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Medaila za Pytagoriádu je na Sibírskej
„Participatívci“ o fliačikároch a cyklodoprave
Architektka bdie nad bezpečnosťou bytových domov
Beh pod lanovkou pre detský hospic

Milí čitatelia,
májové Nové Mesto ponúka svojim obyvateľom, ale i návštevníkom tie
najkrajšie pohľady. Koliba aj Železná studienka sa vyfarbili do sýtej zelene,
voda v Kuchajde – kým do nej naskáču prví otužilí plavci – je modrastá
a čistá. Vďační za tú nádheru mnohí ochotne venujeme čas aj úsilie, aby sme
pomohli odstrániť pozostatky zimy z parkov, ulíc a trávnikov. Poďakovanie
patrí každému, kto priložil ruku k dielu, uctil si Deň Zeme, zúčastnil sa dobrovoľníckej akcie, alebo jednoducho pozametal v okolí.
Nečudo, že nám prekáža, keď má zelené plochy a športoviská nahradiť
budova, bez ohľadu na jej účel. Petíciu proti výstavbe na školskom dvore
priamo pri parku na Račianskom mýte podporili už mnohí Bratislavčania.
Zapojiť sa do nej môžete prostredníctvom internetovej stránky, prípadne sa
obráťte na miestnych poslancov, pomôžu vám.
Ťažkej téme sa venuje článok o ľuďoch bez domova po zbúraní garáží na
Zátiší. Odborníci na túto sociálnu problematiku nevidia ich osud ružovo
takisto ako oni sami.
Prvá časť rozprávania pani architektky Štefánie Krumlovej vyvolala veľmi
pozitívne ohlasy. Teší nás to, veríme, že jeho dnešné pokračovanie privedie
k zamysleniu a väčšej opatrnosti každého, kto uvažuje o prestavbe staršieho
bytu, aj keď nie je z liateho betónu.
V máji sa stretá niekoľko dôležitých sviatkov. Tohto roku nám ich kalendár
doprial v podobe predĺžených víkendov. Ten najosobnejší sa spája s druhou
májovou nedeľou. Poďakujme sa našim mamám i starým mamám kyticou
kvetov a prejavme im rovnakú lásku, akú sme v detstve dostávali od nich.
Veď bez týchto obetavých bytostí by na svete bolo smutno a prázdno. Všetci
v redakcii im prajeme to, po čom túžia najviac – veľa lásky a vďaky od detí.
Jana Škutková
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Sláva zmrzline!
I keď nás občas ešte rozladia dážď či vietor, jar už prepukla naplno a maškrtníci
jasajú, že spolu s ňou sa do ulíc vracia aj
zmrzlinové pokušenie. Staršia i stredná
generácia Novomešťanov si iste spomenie,
že na tej najlepšej zmrzline sme si pochutnávali v sedemdesiatych či osemdesiatych
rokoch v Jame pri tenisových kurtoch.
Trpezlivo sa na ňu stálo v rade – verte alebo nie – celé hodiny. Veľká smola, ak ste to
už nestihli! Viete, že kvalitná zmrzlina vláčnej konzistencie bez hrudiek sa tradične dosahuje nepatrným prídavkom extraktu
z morských rias? Funguje ako stabilizátor, spomaľuje rast drobných ľadových kryštálikov. Pre potešenie svojich chuťových pohárikov vymýšľajú ľudia odpradávna...
Aj preto si za kvalitným ľadovým osviežením radi zájdeme na osvedčené miesta.
Bez zmrzliny by sa nám leto jednoducho nerátalo!

Poslanci rozhodli, kam pôjdu dotácie
Mimoriadne odmeny pre učiteľov, dotácie na zaujímavé projekty v Novom
Meste, nové pravidlá pre participatívny
rozpočet. Miestne zastupiteľstvo Nového Mesta malo v apríli na programe zasadnutia hneď niekoľko dôležitých bodov. Mestská časť sa rozhodla oceniť pri
príležitosti Dňa učiteľov náročnú prácu
svojich zamestnancov v školstve mimoriadnou odmenou vo výške 65 eur na jedného pracovníka. Týka sa to 496 zamestnancov ôsmich základných a trinástich
materských škôl, ktoré má Nové Mesto
v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Poslanci schválili finančnú podporu aj
pre viacero projektov z oblasti sociálnej
pomoci, ochrany životného prostredia,
športu a kultúry. Dotáciu 4000 eur dostane napríklad združenie Depaul Slovensko,
ktoré sa venuje pomoci ľuďom bez domova v útulku slúžiacom najmä chorým
ľuďom. Ďalších 4100 eur pôjde na projekt
environmentálnej výchovy Aby mesto prekvitalo, v rámci ktorého združenie Živica
rozmiestni v Novom Meste na zelených
plochách niekoľko výtvarno-vzdelávacích
prvkov. Poslanci schválili aj 4848 eur pre
občianske združenie Kramárčan, cieľom

