom Slovensku, ba
i širšie. No po Novom Meste ako obyvateľka našej mestskej časti chodíte
denne, a teda vnímate ju intenzívnejšie. Je niečo také, čo sa vám mimoriadne páči, a naopak, niečo, čo
vám dvíha tlak?
V Novom Meste sa nachádza niekoľko
diel priam európskeho významu. Patria
k nim napríklad obytné súbory Unitas

spôsobom ako dať najavo, že chceme vybrať to najlepšie riešenie a nič neskrývame. Verejné investície sú napokon historicky overeným spôsobom ako pozdvihnúť celkovú úroveň miestnej architektonickej diskusie. Škoda, že Bratislava je
v ostatných rokoch na verejné objednávky chudobná, a tých zopár, ktoré sa
predsa objavili, sprevádzali skôr škandály s nepriehľadným zaobstarávaním projektu než skvelá architektúra.
Zhovárala sa Viera Vojtková

Pastoračné centrum Kráľovnej
rodiny, Teplická ulica (Ľubomír
Závodný a kol., 2003), snímka
Ľubo Stacho

Žijú v Novom Meste
Gemerčania?
a Nová doba, ktoré sú vynikajúcimi výsledkami dobového úsilia o tvorbu bývania pre málo majetné vrstvy. Smelo ich
môžeme porovnávať s berlínskymi či
frankfurtskými príkladmi z tridsiatych
rokov minulého storočia. Keď sa aj u nás
viac rozvinie architektonický turizmus,
na tieto diela sa ľudia určite budú chodiť
pozerať. Správame sa k nim však trošku
macošsky. Mám na mysli ich súčasnú obnovu, ktorá, žiaľ, nie je na úrovni porovnateľnej so zahraničím. Oblepovanie budov polystyrénom nepovažujem v tejto
súvislosti za najlepšie riešenie. Pri oboch
súboroch to pritom bola ideálna príležitosť na hlbšie výskumy a ich následné
uplatnenie v procese obnovy. Obyvatelia Unitasu by asi boli prekvapení, že ich
domy mali pôvodne inú farbu. Je pravda, že dôsledná pamiatková obnova je ﬁnančne náročnejšia, no pri takýchto pamiatkach by sme mali hľadať prostriedky
aj inde, nie iba u obyvateľov. Našťastie,
celková koncepcia oboch súborov je
taká presvedčivá, že stále odoláva.
V Novom Meste stoja ale aj ďalšie
skvelé sídliská: Februárka, Hostinského.
Vznikli na začiatku hromadnej bytovej
výstavby a architekti pri nich nasadili latku ozaj veľmi vysoko. Na Kramároch, na
Uhrovej ulici donedávna stála nádherná
funkcionalistická vila od architekta Aloisa Balána. Minulé leto ju zbúrali. Nemôžem nevyčítať stavebnému úradu, že dopustil stratu takého klenotu.
V našej mestskej časti však máme aj
novšie diela, ktoré stoja za pozornosť.
Napríklad kostol na Teplickej patrí k najlepším sakrálnym dielam postaveným
na Slovensku po roku 1989. Nové Mesto

nemá veľa historickej architektúry, o to
viac by sme mali byť hrdí na hodnoty
z minulého storočia. Mali by sme ich poznať a ochraňovať.
Ako vidíte verejné priestory v Novom Meste? V klasickom ponímaní
ich veľa nemáme.
Kostru Nového Mesta tvoria mestské
radiály a na ne nabalené obytné celky.
Hustota zástavby nie je privysoká, takže
potenciál na tvorbu nových verejných
priestorov tu nechýba. Je aj čo rozvíjať.
Napríklad taká Vajnorská má predpoklady stať sa raz mestskou triedou, bulvárom v pravom slova zmysle, s obchodmi,
kaviarňami a prúdmi peších. Jaskový
rad si zasa predstavujem s jednosmernou dopravou, ako kvalitnú trasu pre
peších a cyklistov bez stresu z kolón áut.
Ohromné rozvojové možnosti má aj novomestská zeleň – park na Račianskom
mýte, Kuchajda, lesopark... Pod rozvoj
Nového Mesta sa kedysi podpísala priemyselná revolúcia, ktorá tu zanechala
dnes už nevyužívané výrobné areály. Aj
tie patria k zatiaľ nevyužitému rozvojovému potenciálu našej mestskej časti.
Spomeňme len územie bývalej Dynamitky či rad menších areálov popri Račianskej ulici.
Žiaľ, tak ako inde aj u nás ešte väčšina diel vzniká bez toho, že by sa
o ich kvality súťažilo. To, že vďaka
súťaži získame za tie isté peniaze
oveľa vyššie hodnoty, akoby do povedomia investorov ešte vždy nepreniklo.
Presne tak. Aj keď ani súťaž nie je samospasiteľná. Minimálne pri verejných
investíciách je však jediným legitímnym

