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Máme transparentnú samosprávu
Meníme obraz mestskej časti
Čo vymysleli v Kominárke
Kuchajda - pridajte vlastný nápad!

„Povedala by si mi, prosím, ako sa stadeto dostanem?“
„Záleží na tom, kam sa chceš dostať,“ odpovedala jej Mačka.
„To je mi jedno,“ Alica na to.
„Nuž, tak je jedno, kade pôjdeš,“ odpovedala Mačka.
(L. Carroll: Alica v krajine zázrakov)
S novým rokom sa spájajú predsavzatia i plány.
Možno sa mi to len zdá, ale tento rok čítam viacmenej len o tom, ako schudnúť, upraviť si postavu,
a skutočných plánov je akosi pomenej. Pritom bez
plánu, bez cieľov neviete, kam máte ísť, čo máte robiť, ani vyhodnotiť, či sa veci daria, alebo nie.
My na rozdiel od Alice vieme, kam chceme ísť.
Chceme, aby naša mestská časť bola lepším
a príjemnejším miestom pre život. To znamená, že
v každom roku musíme urobiť niekoľko konkrétnych krokov. Niektoré nie sú vidieť, sú však cítiť. Atmosféra, spolupatričnosť, solidarita, ochota urobiť niečo v prospech miestnej komunity...
Iné sú viditeľné už na prvý pohľad.
Doteraz sme sa zameriavali predovšetkým na rekonštrukcie a opravy
škôl a škôlok. Nie výlučne, ale ak zateká strecha a okná sú zaklincované,
tak môžete mať rôzne plány a vízie, prioritne musíte riešiť zlý stav budov, ktoré sme prevzali od štátu.
Tento rok chceme, samozrejme, pokračovať v rekonštrukciách škôl
a škôlok, napríklad nadstavbou na ZŠ Jeséniova, novou kuchyňou na
ZŠ Riazanská či novou strechou na ZŠ Sibírska. Plánujeme obnoviť športovisko na Teplickej, vytvoriť pre mladých skatepark, pre deti ihrisko, ale
hlavný dôraz budeme klásť na zeleň. V Novom Meste plánujeme vybudovať a obnoviť šesť nových parkov. S prvým – Gaštanicou – sme začali ešte koncom roka na Kolibe, s druhým – na mieste bývalého cykloštadióna – začíname teraz a ostatné budú nasledovať.
Nie všetky novoročné predsavzatia a plány dokážeme naplniť. Každý
jeden dokončený projekt však bude ďalším zlepšením.
Rudolf Kusý
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Na Valentína o láske naveky
Pre niektorých je predstava večného zaľúbenia neskutočným blúznením, pripúšťa
psychológ Ivan Štúr v nedávno vydanej knižke esejí o láske, živote a smrti Zázraky
života. Jedným dychom zároveň rozpráva o vzácnych prípadoch večných vzťahov.
Lebo „... niet azda väčšej krásy než upnúť sa k druhej bytosti a uveriť v ten
každodenný zázrak... Kto chce zostať
človekom, nemôže prestať ľúbiť, kto
chce napĺňať svoj život, nemá inú cestu než cestu lásky.“ Pravda, vydať sa
po nej znamená predovšetkým prebudiť v sebe schopnosť lásky – to je podľa
psychológa najväčšia a najvýznamnejšia úloha človeka. Ak sa mu to
podarí, nemálo získa: „Starostlivosť
o druhého je najbezpečnejším zdrojom nášho šťastia,“ píše.

Máme vyrovnaný rozpočet, prioritou
je nový park a nová škôlka
Najviac peňazí pôjde tento rok na školy – na ich prevádzku
a opravy až jedenásť miliónov eur. Popri obnove škôl a škôlok sa
zvýšia investície do revitalizácie ihrísk, športovísk a parkov, zmodernizujeme ďalšie kluby dôchodcov. S tým všetkým počíta rozpočet Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2017, ktorý pred
Vianocami schválilo jej miestne zastupiteľstvo.
Nové Mesto bude v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom – jeho
objem takmer 18,5 milióna eur je v porovnaní s minuloročným vyšší rádovo
o 1,8 milióna eur. „Zostavili sme ambiciózny rozpočet, v ktorom ide viac peňazí
na škôlky a školy, viac na opravy ciest
a budovanie cyklistických trás. Podnety
sme zbierali aj od ľudí. Zároveň pokračujeme v stabilnom hospodárení bez
dlhov,“ vysvetlil rozdiel starosta Nového
Mesta Rudolf Kusý.
Bežné výdavky a príjmy na tento rok
predstavujú 17,6 milióna eur. Bežné príjmy obsahujú sumu 850-tisíc z poplatkov
za rozvoj, ktoré budú použité na kapitálové výdavky – napríklad na stavby zariadení starostlivosti o deti, školských zariadení či parkov. Kapitálové výdavky sú
naplánované v objeme 8,7 milióna eur,
príjmy v objeme 4,1 milióna. Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami
bude krytý z výnosu poplatkov za rozvoj,
prostriedkov z rezervného fondu a z fondu rozvoja bývania.
V kapitálových aj bežných výdavkoch
ide už tradične najviac peňazí na vzdelávanie – na chod škôl, škôlok a jaslí a na
ich rekonštrukciu – spolu vyše jedenásť
miliónov eur. Vybuduje sa nová škôlka
Za kasárňou, jasle na Robotníckej čaká

zateplenie, rekonštrukcia čaká škôlky
na Teplickej a na Letnej. Základná škola
na Odborárskej ulici dostane nadstavbu, na Jeséniovej zrekonštruujú strechu
a nadstavajú časť s učebňami. Školu na
Sibírskej čaká kompletná rekonštrukcia,
okrem novej fasády, okien a vstupov sa
zrekonštruujú šatne a telocvične.
„V návrhu na rozpočet 2017 sme dodržali hlavnú zásadu pri jeho zostavovaní, a to zabezpečenie vyrovnaného
rozpočtu,“ vysvetlila vedúca hospodárskeho a ﬁnančného oddelenia na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto Jana
Ondrová.
Jednou z priorít roka 2017 bude realizácia projektov z Nórskych fondov, v rámci
ktorých vznikne na mieste bývalého cyklistického štadióna voľnočasový priestor
JAMA a park Gaštanica na Kolibe. Nové
Mesto získa na tento účel z prostriedkov
Nórskeho kráľovského fondu takmer
1,3 milióna eur, mestská časť dá na tieto
projekty z vlastných prostriedkov približne 400-tisíc eur. Ďalšie verejné parky
vzniknú, prípadne budú rekonštruované
v Ľudovej štvrti, na Bielom kríži a na Bellovej, na Kramároch je naplánovaný malý
parčík pri uliciach Rozvodná a Vlárska.
Príspevková organizácia mestskej časti EKO-podnik VPS, ktorý zabezpečuje

údržbu ciest, chodníkov, detských ihrísk
i areálu Kuchajda, dostane na fungovanie príspevok vo výške 2,6 milióna eur.
Na opravy a údržbu miestnych komunikácií, vrátane cyklociest je určených
770- tisíc eur. Ďalších 440-tisíc eur poslúži na revitalizáciu športovísk na Pionierskej, Teplickej, Jelšovej, Kominárskej
a na športovisko pri škole na Českej.
Na prevádzku ôsmich klubov dôchodcov, denného centra a sociálnej výdajne
je vyčlenených 193-tisíc eur, na opatrovateľskú službu pôjde viac než 183-tisíc
eur. Naďalej sa ráta s podporou viacerých
občianskych združení. Celková suma na
dotácie dosahuje čiastku 84-tisíc eur, pričom napríklad dotácie na rodinné centrá Kominárka a Kramárik, na Nadáciu
Cvernovka a Novomestský športový klub
sú súčasťou schváleného rozpočtu.
V rámci participatívneho rozpočtu aj
v tomto roku môžu rozhodovať o použití
časti prostriedkov priamo občania. Na
realizáciu občianskych projektov a na investičné akcie participatívneho rozpočtu je vyčlenených 260-tisíc eur.
Marek Tettinger
Snímka Jana Škutková

Sme štvrtí najtransparentnejší na Slovensku!
Bratislavské Nové Mesto je štvrtým najtransparentnejším mestom na Slovensku.
Vyplýva to z najnovšieho rebríčka transparentnosti samospráv, ktorý zverejnila
mimovládna organizácia Transparency
International Slovensko.
Analytici hodnotili sto najväčších
miest na Slovensku. Nové Mesto skončilo
najlepšie za posledných sedem rokov –

v roku 2010 bolo na 42. mieste, tento rok
už na štvrtom.
„V Novom Meste sa dlhodobo snažíme
držať hesla: Zverejníme všetko, čo sa dá,
a nielen to, čo musíme,“ hovorí starosta
mestskej časti Rudolf Kusý. Pripomína, že
novomestská samospráva si pred časom
dala externou ﬁrmou vypracovať audit
transparentnosti a na jeho základe prijala

balík konkrétnych úloh pod názvom „80
krokov pre transparentné Nové Mesto“.
„Cieľom projektu bolo posilnenie transparentnosti, hospodárnosti pri verejnom
obstarávaní, efektívnejšie fungovanie
samosprávy a zabezpečenie férového
prostredia pre všetkých, ktorí so samosprávou prídu do kontaktu,“ dodáva Rudolf Kusý.
Pokračovanie na s. 4

3

Dokončenie zo s. 3
Okrem množstva drobných zmien
spustilo Nové Mesto stránku otvorene.banm.sk, kde ľudia nájdu všetko
o prideľovaní bytov, obsadzovaní
pracovných miest, o verejných obstarávaniach úradu, predaji majetku
a podobne. „Rozbehli sme stránku
digitálneho zastupiteľstva, ktorá
umožňuje efektívnu kontrolu a lepšiu informovanosť verejnosti smerom k poslancom a zastupiteľstvu.
Hodnotenie Transparency International Slovensko berieme ako spätnú
väzbu toho, ako sa nám tieto snahy
darí napĺňať, a zároveň ako záväzok pokračovať v posilňovaní transparentnosti,“ uzatvára starosta.
Transparency International hodnotilo pri najväčších slovenských
mestách viacero oblastí: prístup
k informáciám, účasť verejnosti na
rozhodovaní, verejné obstarávanie,
rozpočet, dotácie, etiku a konﬂikt
záujmov či územné plánovanie a stavebný úrad. Najlepšie hodnotenie za
rok 2016 získalo mesto Vranov nad
Topľou (79 percent) pred druhým
Martinom (76 percent) a treťou Rožňavou (76 percent). Bratislava – Nové
Mesto (75 percent) si v porovnaní
s posledným ratingom 2014 polepšila
až o jedenásť priečok.
Rebríček Transparency International Slovensko nájdete na adrese: samosprava.transparency.sk/rankings/
(bor)

Bohatší vianočný stôl sociálne slabších
Finančnú výpomoc od 30 do 70 eur
dostalo v decembri od samosprávy našej
mestskej časti 370 obyvateľov. Bolo to 46
rodín s deťmi s najnižšími príjmami, 110
nezamestnaných, ktorí poberajú dávku
v hmotnej núdzi a 214 osamelých oby-

vateľov s najnižšími dôchodkami. Spolu
sme im vyplatili formou jednorazovej ﬁnančnej výpomoci sumu 14 060 eur. Starosta s ogánmi samosprávy tak prispeli
na vianočné sviatky obyvateľom v najväčšej hmotnej núdzi.

Osamelí večerali spoločne
Vyše sto osamelých Novomešťanov vo
vyššom veku prijalo pozvanie predstaviteľov mestskej časti k spoločnému štedrovečernému stolu 22. decembra v hoteli
Devín. Pokojné sviatky im zaželali starosta Rudolf Kusý a jeho zástupca Stanislav
Winkler. Tradičná účasť bratislavského arcibiskupa, metropolitu Stanislava Zvolenského podčiarkla duchovný rozmer stret-

nutia. „Vianoce sú príležitosťou posilniť
a obnoviť dobré vzťahy, ale aj nadviazať
nové, príkladom nech je nám vzťah Boha
k ľuďom,“ povedal otec arcibiskup. Požehnal podávané tradičné pokrmy a spolu
s prítomnými poďakoval za ne modlitbou.
Vianočnými koledami dotvorila sviatočnú
atmosféru ľudová hudba Kuštárovci.
(red), snímka Jana Plevová

Miestni poslanci sa predstavujú

Mgr. Vladimír Mikuš
Milí Novomešťania,
rád by som vás pozdravil a stručne predstavil
aktivity, ktorými sa zaoberám. Som spoluzakladateľom Karty Novomešťana, ktorá prispela
k zvýhodneniu tovarov
a služieb poskytovaných
našim obyvateľom. Ako
poslanec sa angažujem v projektoch, ktorým doteraz
chýbala koncepcia rozvoja a roky boli zanedbávané.
Patrí medzi ne zavedenie rezidenčného parkovania,
pri ktorom sa čaká na prijatie VZN na magistráte,
revitalizácia Kuchajdy, rekonštrukcia ihriska na
Pionierskej ulici v areáli ZŠ Sibírska, centralizovanie

EKO-podniku, čo prinesie našim obyvateľom kvalitnejšie služby. V neposlednom rade ma ako čerstvého
otca trápi kapacita našich škôlok, preto podporujem
budovanie nových. Pôsobím v komisii ﬁnančnej,
školstva a dotačnej. Ako predseda dotačnej komisie
presadzujem predovšetkým dotácie pre deti a mládež, zamerané na športové a voľnočasové aktivity,
aby naše deti mohli aktívne a zmysluplne tráviť voľný
čas. Podrobne sme analyzovali dotácie pre občianske
združenia, ktoré žiadajú ﬁnančný príspevok na prácu
s bezdomovcami, mojou snahou je maximálna transparentnosť a racionalita pri podpore marginalizovaných
skupín spoločnosti. Jednoznačne som proti tomu, aby
sa vydávala strava bezdomovcom v parku na Račianskom mýte, ktorý by predovšetkým mal slúžiť rodinám
s deťmi. Za vhodnejšie považujem vydávanie teplého
jedla ľuďom bez domova v okrajových častiach mesta.

