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Eurofondy sme nakoniec získali!
Tržnicu rozohrá mladistvé umenie
Máme nový futbalový klub
Kto otvorí Kultúrne leto?

Milí Novomešťania,
pravidelní čitatelia si už zvykli, že v Hlase upozorňujeme na pripravované investície, rekonštrukcie
a prestavby. Aj na to, že informujeme o úsilí samosprávy zabezpečiť finančné prostriedky z grantov
a alternatívnych zdrojov, ktoré rozširujú možnosti na rozvoj mestskej časti nad rámec rozpočtu.
No dobrá správa, ktorú dnes nájdete na stránke
aktualít, je vskutku mimoriadna. Takmer 4 milióny
eur z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a k tomu približne milión eur z nórskych
fondov podporí rekonštrukcie školských zariadení, verejných priestranstiev i športovísk. A to znamená finančnú injekciu do úsilia o skvalitnenie
života Novomešťanov v nebývalom rozsahu. Snáď ešte dôležitejšie je,
že prichádza v období, keď celá verejná správa hľadá rezervy a kladie
dôraz na úsporné opatrenia. Niekoľkoročné úsilie prinieslo ovocie, teraz
nás čaká intenzívna príprava a precízna realizácia plánovaných projektov, aby sme dodržali prísne podmienky a lehoty na čerpanie finančnej
pomoci. Zvýšený stavebný ruch zaregistrujú takmer všetky novomestské
štvrte. Prípadné dočasné obmedzenia súvisiace s výstavbou iste prijmeme s pochopením, veď ich výsledok nám bude prinášať radosť a úžitok
po dlhé roky.
K nadchádzajúcemu letu neoddeliteľne patrí voľný čas a aktívny
oddych. Jún plný netradičných i inšpiratívnych zážitkov pripravili
organizátori festivalu Tutti Frutti. Tržnicu na Trnavskom mýte ukáže
v neobvyklom svetle - ako zaujímavý, cenný priestor, ktorý má svoje pevné miesto v kolorite mestského života.
Koncert Zuzany Smatanovej 21. júna odštartuje Novomestské kultúrne
leto. Hudba v podaní interpretov rôznych žánrov, škála športových podujatí i zábavných programov poteší všetky generácie a bude nás sprevádzať po celé leto. Stačí len prijať srdečné pozvanie a na čerstvom vzduchu
čerpať optimizmus i dobrú náladu.
Jana Škutková
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Narodili sa s talentom?
Zdá sa neuveriteľné, čo dokážu dnešné
deti. Tretiačka Danielka Majerová
zvíťazila medzi spevákmi v súťaži
Talent Nového Mesta. Bez hudobného
sprievodu zaspievala náročnú skladbu s istotou a úsmevom. Potom sa ešte
pochválila, že píše knihu a chcela by
hrať vo filme, ktorý podľa nej nakrútia.
Piatak Mattias Müller si za svoj hudobný nástroj zvolil súpravu bicích. A hoci
bubnuje len dva roky, porota mu jednohlasne prisúdila prvé miesto v jeho
kategórii. Publikum očarili aj ďalší
mladí súťažiaci. Ak im láska k umeniu vydrží, možno nebudú ľutovať

hodiny driny a z novomestského Strediska kultúry raz vykročia na oveľa
väčšie pódiá. Držme im palce!

Nové Mesto získalo milióny
z europeňazí. Na školy aj parky
Skvelá správa pre Nové Mesto! Naša
mestská časť získala takmer štvormiliónový balík z eurofondov, vďaka ktorému
bude možné zrekonštruovať ďalšie školy, škôlky aj parky. Nové Mesto uspelo
so svojou žiadosťou ako jedna zo šiestich
samospráv v Bratislavskom kraji. A to nie
je všetko – ďalších zhruba milión eur
dostane mestská časť z tzv. nórskych fondov. Za tieto peniaze sa na mieste bývalého cykloštadióna vybuduje verejný park,
ozdraví sa lokalita Gaštanica v lesoparku
a finančne sa podporí aj výstavba novej
materskej školy na ulici Za kasárňou. Ide
o historickú chvíľu – takýto balík peňazí
z európskych zdrojov získalo Nové Mesto
po prvý raz.
Po rokoch príprav, očakávaní, sklamaní
a ďalších príprav dotiahla naša mestská
časť svoje úsilie do úspešného konca.
V rámci Integrovanej stratégie rozvoja
mestských oblastí (ISRMO) získala vyše
3,7 milióna eur. „Máme 14 mesiacov
na to, aby sme z týchto prostriedkov zrekonštruovali osem škôl a škôlok, revitalizovali niekoľko verejných priestranstiev
a obnovili zdevastované bývalé osvetové stredisko na Ovručskej ulici,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.
Rekonštrukcia čaká základné školy Odborárska, Za kasárňou, Česká a Riazanská –
zateplenie, výmena okien, oprava striech.
Vďaka tomu výrazne ušetria na energiách a ušetrené peniaze môžu použiť
na nákup školských pomôcok, na knižnicu či pre učiteľov.
Vynovený vzhľad čaká aj školské areály
a športoviská. Napríklad na Základnej škole Za kasárňou sa môžu tešiť na špecialitu
– digitálne interaktívne ihrisko. Obnovené budú aj materské školy Rešetkova,
Osadná, Letná, Šancová. S rekonštrukciou
škôlky na Odborárskej sa začalo už v lete
2013 – už koncom minulého roka bola
hotová nadstavba s dvomi novými triedami a sociálnym zázemím.
Na Ovručskej mestská časť v rámci

ISRMO zrekonštruuje komunitné centrum, ktoré bude slúžiť miestnej komunite. Revitalizácia čaká aj dve verejné
priestranstvá – park Hálkova a Rešetkova-Osadná. „Cieľom je obnoviť v priestore
zeleň, vybavenie mobiliárom a vybudovanie športovísk pre deti a dospelých,
ktoré budú prístupné bez obmedzení
pre všetkých nadšencov športu,“ vraví
vedúca oddelenia štrukturálnych fondov
a verejného obstarávania na miestnom
úrade Daša Effenbergerová.
ISRMO je jednou zo stratégií Operačného programu Bratislavský kraj, v rámci
ktorého sa samosprávy mohli uchádzať
o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Riadiacim orgánom
Operačného programu Bratislavský kraj
je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom integrovaných
stratégií je zvyšovať kvalitu života predovšetkým v mestských oblastiach ohrozených alebo postihnutých fyzickým zničením a sociálnym vylúčením.
Starosta Rudolf Kusý vyzdvihol prácu pracovníkov miestneho úradu, vďaka ktorým bolo Nové Mesto v rámci
ISRMO úspešné. „Pani Effenbergerovú
za dlhodobé úsilie pri získavaní
finančných prostriedkov, vedúcu hospodárskeho a finančného oddelenia,
pani Ondrovú, pána Matoviča, ktorý
má na starosti verejné obstarávanie,

pracovníkov investičného oddelenia
pod vedením pána Baníka, oddelenia
právneho, životného prostredia a mnohých ďalších,“ vymenúval starosta.
Ďalší rozvoj Nového Mesta bude
možný aj vďaka grantu z tzv. nórskych
fondov (Finančný mechanizmus EHP
a Nórsky finančný mechanizmus). Mestská časť ako jeden z partnerov v projekte, ktorého predkladateľom je hlavné
mesto Bratislava, môže počítať so sumou
asi jeden milión eur. Budú investované do troch projektov. Na mieste, kde
stál bývalý cyklistický štadión, vyrastie
verejný mestský park s funkciami športu
a rekreácie, kde si návštevníci budú môcť
aktívne oddýchnuť. Druhý projekt sa
týka revitalizácie Gaštanice, v rámci ktorej bude ozdravený miestny ekosystém,
objaví sa nová výsadba a pribudne relaxačná zóna s hracími prvkami. A do tretice: Za kasárňou vyrastie nová „Zelená
škôlka“ so štyrmi triedami, kanceláriami,
herňou a malou jedálňou. Vďaka príspevku z nórskych fondov bude mať budova
materskej školy vegetačnú zelenú strechu, ktorá bude plniť viaceré ekologické
funkcie: napríklad zadržiavať na území
dažďovú vodu, regulovať odparovanie
vody, teplotu, vlhkosť vzduchu a znižovať
energetickú náročnosť budovy.
(bj)
Snímka František Rajecký

O P B K

operačný
program
bratislavský
kraj

Investícia do vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Nechceme ďalší Manhattan!
Na ploche oproti Zváračskému ústavu medzi Račianskou
a Kukučínovou ulicou (bývalé Mlyny a pekárne) chce vlastník
postaviť ďalšiu výškovú budovu. Mestská časť Bratislava - Nové
Mesto hovorí jasné NIE.
Postupné nahradzovanie továrenských
budov či výroby bytmi, obchodmi alebo
administratívou je správne. Prostredie
okolo nás je zaťažené dosť a priemysel
treba postupne z mesta vytlačiť. Napokon
Mlyny a pekárne, Chemické závody, Figaro či Palma boli kedysi na okraji mesta,

prípadne až za ním a súčasťou mesta sa
stali až rozrastaním sa Bratislavy.
Najlepšie, samozrejme, je, keď sa priemyselná budova nebúra, ale architekt sa
„vyhrá“ a dá jestvujúcemu objektu novú
náplň. V prípade Mlynov a pekární je už
na novú náplň neskoro. Už nejaký čas sú
totiž zbúrané. Teraz je pre nás dôležité, čo
tam má stáť.
V návrhu zmien a doplnkov bratislavský magistrát podporuje návrh investora na dve výškové budovy. S tým
jednoznačne nesúhlasíme. Nesúhlasíme s tým, aby sa objekt známy ako Kukurica stal budovou, ktorej sa ďalšia okolitá zástavba bude prispôsobovať. Nesúhlasíme
s tým, aby sa opakoval rok 2011, kedy
nám mestskí poslanci schválili zmeny
územného plánu a umožnili výškovú
zástavbu na Račianskej ulici za Lidlom. Nesúhlasíme s ďalším Manhattanom.
Ak hlavné mesto zmení územný plán tak, že
umožní stavať výškovú budovu na ďalšom
pozemku, bude to znamenať len jedno.
Tlak majiteľov pozemkov stavať na okolí
ďalšie výškové budovy. A to nechceme!
Rudolf Kusý
Snímky Ján Iľanovský

Nežiaduci výškový kontrast
s okolitou zástavbou je v prípade
Manhattanu ešte výraznejší
O tom, čo bude na mieste bývalých
Mlynov a pekární, sa rozhoduje práve
teraz. Mení sa totiž územný plán hlavného mesta. V pondelok 2. júna o 17. h
bude verejné prerokovanie zmien
a doplnkov v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca. Do 6. júna môže
každý svoje pripomienky poslať na
adresu okus@bratislava.sk. Všetky
informácie sú uvedené na stránke
www.bratislava.sk v časti „Rozvoj
mesta – Verejné prerokovávania“.