Napísal nám 71-ročný Novomešťan,
pán Ondrej Doboš. Podnietil ho, ako
píše, jednak „pozitívny prístup orgánov tejto mestskej časti k seniorom“,
jednak by vraj rád preukázal, „že jeseň
života možno zmysluplne tráviť aj aktivitami, o ktorých si staršia generácia
myslí, že sú doménou mladších“.
A to pán Doboš preukazuje vskutku
hodnoverne. Kto neverí, nech si otvorí
jeho vlastnú webovú stránku Maj Gemer, ktorou sa už vyše desať rokov obracia na svojich rodákov (www.majgemer.
sk). S ich pomocou – rokmi čoraz intenzívnejšou - rozširuje poznatky o Gemeri, o jeho histórii, prírodných krásach,
obyvateľoch i o súčasnom dianí v ňom.
Lebo pán Doboš je Gemerčan, pochádza z niekdajšej baníckej obce Rožňavské Bystré, na ktoré nezabúda, hoci v
Bratislave žije už štvrté desaťročie.
Spočiatku sa mu na jeho webovú
stránku ozývali len ľudia z horného
Gemera, neskôr i z jeho ďalších častí
a vzdialenejších končín Slovenska, napokon chýr o nej zaletel i medzi krajanov do cudziny. Ohlasy rozširovali (a
naďalej rozširujú) jej obsahovú náplň,
zvyšujú kvalitu i návštevnosť (dnes okolo 12 tisíc ľudí za mesiac!). Našli sa dokonca odborníci, fanúšikovia z dvoch
ﬁriem, ktorí stránke pomohli profesionálne. Klobúk dolu, nie každý má taký
dar sústreďovať prúdy pozitívnej ľudskej energie a inšpirovať svojich blížnych k užitočnej spoločnej činnosti.
„Rád by som dal príležitosť i Gemerčanom žijúcim v Bratislave,“ píše pán
Doboš, „aby sa pripojili a napísali trebárs, čo pre rozvoj svojho rodného kraja spravili v hlavnom meste.“
Ozvú sa mu?
(vv)
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Inzercia 12-04-2012