V rámci dotačnej komisie sme zamedzili poskytnutie
dotácií OZ, ktoré na Trnavskom mýte vymieňa použité
injekčné striekačky, pretože tento dôležitý dopravný
uzol by nemal slúžiť ako miesto, kde sa koncentrujú
narkomani, myslím si, že na túto činnosť sa dajú nájsť
vhodnejšie miesta. Rozhodne ma trápi zhoršujúca sa
bezpečnosť v našej MČ, preto budem presadzovať
montáže kamerových systémov.
Verím, že spoločne s ostatnými ľuďmi, ktorým záleží na našej mestskej časti, sa mi podarí vybudovať
krajšie a lepšie miesto pre život. Do nového roka vám
prajem hlavne pevné zdravie a vytrvalosť na ceste za
vašimi cieľmi.
Kontakt:
telefón: 0915 742 999
e-mail: mikusvladimir@gmail.com

Príspevky poslancov miestneho zastupiteľstva vyjadrujú osobné názory autorov. Redakcia do ich obsahu nezasahuje.
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Ako sa zmenilo Nové Mesto
za posledné dva roky
Školy, do ktorých nezateká a v ktorých sa už žiaci netrasú od zimy. Škôlky, ktorých vynovené budovy
ponúkajú aj viac miesta pre nové deti. Parky, ihriská, knižnica či komunitné centrum, kde celé rodiny môžu v moderných priestoroch zmysluplne tráviť voľný čas. Nové Mesto sa za uplynulé dva roky
zmenilo na mnohých miestach na nepoznanie. Pozývame vás na malú prechádzku našou stále krajšou
a modernejšou mestskou časťou.

ŠKOLY

Základná škola Riazanská
Do žiarivých farieb a moderného šatu sme „obliekli“ aj školu
na Riazanskej. V rámci veľkej rekonštrukcie sme zateplili strechu, fasádu, vymenili okná, vstupné dvere, interiérové svietidlá.
Povytĺkané kocky sklobetónu sme nahradili oknami. V areáli
sme vysadili nové stromy, kríky, trávu.

Základná škola Za kasárňou
Jedna z najžiadanejších škôl v Bratislave dostala konečne aj
zodpovedajúcu tvár. “Thällmanku“ sme zateplili, zrekonštruovali plášte budov školy, jedálne aj telocvične, vymenili okná
a vstupné dvere. Pribudlo moderné športové ihrisko, nové herné prvky, chodníky aj zeleň.

Základná škola Cádrova
Vynovená telocvičňa, nové vonkajšie rozvody tepla, nový kotol, zateplenie, nové okná. Naša škola na Kramároch sa zmenila
na nepoznanie.

Základná škola Odborárska
Základná škola Česká
Vymenili sme strechu, okná, dvere, budovu sme zateplili, nainštalovali energeticky úsporné svietidlá. Choré stromy, ktoré
žiakov mohli ohrozovať, sme nahradili novými.

Škola dostala novú fasádu. Obnovili sme telocvičňu, ktorá
bola v havarijnom stave. Areál školy sme zmenili na moderné
športovisko: pribudli nové ihriská na kolektívne športy, bežecká dráha, doskočisko, cvičebné prvky, lavičky, smetné koše. Vysadili sme novú zeleň.
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ŠKÔLKY A JASLE

Materské školy Rešetkova, Osadná,
Šancová, Letná, Šuňavcova
Zásadnou premenou prešli aj ďalšie naše škôlky, ktoré sme
zateplili, chránia ich nové strechy, dostali nové okná, dvere,
osvetlenie, pribudla nová zeleň. Letná navyše dostala aj novú kanalizačnú prípojku. Na Šuňavcovej su zrekonštruované sociálne
zariadenia na oboch podlažiach, nová vnútorná elektroinštalácia, rozvody vnútornej a vonkajšej kanalizácie a studenej vody

Detské jasle Robotnícka
Jasličky dostali vynovenú a zateplenú strechu, lebo stará bola
už v zlom stave, vyriešili sa tak problémy so zatekaním a únikom
tepla.

KOMUNITNÉ CENTRUM
Materská škola Jeséniova
Ďalšie a ďalšie nové miesta pre našich škôlkarov – jeden z našich nemenných cieľov, na ktorý sme dbali aj pri veľkej rekonštrukcii na Kolibe. Vďaka nadstavbe sa kapacita škôlky rozšírila
zo štyroch na šesť tried. Prepojili a zateplili sme obe budovy,
ktoré dostali novú fasádu, strechu aj okná.

Komunitné centrum Ovručská
Zo zničenej budovy bývalého osvetového centra, kde mala byť
herňa s automatmi, máme komunitné centrum. Priestor, ktorý slúži ľuďom nielen z okolia Račianskej a Sibírskej ulice, ale
svojím pôsobením presahuje hranice mestskej časti. Centrum
poskytuje služby týkajúce sa záujmovej činnosti detí, mládeže
a seniorov, vzdelávania, osvety, sociálneho či odborného poradenstva.

KNIŽNICA
Materská škola Odborárska
Celé nové poschodie dostala aj škôlka v Dimitrovke. Viac
učební, herní a spální – deti majú viac miesta na hru aj vzdelávanie. Nové priestory nám umožnili prijať ďalších škôlkarov. V
škôlke sa varí vo vynovenej kuchyni a strava sa podáva v novej
jedálni.

Materská škola na Kalinčiakovej
Pokračujeme v rozširovaní materských škôl, otvorili sme v poradí už trinástu obecnú škôlku - na Kalinčiakovej ulici. Pribudli
tak dve nové triedy pre 46 detí v zrekonštruovaných priestoroch.

Materská škola Na Revíne
Deti dostali väčšiu herňu, pribudli nové WC, umývadlá, nová
jedáleň, zrekonštruovala sa kuchyňa. Škôlka dostala novú zateplenú strechu, následne sme zateplili aj fasádu a vymenili okná.
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Knižnica vo Vernosti
Inde sa knižnice rušia, my sme otvorili novú. V Dimitrovke
sme v bývalom dome kultúry Vernosť vybudovali knižnicu, ktorá okrem literatúry ponúka aj priestor na relaxačno-pohybové
cvičenia, hudobné vystúpenia, diskusie a tvorivé dielne.
Novomestská knižnica sa približuje k čitateľom aj v ďalších lokalitách mestskej časti: na Pionierskej vyrástla knižničná terasa,
nové priestory pribudli aj na Jeséniovej ulici.

IHRISKÁ A PARKY

Park na Rešetkovej / Osadnej

Park na Hálkovej
Nový park s množstvom zelene, moderným detským ihriskom, multifunkčným športovým ihriskom na futbal, hádzanú
či basketbal, stolnotenisovými stolmi, ﬁtnes... V parku sú nové
chodníky, lavičky, smetné koše. Zaujímavosťou parku sú dva výbehy pre psy s cieľom jasne vymedziť priestor pre psičkárov.

Moderný park s detským ihriskom, ktorému dominuje drevený hrad s množstvom herných prvkov. V časti pre šport vyrástlo multifunkčné ihrisko, sú tam basketbalové koše a stroje
na ﬁtnes. Súčasťou parku sú aj fontánky s pitnou vodou, lavičky
a altánok.

CESTY

V uplynulých dvoch rokoch sme opravili a vymenili povrch
vozoviek vo viacerých lokalitách Nového Mesta:

Na Revíne
Park na Sadovej
Z parku sa stalo príjemné oddychové miesto medzi obytnými
domami. Obnovili sme dlhé roky nefungujúcu fontánu, doplnili
osvetlenie a vytvorili výbeh pre psy. Dopukaný asfalt nahradila
vkusná dlažba, večný neporiadok a odpadky vyriešilo prekryté
kontajnerové stojisko.

Športové ihrisko na Plzenskej
Popraskaný asfalt, na mnohých miestach zarastený trávou, nefunkčné oplotenie – to všetko je minulosť. Na Plzenskú sa opäť
vracia šport! Vybudovali sme tu moderné ihrisko s mantinelmi,
ktoré tak môže opäť slúžiť všetkým, ktorí sa radi hýbu.

Husova ulica
časť Jelšovej ulice
Cesta na Kamzík
Magurská ulica
časť Halašovej ulice
Hálkova ulica
Časť Vlárskej ulice
(cesta v správe magistrátu, na náklady investora)
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Novinky v zákonoch ovplyvnia
život v mestskej časti
Pred koncom roka 2016 prijala Národná rada Slovenskej republiky aj také zmeny, ktoré sa môžu
uviesť do života až po rozhodnutí komunálnych poslancov. Redakciu Hlasu o nich informovala miestna a zároveň parlamentná poslankyňa Edita Pfundtner, ktorá iniciovala zmeny v oboch zákonoch.
O miestnom poplatku za rozvoj budú
rozhodovať bratislavské mestské časti
„Zavedenie miestneho poplatku za rozvoj sleduje cieľ,
ako získať pre mestá a obce dodatočný zdroj príjmu na budovanie občianskej vybavenosti, miestnych komunikácií
a technickej infraštruktúry. Okrem príjmovej, rozvojovej
a regulačnej funkcie má poplatok aj funkciu protikorupčnú.
Chceme dosiahnuť, aby mali stavebníci jasne určené pravidlá
a po zaplatení poplatku už neboli vystavení iným, často nelogickým až nadmerným požiadavkám zo strany samosprávy,“
hovorí poslankyňa. Rekonštrukcie budov, vrátane zatepľovania,
stavby športovísk a objektov slúžiacich na poľnohospodársku
prvovýrobu budú podľa novej úpravy od poplatku oslobodené.
Došlo k posilneniu postavenia mestských častí v Bratislave. V zmysle zmeny sa poplatok použije na území, kde sa
vybral. Obec (v Bratislave mestská časť) však všeobecne záväzným nariadením môže určiť, že výnos z poplatku alebo
jeho percentuálna časť budú použité aj na inom jej katastrálnom území. Správa poplatku aj jeho výška a výber budú plne
v kompetencii mestskej časti. Podľa nového znenia sa mest-

Prerokovali návrh Územného
plánu zóny Jelšová
V polovici roku 2016 bol po niekoľkoročnom obstarávaní
a spracovávaní konečne dokončený návrh Územného plánu
zóny Jelšová. Po ďalšom polroku sa začalo jeho verejné prerokovávanie, pripomienky a námietky k nemu bolo možné uplatniť
do konca januára 2017. Stretnutie s obyvateľmi Kramárov, na ktorom si mohli vypočuť výklad spracovateľa územného plánu, Ing.
arch. Milana Zelinu, sa uskutočnilo v Dome kultúry na Stromovej
ulici 8. decembra 2016. Na otázky obyvateľov odpovedala najmä
Ing. arch. Marta Závodná, vedúca
oddelenia územného plánovania
a životného prostredia miestneho
úradu. O význame, aký prikladá
tejto územnoplánovacej dokumentácii miestna samospráva, svedčí
účasť na tomto stretnutí – zúčastnil sa na ňom starosta Rudolf Kusý,
jeho zástupca Stanislav Winkler
i poslanci miestneho zastupiteľstva
Marek Líška a Peter Vaškovič. A to,
že potrebnosť aktuálneho územného plánu si uvedomujú aj angažovaní obyvatelia Kramárov, potvrdila zaplnená sála domu kultúry. Obstarávateľ Územného plánu zóny Jelšová – Mestská časť
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ská časť môže rozhodnúť, ktoré stavby zaťaží poplatkom
a ktoré nie.