Miestni poslanci sa predstavujú

Mgr. Dan Sládek
Všetky stavebné rozhodnutia a oznámenia
na webe
V tomto volebnom období sa mi podarilo presadiť napríklad uznesenie
miestneho
zastupiteľstva, na základe ktorého
sa nedávno začali zverejňovať na internetovej stránke mestskej časti rozhodnutia
a oznámenia stavebného úradu. Intenzita
novej výstavby v našej mestskej časti v posledných rokoch opäť stúpa, jej územie sa
aj na základe rozhodnutí starostovho stavebného úradu čoraz viac zahusťuje. Preto
považujem za dôležité, že v týchto časoch

môžu už naši obyvatelia nájsť na internete
napríklad oznámenia o začatí územného
alebo stavebného konania a dozvedieť sa
tak, či sa v okolí ich domova neplánuje nejaká nová výstavba. (Príslušné informácie
a dokumenty nájdete na linku http://www.
banm.sk/uradna-tabula/, resp. po rozkliknutí ikony „Úradná tabuľa“ na titulke oficiálnej internetovej stránky MČ.)
Revitalizácia detského ihriska na
Plzenskej ulici
Tiež som rád, že sa mi spolu s miestnym poslancom M. Norovským a ďalšími
kolegami poslancami podarilo presadiť
zámer revitalizácie a modernizácie detského ihriska na Plzenskej. V súčasnosti sa
pracuje na projektovej dokumentácii, ktorá
bude podkladom pre následné verejné obstarávanie dodávateľa realizácie. Základ-

né parametre projektovej dokumentácie
sú nastavené požiadavkami od nás ako
miestnych poslancov a podnetmi občanov.
Aj touto cestou si dovolím poďakovať desiatkam obyvateľov príslušnej časti Tehelného
poľa za to, že sa zúčastnili niekoľkých sérií
našich poslaneckých stretnutí s občanmi,
na ktorých aktívne prezentovali svoje návrhy. Vďaka tomu bola napríklad pomerne
rýchlo vypracovaná úvodná štúdia. Architekt
totiž od nás dostal hneď na začiatku jasnú
predstavu o tom, ako chceme tento verejný
priestor zmeniť k lepšiemu – konečne tu
vznikne funkčná kombinácia detského ihriska, parčíka a športovej plochy.
Kontakty: 0905 200 032,
sladek.nove.mesto@gmail.com
(naďalej, samozrejme, platí aj e-mail
uvedený na internetovej stránke MČ)

Príspevky poslancov miestneho zastupiteľstva vyjadrujú osobné názory autorov. Redakcia do ich obsahu nezasahuje.
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V júni bude v Tržnici festival Tutti Frutti
Bežný nákup zeleniny či ovocia v priestoroch Tržnice na Trnavskom mýte sa počas júna premení na nevšedný zážitok. Vyše sto umelcov zo Slovenska, Česka a ďalších krajín sa predstaví
na unikátnom festivale. Inštalácie, performancie, happeningy, koncerty, prednášky, diskusie,
workshopy, tanečné vystúpenia, divadlo, premietanie, to všetko tu návštevníci budú môcť zažiť
od 28. mája do 30. júna v rámci podujatia Tutti Frutti - festivalu súčasného umenia a kultúry.
Festival pracuje s fenoménom tržnice
v dnešných mestách, kde v posledných
rokoch silnie pozícia nákupných centier. Tržnice a trhoviská však stále prinášajú do mesta jedinečné kvality, na ktoré
chce festival upozorniť. Inšpiráciou tohto festivalu je aj ikonická architektúra
Tržnice od významného slovenského
architekta Ivana Matušíka. Festival

do nej prináša nové impulzy v podobe
diel súčasného umenia od domácich
i zahraničných autorov, ušitých na mieru
pre jej priestor. Mnohé z diel sú založené na vzájomnej interakcii a spoluúčasti
predajcov a návštevníkov.
Jedným z cieľov festivalu je ukázať Tržnicu v novom svetle, poodhaliť jej príbehy a zaujímavé miesta, predstaviť ju ako
miesto s veľkým, no doteraz málo využitým potenciálom na spoločenský život
a kultúrny rozvoj mestskej časti. Festival
sa uskutoční počas plnej prevádzky Tržnice, čím poskytne jedinečnú príležitosť
zažiť súčasné umenie mimo tradičných
galérií, v podnetnom kontexte verejného priestoru.

Bohatý program festivalu pripravil
autor projektu, študent Vysokej školy
výtvarných umení Adam Novota spolu
s kurátorkou Petrou Čížkovou, v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Nové
Mesto a EKO-podnikom verejnoprospešných služieb, ktorý je správcom Tržnice.

	Performancie 		
a site-specific diela 		
vo verejnom priestore
V expozícii diel súčasného umenia uvidia diváci napríklad diela Ilony
Németh, Davida Černého, Klaudie
Kosziby, Britt Boutros Ghali, Jiřího
Davida, Erika Sikoru, Evy Filovej, Jána
Vasilku, Mareka Jarottu, Tamary Moyzes, Doroty Sadovskej, Erika Bindera,
Mareka Kvetana a mnohých ďalších.
Výnimočné zážitky poskytnú performancie, počas ktorých sa návštevníci
budú môcť stať priamymi účastníkmi
diel Kateřiny Šedej a umeleckej skupiny
Batežo Ka Mikilu, Marianny Mlynárčikovej a Zuzany Janečkovej, Dariny
Alster, Františka Kowolowského, Veroniky Bromovej, Jiřího Surůvky, Daniely Krajčovej a Zsofie Szemzo i ďalších
súčasných umelcov. Návštevníci si tiež
vypočujú špeciálnu skladbu zvukového
umelca Jonáša Grusku, skomponovanú
pre charakteristické červené ventilačné rúry Tržnice, uvidia filmy Anabely
Žigovej a Veroniky Obertovej a stretnú
sa s interaktívnymi dielami Jířiho Černického, Aleny Kupčíkovej a Viliama
Slaminku.

	Koncerty, 		
divadlo, workshopy
Okrem zvukových inštalácií rozozvučia Tržnicu aj hudobné skupiny Lyngam
Orchestra, Čankišou, Jamadan a ďalšie.
Súčasný tanec predvedú Divadlo Bardo
a David Synák. Kto rád tvorí, bude môcť
maľovať s Ateliérom Purpur, alebo si
vyskúša žonglovanie, vzdušnú akrobaciu a klauniádu so zoskupením školy
nového cirkusu CirKus-Kus. Súčasťou
dramatického programu bude aj Perzské pásmo tanečných súborov Rahat
Lukuma Zephyr.

	Prednášky, 		
diskusie, aktivizmus
Študenti Fakulty architektúry STU
prispejú počas festivalu k prebiehajúcemu výskumu priestoru Tržnice a predstavia projekty zamerané na premeny
objektu ako atraktívneho miesta pre predajcov i nakupujúcich. V programe sú
pripravené aj aktivity, ktoré reflektujú
dianie v meste, architektúru a ekológiu,
napríklad vystúpenie Kurta Gebauera
o fenoméne mestského záhradníčenia
alebo vlastivedné prechádzky M_P_ BA.
V rámci diskusného fóra vystúpi aj prorektor VŠVU Jozef Kovalčík, filmový kritik Peter Konečný a ďalší.
Názov podujatia Tutti Frutti (všetky druhy ovocia) hravým a ironickým
spôsobom odkazuje nielen na pôvodnú funkciu tržnice ako „paláca“ ovocia
a zeleniny, ale aj na pestrosť činností
a aktivít, ktoré na pár týždňov rozšíria
a obohatia ponúkaný sortiment.

Tržnicu na Trnavskom mýte čaká
neobyčajný mesiac plný zaujímavých
akcií. Festival bude určite príležitosťou
zažiť toto miesto inak. Príďte sa o tom
presvedčiť!
Zuzana Žúžiová, Dominika Belanská
Snímky Braňo Bibel,
archív skupiny Rahat Lukum
Kompletný program nájdete na stránke
festivalu www.tuttifrutti-festival.sk
Dianie v Tržnici môžete sledovať
aj na novej webovej stránke 		
www.trznica.banm.sk
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Mierová kolónia – názory, nápady, emócie
Okrem mládeže boli zastúpené
na prvom verejnom stretnutí
v Mierovej kolónii azda všetky
generácie. Najmladší účastníci pri chôdzi zápasili s plienkou i rovnováhou, patrili však
k centrálnym témam zhromaždenia, ktoré prinieslo mnoho
názorov, nápadov aj emócií.
Obozretnosť, podozrievavosť
a hnev sa striedali so záujmom,
zvedavosťou i pochopením.
V popredí však bol po celý čas
záujem o spoločné prostredie
a chuť zveľaďovať ho.
Najväčšie poďakovanie za uskutočnenie tohto stretnutia patrí predovšetkým
pánovi Gejzovi Kosztolányimu, ktorý
svojou činorodosťou výrazne pomohol
s prípravou a propagáciou, a pani Slávke Šebovej, riaditeľke waldorfskej školy,
kde sa stretnutie uskutočnilo.

Burza nápadov
Stretnutie v Mierovej kolónii bolo prvé
zo série plánovaných verejných zhromaždení, ktoré pripravuje Kancelária pre
participáciu verejnosti spolu s aktívnymi
miestnymi obyvateľmi. Zámerom stretnutí je zmapovať potreby a situáciu v jednotlivých štvrtiach Nového Mesta, aby sme
získali čo najkompletnejší obrázok celkovej situácie. Tu sa však proces nekončí,
naopak, len sa začína. Cieľom stretnutí je
totiž naplno využiť aktivitu a záujem obyvateľov a pretaviť ju do podoby občianskych projektov a zadaní pre samosprávu,
ktoré sa po hlasovaní občanov zakomponujú priamo do rozpočtu mestskej časti.
Mapovaniu potrieb poslúžil dotazník
Burza nápadov a úvod verejnej diskusie.
Ako najdôležitejšie sa ukázali témy, ktoré
prioritne hýbu celým Novým Mestom,
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teda doprava, zeleň a životné prostredie.
Rozmenené na drobné - ide o parkovanie, nebezpečnú rýchlu jazdu, nedostatočnú MHD, lepšiu starostlivosť o zeleň
a jej ďalšiu výsadbu či o väčšiu čistotu
verejných priestranstiev. Dominantne
však zazneli aj špecifické lokálne témy.
Nedostatok možností na voľnočasové
aktivity, najmä pre rodičov s deťmi a mládež. Veľkým problémom tejto štvrte je aj
kanalizácia. Na tieto problémy miestni už začali tvorivo reagovať. Snahou
o rekultiváciu miestneho parku ako
oddychovej zóny a vybudovanie rodinného centra.

Škola dokorán
Niekoľko dní po verejnom stretnutí
sa v Mierovej kolónii začal realizovať
projekt Škola dokorán prvou z plánovaných dielničiek. Pred Veľkou nocou
sa vyrábali stojany na vajíčka, zdobili
sa veľkonočné medovníky a plietli korbáče. Chystajú sa ďalšie štyri dielničky,
kde sa medziiným budú vyrábať hračky
starých materí a starých otcov i ďalšie
remeselné výrobky. Pripomeňme si
ešte raz zámer tohto projektu slovami jeho autorky Ľubice Nosčákovej:
„V Mierovej kolónii žije niekoľko rôznorodých komunít, ktoré si k sebe zatiaľ

len hľadajú cestu. Keďže tu nejestvuje
žiaden spoločný priestor, rozhodla sa
komunita rodičov, starých rodičov
a detí waldorfskej školy otvoriť priestory a aktivity školy pre všetky komunity,
aby v spoločných záujmových kreatívnych činnostiach mohli spolupracovať
a spolutvoriť dianie a prostredie Mierovej kolónie, ktorá ich všetkých spája.“

Štyri témy, štyri stoly
Po úvodných vystúpeniach a krátkej diskusii sa ľudia mohli pristaviť pri štyroch
stoloch, kde sa viac dozvedeli o plánovaných aktivitách, vyjadrili svoj názor či
rovno sa do nich zapojili. Okrem zámerov
rodinného centra a oddychovej zóny sa
prezentovali aj dva projekty podporené
v rámci participatívneho rozpočtu na rok
2014, ktoré vzišli z waldorfskej školy: Škola dokorán a Gaudiho dielnička. V závere
stretnutia sa prezentovali výsledky diskusií pri stoloch a dohodol sa ďalší postup.
Ako sa spomenulo už v úvode, stretnutie
prinieslo rôznorodé témy i celé spektrum
emócií. My z Kancelárie pre participáciu
dúfame, že toto stretnutie bolo jedným
z prvých krokov pri hľadaní spoločného.
Vedie nás k tomu opätovná skúsenosť, že
ľudia majú záujem o svoje okolie, o veci
verejné, a napokon i o seba navzájom.
Peter Nedoroščík, snímka Ján Ilavský