ich projektu je organizovať pre aktívnych
Kramárčanov športové podujatia a stretnutia v prírode, posilňovať komunitu
a vzťah k lokalite.
Zelenú dostali nové pravidlá participatívneho rozpočtu, teda spolurozhodovania občanov o použití istej sumy z peňazí
mestskej časti, ktorý Nové Mesto spustilo
ako jedna z prvých samospráv na Slovensku ešte v roku 2014. Nové pravidlá precíznejšie opisujú jednotlivé procesy a kompetencie verejnosti, úradu a zastupiteľstva.
Materiály z rokovania nájdete na stránke
banm.zastupitelstvo.eu.
(bor)

Medaila za Pytagoriádu putovala na Sibírsku
Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal
minister školstva Peter Plavčan medaily
sv. Gorazda a ďakovné listy 82 učiteľom a pracovníkom v školstve. Jedno
z najvyšších udelených ocenení – Veľkú
medailu sv. Gorazda si za mimoriadne
výsledky v oblasti práce s talentovanou
mládežou prevzala Mgr. Milena Partelová, riaditeľka novomestskej Základnej
školy s materskou školou na Sibírskej
ulici. Návrh na ocenenie predložil Slovenský inštitút mládeže IUVENTA, aby
vyzdvihol jej prácu vo funkcii predsedníčky Ústrednej komisie školskej matematickej súťaže Pytagoriáda.

„Už 18 rokov, čo je takmer polovica
histórie Pytagoriády, riadim jej organizáciu od školských až po celoslovenské
kolá. Súťaž je pre Slovensko špecifická,
spája vedomosti s talentom a súťaživosťou, pričom o jej obľube svedčí veľké množstvo zapojených detí. Udelenú
medailu vnímam nielen ako ocenenie
mojej práce pri rozvíjaní talentov, ale
aj práce našich pedagógov, celej Ústrednej komisie, a predovšetkým ako podporu záujmu detí a ich rodičov,“ uviedla pani riaditeľka Partelová.
Jana Škutková, snímka MŠ SR

Budúci prváci sú už zapísaní
Do devätnástich tried budúcich prvých ročníkov základných škôl v Novom
Meste sa v apríli zapísalo 541 žiakov. Najväčší záujem prejavili rodičia o Základnú
školu s materskou školou Za kasárňou,
na približne sto miest, ktoré sú k dispozícii, pripadá 166 záujemcov. Taktiež zá-

Starosta prišiel povzbudiť budúcich
prvákov do školy na Riazanskej

ujem o školu na Jeséniovej presahuje jej
kapacitné možnosti. Počty žiakov sa však
znížia, keď sa odstránia duplicitné zápisy, ktoré umožňuje zákon. Ak sa žiakovi
podarí dostať sa na školu, ktorú si vybral
prioritne, jej riaditeľ automaticky posunie informáciu do spádovej školy podľa
bydliska žiaka.
Najvyšší nárast v počte prihlásených
prvákov zaznamenala ZŠ Riazanská,
kde sa záujem oproti minulému roku
zdvojnásobil. Na školu Kalinčiakova,
športovo zameranú na hokej a futbal, sa
obvykle hlási oveľa viac chlapcov, no tentoraz je počet dievčat takmer vyrovnaný.
V škole na Českej môžu deti navštevovať
triedu s rozšíreným vyučovaním hudobnej výchovy. Tie, ktoré táto možnosť zaujala, prešli popri zápise aj talentovou

skúškou. Pod skúseným pedagogickým
vedením pani učiteľky Sekerkovej tréma
rýchlo pominula a nádejní malí muzikanti sa predviedli v najlepšom svetle.
Novomestské školy sú obľúbené nielen kvôli nedávno zrekonštruovaným
budovám a príjemnému pracovnému
prostrediu, dobré výsledky dosahujú aj
v testovaní vedomostí žiakov. Mestská
časť poskytuje ročné dotácie na prevádzku ôsmich školských klubov vo výške
350 eur na dieťa a sumou 190 eur prispieva malým stravníkom v školských
jedálňach. Zdravý pohyb a fyzickú kondíciu podporuje príspevkom 20 eur na
kurz korčuľovania pre prvákov a 15 eur
na plavecký výcvik žiakov tretieho ročníka.
Jana Škutková, snímka Jana Plevová
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Pokračujú prípravy regulovaného parkovania
Dlho očakávané Všeobecne záväzné
nariadenia (ďalej VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel schválilo
mestské zastupiteľstvo v decembri 2016
s účinnosťou od 1. marca 2017. Jeho prijatie umožnilo každej z mestských častí prijať vlastné nariadenie, ktoré spresní výšku
úhrady, spôsob jej platenia i jednotlivé
zóny regulovaného parkovania.
Žiaľ, mestské zastupiteľstvo ani do konca marca neschválilo druhý dokument,