Budúcnosť hazardu aj v rukách Bratislavčanov
Zmeny v zákone o hazardných hrách, ktoré platia od 1. januára 2017, zásadným spôsobom obmedzia tento druh podnikania.
Novinkou je napríklad zákaz vstupu do herne osobám mladším
ako 18 rokov, osobám poberajúcim dávky v hmotnej núdzi, patologickým hráčom a študentom so sociálnym štipendiom.
„Zároveň sa zníži počet herní, nakoľko sa zvyšuje minimálny počet hracích zariadení pripadajúcich na jednu herňu zo súčasných 5 na 12. Verím, že tieto opatrenia budú mať
pozitívny vplyv na kvalitu života aj v našej mestskej časti
a nebudeme mať herne na každom kroku,” hovorí poslankyňa
Edita Pfundtner.
Obyvatelia sa aj naďalej budú môcť sťažovať na prípadné porušenie verejného poriadku formou petície. V Bratislave bude
takáto petícia úspešná, ak ju podporí 15 percent oprávnených.
Na základe úspešnej petície mestské zastupiteľstvo môže vydať
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým upraví podmienky prevádzkovania hazardných hier na svojom území.
(red)

Bratislava-Nové Mesto – i obyvatelia sa nádejajú, že územný plán
bude úspešne prerokovaný, následne dorokovaný s tými, ktorí
uplatnili svoje pripomienky, a predložený na schválenie miestnemu zastupiteľstvu.
Peter Vaškovič

Trnavské mýto môžu
začať projektovať
A to vďaka tomu, že spoločnosť Immocap, ktorá pripravuje
rekonštrukciu podchodu, podpísala už celkom oﬁciálne nájomnú zmluvu s magistrátom. Táto zmluva, ktorou developer získal
priestor spustnutého podchodu do prenájmu na pätnásť rokov,
umožňuje konečne začať pracovať na projekte na plné obrátky.
Podľa generálneho riaditeľa Šramka chcú postupovať tak, aby čo
najskôr mohli začať so samotnými rekonštrukčnými prácami,
približne teda už o tri či štyri mesiace. Ak nič nezdrží povoľovacie procesy, podľa plánu by rekonštrukcia a revitalizácia tohto
kľúčového dopravného uzla mala byť potom ukončená do roka,
to značí do jari 2018. Doterajšie realizované projekty Immocap
Group, a.s., dávajú nádej podloženú nielen dvadsaťročnými skúsenosťami, ale najmä ekologickým certiﬁkátom LEED, že zároveň
s tým získa kultivovaný vzhľad a príjemné prostredie pre cestujúcich jeden z najdôležitejších verejných priestorov našej mestskej
časti. Bolo už naozaj načase.
(vv)

Poslanci zorganizovali
charitatívnu zbierku
Vianočné sviatky sú tradične obdobím, keď sa ľudia snažia pomáhať tým, ktorí
to najviac potrebujú. Myšlienka pomoci slabším a znevýhodneným bola aj hlavnou
témou tradičného beneﬁčného podujatia Vianočný úsmev. Organizátori, miestni
poslanci Zuzana Rattajová a Tomáš Korček,
si však pre druhý ročník podujatia prichystali
menšie zmeny. Oproti predchádzajúcemu
ročníku zmenili miesto konania – z centra
Bratislavy ho preniesli do našej mestskej
časti a rozhodli sa pomôcť nie jednej, ale
dvom neziskovým organizáciám starajúcim
sa o ľudí, ktorí to nemajú v živote ľahké. Išlo
o Domov svätého Jána z Boha, kde pomáhajú ľuďom bez domova a Centrum včasnej intervencie Bratislava, ktoré sa venuje
rodinám so zdravotne postihnutými deťmi.
Vďaka aktívnej propagácii zo strany organizátorov sa v druhej polovici decembra
zhromaždil pred nákupným centrom POLUS veľký počet záujemcov, ktorí kúpou beneﬁčnej kapustnice podporili myšlienku pomoci druhým. O veľkom záujme svedčí
množstvo vydaných porcií, ktoré výrazne prekročilo ich množstvo v predchádzajúcom ročníku. Výsledkom charitatívnej zbierky bola vyzbieraná suma vo výške vyše
500 eur. Tie organizátori spravodlivo rozdelili na polovicu a odovzdali spomínaným
neziskovým organizáciám. Zuzana Rattajová a Tomáš Korček však týmto rokom
rozhodne neskončili. Ako sami povedali: “Vianočný úsmev nie je len o jednom či
dvoch ročníkoch. Je to o pravidelnej snahe pomáhať v období, keď si sociálne
slabší alebo zdravotne znevýhodnení môžu pripadať osamelejší než v iný čas roka.
Vianočné sviatky sú aj o vzájomnej pomoci. Na to by sme nemali zabúdať.“ (tk)

Boxeri ukázali veľké srdce
Dôkazom, že aj drsní chlapi majú veľké srdce, sú boxeri z novomestského Underground Box Clubu. Druhú decembrovú nedeľu zorganizovali prvý ročník vianočného turnaja, ktorý mal okrem športovej časti aj silný charitatívny rozmer.
Finančný výťažok z akcie putoval k tým, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomoc.
„Vyzbieralo sa krásnych 420 eur, čo málokto čakal. Teší ma, že ľudia, ktorí milujú
box, okamžite a veľkoryso pochopili myšlienku, s ktorou sme do toho išli. Boxeri
nie sú žiadni bitkári, ako sa na nich mnohí cez svoje predsudky pozerajú, verím,
že sa nám tento nesprávny obraz aj vďaka našej akcii podarí napraviť,“ hovorí
Novomešťan Marián Malík, tréner a predseda Underground Box Clubu. Turnaja
sa zúčastnilo päť klubov z Bratislavy a Trnavy.
Vyzbierané peniažky pomôžu mladej Novomešťanke, ktorá sa so svojím malým synom ocitla v krízovej situácii. Vďaka ﬁnančnému daru bude môcť pokryť
časť nákladov na škôlku pre svojho synčeka: „Chcem sa poďakovať všetkým milým ľuďom, ktorí nám pomohli a sú nám oporou.“
Z dobročinnej akcie plánujú boxeri urobiť tradíciu. Na konci roka chcú pomôcť
ďalšej rodine.
Ján Borčin, snímka www.ugbc.sk

Šálka plná vône poteší vaše zmysly
Keď pri nákupných potulkách po obchodnom centre Polus pocítite únavu, doprajte si
chvíľku oddychu v príjemnom prostredí. V novej kaviarničke Soadi, ktorú nájdete oproti
veľkopredajni potravín, vám ponúkneme voňavú šálku kávy zo slnečnej Sicílie, ktorú
nikde inde na Slovensku nenájdete.

Aj keď poznáme približne 60 druhov
kávovníkov, len 25 z nich hrá dôležitú úlohu. Sú cenené pre svoju intenzívnu a aromatickú vôňu, obsah kofeínu a priaznivé
účinky na ľudský organizmus. Posledné
štúdie dokázali, že primeraná konzumácia
kávy nezvyšuje riziko srdcovo-cievnych

chorôb. Naopak, kofeín uľahčuje trávenie, stimuluje činnosť nervovej sústavy, či
dokonca podporuje chudnutie. A to nie je
všetko! Pôsobí ako prevencia pred ochoreniami, ako sú diabetes, Parkinsonova,
čiastočne aj Alzheimerova choroba.

Čím je výnimočná káva Soadi?
Značka Caffe Soadi sa zrodila z vášne
pre kvalitu kávy. V rodinnom podniku
Sottilovcov v sicílskom mestečku Castellammare del Golfo vyvinuli túto mimoriadne kvalitnú značku na základe
dlhoročných skúseností so selekciou
a pražením kávy. Tradícia sa snúbi s inovatívnym prístupom, po prísnych testoch
sa do výsledného produktu dostane len
to najlepšie. Pri pražení prúdom horúceho vzduchu získa káva klasickú hnedú
farbu a nezameniteľnú arómu. Jej skvelou
vlastnosťou je výnimočná jemnosť, preto

vás po šálke tejto kávy nikdy nerozbolí
žalúdok.

Čerstvosť je pre nás prvoradá
Zmes kávových zŕn dovážame do kaviarne Soadi v Poluse priamo zo Sicílie.
Nevyužívame žiadne prekladisko ani sklady, preto je vždy dokonale čerstvá. Príďte
sa o tom presvedčiť pri najbližšej návšteve obchodného centra a ak vám zachutí,
môžete si odniesť aj kilogramový balíček
jedinečnej zmesi, aby ste si na výbornej
káve mohli pochutnať aj doma.
http://caffesoadi.eu/
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Prvá sa na svet vypýtala Martinka
V pôrodnici na Kramároch sa 1. januára narodilo šesť detí. Prvenstvo tentoraz
patrí Martinke Ničovej, ktorá prišla na
svet už sedem minút po polnoci. Rodičia z Malaciek privítali do rodiny tretiu
dcérku. „Máme doma Šárku a Sabínku,
teraz sme sa dohodli, že sa bude volať
po mne,“ usmiala sa mamička. Samozrejme, najväčšiu radosť má zo zdravia dcér-

ky, ktorá po pôrode vážila 3560 gramov
a merala 50 cm.
Starosta Rudolf Kusý prišiel pozdraviť
mamičku s dieťatkom 2. januára. Odovzdal pani Ničovej ﬁnančný dar mestskej
časti 200 eur a niekoľko darčekov, ktoré
jej budú pekný deň pripomínať.
(jš), snímka Jana Plevová

Štartovné pre vyše
500 novorodencov
Už pätnásty rok pokračovala vlani mestská časť Nové Mesto v milej tradícii ﬁnančných darov pre svojich novorodencov.

V priebehu minulého roka odovzdala
príspevok
vo výške 200 eur
rodičom vyše päťsto novorodencov
– presne 524, čo je viac než rok predtým.
Novomestských novorodencov sme
vítali v roku 2016 šesťkrát. Naposledy
v posledný novembrový deň – na tradičnú slávnosť prišlo so svojimi rodičmi až
114 bábätiek. Okrem ﬁnančnej pomoci
si prevzali aj praktické darčeky: hrkálku
a podbradník s erbom mestskej časti, pre
mamičku, samozrejme, nechýbala ruža.
Starosta Rudolf Kusý v príhovore pripomenul, že príchodom dieťaťa sa všetko

mení, dieťatko sa stáva najdôležitejším
človekom v rodine. Rodičom poprial jediné: „Zdravé dieťatko – lebo nič nie je
dôležitejšie.“
Medzi minuloročnými bábätkami, ktorých mamičky majú trvalý pobyt v Novom
Meste, sú v miernej prevahe chlapci (273
oproti 251 dievčatám). Čo sa týka mien,
najčastejšie sa medzi nimi objavili Michal,
Tomáš, Jakub a medzi dievčatami Laura,
Hana a Nina. (bor), snímky Jana Plevová

V Kominárke rozvíjajú svoj
potenciál deti aj mamičky
Doslova v srdci mestskej časti, na Kominárskej ulici, vzniklo pred pár mesiacmi Rodinné centrum Kominárka. Aj keď
nepatrí medzi najväčšie, ponuku kurzov
a cvičení pre deti aj mamičky má vskutku
bohatú. Za vznikom centra stojí aktívna
mamička Marianna Mašátová. „Chodievala
som za mamičkami do Starého Mesta aj
na Kramáre, ale s kočíkom je to komplikované. V našom okolí podobné zariadenie
chýbalo, a tak som sa s podporou kamarátky rozhodla založiť ho,“ hovorí. „Som
tvrdohlavá, pustila som sa do náročného,
no zároveň veľmi radostného projektu.
Chceli sme zrealizovať náš sen, a zároveň
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uľahčiť mamičkám z okolia Trnavského
a Račianskeho mýta 24-hodinovú službu
na rodičovskej dovolenke.“
V RC Kominárka nájdu ženy priestor na
vzájomné stretnutia a hry s deťmi, ale aj
možnosť aktívne pracovať na rozvoji malých osobností. „Absolvujem priebežne
množstvo kurzov a cvičení, stále hľadám
lektorov so zaujímavým programom, aby
naše aktivity boli originálne,“ vysvetľuje
iniciatívna zakladateľka centra aj rovnomenného občianskeho združenia. „Mimoriadne obľúbený je náš kurz Folkbábo,
veselá tancovačka pre detičky už od poldruha roka. Fitbábo podporuje cvičením

Marianna Mašátová
na snímke Jany Škutkovej

celkový psychomotorický rozvoj detí už
od troch mesiacov. ´Zmyslovplné´ hry sú
jedinečnou formou tvorenia na základe
senzorických hier.“
Nechýbajú ani rané vzdelávacie aktivity,
napríklad hravá angličtina Hello, baby pre
deti od dvoch rokov alebo kurz Malí muzikanti, ktorý prirodzene vedie deti k láske
k hudbe. „Mojou srdcovou záležitosťou je
výborne vybavená Montessori hernička.
Veľa o tejto metodike výchovy študujem
a pripravujem aktivity podľa jej pravidiel,“ hovorí pani Marianna.
Málo rozšírené, no pre rozvoj detí mimoriadne prospešné je koordinované skákanie na minitrampolínach. V Kominárke
ho organizujú pre vekové kategórie troj- až
šesťročných a sedem- až desaťročných detí.
Skákanie je v kurze Jumping doplnené loptovými a ďalšími hrami, ortopédi ho odpo-

rúčajú na dobrý vývoj kĺbov a na podporu
správneho držania tela. Zaskákať a zacvičiť
si v centre môžu aj mamičky, o dieťatko sa
zatiaľ postará služba v herni. V ponuke sú
Powerjoga, Pilates, Twerking či cvičenie
pre tehotné Gravid-ﬁt.
Dôležité miesto v programe majú osvetové aktivity, napríklad príprava na pôrod
a rodičovstvo, laktačné poradenstvo, masáže bábätiek či podporná skupina Materský
kruh. „Každý deň sa u nás niečo deje. RC
Kominárka je otvorené vždy od 10. do
12.30 h a v utorok, stredu a štvrtok aj od
14. do 16.30 h. Mamičky nájdu aktuálne
informácie na facebookovej stránke RC
Kominárka alebo na www.kominarka.sk.
Práve koncom januára sa začne väčšina
našich kurzov a poteší nás, ak sa medzi
čitateľkami Hlasu nájdu nové záujemkyne,“ dodáva manažérka.