Fotosúťažou chce župa vtiahnuť
ľudí do diania v regióne

Inzercia 12-05-2012

Vtiahnuť ľudí do diania v regióne chce Bratislavská župa aj prostredníctvom fotosúťaže
Život v Bratislavskom kraji. Určená je prioritne pre obyvateľov a návštevníkov regiónu.
Vybraté fotograﬁe budú slúžiť na propagáciu Bratislavského kraja ako modernej, atraktívnej
a aktívnej turistickej destinácie. Nad súťažou prevzal záštitu predseda BSK Pavol Frešo.
Organizátormi sú Krajská organizácia cestovného ruchu a Bratislavský kraj.
„Súťažou chceme osloviť čo najviac
aktívnych ľudí, ktorí trávia svoj čas
v Bratislavskom kraji. Je to zároveň
možnosť, ako spoznať krásy našej župy
a stráviť čas v príjemnom prostredí,“
priblížil projekt podpredseda BSK a predseda KO CR Ivo Nesrovnal. Ako ďalej uviedol, súťažiť chcú prostredníctvom cestovného ruchu, ktorý je jednou z priorít župy,
a zároveň jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich a najefektívnejších oblastí priemyslu - vytvára pracovné miesta a zvyšuje
životnú úroveň. „Chceme predstaviť kraj
ako kultúrne, historicky a priemyselne
atraktívny región, ktorý má čo ponúknuť nielen návštevníkom, ale aj svojim
obyvateľom,“ dodal Ivo Nesrovnal.
Fotosúťaž bude prebiehať na portáli
www.e-photo.sk od 12. novembra do
30. decembra 2012 a súťažiť sa bude v troch
kategóriách - Pamiatky a architektúra, Kultúra a šport, Ľudia.
Fotograﬁe, ktoré zachytávajú Život v Bratislavskom kraji, možno posielať prostredníctvom webstránky http://www.ephoto.sk/sutaze/zivot-v-bratislavskomregione/. Hodnotiť ich bude odborná
porota - vedúci ateliéru Laboratórium
fotograﬁe na katedre fotograﬁe a nových
médií VŠVU Prof. Ľubo Stacho, šéfredaktor portálu www.ephoto.sk Karol Srnec,
doktorandka 2. ročníka odboru Fotograﬁa
a nové médiá VŠVU Mgr. art Monika
„Haima“ Kováčová, zástupkyňa spoločnosti
Fotopoint Miroslava Geistová, PR manažér
KO CR Mgr. Ondrej Bednár. Súťaž bude
vyhodnotená v polovici januára 2013. Pre
výhercov sú pripravené zaujímavé ceny,
víkendové wellness pobyty pre dve osoby,
večera pre dvoch, balíky s vybavením pre
fotografov v hodnote sto eur či darčekové
poukážky na tlač fotograﬁí v hodnote 70
eur. Z víťazných fotograﬁí bude vo februári
inštalovaná výstava.
Do súťaže je možné prihlásiť fotograﬁe vo
formáte JPG, maximálna veľkosť je 500 kB.
Rozmery nie sú obmedzené, odporúčané
rozlíšenie je max. 1200 až 1600 bodov (dlh-

šia strana), minimálne aspoň 800 bodov.
Súťažné fotograﬁe treba pre rovnosť šancí
a anonymné hodnotenie užívateľmi dodávať bez rámčekov a vodoznakov. Hlasovať
môžu užívatelia, ktorí sú na portáli regis-

trovaní aspoň tri mesiace, fotograﬁe môžu
bodovať a komentovať. Autori fotograﬁí
s najväčším počtom bodov v jednotlivých
témach budú odmenení cenou užívateľa
www.ephoto.sk.
(mr)
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Galakoncert úcty
k starším tentoraz
na ľudovú nôtu
Vrchol tohtoročných kultúrnospoločenských
podujatí, ktorými si mestská časť Nové
Mesto uctieva
svojich seniorov, sa niesol
v znamení kvalitnej ľudovej
hudby. A tradičný jesenný Galakoncert úcty k starším ponúkol skutočne poriadnu „porciu“ – v dvojhodinovom programe
vystúpilo viac než 150 účinkujúcich zo Slovenska, ale
aj zo susedného Česka. Bohatý program prilákal do
veľkej sály Istropolisu tisícku Novomešťanov. „V Novom
Meste sme si povedali, že to tento rok poriadne roztočíme. S podujatiami pre vás, seniorov, sme začali už
v septembri a skončíme až v apríli. Seniori si totiž zaslúžia pozornosť nielen v októbri, počas Mesiaca úcty
k starším,“ povedal v príhovore starosta Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorý si na záver spolu so zaplneným
Istropolisom zaspieval aj obľúbenú pieseň Slovenské
mamičky. Novomestských seniorov, ktorí prijali pozvanie na galakoncert, čakalo po predstavení aj malé občerstvenie a karaﬁát ako prejav úcty a vďaky.
(bor), snímka František Rajecký

Ocenenia za prácu
v miestnej kultúre
Vo štvrtok 8. novembra sa v Stredisku kultúry na
Vajnorskej zišli ľudia, ktorí aj v zložitých ekonomických podmienkach venujú práci v kultúrnej sfére
veľa nadšenia, úsilia aj svojho voľného času. Uskutočnil sa tu slávnostný večer pracovníkov miestnej kultúry. František Repa a Róbert Benda, ktorí

Poézia zmenila večer na sviatočný

Juraj Sarvaš je charizmatický a srdečný hostiteľ. Dobre to vedia aj jeho hostia, ktorí počas dlhých 22 rokov
vždy do posledného miesta zaplnili sálu v Dome kultúry
na Kramároch. Nesklamal ich ani 125. Poetický večer
pri sviečkach, venovaný pamiatke slovenského básni-