bez ktorého je zavedenie regulovaného
parkovania v mestských častiach nelogické a komplikované. Ide o dodatok Štatútu
mesta Bratislavy, ktorý umožní mestským
častiam zaviesť regulované parkovanie aj
na komunikáciách I. a II. triedy, ktoré sú
v správe mesta. Otvorená zostala tiež otázka posilnenia mestskej polície potrebnej
na posilnenie kontroly pri systéme regulovaného parkovania.
Projekt regulovaného parkovania v pi-

lotnej zóne Vajnorská-Trnavská-Bajkalská je schválený operatívnou dopravnou
komisiou magistrátu a po schválení VZN
miestnym zastupiteľstvom ho môžeme
spustiť. Pripravuje sa aktualizácia projektov v zónach Tehelné pole, Račianska
a Kramáre, ktoré sa postupne budú pridávať k pilotnej zóne. Základným pravidlom
je uprednostniť rezidentov našej mestskej
časti.
Stanislav Winkler

Herne z Bratislavy postupne zmiznú
V marci sa v mestskom zastupiteľstve podarilo niečo, čomu pred rokom len málokto
veril. Poslanci schválili všeobecne záväzné
nariadenie, ktoré zakazuje prevádzkovanie herní na území Bratislavy. Zákon o hazardných hrách neumožňuje obci zakázať
hazard bez predchádzajúcej petície obyvateľov. Petíciu za zákaz hazardu spustili ešte
v máji 2015 primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal spolu so všetkými starostami mestských
častí. Aktivistom sa podarilo zozbierať pod
petíciu viac než 136 000 podpisov.
Nariadenie je účinné od 1. mája. Mesto
už nebude môcť vydávať nové licencie na
prevádzkovanie hazardu. Neznamená to,
prirodzene, že z večera do rána všetky herne v Bratislave zatvoria. Majú totiž na svo-

ju prevádzku platné licencie, niektoré do
konca roka 2017, niektorým licencie vypršia až v roku 2018. Herne budú teda miznúť
postupne.
V Bratislave je približne 300 herní
s hernými prístrojmi. V Novom Meste ich
máme dnes štrnásť. Sú neesteticky osvetlené, polepené nevkusnou reklamou, zatemnené, v ich okolí sa často pohybujú ľudia,
ktorí nevyvolávajú veľkú dôveru. Som rád,
že herne postupne ukončia svoju činnosť
a vytratia sa z verejného priestoru. Dúfam,
že ich nahradia útulné kaviarne, obchody
či služby, ktoré budú pre Novomešťanov
prínosom. Chcem touto cestou poďakovať
všetkým, ktorí pomohli pri zbieraní podpisov pod petíciu aj tým, ktorí ju svojím pod-

pisom podporili alebo inak sa zaslúžili o jej
úspech. Vďaka patrí aj Richardovi Mikulcovi a ďalším kolegom, mestským poslancom,
ktorí o zákaze hazardu v Bratislave napokon rozhodli. 
Tomáš Korček

Miestni poslanci sa predstavujú

Mgr. Edita Pfundtner
Milí Novomešťania,
popri mnohých osobných stretnutiach chcem
využiť aj priestor v časopise, aby som vám predstavila pracovné aktivity
v prospech mestskej
časti. Dlhodobo presadzujem predovšetkým
zlepšovanie dopravnej
infraštruktúry v Novom
Meste, opravy a rekonštrukcie chodníkov a ciest.
Zaiste budete súhlasiť s tvrdením, že dobré a bezpečné cesty sú alfou a omegou riadneho fungovania hlavného mesta a zárukou ďalšieho rozvoja
jeho častí. Počas výkonu mandátu novomestskej
poslankyne sa mi v spolupráci s Magistrátom