Aby sa školáci
stravovali zdravo
Mlieko je pre zdravý vývoj človeka dôležité, to
vedia deti už odmalička. Vychovávatelia zo školy
Za kasárňou zorganizovali 30. novembra podujatie, ktorým to malým stravníkom pripomenuli. Žiaci
vyrobili rôzne veci z mliečnych obalov, potom svoju
tvorbu vystavili vo vestibule školy a pripevnili na
nástenky. Spolupracujúca spoločnosť Rajo doviezla viaceré druhy jogurtov, ktoré ochutnávali malí aj
veľkí maškrtníci. Ocenili tiež chrumkavé bagety so
štyrmi druhmi nátierok, ktorých základom bol tvaroh či syr, doplnený rôznymi pochutinami. Rodičia
si odniesli recepty, aby zdravé nátierky pripravovali
deťom častejšie.
Margita Zemánková

my vám v tom
om ppom
pomôžeme
omôž
ôžem
e e
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Začnite nový rok s ľahkosťou,

Zdá sa, že nápadov majú v rodinnom
centre stále dosť. Plánujú tvorivé kurzy
pre ženy aj hodiny konverzácie v cudzom
jazyku, aby si ženy na materskej dovolenke
udržali kontakt so zamestnaním a rýchlym
vývojom technológií. Pomôže aj bezplatný
prístup na internet cez wiﬁ, ktorý návštevníčky môžu využiť v malej kaviarničke.
Jana Škutková
Snímky Marianna Mašátová
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Pripravujeme revitalizáciu Kuchajdy
Napriek tomu, že naša mestská časť nemá typické mestské centrum, Kuchajda sa vždy v lete stáva dočasným centrom jej športových, kultúrnych a spoločenských aktivít. Máme ju radi. Je to príjemné miesto uprostred mesta.
Hoci je milá k väčšine ľudí, k ﬂóre až taká vľúdna nie je. Zeleň pod vplyvom
prehrievania mestského prostredia ledva prežíva, preto je veľkou výzvou
pre nás všetkých, ako tento stav zlepšiť.

Participatívny
rozpočet

Nové Mesto v našich rukách

Riešením je moderná revitalizácia Kuchajdy, ktorá sa zameria na zadržiavanie vody v krajine. Takto zadržaná voda by mala
zeleni pomôcť. Na vytvorenie riešenia pripravuje mestská časť
v najbližšom období architektonickú súťaž.
Po súťaži sa počíta aj s územným zásahom, čím vzniká príležitosť na rozšírenie alebo zlepšenie zázemia pre športové a iné
celoročné voľnočasové aktivity – hľadáme nápady!

Netradičné športové aktivity sa môžu rozširovať
Duchom športových aktivít je Kuchajda veľmi pestrá časť Nového Mesta. Asi najväčším úletom, ktorý by na Kuchajde nik nečakal, bol Adrenalínový pohár v presnosti pristátia na padáku.
Z ďalších športových aktivít sa okrem tradičného slnenia, kúpania, skákania do vody a behania už bežne objavujú workoutové
aktivity, cvičenia jógy, špeciálne cvičenia pre tehuľky, tréningy
boxerov a iné letné ﬁtnes a bodybuildingové aktivity.

Kuchajda v lete je skvelé ﬁtko, snímka Jana Plevová

Participatívny rozpočet v roku 2017
Participatívny rozpočet na rok 2017 bol schválený koncom minulého roka miestnym zastupiteľstvom vo výške 260-tisíc eur. Je to dobrá správa pre všetkých Novomešťanov.
Navyše sú v rozpočte mestskej časti zahrnuté viaceré konkrétne riešenia v objeme 524-tisíc eur, ktoré vyplynuli z participatívnych procesov v minulosti. Napríklad
komunitné kompostovanie, skvalitnenie
starostlivosti o zeleň, cyklodoprava a značenie cyklotrás, opravy konkrétnych častí
chodníkov, zlepšenie transparentnosti
samosprávy, zveľadenie vnútroblokov
a tvorba projektovej dokumentácie zariadenia opatrovateľskej služby.
Ak samospráva načúva potrebám ľudí,
reaguje na ich problémy a očakávania,
prehlbuje to vzájomný vzťah a vytvára dobrý pocit všetkých zúčastnených
strán. V dlhodobom horizonte, povedzme, o 50 rokov, bude takáto mestská
časť niekde inde, ako by bola bez participatívnych mechanizmov. Participácia
občanov na veciach verejných dlhodobo vedie k vyššej kvalite života, k tvorbe krajších a funkčnejších verejných
priestorov, ba dokonca aj k tvorbe lep-
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ších pracovných miest. Hoci sú participatívne ciele ešte v nedohľadne, dôležité je, že v roku 2017 bude pokračovať už
štvrtý ročník participatívneho rozpočtu,
a tak sa načúvanie problémom a očakávaniam Novomešťanov nepreruší.

Pravidlá participatívneho rozpočtu
Nové pravidlá participatívneho rozpočtu neboli doteraz prijaté, preto aj
v roku 2017 pôjdeme podľa súčasných
pravidiel. To znamená, že pri rozhodovaní o občianskych projektoch, ktoré navrhujú občania a realizujú ich v spolupráci
s občianskymi združeniami, nebudú
mať konečné slovo občania, ale poslanci
miestneho zastupiteľstva. Keďže neboli
schválené ani úpravy, ktoré mali zjednodušiť žiadanie a vyúčtovanie verejných
ﬁnancií na občianske projekty, všetky
prostriedky budú aj naďalej prideľované
formou dotácie. Čiastočne to komplikuje ﬁnancovanie a výkazníctvo projektov.

Diskusie o pravidlách budú pokračovať, snímka Jana Plevová
Aj keď je svätým grálom participácie
maximálna jednoduchosť procesov,
v ktorých majú rozhodujúci hlas občania, veríme, že spomenuté skutočnosti
neodradia participujúcu verejnosť od
podávania návrhov. Na občianske projekty je v roku 2017 v participatívnom
rozpočte vyčlenená čiastka 50-tisíc eur,
ktoré občania môžu využiť priamo na
naštartovanie rôznych komunitných aktivít alebo na úpravu verejných priestorov a skvalitnenie života.

V minulosti lietali nad Kuchajdou okrem vtákov balóny i šarkany, na vode sa plavili okrem labutí a kačíc dračie lode. Na
trávnikoch v okolí jazdili deti na poníkoch, naháňali drakov
a absolvovali rôzne športové súťaže a hry, a to nielen na MDD.
Stále však existuje viacero druhov športových aktivít, ktorým Kuchajda ešte neposkytuje zázemie, hoci by mohla. Preto
je dôležité, aby sa do plánovania verejných priestorov zapojili
všetci, ktorí môžu verejný priestor okolo Kuchajdy obohatiť
a prispôsobiť ho aj svojim záujmom či aktivitám, aby priestor
Kuchajdy už nebol neláskavý k menšinovým aktivitám. Možné
je všeličo. Teraz je to o nápadoch a podnetoch, aké sa podarí
zhromaždiť pre súťažiacich architektov.

Chceme moderný verejný priestor,
aký bežne nebýva
Kuchajda je známa aj množstvom kultúrnych a spoločenských aktivít od letného kina, Kultúrneho leta, cez ohňostroje,
vatry, až po podujatia občianskych združení. Lebo v dnešnom
svete Kuchajda už nie je len priestorom na fyzické aktivity, je
to aj mediálny priestor. Ľudia na Kuchajde produkujú rôzne
umelecké, náladové a emocionálne zaujímavé fotky, vznikajú
tu svojky, videá či livestreamy.
Vítané sú aj kultúrno-estetické podnety a nápady. Chceme,
aby Kuchajda bola ešte krajšia a láskavejšia ku všetkým svojim
návštevníkom – k tým, ktorí sa na Kuchajde realizujú fyzicky,
ale aj k tým, ktorí sa tam chcú realizovať duševne.

Kuchajda ako estetické miesto, snímka Miroslav Švec

Zapojte sa do verejného plánovania priestorov
Referát pre participáciu verejnosti bude ešte do 12. 2.
2017 oslovovať športové komunity a jednotlivých občanov,
aby pomenovali svoje potreby a prispeli svojimi postrehmi
alebo nápadmi k zlepšeniu športových a rekreačných funkcií Kuchajdy. Kto sa ešte chce zapojiť do plánovania verejných priestorov, môže si dohodnúť individuálne stretnutie
e-mailom na participacia@banm.sk alebo telefonicky na čísle
0905/340 394. Pracovníci referátu po dohode prídu za vami.
Zmapované podnety sa tak dostanú do podkladov súťaže.

PARTICIPAČNÉ NOVINKY
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto patrí k lídrom participácie
na Slovensku vďaka novinkám, ktoré postupne uvádza do života. Pozrite si aktuálny prehľad tých najdôležitejších.
Pokračuje zber podnetov na revitalizáciu Kuchajdy. Svoje názory môžete vyjadriť v elektronickom dotazníku
na webstránke: pr.banm.sk/liferay/kuchajda2017. K dotazníku sa dostanete aj
cez stránku na Facebooku „Participácia

Obnova zelene vždy vyvoláva rozruch,
aj tá na Budyšínskej, snímka Miroslav
Švec

Bratislava – Nové Mesto“. Uzávierka dotazníka je 12. 2. 2017 o 24. h.
Spracované výsledky prieskumu
o rekonštrukcii Budyšínskej ulice sú
k dispozícii na webstránke: prbanm.sk/
liferay/vvm_budysinska. K výsledkom
sa môžete dostať aj cez stránku na Facebooku „Participácia Bratislava – Nové
Mesto“ (Pozn.: Výsledky prieskumu boli
skompletizované po uzávierke tohto vydania.)
Ešte do konca minulého roka sa podarilo nainštalovať cvičebné prvky vo
vnútrobloku Americká – Račianska.
Pôvodne išlo o projekt, ktorý v rámci
participácie navrhli občania. V hlasovaní sa umiestnil na 9. mieste a nakoniec
bol realizovaný našou mestskou časťou
zo sponzorských peňazí. Ide o ďalší užitočný výsledok občianskej participácie.

Kolibská knižnica
vo väčších priestoroch
V bezprostrednom susedstve pobočky novomestskej knižnice na Kolibe vzniká nové
knižnično-informačné, vzdelávacie a voľnočasové centrum. Prvý raz privítalo návštevníkov
14. decembra, keď na besedu so spisovateľom
Branislavom Jóbusom prišli štvrtáci z miestnej
základnej školy. „Stará pobočka na Jeséniovej
ulici bude naďalej v prevádzke, pokým sa nedokončia všetky miestnosti centra, potom sa
sem presťahuje. Nové väčšie priestory sme veľmi potrebovali, veď registrovaných čitateľov je
450 a slúži im miestnosť s rozlohou 61 m2. To
je na organizovanie prednášok či besied veľmi
málo,“ hovorí riaditeľka knižnice Bratislava –
Nové Mesto Mgr. Jana Vozníková. Vo voľnočasovom centre na Jeséniovej 43 plánuje knižnica
organizovať nielen literárne besedy a čítania,
ale širokú škálu aktivít pre mládež aj dospelých.
(jš), snímka Jana Plevová

OSPRAVEDLNENIE
V minulom čísle sme v občianskom návrhu Revitalizácia komína oproti Mladej garde uviedli nesprávne meno
autora. Návrh podal Ing. Vladimír Sládek, jemu aj čitateľom sa ospravedlňujeme.
Informácie pripravili: Lukáš Bulko, Miroslav Švec
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Aj u nás máme Dobré duše
Seniori sú po deťoch druhou najzraniteľnejšou skupinou ľudí, no na rozdiel od
najmenších sú ohrození nielen chorobami,
ale aj pocitmi nepotrebnosti či menejcennosti. O deti sa zvyčajne starajú rodičia
i širšia rodina, v prípade ľudí vo vyššom
veku to z najrôznejších dôvodov nie je vždy
samozrejmé. Veľmi by im pomohla nejaká

dobrá duša, ktorá by sa postarala nielen
o ich fyziologické, ale aj duševné potreby.
Alebo by im dobre padlo, keby aj oni boli
pre niekoho dobrou dušou. Veď pocit, že je
človek užitočný, sa ničím nedá nahradiť.
Tieto myšlienky podnietili vznik projektu
Dobrá duša. Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR a spoločnosť HARTMANN
– RICO spoločne odmeňujú seniorov, ktorí ako dobrovoľníci svojimi schopnosťami
a energiou zlepšujú život ľuďom v domovoch sociálnych služieb. Ba aj samo sociálne zariadenie sa môže stať Dobrou dušou.
Z nominácií za uplynulý rok získali
najvyššie hodnotenie a titul Dobrá duša
slovenskí dobrovoľníci Ing. Štefánia Biela,
JUDr. Tatiana Gottliebová, PaeDr. Mária
Danková a PaeDr. Dušan Danko.
Ako jediná inštitúcia sa medzi Dobré
duše zaradil Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých Sibírka, ktorý funguje
v našej mestskej časti. Jeho pracovníci vy-

tvorili podmienky, aby dobrovoľníci mohli
v domove organizovať pravidelné aj jednorazové brigády. Za rok tu 38 dobrovoľníkov
odpracovalo 2 823 hodín. Aj vďaka nim sa
klienti mohli pravidelne zúčastňovať arteterapie, biblioterapie či canisterapie, potešila ich upravená záhrada aj umyté okná.
Ako dobrovoľníci sa uplatňujú študenti,
dospelí, ale aj občianske združenia a ﬁrmy
so záujmom o ﬁlantropiu. Koordinátor zariadenia propaguje jeho činnosť a hľadá
pre dobrovoľníkov vhodné aktivity. Vďaka
podpore z programu Erasmus už štyri roky
chodia do domova dobrovoľníci z rôznych
kútov sveta. Cindy z Francúzska tu praxovala ako arteterapeutka a v zariadení sa
jej tak zapáčilo, že sa stala jeho kmeňovou
zamestnankyňou. Manažér z IBM, ktorého
tu volajú ujo Vlado, chodí už päť rokov obveseľovať klientov príbehmi zo života a prispieva aj ﬁnančnými darmi.
(red), snímka Katarína Gudiaková