Dva splnené sny
„Keby nebolo obetavcov, bola by dnes v slovenskej
kultúre púšť,“ takto neveselo zhodnotila situáciu
vo vydávaní domácej literatúry spisovateľka Viera
Švenková. Našťastie, stále ešte existujú ľudia ako Dr.
Eulália Sedláčková, ktorá vo svojom vydavateľstve
SEN podporuje slovenskú, a najmä ženskú literárnu
tvorbu. Vďaka nej uzreli svetlo sveta druhé vydanie
knihy Viery Švenkovej Rýchlokurz sebaobrany, a zároveň nežná zbierka poézie Súhvezdia snov od Jany
Vozníkovej. Druhú autorku Novomešťania dobre poznajú osobne, riadi totiž knižnicu na Pionierskej ulici.
Plná energie a nápadov pripravuje pre malých aj veľkých milovníkov pekného slova literárne a hudobné
zážitky - besedy so spisovateľmi a inými zaujímavými

20

osobnosťami či obľúbené „čítačky“. Vďační čitatelia
preto zaplnili sálu Strediska kultúry do posledného
miesta. Milú slávnosť krstu kníh, spojenú s čítaním
ukážok z diel, sprevádzali mimoriadne srdečné gratulácie. O hudobný program sa postaral harﬁsta Jakub
Rizman.
Jana Škutková, snímka Ivan Lacika

Novomestskí seniori
majú radi divadlo
Štyristo novomestských seniorov prijalo koncom októbra pozvanie od mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
do Slovenského národného divadla. V rámci Mesiaca

v roku 2012 dosiahli okrúhle pracovné jubileá,
prevzali ďakovné listy od predstaviteľov mestskej
časti. Ocenenie si však zaslúžia aj ostatní zamestnanci, ktorí odvádzajú mnohokrát málo viditeľnú,
ale veľmi dôležitú prácu. Prispievajú k vzdelávaniu,
vytvárajú podmienky na príjemný oddych a pripravujú hodnotné kultúrne podujatia pre obyvateľov
Nového Mesta aj ostatných Bratislavčanov.
(jš), snímka František Rajecký

ka Miroslava Válka pri príležitosti jeho nedožitých 85.
narodenín, a zároveň 15. výročiu založenia Akadémie
múzických umení v Banskej Bystrici. Poslucháči dramatickej fakulty sa pravidelne podieľajú na príprave
programu. V tento výročný večer sa k študentom herectva pripojila aj popredná klavírna umelkyňa profesorka
Eva Cáhová.
Spomienkami na veľkého básnika a udalosti zo života
umeleckej akadémie prispeli do rozhovorov minister
školstva Dušan Čaplovič, rektor školy, divadelný a televízny režisér Matúš Oľha i mnohí prítomní hostia.
Na Poetický večer v Dome kultúry pozýva Juraj Sarvaš
v tomto roku ešte raz, a to 17. decembra o 19. h. Svojou vianočnou atmosférou naladí všetkých milovníkov
dobrých veršov na nadchádzajúce sviatočné dni.
Jana Škutková, snímka František Rajecký

úcty k starším im mestská časť za podpory sponzora
zakúpila lístky do činohry na inscenáciu Kvarteto od
britského dramatika Ronalda Harwooda. Predstavenie im bolo tematicky blízke
– inscenácia s veľkou dávkou
typicky anglického humoru,
v ktorej možno vidieť skvelé
výkony takých hercov ako Emil
Horváth, Mária Kráľovičová či
Emília Vášáryová, je o starobe a
víťazstve nad ňou. O veľkom záujme Novomešťanov o divadlo
svedčí aj to, že rezervované sú
už všetky lístky na decembrové
predstavenie Kvarteta. Tí, ktorí
sa do divadla tentokrát nedostali, nemusia smútiť – takéto
podujatie mestská časť určite
ešte zopakuje.
(bor),
snímka František Rajecký