hlavného mesta SR Bratislavy podarilo presadiť
rozsiahlejšie rekonštrukcie viacerých veľkých dopravných tepien. Tie, vzhľadom na ich dôležitosť,
prislúchajú do správy hlavného mesta, preto je tu
dobrá spolupráca veľmi potrebná.
V rozpočte na rok 2017 vyčlenili poslanci miestneho zastupiteľstva finančné prostriedky nielen
na opravu a údržbu miestnych komunikácií, ciest
a chodníkov, ale aj na rekonštrukcie schodísk,
opravy vpustov či bezbariérovú úpravu chodníkov.
Rovnako dôležité je budovať cyklocesty, myslieť
na výmenu dopravných značiek, umiestnenie spomaľovačov a biskupských klobúkov. Na uvedené
opatrenia sme naplánovali celkovo až 670 000
eur, verím, že budú hospodárne využité. Môžeme
sa potom pochváliť nielen plátaním dier, ale
kompletnou rekonštrukciou ucelenejších úsekov.
Kvalitné cesty a chodníky prispievajú nielen k bez-

pečnosti šoférov, ale aj chodcov, cyklistov a detí.
Ako matka rozumiem problémom, ktorým čelia
mladé rodiny a usilujem sa o väčší počet miest
v materských školách. Treťou z mojich priorít je vytváranie príležitostí a vhodných miest, kde môžu
deti zmysluplne tráviť voľný čas.
Mám radosť, keď som prítomná pri dôležitých
udalostiach vášho života. Sobášim novomanželov, vítam novorodencov, pravidelne sa stretávam
s rodičmi v radách dvoch škôl. Teším sa z potvrdení
dlhoročných manželských sľubov a nezabúdam na
seniorov v kluboch dôchodcov. Novomešťania sú
aktívnymi obyvateľmi Bratislavy, spoločne vytvárame príjemné prostredie na život ľudí v každom
veku.
Kontakt:
e-mail: edita.pfundtner@post.sk
mobil: 0904 165 605

Príspevky poslancov miestneho zastupiteľstva vyjadrujú osobné názory autorov. Redakcia do ich obsahu nezasahuje.
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Rekonštrukcie nabrali na intenzite
Teplejšie počasie spravidla znamená začiatok náročnej sezóny
pre stavbárov. V spolupráci s EKO-podnikom VPS sa mestská časť
pustila do opráv ciest a chodníkov hneď, ako to počasie dovolilo.
Obnovuje sa vodorovné dopravné značenie a, samozrejme, odstraňujú sa výtlky, ktoré spôsobujú motoristom po zime nemalé
starosti.

„Výtlky opravujeme systematicky, po ucelených úsekoch. Začali sme v prvých aprílových dňoch a do konca júna by mali
zmiznúť zo všetkých miestnych komunikácií, ktoré má naša
mestská časť v správe,“ hovorí Ivan Trnavský, pracovník oddelenia cestného hospodárstva miestneho úradu. Hotové sú už úseky
na Hálkovej, Záborského
a Makovického, v apríli sa
pracovalo na rohoch ulíc
Pluhovej a Halašovej, Pluhovej a Závodníkovej, neskôr aj na Varšavskej ulici.
„Opravili sme vpust na ulici J. C. Hronského a vymenili kanalizačný poklop na
Pyrenejskej. V ďalších mesiacoch plánujeme opravu
žľabu na Ceste na Kamzík, lokálne opravy cesty
a chodníka na ulici Za kasárňou aj inde,“ dodáva Ing. Trnavský.
Koncom marca sa začalo s obnovou vodorovného cestného značenia, predovšetkým priechodov pre chodcov. Prvé prišlo na rad
okolie Riazanskej ulice smerom na Zátišie, neskôr sa pracovníci
presunú do oblasti medzi Kukučínovou a Vajnorskou, Račianskou
a Pionierskou, postupne aj do ostatných častí Nového Mesta.

Obyvateľov Kramárov potešili opravené schody na
Jahodovej ulici. Pracovníci
EKO-podniku dali do poriadku nielen ich nášľapné
plochy, doplnili a natreli
zábradlie, pribudli aj koľajnice pre detské kočíky. Žiaľ,
niektoré veci nie je možné
opraviť, lebo ich mestská
časť nemá zverené do správy a vlastník svoju povinnosť zanedbáva. Mnohé schody akoby
nepatrili nikomu. „Snažíme sa opraviť aj také miesta, musíme
to však robiť s využitím sponzorských peňazí a s pomocou dobrovoľníkov. Som rád, že ľudia to chápu, a tak sa nám každý rok
podarí dostať sa o kúsok ďalej,“ vysvetlil starosta Rudolf Kusý.