O čom rozhodujú obyvatelia
lokality na Škultétyho ulici
V minulom čísle sme vás informovali o priebehu a výsledkoch rokovaní s developerom o výstavbe
obytného súboru Škultétyho. Podarilo sa tu dosiahnuť európsky štandard. Vstup investora neznamená len výstavbu vlastného zámeru, ale aj investície do verejných služieb a zveľaďovanie spoločného.
Popri snahe urobiť z takéhoto postupu u nás všeobecný štandard sa budeme
snažiť aj o zavedenie ďalšieho dobrého
európskeho zvyku, že výstavba sa nielen
konzultuje, ale aj plánuje spolu so zainteresovanou verejnosťou.
V minulom čísle sme vás tiež informovali o tom, ako sa využije časť financií,
ktoré developer poskytol samospráve
ako náhradu za znižovanie kvality života okolitých obyvateľov počas výstavby.
Plánované využitie financií je výsledkom
verejných diskusií, ktoré sprevádzali
rokovanie s investorom a budú napĺňať
reálne potreby lokality. Prvú čiastku
vo výške 30-tisíc eur už investor previedol
na účet mestskej časti. Z nich sa na dohodnuté a vopred oznámené projekty použije
8-tisic eur (prostriedky dostanú materská
škola na Šancovej, klub seniorov Sibírska,
vybuduje sa zábradlie na Legerského ulici
a zrealizuje predložený projekt predzáhradiek na Račianskej ulici). Zostávajúca
suma 22-tisíc eur sa opätovne stane predmetom verejnej diskusie.
Priebeh a formát tejto verejnej diskusie
pripravuje na podnet starostu Kancelária
pre participáciu verejnosti, a to tak, aby

diskusia bola čo najtransparentnejšia, aby
bola efektívna a mohol sa do nej zapojiť
každý obyvateľ lokality.
Celý proces zahŕňa štyri etapy: informovanie, navrhovanie, rozhodovanie
a realizáciu, pričom umožňuje rôznorodé
formy občianskej participácie. Cieľom
prvej, informačnej etapy je zasiahnuť
čo najviac obyvateľov lokality. Zahŕňa
nasledujúce spôsoby: list starostu a dve
informačné tabule - kontaktné body, kde
bude možné odovzdať aj vlastný návrh,
resp. informovať sa o podaných návrhoch
a celom procese. Jeden kontaktný bod –
fyzický - bude zriadený v centrále knižnice
mestskej časti na Pionierskej 12, druhý –
virtuálny - nájdete na pr.banm.sk.
Druhá etapa sa venuje predovšetkým
navrhovaniu, počas nej sa uskutoční
verejné stretnutie. Zámerom bude prezentácia procesu a zbieranie návrhov.
Po skončení sa návrhy budú spracovávať
do jednotnej projektovej dokumentácie.
Rozhodnutie o realizácii navrhovaných
projektov padne v tretej etape, ktorá
taktiež zahŕňa verejné stretnutie - jeho
zámerom bude prezentácia projektov
a rozhodnutie o tom, ktoré z nich sa zre-

alizujú v prípade, že bude viac projektov
než financií. Ako štvrtá etapa je naplánovaná realizácia projektov.
Peter Nedoroščík
Proces zahŕňa štyri etapy, pričom umožňuje
rôznorodé formy participácie:
I. INFORMOVANIE
- cieľom je zasiahnuť čo najviac obyvateľov
- môže zahŕňať nasledujúce spôsoby:
• List starostu

• Článok v Hlase NM

• Kontaktný bod - bude možné odovzdať
vlastný návrh a informovať sa o podaných
návrhoch a celkovom procese
fyzický bod - knižnica virtuálny bod - web

II. NAVRHOVANIE
1. Verejné stretnutie
- prezentácia a zbieranie návrhov
Spracovanie návrhov
- do jednotnej projektovej dokumentácie

III. ROZHODOVANIE
2. Verejné stretnutie
- prezentácia projektov a rozhodnutie,
ktoré sa budú realizovať. V prípade,
že bude viac projektov než financií,
možno využiť hlasovanie

IV. REALIZÁCIA

Na Kolibe „podrastie“ škôlka
Obyvateľov Koliby v posledných
rokoch pribudlo a tunajšia škola
i materská škola sa tešia čoraz väčšiemu záujmu. Základná škola získala nové triedy a telocvičňu ani nie
pred dvoma rokmi, v najbližších
týždňoch sa stavbári pustia do nadstavby a zateplenia materskej školy
na Jeséniovej ulici. „Strecha už zatekala a potrebovala súrnu opravu,
vďaka nadstavbe sa tento problém
vyrieši. Jednou z výhod stavebných
úprav bude zjednodušenie našej prevádzky, deti už nebudú musieť za
každého počasia prechádzať z triedy
do jedálne cez dvor MŠ. Prejdú tam
„suchou nohou“, pretože pribudne

spojovacia chodba medzi budovami
materskej školy.“ teší sa Mgr. Pavlína
Bojnanská, zástupkyňa riaditeľky ZŠ
s MŠ pre predprimárne vzdelávanie.
„Nové Mesto vyvíja maximálne úsilie, aby materské školy mohli navštevovať všetky deti od troch do šiestich
rokov. Každým rokom sa zvyšuje
počet miest v našich predškolských
zariadeniach, no záujem rodičov
stále prevyšuje možnosti. Kapacita
kolibskej škôlky sa po prestavbe zvýši o 36 miest,“ uviedol starosta Rudolf
Kusý.
Rekonštrukciu chce mestská časť
zrealizovať od 1. júna do 17. augusta,
čiže z väčšej časti počas letných prázd-

nin, aby sa prevádzka predškolského
zariadenia obmedzila čo najmenej.
Jana Škutková
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Prvé z nových trolejbusov
pôjdu najmä na Kramáre
Mestskí poslanci Tomáš Korček
a Libor Gašpierik s primátorom
Milanom Ftáčnikom
V týchto dňoch sa Bratislavčania
začínajú voziť v nových trolejbusoch.
Dopravný podnik Bratislava (DPB) začal
tento rok nakupovať moderné vozidlá dva trolejbusy prišli už začiatkom apríla,
do konca mája ich mesto bude mať pätnásť. Dvanásť z nich DPB nasadí do premávky, tri budú slúžiť na ďalšie školenie
vodičov. „Nové trolejbusy budú jazdiť
na linkách 206, 209, 210, 211 a 212,“
uviedol mestský poslanec JUDr. Tomáš
Korček. Linka č. 206 prepravuje ľudí

na trase medzi Autobusovou stanicou
na Mlynských nivách a Národným ústavom srdcovo-cievnych chorôb. Aj trolejbus č. 209 má konečnú na Kramároch
– pri Národnom onkologickom ústave.
Linky 211 a 212 takisto vozia cestujúcich na Kramáre.. Linka č. 210 je jednou
z najvyťaženejších, premáva na trase
medzi Autobusovou stanicou a železničnou Hlavnou stanicou. „Vďaka novým
vozidlám sa výrazne zvýši komfort
cestovania starším ľuďom a osobám
so zníženou pohyblivosťou. Nové trolejbusy sú nízkopodlažné, klimatizované
a disponujú aj vyklápacími plošinami
pre vozičkárov,“ konštatuje mestský
poslanec Ing. Libor Gašpierik. Trolejbusová doprava je navyše ekologická
a zo všetkých prostriedkov MHD má najnižšiu úroveň hluku a vibrácií.
Mesto modernizuje vozový park DPB
najmä vďaka prostriedkom, ktoré získalo z fondov EÚ. Ministerstvo dopravy

rozhodlo o poskytnutí čiastky takmer
40 mil. eur. Vyše 80 percent z tejto sumy
je krytých z Kohézneho fondu a takmer
15 percent zo štátneho rozpočtu. Zvyšných päť percent uhradí samospráva
hlavného mesta. Projekt sa teda podarilo
zrealizovať aj vďaka podpore zo strany
poslancov mestského zastupiteľstva. Prvé
z nových vozidiel mali pôvodne začať jazdiť po bratislavských uliciach od 1. mája.
Majú však množstvo nových ovládacích
prvkov, a tak sa DPB rozhodol termín ich
nasadenia do premávky z bezpečnostných dôvodov posunúť a predĺžiť školenia vodičov o jeden mesiac.
„Do konca budúceho leta nakúpi
mesto v niekoľkých fázach 120 nových
trolejbusov a 30 električiek, čo znamená historicky najväčšiu obnovu vozového parku dopravného podniku v tejto
oblasti,“ uzavrela mestská poslankyňa
Katarína Augustinič.
(tk)

Letné novinky v Škole varenia
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Courtom a Cinema City.
Naša Škola varenia má názov RADOSŤ
VARIŤ, a tento prístup chce odovzdať
svojim absolventom. „Polus City Center
sa už od svojho vzniku zaujíma a stará o komunitu návštevníkov nielen
z komerčného hľadiska. Unikátna škola varenia pomáha verejnosti nájsť
vhodné formy stravovania a zdravej
výživy. Náš slogan Radosť každý deň
napĺňame reálnymi aktivitami, kurzy
varenia sú prístupné pre každého, kto
má záujem a chuť,“ uviedla marketingová riaditeľka Monika Karoliová.
KEDY A AKO:
Pravidelné kurzy varenia pre začiatočníkov aj skúsených kuchárov prebiehajú
5-krát v týždni, dopoludnia i popoludní. Mnohé kurzy sú bezplatné, stačí sa prihlásiť prostredníctvom e-mailovej
adresy varenie@poluscitycenter.sk Časť
kurzov môžete navštevovať za prijateľné
poplatky v rozmedzí cca 10 až 30 eur, ktoré si môže dovoliť každý záujemca.
Popri kurzoch pre širokú verejnosť
nájdete u nás ukážky a exhibície

vo varení so zaujímavými osobnosťami,
profesionálnymi kuchármi i celebritami.
Môžete tu zorganizovať narodeninové večierky, firemné párty a ďalšie
zaujímavé akcie s gastrotematikou.
Projekt Radosť variť podporujú partneri DECODOM, TESCOMA
a ELECTROLUX
Silvia Paprancová,
snímka Polus / Daša Šimeková
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Ak ste ešte nevyskúšali niektorý
zo zaujímavých kurzov, ktoré ponúka
od januára unikátna Škola varenia v Poluse, možno vás oslovia naše novinky.
V lete príde k slovu príprava jedla RAW,
stredomorská kuchyňa, zdravé lahôdky
z mäsa a rýb, ale aj kurzy varenia „len pre
mamičky“ a špeciálny kurz pre kuchárov
začiatočníkov (aj pánov).
V letnom období sa všetci chceme
stravovať ľahko a zdravo a čas strávený
v kuchyni využiť čo najefektívnejšie.
Kuchárske umenie nám predstavia gastro-profesionáli ako Martin Korbelič,
Ľubo Herko a tuniský kuchár Mimo
Aboudi. Svoje vlastné recepty odtajnia
Zuzka Vačková, Zora Czoborová, Bibiana
Ondrejková, Robo Papp a mnohí ďalší.
Termíny, časy a mená lektorov nájdete
na stránke www.poluscitycenter.sk
v rubrike Radosť variť alebo na Facebooku, na stránke nazvanej Radosť
variť - Škola varenia v Poluse.
Dobre vybavené kuchynské štúdio,
kde vám pomôžeme preniknúť do tajov
kulinárie, nájdete v Polus City Center
na 1. poschodí v uličke medzi Food

Mladí skrášlili zastávku na Kukučínovej.
Na autobus tu čakáte s mačkou
Čakanie na autobus na zastávke MHD na
Kukučínovej ulici spríjemňuje obyvateľom
veľká mačka. Nie, nejde o túlavé zviera,
ale o veľkú maľbu, ktorou mladí Bratislavčania skrášlili prístrešok zastávky. V rámci
projektu s názvom Namaľuj ciTy! sa členovia bratislavského Mestského parlamentu
mladých rozhodli takýmto spôsobom meniť
svoje mesto. „Vychádzali sme z toho, že v
Bratislave sa nachádza množstvo zdevastovaných či neupravených verejných zariadení a plôch - múry, zastávky, podchody

a mosty. Veríme, že práve tieto plochy by
mohli byť pýchou nášho mesta a vizitkou životných postojov a kreativity jej obyvateľov,“
povedal Hlasu Nového Mesta predseda parlamentu mladých Slavomír Oslej. Vlani tak
upravili päť zastávok, tento rok ich majú v
pláne desať. Námety vyberajú spomedzi
návrhov, ktoré zaslala verejnosť v rámci dizajnovej súťaže Daj Bratislave farbu (prišlo
107 námetov), alebo vzišli zo spolupráce
so základnými umeleckými školami. Aj čierno-biela mačka na Kukučínovej je z dielne

umeleckej školy na Hálkovej ulici, autorkou
je jedna z jej žiačok. Bola aj pri realizácii
svojho návrhu.
(bor), snímka Jana Slobodová

Máme nový futbalový klub. Otvára dvere deťom
Nové Mesto má od júna
svoj futbalový klub.
Nesie názov Novomestský športový
klub 1922 (NMŠK)
a vznikol zlúčením
štyroch
družstiev,
ktoré doteraz fungovali na území mestskej časti – BCT, Štart,
ZŠ Kalinčiakova a futbalového klubu nepočujúcich. Memorandum
o jeho založení podpísali starosta Rudolf
Kusý a Otto Kremmer, prezident jedného zo zakladajúcich klubov NMŠK – FK
BCT Bratislava.
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OPTICKÁ TELEVÍZIA
A INTERNET DOSTUPNÝ AJ PRE
OBYVATEĽOV NOVÉHO MESTA