Na tému ako žiť
ešte raz Ivan Štúr
Mnohí z našich pravidelných čitateľov
sa iste ešte pamätajú na detského psychológa, pedagóga a ﬁlozofa prof. Ivana Štúra. Po niekdajšom rozhovore s ním sme
neskôr uverejnili aj texty, ktoré sám pre
nás pripravil. Patrili medzi jeho posledné,
pred rokom sme sa s ním vo veku 82 rokov rozlúčili. Mnohých preto iste potešil
nečakaný predvianočný darček – kniha,
ktorú prof. Štúr za života už nestihol vydať. Nazýva sa Zázraky života a obsahuje
eseje o láske, živote a smrti, zostavené
z jeho publikovaných i nepublikovaných
textov. Pokrstili ju 28. novembra 2016
v Horárni v Horskom parku, a to symbolicky – dunajskou vodou, ktorá ho ako

c e l ož i vot n é h o
športovca a milovníka prírody
priťahovala až do
vysokého veku.
Niet vari oblasti ľudského života, ktorej by sa vo
svojich úvahách bol vyhol. Najviac pozornosti, prirodzene, venoval ako psychológ
medziľudským vzťahom, bez ktorých si
plnohodnotný život v jeho ponímaní jednoducho nemožno predstaviť. Najmä nie
bez lásky, bez toho „čarokrásneho stretnutia ženy a muža, ktoré každého z nich
dopĺňa na celú ľudskú bytosť,“ ako napí-

sal. V charakteristikách približujúcich
pôsobenie jeho myšlienok sa opakovane
vyskytujú pojmy ako múdrosť a láskavosť.
Neodbytne sa vnucuje myšlienka, že gény,
ktoré ho spájali s velikánom našich národných dejín, sa tu opäť prejavili vo výnimočnej osobnosti.
Viera Vojtková
Záujemcovia si môžu knihu objednať
na stránke www.ivanstur.sk

Jubilantov potešili Kuštárovci
V posledný novembrový deň sa na oslave svojich guľatých narodenín stretlo 170
obyvateľov Nového Mesta. Srdečne zablahoželať a odovzdať drobné darčeky im prišli
nielen blízki príbuzní, ale aj starosta Rudolf
Kusý a miestna poslankyňa Andrea Vítková.
Najstaršou prítomnou jubilantkou bola ten14

toraz pani Klára Mendelová. Oslávila už 97.
narodeniny, a tak ju navyše potešili gerbery
a krásne vyzdobená torta. Ľudová hudba
Kuštárovci obdarovala prítomných kyticou
tradičných ľudových piesní, ktoré v chladnom novembrovom popoludní zohriali pri
srdci.
(red), snímka Jana Plevová

Šachový turnaj v Dennom
centre na Vajnorskej
V Dennom centre seniorov na Vajnorskej zavládlo 15. novembra sústredené
ticho. Konal sa tu šiesty ročník vianočného šachového turnaja dôchodcov OPEN
VIANOCE. Spolu s miestnymi seniormi
sa ho zúčastnili šachisti zo Senior klubu
Karlova Ves a KD Dúbravka. Dvadsiati
šiesti súťažiaci hrali sedem kôl na 2 x15
minút podľa pravidiel Rapid šach.
Víťazstvo a pohár starostu Mestskej
časti Bratislava - Nové Mesto získal pán
Ivan Garaj z KD Dúbravka. Druhé miesto
obsadil Ján Koštial z domáceho DC Vajnorská, tretia priečka sa ušla Břetislavovi Koutnému z KD Karlova Ves. O spra-

vodlivé rozhodovanie sa profesionálne
postaral Ján Marko. Kráľovská hra má na
Vajnorskej svojho dlhoročného sponzora, aj tohto roku zabezpečil Viktor Mikulášek svojim kolegom bohaté občerstvenie. Ceny pre výhercov venovali viacerí
účastníci turnaja, v mene organizátorov
ich odovzdala vedúca centra Klára Dynisová.
Ján Marko, snímky Jana Plevová

Voľný čas možno tráviť spoločne
Koncom novembra pripravili členovia
Denného centra seniorov Domovinka
deň otvorených dverí, na ktorý pozvali
obyvateľov z okolia. Cieľom bolo priviesť
starších ľudí na návštevu centra, ukázať
im škálu činností, ktorým sa tu jeho čle-

novia venujú a prebudiť v nich záujem
o pravidelné návštevy. „Rozniesli sme letáky, pripevnili ich na viditeľné miesta
v okolí, osobne sme oslovili našich známych. Malo to úspech, mnohí záujemcovia sa osmelili a prišli sa s nami zoznámiť,“ povedala vedúca klubu pani Anna
Krutá.
Priestory denného centra sa v ten deň
zmenili, jedenásť členiek vystavilo výsledky svojich ručných prác. Zhovárali sa
s návštevníkmi a ochotne vysvetľovali
princípy tej-ktorej výtvarnej techniky.
„Naše denné centrum nepatrí k najväčším, ale panuje tu dobrá atmosféra
a priateľské vzťahy. Začiatkom roka sa
bude konať výročná schôdza a ja mám
veľkú radosť, že naše rady sa za posledný

rok rozrástli o trinásť nových členov,“ dodala pani Krutá. Mnohí využili deň otvorených dverí na bližšie zoznámenie a bez
zbytočných formalít si vyskúšali, či a ako
im vyhovuje spoločné trávenie voľného
času.
Text a snímky Jana Škutková

Ocenenie nesie meno novomestskej rodáčky
V centre AMOS Prírodovedeckej fakulty UK 13. decembra prvý raz odovzdali
Cenu Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za mimoriadne vedecké počiny v oblasti genetiky a evolučnej biológie. Vznik ocenenia
a založenie fondu na podporu študentov
a mladých vedeckých pracovníkov inicioval pán Sedlár na želanie svojej manželky
a na jej počesť. Pani Sedlárová-Rabanová,

ktorá ako prvá na Slovensku vyučovala genetiku a evolučnú teóriu v rokoch 195357, pochádzala z bratislavského Nového
Mesta – narodila sa a vyrastala v mlyne
Klepáč vo Vydrickej doline.
Za objav proteínu, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri obnove DNA kvasiniek,
získala ocenenie mladá slovenská vedkyňa Silvia Bágeľová Poláková. Ako člen-

ka vedeckého tímu pod vedením Juraja
Gregáňa sa zamerala na proces meiózy.
Vedci otestovali približne tritisíc génov
v kvasinkách a zistili, ktoré z nich sú dôležité pre ich sexuálne rozmnožovanie. Objavili dvadsať nových génov, ktoré dosiaľ
neboli opísané v žiadnej vedeckej štúdii.
Zamerajú sa na ne v ďalšom výskume.
(red)
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Aby bol život v našej časti
mesta príjemnejší
Stretnutie s občanmi o jej najbližších rokoch
O programe rozvoja Nového Mesta v najbližších štyroch rokoch
sa hovorilo na verejnom stretnutí 29. novembra 2016 v Stredisku
kultúry na Vajnorskej. Starosta Rudolf Kusý pozval tvorcov závažného strategického dokumentu na túto tému z Ústavu priestorového
plánovania, aby svoje dielo občanom predstavili a vypočuli si ich
pripomienky. „Je to vízia ďalšieho rozvoja a víziu by sme všetci
mali mať spoločnú,“ povedal.
Ing. Daša Effenbergerová, vedúca útvaru štrukturálnych fondov a verejného obstarávania, pripomenula, že vypracovanie
vízie mestskej časti je povinnosťou, ktorá
nám vyplýva zo zákona. A najdôležitejšie
pripomienky obyvateľov – rovnako ako
podnety, ktoré sa v posledných rokoch nazbierali – sa do nej ešte zapracujú. Hlasy
z radov prítomných boli napokon vítanou
príležitosťou na obohatenie doteraz zozbieraných „fondov občianskych názorov“
aj pre pracovníkov Participatívnej kancelárie miestneho úradu – poctivo si všetky
zaznamenávali.

Stratégia – ako dospieť k cieľu
Rámcovo predstavil rozsiahly strategický dokument, pozostávajúci z niekoľkých
častí, z tabuliek a vyše 300 strán textu,
jeho zodpovedný riešiteľ z Ústavu priestorového plánovania Ing. Ľubomír Macák.
Dôvodom jeho vzniku je nielen to, že
nadchádza nové plánovacie obdobie, ale
zmenili sa aj legislatívne podmienky pre
rad činností, ktoré by vo svojom vyústení
mali viesť ku kvalitnejšiemu sídelnému
prostrediu. Sama stratégia je pritom len
16

nevyhnutný prvý krok smerom k tomuto
cieľu.
Pre lepšie porozumenie odbornému
výkladu azda postačí, ak si stratégiu rozvoja nášho Nového Mesta prirovnáme
k úvahám početnejšej rodiny, ktorá zdedila starší rodinný dom a premýšľa, ako ho
zveľadiť, aby sa v ňom všetkým jej členom
bývalo príjemnejšie. Čo všetko musia urobiť? Najprv ho dôkladne preskúmajú, zistia, kde potrebuje opraviť, čo chýba a čo sa
žiada doň doplniť. Potom v presnom poradí spíšu, čo z toho je najviac naliehavé, čo
menej a porovnajú požiadavky so stavom
rodinného rozpočtu. Aby bolo jasné, čo
zvládnu ihneď, čo v najbližšom čase a s čím
musia ešte chvíľu alebo aj dlhšie počkať.
Podobné úvahy obsahuje aj program
nášho rozvoja. Po analýzach súčasného
stavu a jeho problémov v jednotlivých životných oblastiach mestskej časti sme si
zadeﬁnovali hlavné ciele, priority rozvoja,
posúdili sme, aké prostriedky si program
vyžiada. Teda čo to bude mestskú časť stáť
za tie štyri roky, ak si ciele premietne už
do celkom konkrétnych projektov v akčnom pláne. Či to pri svojom plánovanom
rozpočte „unesie“, ako sa vraví. Prirodzene, zatiaľ sú to všetko len hrubé odhady,
ráta sa s tým, že každý rok sa situácia bude
prehodnocovať.
Inak povedané, večerné stretnutie
v Stredisku kultúry bolo na ten utorok
zvolané, nielen aby sa Novomešťania dozvedeli čo najviac o závažnom dokumente,
podľa ktorého sa na miestnom úrade bude
odteraz postupovať, no predovšetkým
aby ho sami zdokonalili svojimi podnetmi
a pripomienkami. V istom zmysle tak aj
konkrétne postrehy občanov preverili, či

stanovenie hlavných úloh „sedí“ a v každodennom živote na ľudí necerí zuby priveľa
bezprizorných, doteraz neriešených problémov.

Čo odkryli hlasy z pléna?
Ku koncu diskusie to vyzeralo tak, že
najviac boľačiek má oblasť okolo Bieleho
kríža, a najmä za ním. Zaznela otázka: Azda
tam sa končí Nové Mesto? Ďalšie hlasy
pripomenuli, že aj to je jedna z brán do
mesta, veď sú tam dve železničné stanice,
a tou bránou sa vstupuje do hanebne zanedbaného prostredia. Detailmi to doložili
mnohí diskutujúci. Pritom na Bielom kríži
pôsobí aktívne občianske združenie. Ak
v mnohých prípadoch dodnes neuspelo,
je to jasný signál, že ide o problémy, na
ktoré sama aktivita obyvateľov nestačí, vyžadujú si pomoc „zhora“ (napr. problémy
s vlastníckymi vzťahmi, ktoré neraz blokujú úpravy prostredia).
Väčšina pripomienok odhaľovala väčšie
či menšie každodenné trampoty obyvateľov v tej časti Nového Mesta, kde bývajú. Netýkali sa predloženej stratégie ako
celku. Ale s tým organizátori stretnutia
nepochybne rátali. Aj s tým, že skôr či neskôr príde na pretras parkovanie na chodníkoch. Rozvíjanie tejto témy rozumní
diskutéri našťastie včas zavrátili tým, že
parkovanie sa už rieši na úrovni mesta
i mestskej časti, vyžaduje si len trpezlivosť.
Pravda, situácia, v ktorej cez niektoré ulice
už smetiarske auto neprejde, neznesie pridlhé odklady...
Vážne musia brať organizátori skôr ponosy všeobecnejšieho rázu. Napr. ponosy
na medzeru vo verejnoprospešných zariadeniach slúžiacich starším obyvateľom

Nového Mesta – nemáme pre nich zatiaľ
nijaké penzióny. Na území mestskej časti
sa dva síce nachádzajú, jeden je však celomestský, druhý súkromný. Viac by sa tiež
malo myslieť na starších pri riešení priechodov rozličného druhu – všade sú len
schody, pritom by veľmi pomohli rampy,
a to aj chorým či mamičkám. Na niektorých miestach, kde chýbajú bezbariérové
priechody, nie sú vyznačené ani zebry,
hoci v uličnej sieti neraz ide o spojnice
veľmi potrebné, napr. o kolmé spojnice
z ulíc vo svahu nad Račianskou k električke.
Samostatný boľavý problém predstavujú naše chodníky. Takmer všade sú
v biednom stave, nerovné, zaplátané,
s tými ľudia sotva niekde môžu byť spokojní. V súvislosti s výstavbou cyklochodníkov sa niekde zasa objavili nežiaduce strety
chodcov a cyklistov. A dostať sa na bicykli
do práce v centre je ešte vždy životu nebezpečné, ak nie nemožné. S určitosťou
sa očakávali ponosy na špeciﬁcké miestne
dopravné problémy a rozbité cesty – aj
prišli, najmä z miest, kde sa v súčasnosti
viac stavia, napr. z Koliby, no hromžilo sa
aj na križovatku pri Zváračskom ústave.
Ľudia sa tiež zaujímali, či budú zatrávnené
pásy medzi koľajnicami električiek – sú
za ich zatrávnenie, lebo aj nové električky
pokladajú za príliš hlučné.