K pravidelným jarným prácam patrí výmena piesku v pieskoviskách a kontrola herných prvkov na detských ihriskách, ide predsa
o bezpečnosť tých najmenších. Na športovom
ihrisku na Pionierskej
ulici bolo osadené nové
oplotenie. Aj amfiteáter
na Kuchajde v apríli opeknel. Popri nových náteroch tu vymenili sedačky
v letnom kine, aby počas
letnej sezóny spoľahlivo
slúžili návštevníkom.
Hoci veľká časť novomestských škôl prešla
v posledných dvoch
rokoch rozsiahlou rekonštrukciou, stále je
čo zlepšovať, a tak stavebný ruch neutíchol.
V Základnej škole na
Sibírskej ulici vymenili stavbári v marci 39
okien a troje exteriérových dverí. Mestská časť získala na tieto
úpravy dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
vo výške 24 000 eur. Práce by mali pokračovať opravou strechy
a neskôr zateplením budovy.
Jana Škutková, snímky archív redakcie
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Parkov máme málo,
nesmieme si ich zastavať
Takmer priamo v parku na Račianskom
mýte je niekdajšie ihrisko Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici – svojho času
to bývalo športovisko jej študentov. Nevedno prečo, ale Bratislavský samosprávny kraj ho ešte v roku 2005 predal súkromnej spoločnosti. Dôsledkom bolo, že
už v roku 2009 sa Nové Mesto muselo
brániť proti jej zámeru postaviť na ihrisku 22-podlažný kolos. Ubránilo sa, projekt sa zastavil. Medzičasom pozemok
zmenil majiteľa, ale to nie je podstatné.
Podstatné je, že aj súčasný majiteľ, developer Park real estate, s.r.o., chce na
pozemku stavať, a opäť nie hocičo. Vo
februári predstavil štúdiu rozmerného
8,5-poschodového polyfunkčného komplexu, ktorý deklaruje ako sociálne zariadenie, údajne domov sociálnych služieb
pre seniorov s apartmánovými jednotkami, na prízemí s obchodmi a službami,
zdravotníckymi priestormi, lekárňou
a verejnou knižnicou.

V minulosti športová plocha,
dnes stavebný pozemok?!

Projekt VITALIS vyvolal u zodpovedných činiteľov i zástupcov verejnosti
množstvo otázok a pochybností. Najčastejšie zaznela tá zásadná: Patrí taká stavba
do parku, ktorý je široko-ďaleko jedinou
oddychovou zónou v tejto časti mesta?
Čo sa týka funkcie bývania, územný
plán tu umožňuje vyčleniť na bývanie až
30 percent funkčnej plochy z celkových
nadzemných podlažných plôch. Stačí
však, aby došlo k „zmene projektu pred
dokončením“ a celý projekt sa zmení na
apartmánový dom alebo rovno hotel...
Nehovoriac o dôsledkoch jeho výstavby
na dopravu a parkovanie v celom okolí.
Parkovacie miesta sú síce plánované aj
v podzemí stavby, no nik nevie, koľko ich
má byť a bez ohľadu na to by zamestnanci
sociálneho zariadenia, obchodných prevádzok aj návštevníci tak či tak parkovali na
Mikovíniho, Sibírskej, Račianskej a Čajakovej ulici. Alebo zásobovanie prevádzok
na prízemí. Pravdepodobne by sa realizovalo z Mikovíniho ulice, to znamená aj
z priestoru pešej zóny, čo by potenciálne
ohrozovalo chodcov, deti a starších občanov na ich prechádzkach po parku.
Proti je vedenie mestskej časti aj obaja
gesční poslanci, ktorí zastupujú záujmy
obyvateľov tejto lokality. Vladimír Mikuš
tvrdí, že tu nie je potrebná ani knižnica,
ani lekáreň, a už vôbec nie bytový dom.
Pavol Galamboš zdôrazňuje, že veľký polyfunkčný komplex by v každom prípade
zásadným spôsobom znížil kvalitu rekre-

Súčasné mesto potrebuje
takéto oázy pokoja

ačného prostredia v parku. Ak sa mestská
časť zahusťuje výstavbou na plochách,
ktoré sa uvoľnili po starej zástavbe, je to
niečo iné ako v tomto prípade. Tu by sa
znehodnotila cenná zeleň a rekreačné
priestory či plochy. „Slovom, či v parku
stavať, nie je téma na diskusiu,“ uzatvára starosta Rudolf Kusý. „Ľudia stavbu
v parku na Račianskom mýte nechcú.
A postaviť budovu na detskom ihrisku je
za hranicou slušnosti.“
Spoločne preto zorganizovali petíciu
proti výstavbe a žiadajú vedenie BSK, aby
situáciu riešilo. Napríklad spätným odkúpením pozemku. Obyvatelia, ktorí sa chcú
pripojiť k tejto iniciatíve, môžu podpísať
na internetovej stránke peticie.com (názov petície: petícia proti výstavbe na
školskom dvore pri parku na Račku).
Ak nemáte prístup na internet, môžete
požiadať členov petičného výboru o doručenie petičného hárku (Vladimír Mikuš,
tel. 0915 742 999, e-mail mikusvladimir@
gmail.com, prípadne na e-mailovej adrese
Info@pavolgalambos.sk)
(red), snímky Jana Škutková