Už v predchádzajúcom roku sme avizovali
zmenu v optickom pripojení v rámci Nového Mesta. Viac ako 12 000 domácností má
teraz možnosť využívať novú optickú sieť
vybudovanú spoločnosťou Towercom, a.s.
a pripojiť sa tak nielen k internetu, ale aj
k digitálnej televízii, ktorá ponúka množstvo interaktívnych funkcií ako nahrávanie
programov, pozastavenie obrazu, oneskorené zapnutie obľúbeného programu a mnoho
ďalších. Naše domácnosti v mestskej časti
Nové Mesto sa tak posunuli do moderného 21. storočia, v ktorom majú dominantné
postavenie informácie a okamžitý prístup
k nim.
V minulom roku spoločnosť TelecomCorp,
a.s., prevádzkovateľ služby na tejto optickej
sieti, úspešne zapojila niekoľko moderných

Klub bude mať niekoľko tímov –
dospelých, starší a mladší dorast, žiakov a tri družstvá prípravky. Hlavný
seniorský A-tím hrá 4. bratislavskú ligu.
Ťažiskom bude práca s deťmi. „Zhruba
70 percent detí z našich tímov pochádza
priamo z Nového Mesta,“ hovorí Otto
Kremmer. Už v septembri, od nového
školského roka otvorí klub dvere aj pre
ďalšie deti – bude sa robiť nábor hráčov
do prípraviek, v rámci NMŠK bude fungovať aj futbalová škôlka. „A na novomestských základných školách budú
otvorené futbalové krúžky, ktoré taktiež budú pripravovať hráčov pre náš
klub,“ dodáva Otto Kremmer.

Ako sa patrí, nový klub prichádza aj
s novým znakom. Jeho súčasťou je veverička, ktorá bola symbolom bývalej fabriky Cvernovka a jej klubu BCT. Lopta so
siluetami rúk symbolizuje nepočujúcich.
Štvorčíslie 1922 je rok vzniku klubu BCT.
Znak je ladený do farieb mestskej časti.
Areál NMŠK sídli na Tomášikovej ulici,
klub má k dispozícii dve trávnaté ihriská, jedno multifunkčné s umelou trávou
a onedlho pribudne aj trávnatá tréningová plocha. O ďalších aktivitách klubu aj
o termínoch náboru do prípraviek vás
budeme informovať v ďalších vydaniach Hlasu Nového Mesta a na stránke
www. banm. sk.
Ján Borčin

domácností, ktoré teraz môžu využívať inovatívne internetové a televízne služby. V prípade akýchkoľvek vašich otázok týkajúcich sa
služieb TelecomCorp je zákaznícke centrum
pripravené zodpovedať ich na telefónnom
čísle 02/442 500 58.

NEPLAŤTE VYSOKÉ
ZRIAĎOVACIE POPLATKY

K DIGITÁLNEJ TELEVÍZII
OPTICKÝ INTERNET ZADARMO

Načo platiť viac, keď obyvatelia Nového Mesta majú jedinečnú možnosť získať k digitálnej
televízii internet zadarmo? Televízne programy v najvyššej kvalite obrazu a zvuku a k tomu
grátis internet pre celú rodinu je služba,
ktorú si môžete objednať len za 12,90 €
pri viazanosti na 24 mesiacov. Pri používaní
internetu vás nečakajú žiadne časové či
dátové obmedzenia a informácie budete
mať okamžite poruke. Stačí sa len pripojiť
a bleskurýchle surfovanie sa môže začať.

Či už s viazanosťou alebo bez nej, nechajte
si zriadiť službu rýchlo a pohodlne len za 1 €.
Objednávku môžete realizovať aj z pohodlia
vášho domova cez internet. Stačí navštíviť
stránku www.telecomcorp.sk alebo sa informovať na telefónnom čísle 02/442 500 58.

Pri 24 mesačnej viazanosti.
Viac informácií na
www.telecomcorp.sk.
Ponuka platí od 1. 6. do odvolania.
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Čerešne a javor obohatia okolie Riazanskej
Na Riazanskej ulici pribudlo 22. apríla
deväť nových stromov. Ide o pravidelnú
akciu pri príležitosti medzinárodného
Dňa Zeme. Stromy tradične vysadili žiaci
novomestských základných škôl spolu
s pracovníkmi EKO-podniku verejnoprospešných služieb a starostom Rudolfom Kusým.
„Tento rok je výsadba o to aktuálnejšia, že vlani Nové Mesto prišlo o desiatky stromov vinou nelegálneho výrubu na Kolibe. Naším cieľom je životné
prostredie zveľaďovať. Do konca tohto
roka by sme chceli vysadiť v rôznych
lokalitách mestskej časti do sto nových
stromov,“ hovorí starosta. Vlani nám pribudlo asi 170 nových stromov a kríkov.
Zeleň na Riazanskej obohatili nové
čerešne a javor. Sadiť ich pomáhali žiaci
zo Základnej školy na Riazanskej ulici.

„Prišla som rada,“ povedala šiestačka Dominika. „Viem, že stromy sú pre
život v meste veľmi dôležité, sú zdrojom
kyslíka a skrášľujú nám prostredie.“.
Vzťah k životnému prostrediu formujú
u žiakov aj v škole – už tretí rok funguje
na Riazanskej eko-záhradka. „Zameraná
je najmä na pestovanie liečivých bylín,
máme tam mätu, šalviu, ale napríklad
aj jahody. Žiaci majú o starostlivosť
o záhradku veľký záujem, čo nás veľmi
teší,“ hovorí učiteľka Anna Trstenská.
Jedným z hlavných cieľov Dňa Zeme
je každoročne upozorňovať verejnosť
na negatívne dôsledky ničenia životného prostredia. V bratislavskom Novom
Meste býva preto v tomto období celý
rad akcií zameraných na skvalitňovanie
prostredia.
Ján Borčin

Deň Zeme na Cádrovej
Deň Zeme sme v škole na Cádrovej oslávili
už tradične prácou. Jednotlivci i celé rodiny
(od najmenších členov až po starých rodičov)
sa venovali najzanedbanejšej časti areálu priestoru za telocvičňou, ktorý sme sčasti
vyčistili už v jesennom období. Výsledkom
bol veľmi príjemný pohľad na vyčistený svah,
zanechal v nás pocit dobre vykonanej práce.
Našli sa aj šikovné ruky, ktoré zbavili buriny
bylinkovú špirálu a nasadili skalničky. Žiaci
potom celý areál pohrabali. Aj vďaka tomu

je teraz prostredie našej školy zasa o čosi
čistejšie a krajšie. Nie nadarmo sa hrdíme
titulom ZELENÁ ŠKOLA. Na výučbu v prírode
bola vonku vybudovaná učebňa, ktorú využívajú naše deti i žiaci počas vyučovania, takisto popoludní v rámci školského klubu detí.
Skvalitnilo sa aj oplotenie na multifunkčnom
ihrisku, aby sa zvýšila bezpečnosť v tomto
priestore.
Miroslava Komorníková,
riaditeľka ZŠ s MŠ Cádrova

Potápači vyčistili Kuchajdu
Pneumatiky, kovové stoličky, lešenárske rúrky, súčasti detského kočíka.
To všetko vylovili potápači koncom apríla z jazera Kuchajda počas čistenia, ktoré mestská časť zabezpečuje každý rok
pred začiatkom letnej sezóny.
Do akcie bolo zapojených osem potápačov v spolupráci s novomestským
EKO-podnikom VPS, ktorý je správcom
areálu prírodného kúpaliska. „Výsledky čistenia potvrdzujú, že množstvo
odpadu má každý rok klesajúcu tendenciu vďaka každodennej starostlivosti správcu jazera i vďaka každoročnému potápačskému čisteniu jeho dna,“
zhodnotil výsledky vedúci tímu potápačov a predseda Spolku ochrancov vody
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OCTOPUS Tomáš Rácz.
V prvej etape odstránili tuhý odpad,
ktorý našli v blízkosti jazera. Napríklad
časti z motorových vozidiel, ktoré pravdepodobne pochádzajú z demontáže áut
na neďalekom parkovisku. V druhej fáze
vytiahli potápači z jazera (predovšetkým v priestore móla) asi kubický meter
nebezpečného odpadu, hlavne kovového. Ten bol navyše pokrytý ulitníkmi,
čo by mohlo ohrozovať kúpajúcich sa –
spôsobiť im rezné poranenia. V plážovej
časti a v časti pod starou aj novou reštauráciou vyzbierali prevažne rozbité sklo.
„V rámci čistenia sme vytiahli aj niekoľko desiatok mŕtvych rýb. Ich úhyn
bol oproti minulému obdobiu podstat-

ne nižší,“ uviedol Tomáš Rácz. Potápačom sa podarilo odstrániť z jazera aj
časť ďalšej hrozby – odtrhnuté rybárske
vlasce a háčiky.
„Možno konštatovať, že dno jazera je
vyčistené a návštevníci ho môžu bezpečne využívať,“ uzavrel šéf tímu potápačov.
Letná sezóna na Kuchajde sa začne v priebehu júna a potrvá až do septembra.
Ján Borčin

Na Sibírskej sadili kvety
Projekt NELEŇ PRE ZELEŇ vymysleli študenti
– Ako mám vybrať rastlinku z kvetináča?
– Pri kopaní som našiel cibuľku, aha
– čo s ňou urobíme?
– Keď z kvetináča dolu trčia korienky,
môžu sa odtrhnúť?
– Ako hlboko kvetinky zasadíme?
– Budeme hneď aj polievať?

Desiatkami otázok „ostreľovali“ tretiaci svoje učiteľky i aktivistky z občianskeho združenia ID Space Team. Nadšenie nechýbalo, skôr praktické vedomosti. Ale tie prinesie aj dnešné sadenie –
súčasť projektu NELEŇ PRE ZELEŇ.
Škola na Sibírskej je jednou zo štyroch
vybraných bratislavských škôl, ktoré
organizátori podporili účasťou dobrovoľníčok i sadenicami kvetov, tráv a iných
rastlín – prevažne suchomilných, skromnejších na opateru. Popri školskej budove rastú stromy, na podestách vstupného
schodišťa je množstvo betónových nádob

Návšteva ministrov
Výučba žiakov športových tried má viaceré
špecifiká – popri vyučovaní osobitne zameranú prípravu v telocvičniach a tréningy. Ako
s týmito žiakmi pracujú v ZŠ na Kalinčiakovej, bol sa nedávno pozrieť český minister
školstva Marcel Chládek. V sprievode nášho
ministra Dušana Čaploviča sledoval všetky
fázy výchovného procesu v triedach i v telocvični. Stihli ešte aj posledný tréning hokejových prípraviek na ľade v tejto sezóne. Zhodli sa na tom, že výmena skúseností medzi
oboma krajinami by mohla zvýšiť kvalitu škôl
so športovým zameraním.
Dušan Noga, riaditeľ ZŠ

na zeleň, no predovšetkým sú tu tradície
v podpore dobrovoľníctva.
„Sme radi, že máme naokolo príjemné prírodné prostredie, usilujeme sa
udržiavať ho v dobrom stave, no vlastnými silami by sme všetko nezvládli,“
vraví pani riaditeľka Milena Partelová.
„Najmä keď sa snažíme obohatiť plochy trávnikov aj kruhmi s ovocnými
kríčkami a liečivkami. Nech si trebárs
aj okoloidúci občan odtrhne z vňate
medovky. Niečo upravíme v rámci
vyučovania, no nestačí to. Spolupráca
s dobrovoľníkmi sa nám osvedčuje.“
S motykami sa oháňajú skôr starší
chlapci, šiestaci, tí napínajú svaly aj pri
nosení vreciek zeminy a krhiel s vodou.
Dievčatá opatrne znášajú po schodoch
rastlinky – vo dvojiciach, aby si zvykli
na spoluprácu. Na šatách majú pripnuté filcové kvietky. Špeciálne na dnešné
sadenie ich vytvorila pani učiteľka
Daniela Stančíková, ktorá vedie aj výtvarný krúžok.
„Jamka musí byť hlbšia,“ inštruuje
dievčatá aktivistka Zuzana Žúžiová,
architektka z nášho miestneho úradu.
„Nakoniec zeminu okolo sadenice takto
pevne pritlačíme“, ukazuje. Niektorí žiaci
inštrukcie nepotrebujú, hneď vidieť,
že sú zvyknutí robiť v záhrade. Jedna
zo šiestačok suverénne radí spolužiačke, aby vyššie rastliny sadila dozadu:
„Bez pozadia tie drobnejšie jednoducho
nevyniknú,“ vysvetľuje.
„Teším sa, že sa decká do toho tak dali.
Od dnešného dňa budú hľadieť na tieto kvetináče celkom inak než doteraz.
Zakaždým, keď pôjdu okolo, pozrú sa,