Raritnou sťažnosťou večera – pre mnohých novinkou – boli diviaky v opustených vinohradoch...
Boli aj otázky, pri ktorých, žiaľ, vysvitlo,
že niektorí naši obyvatelia pokladajú čítanie HLAS-u Nového Mesta za zbytočné.
Ako inak si vysvetliť dopyty: Čo si má človek predstaviť pod participáciou občanov?
Na čo sa využijú peniaze plánované pri
tejto položke v predloženom dokumente?
Pritom už istý čas je o tom reč v každom
jednom čísle nášho časopisu.

A ešte poznatok hodný zamyslenia
Po sérii sťažností na drobnejšie miestne ťažkosti sa z pléna ozval hlas: Ale toto

sú veci, ktoré by ste mali riešiť so svojimi
poslancami! To isté si nepochybne mysleli viacerí prítomní. Kontakty s poslancami nie sú zrejme všade funkčné. Takisto je ale pravda aj to, že mnohým nám
vo všeobecnosti nie je vždy dostatočne
jasné, kam sa s ponosou na konkrétnu
boľačku obrátiť. Kde je tá správna adresa v jednotlivých prípadoch? Ak by sme
sa o nej poradili vopred – s príslušným
poslancom, alebo hoci aj v Kancelárii pre
participáciu občanov, ušetrili by sme čas
nielen pracovníkom miestneho úradu,
ale aj sami sebe. A náprava by mohla prísť
rýchlejšie.
Viera Vojtková, snímky Jana Plevová

Fakulta reprezentuje Komenského odkaz
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si 7. decembra pripomenula 70. výročie
vzniku. Na slávnostnom zhromaždení za účasti ministra školstva Petra Plavčana ocenili úspešných
absolventov fakulty.
„,Naša mládež miluje prepych. Nemá
správne správanie. Neuznáva autority
a nemá úctu pred staršími. Deti odvrávajú rodičom, sŕkajú pri jedle a tyranizujú
svojich učiteľov.‘ Nie, nehovorím o našej
mládeži. Sokratove slová zazneli približne pred 2500 rokmi a svedčia o tom, že
učitelia to nemali ani nemajú ľahké,“ prihovoril sa prítomným v úvode rektor UK
prof. Karol Mičieta. „Ak naša univerzita
nesie vo svojom názve meno vierozvestca pedagogiky Jána Amosa Komenského,
tak spomedzi našich fakúlt je to práve
Pedagogická fakulta UK, ktorá nielen
názvom, ale aj povahou svojho portfólia
snáď najvýraznejšie reprezentuje jeho
pedagogické posolstvo,“ dodal rektor.
Dekanka Pedagogickej fakulty prof. Ali-

ca Vančová priblížila históriu fakulty a jej
významné medzníky. Vznikla v roku 1946,
je teda najstaršia z pedagogických fakúlt
na Slovensku. Dnes sídli na Račianskej
ulici a poskytuje vysokoškolské vzdelávanie najmä v oblasti pedagogických vied,
umeleckých odborov, humanitných a spoločenských vied. Podujatie bolo spojené
s odovzdávaním ocenení a ďakovných listov pedagógom, študentom i absolventom
fakulty. Zlatou medailou UK rektor ocenil
prácu a výnimočné úspechy akad. maliara
doc. Stanislava Harangozóa pri príležitosti
jeho životného jubilea. Za šírenie dobrého
mena univerzity a fakulty udelila dekanka
pamätný list aj novomestskému starostovi
Rudolfovi Kusému.
(red), snímka Jana Plevová
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Nové Mesto od jari rozkvitne aj pre opeľovače
V súčasnosti žije v mestách viac ako polovica obyvateľov Zeme a podľa odhadov
to v roku 2050 bude až 70 percent. Aj keď
v mestách ťahá príroda a zeleň „za kratší
koniec“, zohráva nesmierne dôležitú úlohu v živote obyvateľov. Ruku na srdce, kto
z vás nepokladá okolitú zeleň za kľúčové
kritérium pri kúpe nehnuteľnosti či v úvahách o kvalite životného priestoru?

Časť trávnika ako kvetná lúka
Snímka Zuzana Hudeková
Podaktorí možno stále žijú v predstave,
že mesto je protikladom prírodnej krajiny,
kde žije množstvo rozličných rastlinných
a živočíšnych druhov. V skutočnosti to
tak nie je. Vysoká kontaminácia vidieka
pesticídmi a strata prírodného prostredia
robia z miest vítané útočisko pre viacero
druhov, okrem iných aj pre včely a ďalšie
druhy opeľovačov. Napríklad v Berlíne
bolo zaznamenaných až 262 druhov divokých včiel, 110 druhov bolo nájdených
v parkoch New Yorku. Na Slovensku žije
vyše 600 druhov včiel samotárok, ktorým
tiež vďačíme za jedlo na našom stole.
Monotónne veľké trávnaté plochy, nedostatok kvitnúcich rastlín, používanie
chemických prípravkov pri údržbe zelene,

to je len niekoľko z dôvodov, prečo nám
aj v mestách ubúda rôznorodosť druhov
a alarmujúco klesajú počty opeľujúceho
hmyzu. Pestovatelia ovocia a zeleniny, ale
aj obyčajní obyvatelia, ktorí majú na území
mesta svoje záhrady, pociťujú pokles úrody – mestská zeleň jednoducho stráca svoju druhovú rozmanitosť.

Čo s tým môžeme robiť?
V roku 2016 mestská časť Karlova Ves
ako prvá na Slovensku pristúpila k podpore opeľovačov v mestskom prostredí
konkrétnymi,
pomerne
jednoduchými krokmi. Na vytipovaných miestach
v spolupráci s Centrom environmentálnej
a etickej výchovy Živica vysadila nektarodajné rastliny (ovocné kry, bylinky, zeleninu, pôvodné medonosné dreviny), do
monokultúrneho trávnika bola alternatívne vysiata kvetná lúka a na dvoch miestach
bol zmenený režim kosenia lúk. Trávnik
tak krásne kvitol od prvého po posledné
kosenie, poskytoval potravu opeľovačom
a estetické zátišie pre obyvateľov. Tieto
ukážkové plochy prírode blízkeho manažmentu boli doplnené informačnými tabuľami a hmyzími hotelmi poskytujúcimi
úkryt samotárskemu a inému užitočnému
hmyzu.
Štafetu prevzalo bratislavské Nové Mesto,
ktoré má tiež záujem skvalitniť prostredie
pre obyvateľov, vrátiť mu pestrosť a zvýšiť jeho estetickú hodnotu. Spoločne sme
vytipovali plochy, ktoré budú od jari vysadené a udržiavané prírode blízkym spôsobom. Príkladom pôjde Miestny úrad na
Junáckej ulici „nektarodajnou výsadbou“
– nenápadné trávnaté plochy doplníme
aromatickými bylinami, drobným bobuľo-

vým ovocím či trvalkami. Kosená trávnatá
plocha na Teplickej ulici bude doplnená
okrasnými lúčnymi kvetmi a veríme, že
Račianske mýto doplnia prirodzené nekosené i okrasné lúčne kvety či nenáročná
zelenina. Časť trávnika ponecháme v réžii
prírody bez zásahu, čím vytvoríme kontrast kosenej a nekosenej trávy. Obyvatelia
sa tak môžu tešiť na voňavú a príjemnú
inšpiráciu, ktorú môžu sami realizovať vo
svojich predzáhradkách a na balkónoch.
Do škôl poputuje program o kompostovaní s dôrazom na ochranu pôdy. Spoluprácu na projekte prisľúbila aj Nadácia Cvernovka, ktorá vhodnou úpravou a údržbou
zapojí svoj areál do podpory opeľovačov.
Do mesta tak pribudne aj čmelín.
Viac kvetov, motýľov, bzučania a našej
vnímavosti voči životnému prostrediu má
priniesť do Nového Mesta vzdelávací projekt Mestské včely, ktorý ﬁnančne podpo-

Najkrajšia výsadba je na nekosených
lúkach, archív Živica
rila dm drogerie markt, s. r. o. Informácie
o projekte nájdete na internetovej stránke
www.mestske-vcely.sk a zaujímavé články
k téme na portáli www.ciernalabut.sk. Tešíme sa na vašu priazeň.
Zuzana Dovalová, CEEV Živica

Mladí hudobníci zo ZUŠ Hálkova koncertovali v Austrálii
Komorný sláčikový orchester Strieborné struny, ktorý pôsobí pri ZUŠ Hálkova
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v Bratislave, sa nedávno vrátil z koncertného turné v Austrálii. Žiaci a absolventi
z triedy Mgr. Aleny Heribanovej prijali
pozvanie od Slovákov žijúcich v Austrálii,
aby im svojimi vystúpeniami spríjemnili
advent a slovenskými koledami pripomenuli ďalekú domovinu. Okrem umeleckej
vedúcej súboru Mgr. Aleny Heribanovej
a jej žiakov a absolventov vo veku 14 – 24
rokov sa koncertného turné zúčastnil aj
katolícky kňaz a spevák Martin Šafárik.
Strieborné struny účinkovali v troch

austrálskych mestách – Sydney, Adelaide
a Melbourne. Odohrali šesť koncertov
a hudobne participovali na dvoch svätých omšiach. Krajania v Austrálii prijali
členov orchestra naozaj vrúcne, dokonca
pre nich pripravili poznávacie výlety, na
ktorých ich sami sprevádzali. Atmosféra
bola všade príjemná a srdečná, žiaci si
priniesli domov množstvo dojmov, na
ktoré budú dlho spomínať.
Mgr. Ingrid Bubeníčková,
riaditeľka ZUŠ Hálkova

Súťaž s dlhoročnou históriou
V krajskom kole súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy si zmeralo svoju jazykovú úroveň až 59 detí, ktoré sa v škole
učia nemčinu ako cudzí jazyk. Žiaci aj učitelia z piatich bratislavských základných
škôl sa zišli 10. novembra v Dome stretávania Karpatskonemeckého spolku na Slovensku na Halašovej ulici. „Podporujeme
vyučovanie nemeckého jazyka, veď otvára deťom brány do Európy. Túto súťaž
organizujeme už desiatky rokov a členovia nášho spolku zasadajú v porote spolu
s učiteľmi nemeckého jazyka,“ uviedla

pani Marcela Smolková, koordinátorka
KNS pre školy. Porota ocenila v každej kategórii viacerých víťazov. V prednese prózy sa najviac darilo Helenke Bačkovej zo
ZŠ Hlboká a v prednese poézie Samuelovi
Chudému a Jánovi Matuchovi z Devínskej
Novej Vsi. Nezaostali ani novomestské deti,
štyria žiaci zo ZŠ Za kasárňou si vybojovali
druhé miesto. Za prednes prózy si odniesli
ocenenie Lujza Hornáčková a Barbora Lackovičová, za prednes poézie Nina Snopeková a Marek Olekšík.
Text a snímka Jana Škutková

Zasadal žiacky parlament
Komunitné centrum na Ovručskej ulici
privítalo 15. novembra najmladšiu generáciu „politikov“, ktorí sú členmi novomestského žiackeho parlamentu. Najaktívnejší
žiaci z ôsmich škôl sa každoročne stretávajú, aby sa dozvedeli viac o fungovaní
miestneho úradu a celej mestskej časti.
Tentoraz pre nich pripravila zaujímavú
prednášku vedúca oddelenia sociálnych
služieb Mgr. Iveta Marčíková. Dozvedeli

sa, že miestny úrad zabezpečuje starostlivosť o starých a zdravotne postihnutých
občanov a poskytuje im dávky ﬁnančnej
výpomoci, starším občanom umožňuje
zapájať sa do aktívneho života denných
centier seniorov. Pre najmenších zabezpečuje úrad prevádzku detských jaslí, má
na starosti sociálnoprávnu ochranu a kuratelu detí. Žiaci sa dozvedeli, ako môžu
vyriešiť niektoré problémy v škole či

v okolí. Ak by sa napríklad dozvedeli o šikane, môžu anonymne podať podnet na
prešetrenie, a tým pomôcť kamarátovi či
kamarátke.
Text a snímka Lucia Sedlačíková