Na Bielom kríži sa veci menia k lepšiemu
Program výročnej schôdze občianskeho združenia Biely kríž prilákal
30. marca do školy na Skalickej niekoľko
desiatok ľudí. Spoločné problémy a záujem o ich riešenie stmelili tunajších obyvateľov už dávnejšie. Krok po kroku sa
teraz mnohé veci darí realizovať.
Príjemnou správou pre účastníkov
bolo, že pozemky pod parčíkom sa konečne podarilo od Istrochemu získať
do nájmu. Nielenže sa o kosenie a údržbu môže teraz oveľa lepšie postarať
EKO-podnik VPS, ale otvorila sa tým aj
cesta k revitalizácii parčíka. Prvé práce
na nej by sa mali začať v najbližších týždňoch.
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O úsilí vybudovať ohradené stojiská
odpadu informoval miestny poslanec Andrej Árva. Ponúkol pomoc a poradenstvo
domovým samosprávam, ktoré sa rozhodnú pre tento krok. Vo štvrti sa pripravujú
zmeny v organizácii dopravy, ktoré by
popri novom značení mohli rozšíriť aj
počet parkovacích miest. Živá diskusia
sa rozprúdila okolo plánov na výstavbu
v okolí, hovorilo sa o pripravovanej stavebnej uzávere či o potrebe rekonštruovať cesty a nadchody ponad železnicu.
Na priame otázky účastníkom otvorene
odpovedali starosta Rudolf Kusý a jeho
zástupca Stanislav Winkler. Na spoluprácu a podporu obyvateľov z Dimitrovky

v boji proti výstavbe bez zabezpečených
parkovacích miest vyzval poslanec Richard Mikulec: „Naše susediace štvrte dosiahnu viac, ak budeme držať pospolu,“
povedal. Bielokrížania súhlasili, veď obe
sídliská preukázali súdržnosť už viackrát.
Predstaviteľ Nadácie Cvernovka Branislav Čavoj informoval o rekonštrukcii
bývalej chemickej priemyslovky, v ktorej vzniká kreatívne centrum celomestského významu. Na dobrých vzťahoch
s novým susedom záleží obom stranám.
Obyvatelia upozornili, že bude veľmi dôležité zabezpečiť parkovacie miesta pre
návštevníkov centra.

Jana Škutková

Búranie garáží nevyrieši problémy
ľudí bez domova
Historicky prvý výskum so sčítaním
z novembra minulého roka odhalil na území Bratislavy najmenej 2 064 ľudí bez domova. Sú to tí, ktorí využívajú služby, nie je
v tom započítaná veľká časť z komerčných
ubytovní a záhradkárskych osád. Bez domova sú aj zraniteľné skupiny, napríklad
284 detí a 460 seniorov nad 65 rokov, často
s podlomeným zdravím, žijúce v nedôstojných podmienkach. Časť nemá prístup ani
do nocľahární vnímaných ako núdzové riešenie.
Mimovládne organizácie narážajú pri
poskytovaní sociálnych služieb ľuďom
bez domova na bariéry – názorové, ale aj
finančné. Ako neziskové organizácie či

združenia majú istú len časť príjmov z finančných príspevkov kraja, magistrátu či
štátu, takže zložito vykrývajú prevádzkové
náklady aj investície z prostriedkov zriaďovateľov či z darov. Mestská časť Bratislava
- Nové Mesto poskytla vlani piatim dotácie
v celkovej výške bezmála 21 300 eur na nákup potravín či integračné projekty.
Za krízovú sociálnu situáciu môžeme
považovať druhú etapu búrania zdevastovaných garáží na Zátiší, v ktorých ľudia bez
domova nachádzali neisté a nevyhovujúce
bývanie. Prijateľné riešenie pre túto komunitu hľadá Anna Debnárová, ktorá v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vykonáva
terénnu sociálnu službu. Využíva pritom
viacročné skúsenosti z občianskeho združenia Kresťania v meste, ktoré zabezpečuje
mobilný výdaj stravy a inú podporu pre
ľudí v núdzi. Situáciu na Zátiší považuje za
mimoriadnu. Odhaľuje aj vážne zdravotné
problémy a ľudí, ktorí už nedokážu využiť
ani služby nízkoprahových zariadení. Sú
však súdržní a chcú zostať spolu. Pomoc so
zdravotným ošetrením na jej výzvu poskytol Červený kríž a humanitárna organizácia
ADRA z Rakúska. Ľudia po zbúraní príbytkov bývajú vo zvyšných garážach či v oko-