ako v nich rastú a kvitnú „ich rastlinky“, vraví Izabela Malašenková z Mestského parlamentu mladých. „A možno
potom niekde vysadia ďalšie.“
Rastlinky, ktoré sa nevmestili do kvetináčov pred vstupom, nosia žiaci do átria.
Skrášlia tam priestor „letnej triedy“, ktorý sa markízou dá pricloniť pred slnkom
a počas horúčav umožní vyučovanie
v exteriéri. Tu dozerá na sadenie pani
učiteľka Renáta Bullová, ktorá vyučuje
v siedmom ročníku pestovateľské práce. „Páči sa im to, čoby nie. Žiaľ, mnohým našim žiakom chýbajú manuálne
zručnosti,“ sťažuje sa. Deti z panelákov
ich zrejme získavajú o čosi ťažšie...
Ďalšia fáza dnešnej brigády - možno
náročnejšia – príde v najbližších mesiacoch. Starať sa o rastlinky tak, aby
v zdraví prežili do jesene. „Horúce leto je
v škole problémom, polievanie musíme
organizovať. Hoci kritické sú len dva
týždne, keď v škole nie sú ani služby,“
vraví pani riaditeľka. Darmo, bez opatery to nejde. No „svojim“ rastlinkám a kvetom tu mladí pestovatelia v lete hádam
nedovolia vyhynúť.
Viera Vojtková
Snímky Martin Marenčin

Úspech futbalistov zo ZŠ Za kasárňou
Krajské kolo 16. ročníka McDonald´s
Cup, Majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl, vyhrali futbalisti zo ZŠ s MŠ Za kasárňou.
Výsledkom 4:1 zdolali vo finále
súperov zo Spojenej základnej školy
sv. Vincenta de Paul. Postúpili tak do
májového celoslovenského finále, kde
zabojujú o titul absolútneho majstra
Slovenska.
(red)

hráči: D. Murár, S. Murár, Juritka,
Leščák, Jajcaj, Vysockij, Miklošovič,
Ondriš a Kozák
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Roztrúsená
generácia
Štúrovská generácia, stratená generácia, generácia X, generácia Y... Každá generácia má iné zážitky, ktoré
evokujú rôzne názory. Je to, samozrejme, podmienené dobou, technickými vymoženosťami, situáciou
vo svete... Ako nazvať našu generáciu? Navrhujem „roztrúsená“. Sme
roztrúsení po sociálnych sieťach.
Sedíme doma za počítačmi namiesto
toho, aby sme sa stretávali osobne.
Pri záplave správ z Facebooku, Twitteru a Pokecu odovzdávame väčšinu
svojho voľného času počítaču. Ale
každý z nás má nepochybne aj svoje záujmy - hru na hudobný nástroj,
tanec, spev, šport, maľbu... Takú
súkromnú trinástu komnatu umenia. Ako a kde sa svojim záľubám
venujeme? Väčšinou v záujmových
krúžkoch, ktoré organizujú firmy
za určitý poplatok. Stretávame sa
však spontánne? Z vlastnej iniciatívy? Bez toho, aby sme niekomu
za to platili? Keby mi prišiel na návštevu kamarát zo zahraničia, asi by
som mu nešla ukázať platený krúžok.
Neverím, že všetci tínedžeri sedia
len pred obrazovkou. Určite existujú skupinky ľudí, ktorí majú spoločný záujem, dokážu sa zorganizovať
a možno sa aj pravidelne stretávajú,
spoločne hrajú, športujú, kreslia,
spievajú, čítajú... a vymieňajú si pri
tom skúsenosti a zážitky. Spontánne. Existujete? Napíšte, hoci správu
vo fľaši. Nebuďte skromní, napíšte
na
hlas.generacie@gmail.com
a podeľte sa s nami o vaše zážitky! Radi napíšeme o zaujímavých
aktivitách.
Text a snímka Tamara Suballyová
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Vlastiveda „naživo“
Tretiaci zo Sibírskej sa v apríli vybrali na prechádzku po Bratislave, aby lepšie spoznali jej kultúrne pamiatky. O vydarenom výlete s poznávaním historických súvislostí nám napísala pani učiteľka Mgr. Daniela Stančíková. Z obsiahleho listu
sme pre vás vybrali najzaujímavejšie informácie a veríme, že
vás budú inšpirovať k podobnej prechádzke.
Našu púť sme začali pri Konskej železnici na križovatke Krížnej a Legionárskej.
Táto stavba vyrástla v rokoch 1836 až 1840
a predlohou jej bola palácová architektúra. Pamiatka sa honosí názvom „prešporská rarita“. Ďalšia cesta viedla Blumentálskou ulicou okolo starého pivovaru
Stein po kostol na Floriánskom námestí,
kde sme sa pokochali novoinštalovaným
súsoším sv. Floriána. Prešli sme cez Americké námestie, minuli Medickú záhradu
a o chvíľu sme už stáli pred obchodným
a obytným domom Manderla. „Bola to
kedysi prvá výšková budova na Slovensku, meria 45 metrov,“ vysvetlila som
deťom. Hneď nasledovala otázka: „A teraz
je najvyšší ten Manhattan?“ „Nie, vyššia
je budova Národnej banky Slovenska,“
uviedla som veci na pravú mieru.
Hneď vedľa Manderlu je Stará tržnica. Spomenula som, že bola dokončená
v roku 1910 a v roku 1990 zrekonštruovaná do dnešnej podoby. Bývajú v nej kultúrne akcie. Ešte letmý pohľad do studne na Primaciálnom námestí, zastávka
na nádvorí Starej radnice a už sme sa presunuli na Hlavné námestie, kde sídlia viaceré veľvyslanectvá. Na chvíľku sa nám
ušla aj lavička pri napoleonskom vojakovi
- príležitosť na milú snímku.
Na Hviezdoslavovom námestí pred Slovenským národným divadlom sa deti
dozvedeli, že budova stojí od roku 1920
a prvé hry sa hrali v českom jazyku. Potom
sme sa zahľadeli na štvorhviezdičkový
hotel Radisson Blu Carlton. Pôvodne jednoposchodové budovy, neskôr spojené,
slúžili od 13. storočia ako hostinec, v roku
1905 tu bolo prvé kino. Hviezdoslavovo
námestie malo kedysi úplne iné názvy
a bolo mestským parkom s množstvom
zelene. Dnes je to pešia zóna s fontánami
a nadživotne veľkým Pavlom Országhom
Hviezdoslavom, ktorý si do svojho velikánskeho zošita určite zapísal aj to, že sme
šli okolo. Zaujala nás aj socha Hansa Christiana Andersena.
Jedným z cieľov vychádzky bola návšteva Bibiany. Objavili sme tu krásne postavičky z kníh, ušité z látky, ktoré vytvorila

Plavíme sa v Bibiane
pani učiteľka Marta Kolčáková z našej
základnej školy. Deti sa tu dosýta vyhrali,
vyskúšali si historické odevy a preverili
svoju šikovnosť.
Čakalo nás ešte niekoľko pamiatok.
Obdivovali sme korunu na Dóme sv. Martina a deti prekvapila informácia, že koruna s vankúšom je pozlátená a meria 164
cm (len o dva centimetre menej ako ja!).
Všimli sme si korunky v dlažbe a spomenuli Máriu Teréziu, o ktorej sme sa nedávno učili. Po trase, kadiaľ chodieval korunovačný sprievod, sme prešli do krásnej
Baštovej uličky, kde sa pred nami vynorila veža Michalskej brány. V 14. storočí bola súčasťou mestského opevnenia
a niekoľkokrát ju nadstavovali. Dnes meria 51 metrov. Spomínam deťom, že pod
bránou by nemali rozprávať, treba si niečo želať, avšak nikdy neviem, pod ktorou
z brán sa želania plnia. Preto si vždy radšej
želám niečo dvakrát. Istota je istota!
Text a snímky Daniela Stančíková

V Novom Meste postavil
policajné riaditeľstvo
Koncom apríla si kultúrna obec pripomenula májovú storočnicu profesora
Eugena Kramára, Dr. h. c., nášho významného architekta a pedagóga, ktorý zanechal po sebe na Slovensku veľké množstvo
diel. Obsahuje stavby administratívne,
obytné, priemyselné, športové, popri
nich aj kostoly, školy, hotely, nemocnicu, rodinné domy a chaty, rekonštrukcie
pamiatkových objektov... Je to úctyhodný
rad, navyše prekvapivý so zreteľom na to,
že o celé roky tvorivého života pripravilo
architekta Kramára nespravodlivé obvinenie z politických dôvodov a desaťročné väznenie. (Aj ako väzeň pracoval, ale
pre pražský „basoprojekt“, ako sa vravievalo - venoval sa napr. rekonštrukcii kláš-

tora Barnabitky na Hradčanoch.) Neskôr,
v čase tzv. normalizácie (1971 – 1984) ho
ešte na osemnásť rokov pozbavili možnosti plnoprávne sa prezentovať ako špičkový architekt, lebo mu prideľovali len
nevýznamné zadania.
V našej mestskej časti máme od Eugena Kramára predovšetkým známu
budovu policajného riaditeľstva na Račianskej ulici. O kúsok ďalej na Pluhovej
ulici stojí Technicko-hospodársky úrad
spojov a jeho menšie bytovky, na Vajnorskej ulici č. 81-83 bytový dom so zaujímavým zastrešením. Je paradoxom autorových pohnutých životných osudov, že
priamo vo svojej čerstvo dokončovanej
budove policajného riaditeľstva (v roku
1950) strávil istý čas ako zatknutý. Traduje sa, že keď ho viedli do zadného traktu,
zaviazali mu oči, aby sa nedokázal orientovať. Po chvíli svojich sprievodcov upozornil, že je to naskrze zbytočné, lebo
pôdorys budovy, ktorú projektoval, má
ešte v hlave, a tak presne vie, kde sa práve nachádza. Iná historka hovorí, že svojmu sprievodcovi po dlhých chodbách
bloku poradil kratšiu cestu k celám...
V centre Bratislavy patria k najvýznamnejším (a najznámejším) stavbám z ateliéru E. Kramára a Š. Lukačoviča niekdajšia Slovenská národná
banka s Divadlom P. O. Hviezdoslava
a Poštový palác na Námestí slobody
(dnes Ministerstvo dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja SR). Aj budova
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Dobrovičovej ul. je
jeho dielom. Rad neskorších Kramárových stavieb stojí vo Vysokých Tatrách
a inde na východnom Slovensku - tie už
navrhoval v období po svojej rehabilitácii a „návrate do života“, keď pôsobil
v Košiciach a mohol sa podieľať napríklad aj na výstavbe pred Majstrovstvami sveta v klasickom lyžovaní 1970.
Všetky diela Eugena Kramára sa vyznačujú funkcionalistickou striedmosťou,
úspornosťou a dobre premyslenou racionálnou prevádzkou. Na luxus v povojnovej výstavbe nebolo, no ak si to ako
architekt mohol dovoliť, veľmi rád používal kamenný obklad – žulu, travertín
či iný domáci kameň. Akoby mu tvrdý,
odolný materiál imponoval v architektúre i v ľuďoch, v ľudskom charaktere,
akým sa sám prejavoval po celý život.
Konferenciu k storočnici profesora
Eugena Kramára, spojenú s otvorením
výstavy jeho najvýznamnejších diel,
usporiadal s oficiálnou podporou Spolok architektov Slovenska. Vyznela ako
hold nielen jeho tvorbe, ale aj osobnej
statočnosti.
Viera Vojtková