Kramárik má 4 roky a veľké plány
Nedávno sme oslávili jeho štvrté narodeniny
a keď sa obzrieme späť, prešli sme naozaj dlhú
cestu. Uskutočnili sme množstvo kurzov pre deti aj
pre ich rodičov, zorganizovali sme rad prednášok
a workshopov a vybudovali sme krásne centrum
plné hračiek, pomôcok a kníh, kde sa môžu stretávať rodiny s deťmi.
Čaká nás však ešte veľa práce, pretože naším
cieľom je nielen dávať priestor rodinám s deťmi,
ale budovať komunitu ľudí, kde sa rodičia poznajú a deti kamarátia, kde prežijeme nové zážitky
a vyskúšame zaujímavé veci, kde si každý nájde to
svoje a vie, že sem patrí. Každý jeden človek, malý

alebo veľký, je v tejto komunite dôležitý a môže
ju tvoriť, meniť, ovplyvňovať pre seba, svoje deti
a lepšie okolie. Stačí, keď nám priblížite váš nápad
a my sa pokúsime zrealizovať ho.
Ak by niekto chcel byť ešte aktívnejší a intenzívnejšie sa zapojiť do budovania komunity na Kramároch, môže sa stať naším členom alebo dobrovoľníkom. Člen sa podieľa na chode Kramárika, pomáha
realizovať aktivity, prispieva svojimi schopnosťami
a možnosťami a na oplátku získava množstvo
beneﬁtov. Najzaujímavejšie výhody sú napríklad
herňa pre deti zadarmo alebo zľava 20 percent
na všetky kurzy. Taktiež tu získa nové priateľstvá,

dostane sa k množstvu zaujímavých
informácií o výchove
a rozvoji, prípadne
získa priestor na sebarealizáciu. Dobrovoľník pomáha
pri aktivitách podľa
svojich možností. Stačí, ak príde aspoň raz či dva
razy a my sa mu poďakujeme niektorou z uvedených výhod. Pridajte sa aj vy a kontaktujte nás na
rckramarik@gmail.com
Anna Sabolová
Snímka Veronika Fričová, RC Kramárik

Triedenie je hračka – začnime každý od seba!
Tradičný festival umenia z odpadu OLOMÁNIA
oslovuje 112 bratislavských škôl, teda 22-tisíc detí,
ktorým prináša nevšedné zážitky. Jeho novou tvárou
sa stala Zuzka Smatanová, ktorú oﬁciálne pasovali za separátorku herec a šéf zeleného kontajnera
Lukáš Latinák, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal
a riaditeľ mestskej spoločnosti OLO, a.s., Branislav
Cimerman. Spevácke vystúpenia Zuzany Smatanovej, Martina Haricha a Thomasa Puskailera doplnila
kapela Rytmika. Dokázala presvedčiť obecenstvo,

že aj na odpade sa dá vynôtiť nejeden zaujímavý
tón. Bubnovalo sa na smetné koše, starú vaňu či
prázdne galóny na vodu.

K triedeniu plastov motivuje deti súťaž o najkreatívnejší žltý kontajner. Aby účel bol splnený, kontajner
si žiaci odniesli do školy, kde bude umiestnený na
viditeľnom mieste, aby pripomínal žiakom, učiteľom
aj rodičom, že triedenie je hračka. Pre tých najmenších z materských škôl pripravilo OLO súťaž o najzaujímavejšie smetiarske vozidlo. Kto nechcel tvoriť
v kolektíve, mohol si vybrať zo štyroch workshopov
a vyrobiť si vianočné ozdoby z odpadu.
(red), snímka OLO, a.s.
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Prvé panelové vežiaky na Kramároch
postavili Košičania
Ich bývalý šéf na Kramároch zostal a dodnes tu
býva, takže neskorším a mladším obyvateľom
môže priblížiť ich históriu. Práve tento rok to
bude päťdesiat rokov, čo začali hĺbiť základy prvého z vežiakov na ulici Ladislava Dérera. Pravda,
ulica vznikla až neskoršie, spočiatku tu naokolo
nebolo zhola nič iba záhrady, vinohrady, sem-tam
záhradné chatky. „Som tu už najstarší spomedzi
prvých miestnych obyvateľov, verili by ste?“ vraví
niekdajší staviteľ Albert Maňa a krúti hlavou,
akoby sa mu to samému nechcelo uveriť. „Žijú tu
aj vekovo starší, tí sa však prisťahovali neskôr.
Teda ak ja nezanechám spomienky, ako sa táto
Ako to, pán Maňa, že košickí stavbári prišli stavať do Bratislavy?
Mesto sa rozširovalo takým rýchlym
tempom a chýbalo toľko bytov, že bratislavskí stavbári jednoducho nestačili.
Tak sme prišli na výpomoc, podobne ako
sme šli do Komárna po veľkej povodni
na juhu Slovenska alebo do Štrby pred
majstrovstvami sveta v lyžovaní. Mali

Niekdajší vedúci tunajšej výstavby
bytov, pán Albert Maňa

časť Kramárov začala v roku 1967 meniť, nik sa
to už nedozvie...“
Tak vznikol tento náš rozhovor.

sme za úlohu postaviť 332 bytov pre
stavebné bytové družstvo Doprastavu,
ktorý tu realizoval aj inžinierske siete.
Päť panelových vežiakov na Dérerovej
a štvorpodlažné tzv. sekciové domy na
Guothovej. Druhý závod košických Pozemných stavieb staval zasa na Višňovej.
Ešte aj vlastné panely sme si vozili z Košíc.
Panely – na takú diaľku? Veď Bratislava mala paneláreň!
Mala, ale tunajšie stavebné podniky
naplno využívali jej kapacitu. Naše panely sme prevážali vlakom, v prístave
sme mali medzisklad, kde boli rozdelené
v poradí podľa použitia, a odtiaľ sme ich
vozili na stavenisko trajlermi špeciálne
upravenými na prevoz panelov. Výstavba pokračovala rýchlo, čo pamätám, na
jar 1968 sa už začalo montovať a koncom
šesťdesiateho ôsmeho bol prvý vežiak
hotový. (Napriek tomu, že po vstupe
vojsk sme dva týždne mali pauzu, boli
sme doma, v Košiciach, pokým sa situácia ako-tak ustálila.) A v roku 1969 sme
odovzdali už štyri výškové domy, každý
tuším so štyridsiatimi bytmi.

Jeden z piatich vežových
panelových domov košického typu
na ul. Ladislava Dérera
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Zrejme sa pri výstavbe nevyskytli
nijaké problémy. Alebo ste mali takých dobrých pracovníkov?
Moji chlapi odviedli vtedy kus dobrej
roboty, fakt. Pamätám sa, že keď sme
ráno prichádzali z ubytovne na stavenis-

ko, už zdola z Pražskej ulice bolo jasne
vidieť každé podlažie, o ktoré vežiak
v posledných dňoch narástol. Tak sme
to sledovali, a poviem vám, bol to vynikajúci pocit, dodnes si ho uchovávam
v pamäti... Problémy sem-tam boli, čoby
nie, pri jednom z vežiakov sme napríklad
na jednej strane museli ísť so základmi
o hodný kus hlbšie, lebo sme tam traﬁli
na neveľmi pevné podložie.
Takže nijaké praskliny na domoch
sa nevyskytli? Ani malé zemetrasenie by ich neohrozilo?
No, päťdesiat rokov preverilo ich
pevnosť hádam už dostatočne. Inak,
v niektorých oblastiach na Slovensku sa
pri výstavbe musí rátať kvôli bezpečnosti s takzvaným seizmickým koeﬁcientom,
ten má istú hodnotu aj v Bratislave – na
rozdiel od Košíc.
V každom prípade, nacestovali ste
sa vtedy asi dosť...
Dosť, chodili sme na dvojtýždňovky –
od utorka do piatka ďalšieho týždňa. Takže každý druhý víkend bol pracovný.
Byty vo vašich domoch boli zrejme rovnaké ako tie, čo ste stavali
v Košiciach.
Bol to ten istý typ. Domy projektoval
vtedajší Zdravoprojekt, konkrétne Ing.
arch. Jozef Schuster – od ich osadenia
do terénu až po byty. Myslím, že na vte-

dajšie možnosti poskytovali dobré dispozície, pravda, s klasickým jadrom z umakartu, ktoré si časom mnohí prerábali.
Prirodzene, že sa stavalo rýchlejšie, keď
žeriav zdvihol celé také jadro a posadil
ho na miesto – stačilo už len pripojiť ho
na rozvody.
Spomínali ste ale, že v niečom sú
bratislavské vežiaky predsa len iné
než tie na košickej Terase.
Sú lepšie, a to vďaka svojej polohe na
svahu. Projektantom sa podarilo presvedčiť košické vedenie Pozemných stavieb,
že by bol hriech nevyužiť ju. Tak vznikli
na štítových stenách obrátených k mestu
veľké lodžie, odkiaľ je nádherný výhľad.
Lodžie ovplyvnili do istej miery aj pôdorys bytov, ich vstupná časť je napríklad
priestrannejšia než inde. A vcelku som
rád, že aj po toľkých rokoch pôsobí toto
neveľké sídlisko pomerne sviežo, nie nejako utrápene...
To určite nie, ale zreteľne vidieť,
že občianske vybavenie a garáže sa
robili až dodatočne, a nie podľa komplexného projektu prostredia.
Občianska vybavenosť sa nás vtedy
skutočne netýkala, stavali sme len byty.
Predajňa potravín, malá reštaurácia, to
všetko vyrástlo až neskôr v akcii Z. A garáže si ľudia robili sami, viac-menej svojpomocne.
Podstatné je, že svažitý terén, zeleň – ešte vždy jej je tu dostatok –
a zástavba rozmanitá výškovo i svojím charakterom zabránili, aby tu
vzniklo sterilné sídliskové prostre-

Fasády s lodžiami, ktorými sa tunajšie vežové paneláky odlišujú od košického typu,
vpravo 4-podlažné bytovky na Guothovej. Súčasná zástavba je miestami až príliš rôznorodá, prezrádza, že pribúdala len pomaly a postupne.
die s jeho negatívnymi črtami, hoci
aj vo vreckovom vydaní.
Rozumiem, nijaké „králikárne“, ako sa
zvyklo hovoriť. Od toho sme tu naozaj ďaleko, aj keď ide o panelovú výstavbu.
V čom vidíte najväčšie rozdiely,
keď vtedajší štandard v nových bytoch porovnáte s dnešným?
Dnešné technológie poskytujú obyvateľom oveľa väčšie možnosti, keď si
chcú byt prispôsobiť potrebám rodiny.
Liaty betón im umožňuje posúvať dvere,
priečky, čo sa pri paneloch nedalo. Sám
betón je kvalitnejší, mieša sa strojovo,
z precízne nameraných súčastí. Rozvody
v inštalačných jadrách sú dnes z podstatne kvalitnejších materiálov, takisto vybavenie bytov je lepšie – až po jeho dizajn.

Stačí spomenúť jednotné drevené zárubne a dvere. Hlavný rozdiel je však v inom
– vtedy bol každý šťastný, že konečne má
svoj byt, na detaily príliš ani nehľadel.
Dnes sú byty drahé a ľudia, prirodzene,
oveľa náročnejší.
Stále sa pozeráte okolo seba pohľadom stavbára. Nemohlo vám
teda uniknúť, že bytovým domom
z posledných desaťročí chýba údržba,
a je to na nich aj vidieť. Niekde to
teraz dobiehajú vedno so zatepľovaním.
Prirodzene, že to vidím. Niektoré fasády vyzerajú naozaj dosť biedne. Chýbajúca údržba spôsobí škody, ktorých odstraňovanie je neskôr oveľa náročnejšie
a drahšie. Dlažba na balkóne vám nemôže
vydržať tak dlho ako dlažba v byte. Takisto dvere, nátery, oplechovanie atď. Lešenie, ktoré vidíte na tamtom vežiaku, slúži
na celkovú obnovu balkónov. Žiaľ, všade
sa obyvateľom nepodarí dohodnúť sa na
takej akcii.
Ako ste spokojní s vaším bývaním
v tomto prostredí vy a vaša manželka, pán Maňa?
My sme tu spokojní, aj keď dnes je okolie oveľa hustejšie zastavané, než keď sme
náš dom stavali. Celý ho ani nevyužívame,
odkedy deti vyleteli z hniezda. Niekedy
frﬂeme, keď musíme stúpať do tohto svahu, veď máme už svoje roky, ale našťastie
sem chodí aj autobus.
Zhovárala sa Viera Vojtková
Snímky Jana Plevová a archív A. M.