Pozvánka na zimný maratón
V januári 2013 sa v Novom Meste
uskutoční už piaty ročník zimného
maratónu. Na svoje si prídu vyznávači horského behu, ale aj horských bi-

cyklov. Zimné podujatie je jediným
svojho druhu v slovenskom a stredoeurópskom regióne a bude sa konať
s podporou mestskej časti Nové Mesto.
V sobotu 19. januára o 11. h budú súťažiť v rámci MTB preteku horskí cyklisti, čaká na nich trať dlhá 29 kilometrov
a prevýšenie 650 metrov. V nedeľu
20. januára o 11. h ich vystriedajú
bežci na trati dlhej 9,7 kilometra
s prevýšením 160 metrov. V oboch
prípadoch je štart aj cieľ na Železnej
Studienke. Všetky dôležité informácie
- vrátane termínov, registrácie, podmienok či štartovného - nájdete na stránke
www.stupavskymaraton.sk.
Ján Borčin

Prvenstvo našich športových
gymnastiek
V sobotu 10. novembra sa konali
v Bratislave Majstrovstvá Slovenska
v športovej gymnastike - Teamgym.
Športovej súťaže, ktorú usporiadala
TJ Sokol, sa zúčastnili aj dievčatá zo
základnej školy Za kasárňou. V konkurencii ôsmich družstiev obsadili
naše žiačky 1. miesto a stali sa Majsterkami Slovenska pre rok 2012.
Juniorky z rovnakej školy obsadili
4. miesto.
Hanka Mokošová

Najmladší
majstri sveta
Už minulý rok sme vás informovali
o úspechu mladého Novomešťana Dávida Gavalca (11 rokov) na majstrovstvách sveta v karate. Začiatkom novembra 2012 v talianskom meste Marina di Carrara titul majstra sveta vo
svojej kategórii obhájil. Spolu s ním

úspešne reprezentovali Slovensko Nikita Hammer (8 r.), Patrik Seman (7
r.) a Jakub Šášov (7 r.). Všetky mladé
športové nádeje trénuje v klube Freestyle Karate Academy 81-násobný
držiteľ titulov majstra sveta v karate,
kempe, kung fu a kickboxe Roman
Volák. Bilancia medailí úspešných
detí je 15 zlatých, 11 strieborných
a 2 bronzové medaily. Hodiny driny
stáli za to, malí zverenci aj ich rodičia ďakujú trénerovi Volákovi za čas
a pozornosť. Pripájame sa a srdečne
blahoželáme!
Jana Škutková,
snímka Peter Gavalec

Tip pre deti a rodičov:
Mestečko povolaní
„Moje mesto“ je interaktívna výstava,
ktorá pomáha deťom zorientovať sa vo
svete povolaní a od 15. novembra 2012
do 15. mája 2013 ju nájdete v Detskom
múzeu SNM v Bratislave. Návštevníci
môžu nazrieť do zákulisia miest, ktoré
bežne navštevujú. Oboznámia sa s povolaniami v obchode či zdravotnom
stredisku, viac sa dozvedia o ich chode.
Expozíciu pripravilo občianske združenie EDUPLEX, ktoré sa snaží podporovať a rozvíjať talent detí pre ich vhodnú
neskoršiu profesijnú orientáciu. Je určená nielen pre deti predškolského veku,
ktoré sa hrou dozvedia o náplni práce

jednotlivých profesií, ale i pre staršie
deti.
(jš)

Návštevy školákov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším spestrili program
a rozveselili členov klubov seniorov.
Starší ľudia priúčajú deti už takmer
zabudnutým technikám ručných
prác, odovzdávajú svoje skúsenosti.
Deti na oplátku potešia starkých spevom či tancom a zaplnia miestnosti
veselým smiechom.
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INZERCIA:
Inštalatér – lacno a rýchlo. Kontakt: 0904 572 977
Potrebujete pomoc s predajom, odkúpením alebo vyradením starého
motorového vozidla z evidencie? Autobazár s 20 ročnou skúsenosťou
vám rád poskytne svoje služby.
Bližšie informácie: pán Stano, tel.: 0903 726 444, www.bilmar.sk