Do Viedne na kávu...
Starí Prešporáci radi spomínajú, ako
v nedeľu chodievali električkou do Viedne
na kávu.
Tento raz to boli dva pohodlné rakúske
autobusy, ktoré nás, seniorov z denných
centier Bratislava – Nové Mesto, prepravili na Veľkonočnú nedeľu do Viedne. A to
nielen na kávu so štrúdľou či typickým
viedenským praclíkom. Po malom okruhu
centrom historickej Viedne so zaujímavým
odborným sprievodným slovom nás privítal jarne naladený Schönbrunn. Atmosféru ozvláštňovali obrovské veľkonočné vajcia v zámockom areáli a množstvo stánkov
na jarnom trhu. Vyvrcholením krásneho

popoludnia bol koncert v oranžérii tohto
reprezentatívneho sídla Habsburgovcov.
Vypočuli sme si vyše dvesto mladých
talentovaných ľudí rôznej farby pleti z austrálskeho Melbourne. Mladí umelci sa
predstavili ako spevácky zbor, sláčikový,
dychový a symfonický orchester. Spontánny potlesk si vyslúžil aj záverečný – ako
inak – Radeckého pochod. Krásny zážitok
dopĺňalo prostredie oranžérie barokového
zámku Schönbrunn.
Zásluhu na tomto krásnom nedeľnom podujatí má pán poslanec Vladimír
Margolien, ktorý nám umožnil - ako už
mnohokrát predtým - poznávať umenie

hudobníkov a spevákov z viacerých krajín
sveta v sakrálnych a koncertných priestoroch
Rakúska.
Janka Menkynová
a Oľga Hauskrechtová z Denného centra
seniorov na Kramároch
Snímka Ľubomír Čelár
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Čo ich drží nad vodou...
Na návšteve v klube Venuša

Bratislavský klub Venuša má vyše dvadsať rokov. Boli sme ho navštíviť, veď jeho členky sa
roky schádzajú každé dva týždne v našom Dome kultúry na Kramároch. Možno ste o ňom
už počuli. Združuje ženy s onkologickým ochorením prsníkov a patrí k Lige proti rakovine.
Ďalšie také kluby postupne vznikli vo viacerých mestách na Slovensku, dnes ich máme vyše
dvadsať. S tým istým poslaním - umožniť pacientkam, ktoré prešli liečebným procesom, vzájomne sa podporovať, vzdelávať a chrániť pred nepriaznivými vplyvmi. Napríklad pred úzkosťou a samotou. Pred obavami z recidívy. Pred zbytočnými chybami v životospráve, ktoré by ju
mohli vyvolať...
S prichádzajúcimi ženami bzučala
veľká sála Domu kultúry čoraz hlasnejšie. Každá tu má svoje spriaznené duše,
ktoré chce pozdraviť. A dovedna je ich
vyše stopäťdesiat, i keď nie na každom
stretnutí. Ako mi neskôr jedna z nich
povedala: „Prídem sem a vidím známe
tváre – tá je v poriadku, aj tá... Tamtá
dnes lepšie vyzerá, iste sa dobre cíti.“
Otázky, úsmevy, letmé pohladenia.
Vidieť, že mnohé z nich sa poznajú
už roky a stretnutia v klube sú pre ne
miestom, kde každá pookreje. Niektoré
cítia priam ako svoje poslanie prispievať k takým pocitom u žien, ktoré sú tu
nové, ešte nie celkom udomácnené. Ako
napríklad 85-ročná pani Veronika Hubačová, obyvateľka našej mestskej časti. Má
za sebou takú životnú nádielku rodinných katastrof a chorôb, že človek ani
nechápe, ako to taká krehká bytosť
dokázala uniesť. Napriek všetkému
od onkologickej operácie u nej uplynulo

Vzácna návšteva
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už 43 rokov. „Dávam nádej,“ vraví. „Keď
ženy zistia, koľko mám rokov a čo všetko mám za sebou, nemôžu vidieť vlastné vyhliadky príliš čierne.“
A celé tie roky klub pravidelne navštevujete?
„Odkedy vznikol. Viete, každá rozumná
žena, ktorá sa dostane medzi nás a vidí,
čo všetko sa tu robí, chodí sem rada.
Niektoré sa spočiatku báli prísť, ľudia
ich naplašili, že sa tu nehovorí o inom
len o rakovine... Veľmi rýchlo sme ich
z toho vyviedli.“

Soľ klubového života - hostia
Priam ako živá ilustrácia jej tvrdenia
sa v tej chvíli ujala slova vedúca klubu
RNDr. Marta Vozárová a informovala
stíchnutú sálu o najnovších možnostiach zájazdov a ďalších aktivít. Aj táto
vitálna žena s prírodovedným vzdelaním,
pôvodne botanička, je obyvateľkou
Nového Mesta. Cítiť, že tu má rešpekt,

ženy hovoria o nej s uznaním. I manžel
jej s klubom pomáha, neodrádza ho ženská presila. Pani Vozárová s prehľadom
organizuje, vybavuje čo treba, stará sa
o hostí, fotografuje a dokumentuje.
Členky klubu oslovuje „dievčatá“ – bez
ohľadu na vek, niekedy dokonca familiárne „baby“, ale to len výnimočne. Keď
organizuje pomoc na Deň narcisov,
sebe naloží vrchovate – s tromi členkami strávila deň na centrále akcie až
do noci, mladšie dobrovoľníčky z klubu
sa striedali na dohodnutých stanovištiach v meste po dvoch hodinách. Všetky
vedia, že výsledky sú dôležité i pre kluby
Venuša.
„Chceme, aby program našich stretnutí bol poučný aj zábavný,“ povedala
mi pani Vozárová. „Vzdelávajú nás
zväčša lekári, ochotne medzi nás prichádzajú. Ale rovnako ochotní sú aj
hostia, ktorí nám prinášajú poznatky
iného druhu - životnú múdrosť, rozptýlenie a zábavu. Sú to spisovatelia, ľudia
zo šoubiznisu, herci, moderátori, publicisti, recitátori, cestovatelia, niekedy
dokonca vedci z odborov zaujímavých
i pre laikov – napríklad meteorológ,
jadrový fyzik či urbanistka. Rozprávajú
zážitky zo zákulisia svojej práce, skúsenosti z vystúpení, z ciest po Slovensku,
premietajú obrázky z ďalekých krajín.
A musím povedať, že ani jeden z nich
doteraz nepýtal za svoje vystúpenie
u nás honorár.“
Súvisia tieto vaše stretnutia s hosťami
so zámerom podporovať ženy psychicky,
alebo majú čisto zábavnú funkciu?
„Spája sa tu príjemné s užitočným.
Rozširujú naše obzory, a zároveň sú to
výpovede o živote a jeho hodnotách...
Bola medzi nami napríklad Alenka
Heribanová, komentovala snímky
zo svojich zahraničných ciest, a nebola

Z výletu na Devíne
jediná. Ida Rapaičová bola u nás
už dvakrát. Ale aj samy cestujeme.
Nedávno sme sa vrátili z krátkeho pobytu v Turčianskych Tepliciach, chystáme
sa do Luhačovíc, na stretnutie so sesterským pražským klubom - keď boli
u nás, vzali sme ich na Devín, Červený
kameň aj do Viedne. Čoskoro budeme
zasa organizovať rekondičné pobyty,
ktoré nám zabezpečuje Liga proti rakovine. Jeden si organizujeme samy - pri
mori v talianskom Lignane.“
Snažíte sa teda udržiavať vaše členky
v kondícii aj telesne...
„Prirodzene. Raz týždenne zabezpečuje
Liga pre všetkých onkologických pacientov rehabilitačné plávanie v Juvente.
A teraz v lete bude viac výletov do prírody. Na niektoré si členky môžu priviesť
aj svojich blízkych z rodiny, napríklad
na opekačku v Líščom údolí.“

Spoločne ľahšie zvládajú i zlé
Pri toľkom programe naozaj nie je
možné utápať sa v strachu pred návratom ochorenia a neistou budúcnosťou.
Obdivuhodné je skôr to, že ženy, ktorým
choroba ubrala toľko síl, majú dostatok
vitality na cestovanie. Pani vedúca Vozárová ubezpečuje, že myslia aj na limity
a nepreťažujú ich. „Len raz som mala
o ženy vážnejšie obavy,“ priznáva, „a to
na výlete v jaskyni Driny. Nielenže
výstup k jaskyni bol namáhavý, ale
navyše bolo chladno, spustil sa dážď...“
Pravda, recidívu prekonaného ochorenia nikdy nemožno vylúčiť. Medzi toľkými bývalými pacientkami sa vždy vyskytnú i také, ktoré opäť musia podstúpiť
chemoterapiu. Pravda, pod ochrannými
krídlami klubu sa ďalšia bolestná skúsenosť prežíva o čosi ľahšie než nečakaný
prvý atak ochorenia. S dnešnými poznatkami ženy už dobre vedia, že liečiť sa tre-

ba začať okamžite, že tak zvyšujú svoje
šance na rýchle vyliečenie. A v nemocnici sa určite necítia opustené. „Chodíme ich navštevovať, povzbudzujeme
ich vlastnými skúsenosťami. Veď každá
z našich členiek má okruh žien, s ktorými si dobre rozumie. Aj v súkromí sa
mnohé navštevujú.“
Len pre niektoré z nich znamená
nové vzplanutie ochorenia posledný
pobyt v nemocnici. „Áno, niektoré sa už
nevrátia, a to je veľmi ťažké, lebo rokmi
sa medzi nami vytvára citová väzba.
Ale každý rok prichádzajú medzi nás
nové členky,“ vraví pani Vozárová. „Aj to
patrí k životu nášho klubu, táto ustavičná obnova. Takisto ako k životu mimo
klubu.“
Viacerých žien som sa spytovala, čo
dobré im život v klube prináša, čo si na
ňom cenia. Väčšinu odpovedí som v podstate očakávala. Len jedna z nich ma
zamrazila. Novomešťanka, ktorá nechcela byť menovaná, odpovedala takto:
„Zbožňujem naše stretnutia v klube.
Viem, že s hociktorou z týchto žien sa
môžem voľne pozhovárať o hocičom,
čo sa týka ochorenia, ktoré sme prekonali. Mimo klubu je to trocha iné. Len
čo niekomu spomeniem slovko-dve
o mojej rakovine, cítim, že v duchu si
odo mňa odsadol. Vážne, to vycítite.
Niekto ma poľutuje, niekto posmelí –
ale všetci si akože odsadnú. Jedine tu
v klube to neplatí.“

vytvoriť. A tie, čo poznajú autorku daru,
trebárs postavičky zo šúpolia, vnímajú ho osobnejšie, vyššie než anonymný
predmet z obchodu.
„Radosti spoločného života, tie ma
oslovili hneď na začiatku existencie
klubu, odvtedy sem chodím,“ povedala
mi RNDr. Edita Brnková. „A iste to má
svoj význam, veď pacientkou som už
24 rokov. Fašiangy či Veľká noc, všetko sú to príležitosti, ktoré nám prinesú
nové zážitky, preto sa na ne už vopred
tešíme. Ale mne nejde len o sviatky.
Z klubových programov mám mimoriadne rada návštevy lekárov. Bývajú
to naslovovzatí profesionáli – odborníci z Heydukovej či z Klenovej. Rada
počúvam, keď novým členkám odpovedajú na všemožné dopyty, takže sa ich
vystúpenie napokon zmení na besedu.“
Pani Brnková, ale veď vy za tie roky
už vopred musíte vedieť, čo lekár novej
členke odpovie - či nie?
„Zväčša viem, áno, ale to mi nijako
neprekáža. Každej z nás dodáva vnútornú istotu, keď vie, že s akýmkoľvek
svojím zdravotným problémom sa má
na koho obrátiť - buď na skúsenejšie
členky, alebo na lekára špecialistu.
Taká istota je úžasná vec.“
Spoločenstvá pacientov u nás kedysi
neboli, nemajú dlhú tradíciu. Potrebovali istý čas, pokým ich verejnosť prijala ako voľnú, ale veľmi užitočnú súčasť
zdravotníckeho systému. V začiatkoch
dokonca museli prekonávať bariéry
nepochopenia. Tie už padli. Dnes je ich
poslanie viac-menej jasné, a to nielen
lekárom a ďalším zdravotníkom, tí ho
ocenili prví, lebo o úlohe psychiky
v prevencii, chorobe i liečbe vedia viac
než my ostatní. Vedia aj to, že práve pri
onkologických ochoreniach hrá psychika rolu mimoriadne závažnú. Veď časy,
keď ľudia túto diagnózu vnímali ako
rozsudok smrti, nie sú ešte také dávne. Kluby ako Venuša ukazujú, že už to
neplatí.
Viera Vojtková
Snímky František Rajecký a archív klubu