Pred polstoročím boli na tomto území len záhrady, vinohrady, sem-tam záhradné chatky
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150-krát blikali sviečky
pri krásnych veršoch
Poézia dokáže povzniesť naše duše v každom ročnom období, no
keď sa sviečky v Poetickom štúdiu rozhoria v predvianočnom čase,
zážitok je ešte silnejší. Ako 19. decembra, keď Juraj Sarvaš privítal
svojich hostí v Dome kultúry na Kramároch už stopäťdesiaty raz.
Atmosféru pomohli vykúzliť nielen velikáni slovenskej poézie,

Divadlo, ktoré
uzdravuje
Gabriela Filippi a jej autorský projekt liečivého divadla
nie sú Novomešťanom neznáme. V Stredisku kultúry na
Vajnorskej sme mali možnosť
vidieť viaceré netradičné divadelné predstavenia, ktoré hľadajú odpoveď na otázky: Prečo
sme tu? Kde je naše miesto?
Z čoho pramení ľudské šťastie?
Herečka sa nimi zaoberá s láskou aj humorom, prináša silný
emocionálny zážitok a inšpiruje
nás, aby sme sa v civilizačnom
zhone nezabúdali tu a tam
zastaviť a znovu nachádzať samých seba.
Gabriela Filippi a Mário
Kubec nás 22. novembra navštívili s divadelnou hrou Anastasia, v ktorej sa stretávajú dva svety – svet úspešného podnikateľa a svet ženy, ktorá čerpá svoju silu
aj múdrosť z prírody. Pokúsili sa odovzdať divákom
svoje posolstvo pre šťastný život na zemi, poukázať
na dôležitosť života v súlade s prírodou a rešpektovaním prostredia.
Hosťami druhej časti večera boli MUDr. Vladimír
Savčenko a hudobník Patrik Kee.
(jš)
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ale aj vzácni hostia. Prišli mnohí, medzi nimi hudobníci z Tria
Johanna Straussa pod vedením
Romana Šarközyho, operný spevák Dušan Jarjabek s klavírnym
sprievodom Zdenka Macháčka.
Koledy zazneli v podaní Angeliky Vargicovej, tradičné slovenské melódie adventného obdobia
zagajdoval Stanko Gajdoš, hrou na píšťalke nadchol poslucháčov
Marián Veselský a básničkou Daniela Heviera ich rozveselil mladučký Adamko Jurík, víťaz súťaže Návraty poézie o cenu Andreja
Sládkoviča.
O tom, ako nakladáme s časom, ktorý sme dostali do vienka pri
narodení, sa Juraj Sarvaš porozprával s Jánom Riapošom. „Každý
z nás dostane ten najcennejší dar, ale nik nevie, koľko presne. Nepokúšajte druhú šancu, žite dobre hneď na prvýkrát,“ radí predseda Slovenského paralympijského výboru.
Pri tónoch piesne Tichá noc, svätá noc sa hostia lúčili a rozchádzali do zimnej noci. V srdci si niesli povzbudenie i radostné očakávanie nadchádzajúcich kresťanských sviatkov.
Jana Škutková, snímky Jana Plevová

Andrej Šeban TRIO TOUR 2016
Koncertné turné pod názvom Život je krásny :) uzavreli traja vynikajúci muzikanti 24. novembra koncertom
v bratislavskom Novom Meste. Gitarista a skladateľ
Andrej Šeban sa po tridsiatich rokoch opäť stretol na
jednom pódiu s bubeníkom Jankom Fabrickým. A bolo
na čo spomínať! V časoch, keď komunistická strana
rozhodovala o všetkom, istý bdelý strážca socialistickej
kultúry zakázal koncert skupiny Nervy, kde obaja hrali.
Mal sa konať práve v Stredisku kultúry na Vajnorskej
a v tohtoročnom publiku bezpochyby sedelo ešte nemálo pamätníkov oných čias. Skupina sa rýchlo premenovala na Demikát, pod novým názvom vystúpila o pár
dní na inom mieste a získala si veľkú obľubu mladého
publika.
Janko Fabrický odišiel v roku 1989 do Švajčiarska,
v roku 1994 absolvoval prestížnu školu MIT v Los Angeles a pôsobil tam do roku 2002. Dnes je docentom hry
na bicie nástroje na Vysokej škole umení v Berne a je
aktívny aj ako štúdiový a koncertný hudobník.

Andrej Šeban bol začiatkom osemdesiatych rokov
gitaristom a skladateľom skupiny Demikát, neskôr
skupiny Banket. Spolupracoval s mnohými hudobnými osobnosťami, založil vlastnú formáciu ASH band
a bol spoluzakladateľom skupín Šeban - Rózsa - Buntaj
a Free Faces. Vydal niekoľko sólových albumov a zložil
hudbu k viacerým ﬁlmom.
Ako tretí člen zoskupenia sa predstavil talentovaný
basgitarista Michal Šelep, predstaviteľ mladej generácie slovenských hudobníkov. V roku 2014 získal
štipendium Compito by Fodera na kurz Victora Wootena - Bass/Nature Camp. V súčasnosti pôsobí Michal
v rôznych hudobných projektoch a študuje džezový kontrabas na JAMU v Brne.
V uvoľnenej atmosfére posledného vystúpenia koncertnej šnúry ocenili poslucháči nové skladby, známe
staršie piesne v upravených aranžmánoch, ale aj neopakovateľný zážitok z improvizácie.
(red), snímka Jana Plevová

Myšlienky stvárnené v hmote
Malá galéria Strediska kultúry ponúkla
v decembri zaujímavú príležitosť zoznámiť sa s neobvykle humornou hravou
tvorbou Márie Banášovej. Výstava pod
zaujímavým názvom Klop a bude ti
otvorené k nám doputovala z Tatranskej galérie v Poprade.
„Mária Banášová pracuje výlučne
s hlinou. Modeluje ju, decentne a striedmo glazuje, po prvom vypálení v detailoch často dotvára jemnou maľbou
či zlatením. Výsledkom je kamenina.
Robustná a zemitá, evokujúca návraty
k počiatkom veľkých civilizácií, k stredomorským kultúram, ale i k dielam
velikánov európskej moderny. Základným prvkom jej tvorby je okrem jemnej
irónie a humoru predovšetkým dejovosť. Úžasná schopnosť vo výrečných
gestách, pózach, náznakoch a symbo-

loch vyrozprávať príbeh, ktorý má zväčša nadčasovú platnosť. Jej humor je
zväčša úsmevný, avšak aj jemne ironický, a predovšetkým adresný...“ napísala
v sprievodnom texte k výstave historička umenia Mária Horváthová.
Tí, ktorí si vystavené dielka pozreli,
mohli si naznačený príbeh dopovedať

podľa vlastnej predstavy. Pomohli im
v tom výstižné názvy,
do ktorých autorka
zakódovala nadhľad,
úsmev, úprimnosť aj
ľudskosť: Láska hory
prenáša, Hlad, Čierna mačka, Je celý
po mne... V jej najnovšej tvorbe sa ako
výrazný prvok vyskytuje písmo, ktoré
má kaligraﬁckú i výpovednú hodnotu,
stáva sa nositeľom posolstva a sprievodcom na autorkinej ceste poznania. Cesta,
ktorá nemá začiatok ani koniec, a zároveň
je hrou, ponúkla divákom veľa dôvodov
na zamyslenie.
Jana Škutková, snímky Jana Plevová

Bigbítové Vianoce s Petrom Nagyom
„Tajný koncert sa nepodarilo utajiť,
prišli ste! Ďakujeme za potlesk, vokály
a vašu pozitívnu energiu v týchto negatívnych časoch....užili sme si to! Radi sme
pridávali...“ Takýto text uverejnili Peter
Nagy a členovia skupiny Indigo na svojej
facebookovej stránke 8. decembra po vianočnom koncerte v Stredisku kultúry na
Vajnorskej. A užili si to aj fanúšikovia, ktorí najväčšie hity spievali so svojimi idol-

Úspešné futbalistky
z Riazanskej
V deň, keď sa deti tešili Mikulášovi, v športovej
hale Mladosť sa konal turnaj dievčat – Festival for
Girls. Podujatie bolo zamerané na propagáciu dievčenského futbalu a pohybové aktivity dievčat. ZŠ
s MŠ na Riazanskej ulici sa ho aktívne zúčastnila ako
jediná novomestská škola. Družstvo ešte vždy menšinového športu pod vedením pani učiteľky A. Trstenskej pozostávalo zo žiačok L. Frátričovej, F. Pacino,
L. Rajzíkovej, T. Boskovičovej, A. Maybourovej, V. Grivalskej, B. Hoﬂackovej (všetky ročník 2005). Dievčatá
na ihrisku ukázali, že majú srdcia bojovníčok – všetky
chceli hrať a vyhrať. Bránili, útočili, vedeli si pekne prihrať, ale aj tvrdo vystreliť na bránku súperiek. V silnej
konkurencii sa umiestnili na vynikajúcom bronzovom
mieste. Každá z nich dostala medailu, tričko, škole

pribudol pamätný pohár za umiestnenie a futbalová
lopta, ktorá dozaista poslúži rozvoju ďalších talentov.
Najkrajšie na tom je, že naše žiačky majú záujem naďalej sa venovať tomuto športu. Blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy v škole, ktorá je priateľská
k športu.
Ján Papuga, riaditeľ školy

mi. Veď tridsať rokov na hudobnej scéne
už čosi znamená. Spevák, skladateľ, textár
i hudobný producent Peter Nagy sa dávno zaradil medzi najúspešnejšie stálice
slovenskej populárnej hudby. Večer plný
hitov ako Profosor Indigo, Marcel z malého mesta, Len pomaly či So mnou nikdy
nezostarneš bol pre vďačné novomestské
publikum predvianočným darčekom.
(jš), snímka Jana Plevová

Pozývame
vás na ľad
Mestská časť Nové Mesto pozýva všetkých Novomešťanov na
korčule. V rámci podujatia Detská
zima 2017 v Novom Meste sme pre
vás rezervovali niekoľko sobôt na
verejné korčuľovanie na Zimnom
štadióne Ondreja Nepelu (tréningová hala). Stretneme sa 28. januára (kedy je korčuľovanie spojené aj s karnevalom
na ľade), 11. februára a 11. marca. Začiatok je vždy
o 10. h a korčuľuje sa do 12. h. Vstup je zdarma.
Tešíme sa na vás!

INZERCIA
Čalúnenie nábytku, dverí, výroba matracov.
Sofa JR, Vajnorská 89, tel. 0902 757 644
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Pozývame
STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA –
NOVÉ MESTO VAJNORSKÁ 21
tel.: 02/4437 3760
info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk,
nájdete nás aj na FB: https://www.facebook.com/
strediskokulturybanm
PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ
1. 2. 2017, streda 19. h
Na kus reči s Jozefom Banášom, hosť Irenka
FUCHSOVÁ, hudobný hosť Iveta LABOJOVÁ
11. 2. 2017, sobota 20. h
I. Reprezentačný ČOKOLÁDOVÝ ples
MČ Bratislava - Nové Mesto
19. 2. 2017 od 14. do 18. h
HRAVÉ NOVÉ MESTO – spoločenské hry pre partie
kamarátov, rodiny a deti. Vstup voľný!
24. 2. 2017, piatok 19. h
Sen noci orientálnej - exkluzívny program pre
milovníkov orientálneho tanca a nevšedných zážitkov
28. 2. 2017, utorok 16. h
Pochovávanie basy na Vajnorskej
s bohatým kultúrnym programom
HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY
Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ o 17. h,
živá hudba 60. - 90. rokov, žrebovanie vstupeniek
4. 2. 2017 HS Charlie Band
12. 2. 2017 HS Fortuna (nedeľa)
18. 2. 2017 HS Saturn
25. 2. 2017 HS Party Time
KLUBOVÉ PODUJATIA
1. 2. 2017, štvrtok 16. h
Klub Patchwork
15. 2. 2017, streda 19. h
Stretnutie cestovateľského klubu Dobrodruh

23. 2. 2017, štvrtok 16. h
Klub priateľov opery
24. 2. 2017, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia pre záujemcov o zdravú
výživu, cvičenia, prednášky
28. 2. 2017, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok, stretnutie
členov a záujemcov o odborné poradenstvo
VÝSTAVY
7. 2. – 25. 2. 2017
Zázrak nebeského kráľovstva – František Tóth
Návštevný čas výstav: pondelok - piatok 14. h – 18. h,
v sobotu a nedeľu v rámci podujatí
VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ)
4. 2. 2017, sobota 8. h – 15. h
Medzinárodné VSZ minerálov, fosílií a drahých
kameňov, spojené s predajnou výstavou
18. 2. 2017, sobota 8. h – 12. h
VSZ mincí, medailí, odznakov, starých pohľadníc,
telefónnych kariet, kníh, gramoplatní, plagátov, ﬁlatelie, pivných podložiek, vyznamenaní, etikiet a pod.
KURZY
Keramika pre dospelých, Výtvarná tvorba pre deti
Šijeme s Burdou
Novinky – Angličtina na cestách, kurz hry na gitaru
Predpredaj vstupeniek: utorok a streda 16. h – 19. h
a jednu hodinu pred podujatím v SK BNM Vajnorská
21, tel.: 02/4437 3763
Zmena programu vyhradená.
Bližšie informácie na tel. č.: 0904 691 507, 0903
929 244
Ponúkame pre základné a stredné školy kultúrno–
spoločenské a výchovno–vzdelávacie podujatia
Prenájom priestorov na semináre, spoločenské posedenia, prezentácie, tel. 0904 691 507

Výroba reklamy od vizitiek po transparenty – vrátane
graﬁckých návrhov za VÝHODNÉ CENY,
tel. 02/4437 2512

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
STROMOVÁ 18
tel.: 5477 1148
www.skvajnorska.sk, e-mail: dkkramare@chello.sk
PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ
12. 2. 2017, nedeľa 16. h
Karneval v maskách, detská diskotéka
a vyhodnotenie masiek,
predstavenie Snehuliačky v podaní divadla MaKiLe
20. 2. 2017, pondelok 19. h
151. Poetický večer s Jurajom Sarvašom a jeho
hosťami
KLUBOVÉ PODUJATIA
8. a 22. 2. 2017, streda 16.30 h
Klub Venuša, klubové stretnutia Ligy proti rakovine
PODUJATIA PRE POZVANÝCH
15. 2. 2017, streda 15. h
Výročná schôdza členov Denného centra seniorov
v DK
KURZY
18. a 19. 2. 2017 sobota – nedeľa 9. h – 14. h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
Pohybové kurzy Pilatesových cvičení sú obsadené!
Služby – prenájom priestorov na semináre, spoločenské posedenia, prezentácie
Predaj vstupeniek: pondelok, utorok od 16. h do 19. h
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia predstavenia.
Zmena programu vyhradená. Vstupenky nerezervujeme.