Folk country sála
vstupuje do 12. ročníka
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Inzercia 12-06-2012
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Pred viac než jedenástimi rokmi založilo Stredisko kultúry na
Vajnorskej tradíciu ojedinelú nielen v Bratislave. Z rozsiahleho
rebríčka českých a slovenských interpretov folkovej a country
hudby vybrali pravidelní návštevníci Strediska kultúry svojich
EKO-podnik VPS ponúka na odpredaj vyradený majetok: počítač /r.1995/,
obľúbených interpretov a na dlhé roky tak ovplyvnili koncerttelefónnu ústredňu Panasonic /r.1996/ a zostavu - počítač, monitor,
ný program.Z najznámejších mien spomeňme aspoň Jaromíra
tlačiareň /r.1994/. Bližšie informácie na č. tel. 4425 9188.
Nohavicu, bratov Nedvědovcov, Pavla Bobeka, Vieru Martinovú,
Ponuky očakávame do 10.12.2012.
Naďu Urbánkovú, Pavla Plíhala, Wabiho Daněka, Vlastu Redla,
Alana Mikušeka a skupiny Kamelot, Zelenáči, Fešáci, Poutníci,
Žalman a spol., Neřez či Belasí.
„Niektoré skupiny sú veľmi obľúbené a ľudia si žiadajú
opakovanie koncertov. Dostávame od návštevníkov aj nové
tipy na mladé kapely a občas ich zaradíme. Interpreti už našu
tradíciu poznajú a sami sa pýtajú, či by u nás mohli vystúpiť,“
hovorí František Repa, ktorý sa podieľa na organizácii koncertov od samého začiatku.
Všetky druhy rámarskych prác
Koncom októbŠiroký výber rámov a paspárt
ra sa svojim priazAntireflexné číré obrazové sklo CLARYL
nivcom predstaviVýroba zrkadiel na mieru
la skupina Žalman
Odborné poradenstvo profesionálneho výtvarníka
a spol. v novom obPohodlné parkovanie pri prevádzke
sadení. Na klávesy
OTVÁRACIE HODINY
Návštevu mimo otváracích
Pondelok 12:00 - 16:00
hodín je možné dohodnúť
a basovú gitaru
Utorok - Piatok 12:00 - 17:30 telefonicky.
hral Petr Novotný,
Dajte si zarámovať Vaše darčeky s Vianočnou zľavou až
Da
Platí do 31.12.2012
na gitaru a ﬂautu
Pavel Malina, spievala Míša Hálková.
inzerat HLAS 1_8 91x61 mm.indd 5
13. 11. 2012 11:12:11
Tridsať rokov na scéne dáva možnosť zostaviť repertoár z nových i starších hitov a verní poslucháči to s nadšením ocenili. Veď aj keď Zbylo málo, málo koní...,tento hudobný štýl má
1. Kancelárske priestory v administratívnej budove na Hálkovej č. 11
v Bratislave stále množstvo priaznivcov.
Na 3. poschodí:
Posledný koncert tohto roka bude 13. decembra 2012 o 19. h.
Kancelária č. 315 (13,4 m²)
Vianočný koncert uvedie skupina RANGERS alias Plavci, ktorá
a č. 316 (29,97 m²)
si pripomína 48. výročie svojho vzniku. O jej histórii František
Kancelária č. 317 (14,90 m²)
Repa hovorí: „Skupina vznikla v roku 1964, keď sa na rieča č. 318 (15,10 m²)
ke Lužnice dohodli Milan Dufek s Antonom Hájkom, že zaDvojice kancelárií sa
ložia kapelu. Priviedli Mirka Rihoška, Jana Vančuru, Jiřího
prenajímajú ako celok.
Veissera a Rangers zahrali vo Vinohradskej sokolovni za prvý
honorár – pivo a párky.“
Na Slovensku po prvýkrát vystúpili v roku 1967 v známom
Na 4. poschodí:
PKO. Rok 1971 im však priniesol problémy s názvom skupiny.
Kancelária č. 401 (17,20 m²)
Na konci istej kritiky sa objavila veta: “Prečo sa tých šesť symKancelária č. 403 (14 m²)
patických chlapcov volá ako americkí zabijaci vo Vietname?“
Spojené kancelárie 412 a 413 (29,63m²)
To bolo príčinou tlaku Pragokoncertu na ich premenovanie a
Spojené kancelárie 416 a 417 (75,91m²)
na scéne sa objavili Plavci.
2
V roku 1990 sa hudobníci vrátili k pôvodnému názvu
Cena za prenájom kancelárií: 68 €/m za rok + cena služieb
Rangers. Skupina získala mnoho ocenení na festivaloch doma
i v zahraničí a v roku 1994 platinovú platňu za dva milióny pre2. Skladovacie priestory v krytoch civilnej obrany
daných nosičov.
Kryty CO sa nachádzajú v suterénoch obytných domov, preto prevádzka skladu
„V budúcom dvanástom ročníku sa poslucháči môžu tešiť
nesmie byť rušivá. K dispozícii sú plochy s rozsahom od 70 do 210 m².
na
Frantu Nedvěda vo februári, na kapelu Kamelot v apríli
Cena za prenájom krytov CO: 20 €/m2 za rok
a na ďalších obľúbených interpretov, s ktorými sme už teraz
dohodli podmienky. Zachováme aj pekný zvyk žrebovania
Bližšie informácie získate na MÚ Bratislava – Nové Mesto na Junáckej č. 1,
vstupeniek, vďaka ktorému niekoľko šťastlivcov získa vždy
na oddelení správy bytov a nebytových priestorov,
lístok na ďalší koncert,“ dodáva František Repa.
tel.: 02/ 49 253 318, 44 258 426, 44 258 427).
Jana Škutková, snímka František Rajecký