lí, ale sprevádza ich beznádej a chudoba,
za pomoc sú vďační. Podľa A. Debnárovej
chýba systém prevencie, aby sa ľudia po návrate z väzníc či iných zariadení neocitli na
ulici. A aby ľudia bez domova nezostávali
bez povšimnutia v takej hlbokej beznádeji,
že si už prajú iba smrť.
Východiská hľadali aj zástupcovia organizácií poskytujúcich sociálne služby pre
ľudí bez domova. Matúš Ferenčík, riaditeľ
Domova sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici, vraví, že v zariadení priamo na Zátiší
poskytujú v pracovných dňoch stravu,
služby osobnej hygieny, práčovne a šatníka
i sociálne poradenstvo. Podobné má aj občianske združenie Vagus v nízkoprahovom
dennom centre na Mýtnej ulici.
M. Ferenčík tvrdí, že na Zátiší je potrebný skríning zdravotného stavu. Regionálny
úrad verejného zdravotníctva by mal posúdiť, či títo ľudia v núdzi predstavujú riziko
šírenia chorôb a mestská časť by mala postupovať podľa jeho rozhodnutia. Zdôrazňuje tiež individuálny prístup k chorým
a umierajúcim, ktorým treba zabezpečiť
dôstojné dožitie v hospici. Ostatným odporúča nízkoprahovú nocľaháreň sv. Vincenta
Depaul v mestskej časti Ružinov. V útulku
a zariadení opatrovateľskej služby sv. Lujzy
de Marillac, ktorý taktiež sídli na Hattalovej
ulici, pomáha Depaul Slovensko aj chorým
bez domova s vážnymi zdravotnými prob-

lémami. Na rozdiel od nízkoprahových zariadení tu platí prísna abstinencia. Podľa
Jozefa Kákoša, zástupcu riaditeľa Depaul
Slovensko, majú celkovú kapacitu 30 ľudí
naplnenú. Vďaka intenzívnej odbornej starostlivosti zdravotnej sestry, sociálnych pracovníkov, ale aj ostatných zamestnancov sa
im darí takmer tretinu klientov umiestniť
v špecializovaných zariadeniach či v domovoch pre seniorov.
Miroslav Jurík z Depaul Slovensko si myslí, že pre ľudí bez domova na Zátiší zrejme

už neexistuje dobré okamžité riešenie.
Odporúča využiť situáciu na komunikáciu
a zvyšovanie povedomia o systematickom
riešení týchto problémov. Konkrétne kroky by mali vyplynúť z dlhodobých strategických cieľov, ktoré chce mestská časť
s týmito občanmi dosiahnuť. Teraz je napríklad možné ponúknuť ľuďom z garáží niečo dočasné, čo bude aj pre nich atraktívne,
napríklad unimobunky, nebytové priestory či stany, a zabezpečiť dlhodobú sociálnu
prácu s celou skupinou.
Pavol Sabela z neziskovej organizácie
Stopa Slovensko robí integračné projekty. Možnosti pre ľudí v garážach na Zátiší
sú podľa neho len minimálne. Predpokladá, že budú migrovať a stratia sa z dosahu
a dohľadu sociálnych služieb. Očakáva
u nich prepad na dno bezdomovectva
a prehlbovanie závislostí, u iných úmrtia
počas zimy, ak sa im nepodarí nájsť na bývanie iné miesto než ulicu. Predvída aj násilie
v boji o priestory na iných územiach. Pre
niektorých môže byť odchod z relatívneho
bezpečia výzvou k zmene, vyhľadajú nové
služby. Veľký záujem o ne však nepredpokladá, lebo sú nastavené príliš „vysoko“, až
po samostatný život.
Mimovládne organizácie zhodne konštatujú, že sociálne služby pre ľudí bez domova v Bratislave nie sú dostatočné. Dôraz kladú na komplexné riešenia a previazanosť
terénnych, ambulantných či pobytových
služieb podobne ako práce, bývania a sociálno-terapeutickej pomoci. Za nevyhnutnú
považujú vyššiu finančnú angažovanosť
štátu a lepšiu komunikáciu na komunálnej úrovni. Definíciu človeka bez domova
navrhujú ukotviť v legislatíve a pre rôzne
situácie stanoviť základné schémy pomoci. Globálne ciele i kroky majú vyplynúť
z celoštátnej stratégie na riešenie bezdomovectva, na ktorú nadviažu lokálne stratégie premietnuté do komunitných plánov
sociálnych služieb.
Katarína Šebejová
Snímky Anna Debnárová
a spolupracovníci
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FLIAČIKÁRI
Fliačikárstvo je úžasný fenomén. Šíria ho ľudia, ktorí využívajú alebo zveľaďujú malý kúsok verejného priestoru pre radosť sebe, ostatným, alebo len
tak, aby sa mal odkiaľ šíriť dobrý pocit.
Stačí vojsť do niektorého z vnútroblokov
a porozhliadnuť sa. Hneď tu za konárom je
skrytá búdka a za domom sa vo vetre hojdá vtáčie kŕmidlo zhlobené z plastových
slamiek, misiek a drôtika. O kúsok ďalej
dôchodca z hliadky čistoty vracia do večne rozďavenej tlamy kontajnera všetko, čo
z nej vietor nad ránom vyťahal a vystavil
vo svojej galérii na trávniku.