Radosť dáš – i dostaneš
Každý štvrťrok sa v klube spoločne
oslavujú narodeniny jubilantiek. Ženy
nielenže na oslavu prispejú tým, čo
doma samy pripravia či napečú, ale
svojpomocne si zhotovujú i darčeky. Sú
medzi nimi keramikárky, vyšívačky a iné
majsterky ručných prác, všeličo dokážu

Prechádzka po starej Bratislave
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Kultúra na dosah
Aj keď je ponuka kultúrnych či športových udalostí v Bratislave veľmi bohatá, miestne kultúrne strediská si v nej udržiavajú pevné miesto. Jedným z dôvodov je ich blízkosť, čo je dôležité najmä pri krúžkoch pre deti a podujatiach pre seniorov,
obľúbené sú však aj kvôli finančnej dostupnosti programov.
Na prevádzku si musia síce zarobiť, no zisk nekladú na prvé
miesto. Viac nám porozprávala Mária Priečinská, ktorá vedie
Stredisko kultúry na Vajnorskej ulici a Dom kultúry Kramáre
posledné dva roky.
V kultúrnej branži sa pohybujete už dlhé roky. V čom sa miestna
kultúra líši od organizácie podujatí
v komerčnej sfére? Stretli ste sa tu
s niečím, čo vás prekvapilo?
Musela som sa naučiť pravidlá verejnej
správy, tie boli pre mňa nové. Práce som
sa nebála, pomohli mi skúsenosti z predchádzajúcej praxe a množstvo dôležitých kontaktov, ktoré sú v takejto práci
nenahraditeľné. Od roku 1994 som sa
pod hlavičkou vlastnej agentúry venovala osobnému manažmentu umelcov
a organizovala som kultúrne, spoločenské i športové podujatia. Predtým som si
vyskúšala prácu v televízii, hudobnom
vydavateľstve a v poprednej produkčnej
agentúre, istý čas som strávila aj v miestnom kultúrnom stredisku v Rači.
Ak som mala z niečoho trošku obavy,
tak z riadenia väčšieho kolektívu ľudí.
Vedela som, že majú množstvo skúseností, musela som ich presvedčiť a získať si
ich dôveru. Je to dôležité, ak chce človek
dosiahnuť niektoré zmeny. Ale rýchlo sme
si na seba zvykli. Ľudia v našich stredis-

S Petrom Nagyom
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kách pracujú s veľkým zanietením, aj keď
finančné ohodnotenie a zdroje na prácu
nemôžu dosahovať úroveň komerčnej
sféry. Divák pritom nesmie pocítiť výšku
rozpočtu, našou úlohou je prilákať ho
napriek konkurencii multiplexov, divadiel či hudobných klubov. Našťastie, pre
kreatívne mysliacich ľudí je to skôr výzva.
Keď vidím, aké pôsobivé scény dokáže
vytvoriť akademická sochárka a sklárka
Magda Burmeková, som pyšná, že pracuje
práve u nás. A rovnako si vážim nasadenie
ostatných členov môjho tímu.
Ktoré z nových podujatí zaujali
divákov najviac?
Snažíme sa zostavovať program tak,
aby oslovil všetky vekové kategórie.
Zabodovala napríklad talkshow Na kus
reči s Jozefom Banášom. Navrhli sme
mu spoluprácu a jeho prístup nás veľmi
potešil, každý mesiac predstaví Novomešťanom zaujímavého hosťa. Vianočný
bazár s hercami zo seriálu Panelák sme
pripravili v spolupráci s TV JOJ a nadáciou Linea. Ľudia prijali myšlienku charitatívneho podujatia, pán starosta osobne
podával punč. Rovnako ma teší slovenské prvenstvo v organizácii výtvarných
kurzov modelovania z hmoty FIMO.
Záujemkyne prišli z Česka aj z celého
Slovenska, tiež sme sa pritom niečo naučili a nové výtvarné techniky predstavujeme teraz deťom z novomestských škôl.
Počas prázdnin pritiahol školákov denný tábor a chystáme jeho pokračovanie.
Na výchovnom koncerte pre najmenších
sme nedávno pokrstili knihu Mira Jaroša Čarovné slovíčka, deti boli nadšené.
Dôležité je, že prostredníctvom školských podujatí si vychovávame budúcich návštevníkov.
Na čo sa môžeme tešiť?
Premýšľam napríklad o založení dramatického súboru pre deti, v ktorom by

S Jurajom Sarvašom
mohli rozvíjať svoj talent pod vedením
profesionálnych umelcov. Zatiaľ nechcem prezrádzať podrobnosti, lebo najdôležitejšie je prísť s dobrým nápadom
a dotiahnuť jeho realizáciu do konca. Aj
my žijeme v konkurenčnom prostredí
a nové myšlienky sú cennou devízou.
Sály Strediska kultúry a Domu
kultúry roztlieskali za posledný rok
vystúpenia Petra Nagya, Petra Lipu,
Paľa Hammela, Laca Lučeniča, Fedora
Freša, Alana Mikušeka, Františka
Nedvěda a mnohých ďalších. Obdiv
zožali výstavy renomovaných výtvarníkov a fotografov. Čím chcete tieto
méty prekonať - je to vôbec možné?
Teším sa z každého vydareného podujatia. Mám v živote obrovské šťastie robím to, čo ma teší. Znamená to zároveň veľkú zodpovednosť za ľudí, s ktorými pracujem aj za tých, ktorí k nám
prídu. Všetci dnes žijeme veľmi rýchlo, v práci i v súkromí. Chcela by som
prispieť k tomu, aby sa ľudia otvorili
a viac chodili do spoločnosti namiesto
sedenia pred televíznou obrazovkou.
Spolu s programovými manažérmi sa
usilujeme prinášať nevšedné, zábavné aj
poučné programy. Z posledných
mesiacov spomeniem napríklad Liečivé
divadlo Gabriely Filippi, alternatívny
typ divadla jedného herca s filozofickým
odkazom. Nevšedný zážitok pripravil
divákom Daniel Landa na krste knihy
Jozefa Banáša. Marcella Molnárová spríjemnila popoludnie venované šarmantným ženám a podujatie Hravé Nové
Mesto potešilo malých i veľkých milovníkov spoločenských hier. Verím, že každý
Novomešťan nájde v ponuke niečo zaujímavé a srdečne pozývam čitateľov Hlasu, aby sa o tom prišli presvedčiť.
Zhovárala sa Jana Škutková
Snímky Anna Ölvecká
a František Rajecký

Škriatkovia opäť ukryli poklady
Škriatkovia aj tento rok ukryli na najzaujímavejších miestach Bratislavského regiónu svoje poklady. Celé rodiny
sa môžu vydať hľadať ich.

Inzercia 06–03–2014

„Naším primárnym cieľom je ukázať, že Bratislavská župa má čo
ponúknuť v oblasti turistického
ruchu - veľa miest, kam sa oplatí
prísť s rodinou a deťmi, kde sa oplatí hľadať poklad, ktorý škriatkovia
zakopali,“ povedal predseda BSK Pavol
Frešo. Hra Objavuj poklady Bratislavského regiónu je podľa neho jeden zo spôsobov, ako pritiahnuť ľudí do regiónu,

spoznávať atrakcie a pútavé miesta.
Bratislavský samosprávny kraj spolu so svojou Krajskou organizáciou
cestovného ruchu Bratislava Region
Tourism pripravili pre rodiny v Bratislavskej župe už druhý ročník hry
Objavuj poklady Bratislavského regiónu. Na území župy skryli škriatkovia
300 pokladov, ktoré čakajú na svojich nálezcov. Hľadači pokladov nájdu
na stránke www.objavujpoklady.
sk každý pondelok 75 nových súradníc, podľa ktorých môžu poklad nájsť.
Prvé súradnice boli známe už v sobotu
10. mája.

V zakopanom poklade nechali
škriatkovia pre nálezcov informácie
o mieste, na ktorom sa nachádzajú,
aj dôvody, ktoré ich viedli práve
tam, presné pravidlá hry a výherný kupón s postupom, ako sa dostať
k výhre. V každom poklade je automatická výhra, ktorou je vstup na lezeckú
stenu. Okrem tejto výhry sa však
na výhernom kupóne nachádza aj
kód, vďaka ktorému sa nálezcovia
dozvedia, či získavajú ďalšiu okamžitú výhru, alebo sú zaradení do žrebovania o hlavné ceny. Tými sú tablety či rodinné wellness poukážky
alebo priamo pobyt v jednom z hotelov
vo Vysokých Tatrách.
„Náš kraj ponúka viac, než by
sme si na prvý pohľad mysleli. Je
tu množstvo prírodných, kultúrnych a historických dominánt, ktoré stojí zato vidieť a myslím si, že
škriatkovia urobili obrovský kus
práce, keď umiestnili svoje poklady práve tam,“ vyjadril sa o miestach,
na ktorých treba hľadať poklady, predseda Krajskej organizácie cestovného
ruchu Bratislava Region Tourism Ivo
Nesrovnal.
Vyhodnotenie súťaže a žrebovanie cien si škriatkovia naplánovali
na 7. júna v Sade Janka Kráľa, kde bude
práve prebiehať Farm Fest. Hľadači
si tam môžu pochutnať na produktoch z regiónu a ich starší pomocníci
napríklad aj na víne z malokarpatského
regiónu.
(vb)
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Železná studnička bude 1. júna opäť patriť cyklistom
V nedeľu 1. júna bude
na Železnej studničke už druhý
ročník cyklistických pretekov
NOVOMESTSKÝ PEDÁL.
Aj tento raz sú
preteky otvorené pre dospelých i deti.
Dospelí sa
budú pretekať na
náročnej trati, ktorá

Veľkonočná
schovávačka
19. apríla potešilo deti na ihrisku na Ľudovom námestí „veľkonočné“ popoludnie.
Rodičia pripravili zábavné súťaže a hry,
nezabudli na sladké odmeny. K zlatým
klincom programu patrilo hľadanie vajíčok
ukrytých po celom ihrisku. Na záver čakal
usilovných hladošov bufet plný domácich
dobrôt.
Jana Slobodová

svojím profilom predstavuje najnáročnejšie stúpanie v Bratislave – štart bude
pri bývalej reštaurácii Snežienka, cieľ
na Kamzíku. Deti sa budú pretekať na
lúke pri Snežienke. Každé dieťa, ktoré
absolvuje trať, získa medailu aj malé občerstvenie. Po pretekoch budú pre ne
pripravené pri príležitosti MDD aj ďalšie
súťaže a atrakcie.
Prihlásiť sa na preteky možno na
stránke novomestskypedal.sk alebo
ešte aj v deň pretekov – do štartu prvého pretekára (o 10. h) priamo na Železnej studničke. Časť výťažku zo štartov-

Zo swingových koncertov sa stáva
dobová párty
Tvrdí to aspoň klavírny virtuóz a kapelník swingového zoskupenia FATS JAZZ
BAND Ladislav Fančovič. Originálny
medzivojnový swing v pôvodných
aranžmánoch, ktorý si Novomešťania
obľúbili už v období, keď kapela s dvoma spevákmi koncertovala v kaviarni pri
plavárni na Junáckej, nájdu dnes v centre
v známom V-klube alebo v hudobnom
klube Hlava XXII. Tam bude 27. júna
koncert LET´S SWING IT! obohatený
v úvode (od 19. 30 h) o krátku lekciu
dobových tancov charlestonu a lindy-hop lektormi tanečnej školy. Čoraz častejšie sa na koncertoch swingu objavuje
aj štýlové dobové oblečenie.
(red)

INZERCIA:
• Tepujem koberce, sedačky, postele. 0903 195 861
• Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977
• Máte vlhký dom??? Chemická injektáž svojpomocne. Vaša práca – náš materiál
+ know-how. Úspora nákladov 60%. Tel. 02/55567626, 0903 460 232
• Ponúkam pekný 5-izbový ozdravný rodinný dom 55 km od BA s veľmi nízkymi
nákladmi na bývanie za 3-izbový byt v BA, prípadne predám. 0903 766 734
• Učím kvalifikovane angličtinu na Kramároch, všetky úrovne, od školákov
až po seniorov. Aj v lete. Telefón 0907 796 406.