Mestská časť BANM ponúka na prenájom:
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STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA NOVÉ MESTO, VAJNORSKÁ 21
tel.: 44373771, 44372620
e-mail: info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk
PODUJATIA PRE DETI
6. 12. 2012 o 13,30 h Mikuláš s darčekmi – Divadlo Ludus s predstavením pre deti od 5 rokov Vyšla
hviezda nad Betlehemom, vstup voľný
HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY
Čaj o piatej, vždy v sobotu o 17. h
1. 12. 2012, HS UNI, hudba 60.-90. rokov
8. 12. 2012, HS LIVE, Mikulášsky večer
15. 12. 2012, VIŠTUČANKA, Vianoce s dychovkou
22. 12. 2012, HS MERYTAN, Vianočný čaj
2. 12. 2012, nedeľa 16. h
Krajské kolo súťaže komornej hudby –
Divertimento muzicale

5. 12. 2012, streda 17.30 h
Zážitkové cestovanie –komentovaná fotoshow
12. 12. 2012, streda 18. h
Cesta za poznaním
pre tých, čo hľadajú odpovede na základné životné
otázky
13. 12. 2012, štvrtok 16. h
Klub Patchwork
18. 12. 2012, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok,
pravidelné stretnutie členov a záujemcov
19. 12. 2012, piatok 17. h
Informačné centrum zdravia – Ezoterické Vianoce
pre záujemcov o zdravý spôsob života (prednášky,
cvičenia, zdravá výživa)
20. 12. 2012, štvrtok 16. h
Klub priateľov opery
VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (ĎALEJ VSZ)

7. 12. 2012, piatok 15. h
Kultúrny festival seniorov,
hudobno-zábavný program, hosť Maja Velšicová.
Podujatie s podporou VÚC

8. 12. 2012, sobota 8. – 12. h
VSZ mincí, medailí, odznakov, bankoviek, starých
pohľadníc, telefónnych kariet, kníh, ﬁlatelie,
plagátov, gramofónových platní

12. 12. 2012, streda 19. h
Koncert S Rock and rollom na koniec sveta
s najznámejšími interpretmi rokenrolovej hudby
The Buttons, Laco Lučenič, Goodbye Lenin,
Vasko Velčický, Jožo Barina a iní

15. 12. 2012, sobota 8. – 12. h
VSZ elektro, domácich, rybárskych a foto potrieb
a modelov automobilových, železničných, leteckých a lodných

Ponúkame kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie podujatia pre stredné školy, tel. 4437 3771,
4437 2620.
Prenájom priestorov na semináre, spoločenské
posedenia, prezentácie, tel. 4437 2620.
Výroba reklamy od vizitiek po transparenty - vrátane graﬁckých návrhov, tel. 4437 2512.