IBD–06–04–2014

• Trénujem tenis v angličtine. Tel. 0903 899 777
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ného (deti ho neplatia) pôjde na pomoc
onkologicky chorým deťom. Preteky
organizuje mestská časť Nové Mesto
v spolupráci so združením Na bicykli
deťom a s podporou zdravotnej poisťovne Dôvera. Novomestský pedál 2014
bude súčasťou série Bratislava Region
Cup. Viac informácií nájdete na stránke
www.banm.sk
Okolo pol druhej dorazí na Železnú
Studničku Proenzi Cyklotour Slovakia,
ktoré odštartovalo až v ďalekých Košiciach. Tešiť sa môžete na súťaže o zaujímavé ceny, ktoré so sebou prinesú.

Jarná pieseň v rytme operety
aj argentínskeho tanga
Známe melódie slovenskej aj svetovej operety, vážnu hudbu, ale aj rytmy argentínskeho tanga. To všetko si milovníci
kvalitnej kultúry mohli vychutnať na 5. ročníku tradičného
koncertu pre Novomešťanov, ktorý mestská časť pre nich pripravila pod názvom Jarná pieseň. V Stredisku kultúry na Vajnorskej vystúpili v polovici apríla Trio AndreaS a Duo „Tango
en el corazón“.
(bor), snímka Martin Marenčin

Kultúrne leto 2014 otvorí päťnásobná Zlatá slávica
Aj tohtoročné otvorenie Kultúrneho
leta v bratislavskom Novom Meste bude
mať hviezdne obsadenie. Jeho hlavným
ťahákom bude jedna z najpopulárnejších slovenských speváčok a držiteľka
piatich Zlatých slávikov Zuzana Smatanová. Svoje najväčšie hity zaspieva
v sobotu 21. júna, kedy sa v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda slávnostne otvorí Kultúrne leto 2014 v mestskej
časti Bratislava – Nové Mesto.
V bohatom programe dostanú opäť
priestor interpreti rôznych hudobných štýlov: na svoje si prídu fanúšikovia ľudovej hudby, latinských rytmov,
country, priaznivcov funky poteší
vystúpenie kapely Funkiez. Veľká časť

celodenného programu bude patriť
deťom a ich rodičom. Už dopoludnia budú pre nich pripravené rôzne
súťaže a atrakcie. V popoludňajšom kultúrnom programe sa budú môcť zabaviť pri detskom projekte speváka Mira
Jaroša. Svoje umenie už tradične predvedú aj žiaci novomestských základných škôl.
Po zotmení vyvrcholí program, ktorý
bude moderovať Marcela Molnárová,
zapálením vatry a veľkolepou laserovou šou. Popoludňajší program otvorenia Kultúrneho leta 2014 sa začína
o 15. h. Vstup je, samozrejme, zdarma.
Tešíme sa na vás!
Ján Borčin, snímka František Rajecký

Aj bubeníci musia niekde cvičiť!
Novomestské
a pomôcť sebe aj iným. Na okraji Bratislavy,
Na Pántoch, vytvorili moderné, odhlučnené
mamičky oslávili
priestory na skúšanie aj nahrávanie. Využívajú ich na vlastnú tvorbu, ale za výhodných
svoj deň
podmienok poskytujú priestor aj záujemcom
Viac než tristo novomestských
mamičiek zaplnilo v stredu 7. mája
Stredisko kultúry na Vajnorskej.
Mestská časť pre ne pripravila kultúrny program pri príležitosti Dňa
matiek. Najskôr sa ujal slova majster
slova, herec a recitátor Juraj Sarvaš,
ktorý poéziou od Miroslava Válka navodil správnu sviatočnú atmosféru.
Neskôr prišli na rad známe šlágre,
ktoré novomestským matkám prišli
zaspievať Robo Kazík, Martin Jakubec
a talentovaná Tatiana Hudecová. Silný
zážitok dámy rozoberali po koncerte pri malom občerstvení a ako spomienku na príjemné popoludnie si
každá z nich odniesla ružu.
(bor), snímka Martin Marenčin

Máte doma malého muzikanta, ktorý si
namiesto klavíra vybral súpravu bicích či
basovú gitaru? Alebo je moderná hudba
vaším koníčkom a radi si zahráte s obľúbeným interpretom? Možno tým občas do krajnosti napínate nervy susedom a sami nie
ste nadšení, že svoju vášeň neustále musíte tlmiť. Len málokto má šťastie na vhodné
priestory v rodinnom dome.
Rovnaký problém riešili donedávna hudobníci zo skupiny Polemic. Rozhodli sa spojiť sily

z radov profesionálnych a amatérskych hráčov. „Vieme, že nájsť vhodný priestor je pre
bratislavské kapely ťažké. Chceme podporiť
mladú hudbu, preto sme podmienky prenájmu stanovili tak, aby boli dostupné hoci aj
pre rodičov malých rockerov. Navyše, hráči si u nás môžu vyskúšať profesionálne
nahrávanie, zapožičať nástroje a poradiť sa
so skúsenými profesionálmi v oblasti zvuku,“ hovorí spevák Braňo Bajza. „Skúšanie
v novomestskom paneláku neprichádzalo
u mňa do úvahy,“ dodáva s úsmevom.
Viac informácií získate na adrese
www.linepro.sk alebo na telefónnom čísle
0905 635 474.

Adrenalín na Kamzíku
Lezecká stena, hod oštepom, vodná
prekážka, dvíhanie bremena... to je iba
zopár prekážok, ktoré začiatkom mája
muselo zdolať 3000 pretekárov. Spartan Race sú alternatívne vytrvalostné
preteky pre fanúšikov extrémnych športových podujatí. Najrýchlejší dokázali
trasu zdolať za 40 minút. Organizátor
súťaže ESR Enterprises nezabudol ani na
najmenších: 750 metrov bolo pripravených pre deti vo veku 4 - 8 rokov a 1,5
kilometra pre 9 až 14-ročných. Všetci
štartujúci dostali medailu a tričko ako
spomienku na tento neopakovateľný
zážitok. Pravda, ak dobehli do cieľa.

Text a snímka Tamara Suballyová
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POZÝVAME
STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA NOVÉ MESTO VAJNORSKÁ 21
tel.: 44373771, 44372620
info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk,
nájdete nás aj na FB:
https://www.facebook.com/strediskokulturybanm

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY
Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ každú
sobotu, výnimočne aj v nedeľu o 17. h, živá hudba
zo 60. - 90. rokov, žrebovanie vstupeniek
7. 6. 2014 – DH VIŠTUČANKA
Za dychovkou na Vajnorskú
15. 6. 2014 – HS SATURN
21. 6. 2014 – HS FORTUNA
28. 6. 2014 – HS KARTAGO
FESTIVALY
Pozývame na VII. Medzinárodný festival detských
folklórnych súborov (DFS)
19. – 22. 6. 2014 v Bratislave
20. 6. 2014, piatok 15. - 16. h
Sprievod DFS Starým Mestom
21. 6. 2014, sobota 15. – 18.30 h
Vystúpenie DFS na Hviezdoslavovom námestí
22. 6. 2014, nedeľa 16. – 18. h
Galaprogram v DK Zrkadlový háj
PODUJATIA PRE DETI
19. 6. 2014, štvrtok 11. h
Slávnostné vyhodnotenie celoštátnej čitateľskovýtvarnej a literárnej súťaže pre deti s rómskou tematikou Farebný svet – Coloriskeri luma 2014
24. 6. 2014, utorok 10. h
Jána, Vajana... zvyky na Jána, výchovný koncert
pre žiakov II. stupňa ZŠ

PODUJATIA PRE POZVANÝCH
4. 6. 2014, streda 14. h
Juniáles pre seniorov z MČ BNM
KLUBOVÉ PODUJATIA
Každý pondelok o 18. h – Sahadža joga – ako sa
zbaviť stresu - pokročilí, vstup voľný
Každý utorok o 18. h – Sahadža joga - ako sa zbaviť
stresu - začiatočníci, vstup voľný
5. 6. 2014, štvrtok 16. h – Klub Patchwork
19. 6. 2014, štvrtok 16. h – Klub priateľov opery
24. 6. 2014, utorok 17. h –
Bratislavský včelársky spolok, pravidelné stretnutie členov a záujemcov o odborné poradenstvo
27. 6. 2014, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia, pre záujemcov o zdravú výživu, cvičenia, prednášky
PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ
4. 6. 2014, streda 19. h – NA KUS REČI s Jozefom
Banášom a jeho hosťom Adelou Banášovou
21. 6. 2014, sobota 15. h – Otvorenie kultúrneho
leta MČ BNM na Kuchajde
VÝSTAVY
3. - 13. 6. 2014
Absolventské výtvarné práce zo ZUŠ Hálkova,
Vernisáž 3. 6. 2014 o 17. h
11. - 14. 6. 2014
PATCHWORK, výstava prác klubu Patchwork
17. – 29. 6. 2014
Slovák v Amerike, vystavuje Jozef Jašík
Návštevný čas výstav: pondelok - piatok 14. h – 18. h,
v sobotu a nedeľu v rámci podujatí
VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ)
21. 6. 2014, sobota 8. – 12. h – VSZ mincí, medailí,
odznakov, bankoviek, starých pohľadníc, telefónnych kariet, kníh, filatelie, plagátov, gramofónových platní
28. 6. 2014, sobota 8. – 12. h – VSZ elektro,
domácich, foto a rybárskych potrieb, železničných,
automobilových , lodných a leteckých modelov...
KURZY
JAZYKOVÉ:
- Taliansky jazyk I., II., III., IV. a V. ročník
- Anglický jazyk

VSTUPNÉ 5,-Ä

PRAKTICKÉ :
- Keramika pre deti, keramika pre dospelých
- Šijeme s Burdou, škola strihov a šitia
TVORIVÉ:
- Výtvarná škola pre deti akad. mal. Dany Zacharovej
- Výtvarné štúdio pre dospelých akad. soch. Magdy
Burmekovej
POHYBOVÉ:
- Joga pre zdravý pohyb dospelých
Predpredaj vstupeniek utorok a streda 16. h – 19. h a
jednu hodinu pred podujatím v SK BNM Vajnorská 21,
tel.:02/44373763. Vstupenky na podujatie NA KUS
REČI s J. Banášom zakúpite aj v sieti TICKETPORTAL.
Zmena programu vyhradená!
Bližšie informácie na tel. č.: 02/ 44 37 37 71,
02/ 44 37 26 20
Ponúkame pre základné a stredné školy kultúrno –
spoločenské a výchovno – vzdelávacie podujatia,
tel. 44 37 26 20
Prenájom priestorov na semináre, spoločenské
posedenia, prezentácie, tel. 44 37 26 20
Výroba reklamy od vizitiek po transparenty – vrátane
graﬁckých návrhov za VÝHODNÉ CENY,
tel. 44 37 25 12

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
STROMOVÁ 18
tel.: 54 77 11 48
www.skvajnorska.sk, e-mail: dkkramare@chello.sk

PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ
16. 6. 2014, pondelok 19. h – 135. Poetický večer
s Jurajom Sarvašom a jeho hosťami
24. 6. 2014, utorok 16. 30 h – Keď si ja zaspievam,
záverečný koncert absolventov spevu pod vedením
Márie Borbéľovej
KLUBOVÉ PODUJATIA
11., 25. 6. 2014, streda 16. 30 h
Klub Venuša - stretnutie Ligy proti rakovine
PODUJATIA PRE POZVANÝCH
5. 6. 2014, utorok 10. h – Farbičkový koncert,
pesničky pre deti MŠ Na Revíne a na Cádrovej ul. pri
príležitosti MDD
KURZY
Maľovanie na hodváb, individuálne a skupinové
kurzy, možnosť objednávok aj od ﬁriem
14.- 15. 6. 2014, sobota – nedeľa 9. h – 14. h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
VYT FIT
Škola pred škôlkou, pohybové cvičenie pre deti
od 15 mes. do 3 rokov s mamičkami na MD
Zdravotné cvičenie na problémy s chrbticou
s prvkami jogy
Zdravotné cvičenie na problémy s chrbticou –
pokročilí
Pilatesove cvičenia
Hudobné kurzy: hra na klavír, spev, hudobná teória
pre deti, dospelých, seniorov
Angličtina pre deti
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.