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
Stromová 18, tel.: 54 77 11 48
http://www.skvajnorska.sk,
e-mail: dkkramare@chello.sk
PODUJATIA PRE DETI
1. 12. 2012, sobota 16. h
Tanečný kolotoč s Disko Jarkou v maskách
anjelikov, čertov, Mikulášov, vianočných hviezdičiek
a iných
8. 12. 2012, sobota 16. h
Prišiel k nám Mikuláš! - stretnutie detí
s Mikulášom a vianočnou rozprávkou
Dohviezdny večer s Divadlom PIKI
UMELECKÉ PROGRAMY
17. 12. 2012, pondelok 19. h
Vianočný 126. poetický večer s Jurajom Sarvašom
KURZY (zápisy január 2013)

13. 12. 2012, štvrtok 19. h
RANGERS alias PLAVCI, Vianočný koncert z cyklu
Folk country sála

4. - 19. 12. 2012
DETVIANSKA UMELECKÁ KOLÓNIA predstavuje

Škola pred škôlkou
cvičenie pre deti od 15 mesiacov do 3 rokov s mamičkami na MD, s hudobným sprievodom, utorok
10. h - 11.30 h

26. 12. 2012, streda 17. h
Štefanská zábava s HS KARTAGO

Návštevný čas výstav: pondelok - piatok
14. h – 18. h, v sobotu a nedeľu v rámci podujatí.

ZUMBA pre dospelých
utorok 17. h – 18. h

31. 12. 2012, pondelok 20. h
SILVESTER 2012, do tanca hrá HS SKAN.
Vystúpenie tanečnej školy GALA a cimbalovej
muziky Kuštárovci

Predpredaj vstupeniek: pondelok – streda
16. h – 19. h a jednu hodinu pred podujatím
v SK BNM Vajnorská 21, tel. 02/44373763.
Zmena programu vyhradená.

Zdravotné cvičenie na problémy s chrbticou
s prvkami jogy - začiatočníci,
štvrtok 17. – 18.30 h

KLUBOVÉ PODUJATIA

VÝSTAVY

KURZY (zápisy január – február 2013)

3., 10., 17. 12. 2012, pondelok 18. h
Sahadža joga - ako sa zbaviť stresu
pokročilí, vstup voľný

Nemecký jazyk
pre začiatočníkov a pokročilých – 1 x týždenne
50 hodín

4., 11., 18. 12. 2012, utorok 18. h
Sahadža joga - ako sa zbaviť stresu
začiatočníci, vstup voľný

Keramika pre deti
1x týždenne, streda 17. – 19. h

Služby - prenájom priestorov na semináre,
spoločenské posedenia, prezentácie
Predaj vstupeniek: pondelok, utorok, streda
od 16. h do 19. h.
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia
predstavenia. Zmena programu vyhradená.
Vstupenky nerezervujeme.

Keramika pre dospelých
1x týždenne, pondelok 17. - 20. h, utorok 17. – 20. h
Výtvarné techniky
maľba, kresba, graﬁka a kombinované techniky
pre dospelých, 1 x týždenne, utorok 17. – 20. h
Výtvarné štúdio
základné princípy kompozície obrazu, teória farieb
a perspektívy
Výtvarná škola D. Zacharovej
pre malých aj veľkých a príprava na školy
umeleckého zamerania, 1 x týždenne,
štvrtok 15.30 – 17.45 h, piatok 14.30 – 16.45 h
Šijeme s Burdou, škola strihov a šitia
utorok, streda, štvrtok 17. – 20. h
Joga pre dospelých
1x týždenne, utorok 17.15 h – 18.45 h
KURZY A SEMINÁRE
Moderovanie a komunikácia, Etiketa a verejné
vystupovanie, Rozvoj osobnosti, Poznaj svoj hlas,
Fotograﬁa, Pletenie z papiera, Tvorivé písanie,
Objav svoj hlas - zápis
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PREDAJ:

POZEMKY KOLIBA  VTÁČNIK
od 552 do 1225 m2

Stavebné pozemky
na výstavbu rodinných
domov s inžinierskymi
sieťami (vodovodná
a kanalizačná prípojka,
NN prípojka, plynovod)
ukončenými na pozemku
a s územným rozhodnutím.
Jedná sa o 6 samostatných
pozemkov (detail v nákrese).

Inzercia 12-07-2012

Kontakt:
Mgr. Alexandra Malaschitzová
0911 782 347