Hneď na vedľajšom trávniku je ešte
stále malý tajomný obdĺžnik vyhladenej
zeme bez trávy. Nik by neuhádol, že to
bolo veľmi vážne javisko, na ktorom sa
denno-denne po brieždení odohrával príbeh bezpodmienečnej lásky. Ťažko chodiaca babička z vchodu oproti tam každé
ráno sypala sýkorkám, vrabcom, holubom,
kavkám a vranám potravu. Keď bol sneh,
najskôr celý obdĺžnik vtákmi ušliapanej
zeme vyzametala metličkou, až potom
nasypala potravu, aby sa nestratila ani tá
najmenšia odrobinka.
Zo smreka, z hniezda holubov hrivnákov vo výške druhého poschodia to všetko s privretými očami rád pozoroval starý
ryšavý kocúr, kým jeho čiernobieleho mačacieho kamoša na opačnom konci dvora
pravidelne prikrmovala mladšia žena so
zdravotným postihnutím. Koncom zimy
ešte nasledovalo krátke šedé obdobie váhania a zdanlivej ničoty, ale to sa potom
skokom zmenilo.

Veľký jarný štart

V zime sa fliačikári venujú dopĺňaniu
kŕmidiel
Je po výstave, dôchodca tlamu kontajnera spokojne zatvára, aspoň na chvíľu.
Vedľa, pod oknami, tu aj tam, aj na konci
domu o kus ďalej sú iné galérie – kamienkami vymedzené, špagátikmi ohradené
malé kvetinové záhončeky, stopy anonymných fliačikárov, novodobých mestských
Robinsonov.

Fliačikári nespali ani v zime
Už počas krátkych zimných dní ponúkal vnútroblok dobrým pozorovateľom
nenápadné príbehy, ktoré sa ľahko prehliadajú. Tu pod balkónmi ešte za rannej
tmy mladík venčil šteňa a popritom zbieral rozhádzané igelitové vrecká, ktoré
ako parašutisti chvíľu predtým vyskákali
z balkóna.
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Predlžujúce sa dni prinášajú pozorovateľovi vnútrobloku nové príbehy. V jednom
okamihu sa ako prvý príznak jari zhora
usmeje slnko. O chvíľu vypuknú preteky. Začne sa šprint za novým životom cez
prekážky, ktoré vždy treba prekonať, kým
na svet príde ďalšia generácia živočíchov
a rastlín. Čaká sa na pokyn štartéra...
A je to tu. Pred balkónom sa ozve prvé
puknutie v korune čerešne zaliatej hrejivými lúčmi. Potom to v korunách stromov
začne zborovo pukať. Otvárajú sa puky.
Volajú sa tak preto, lebo pukaním oznamujú svetu, že príroda už nespí: „Puk...
puk-puk... puk-puk-puk...“
Vzápätí sa puky premenia na hlavičky
vytvorené z listov a kvetov. Niektoré sa podobajú na malých pankáčov so zježeným
čírom, iné majú korunky ako princezné.
Pukanie odštartovalo aj operencov. Chvatne začali zbierať suché vetvičky aj steblá
vymrznutej trávy, materiálu na hniezda je
málo. Preto len v prestávkach, najhlasnejšie ako vedia, vyspevujú po svete, že jarné
preteky sa rozbehli naplno.
Toto živé prírodné fitko ťahá von aj flia-

Participatívny
rozpočet

Nové Mesto v našich rukách

čikárov. Plní odhodlania berú do rúk motyčky, nožíky, vidličky, konvičky či iné domáce náčinie, aby nestratili ani sekundu.
Najskôr kypria zem, plejú burinu, potom
sejú semienka, presádzajú kvetiny a sadenice. Nakoniec všetko zalejú vodou, aby
sa rastlinky vo fliačiku zeme zazelenali,
aby zakvitli, šírili krásu a radosť. Ide o veľa.
Fliačikári chcú, aby svet bol lepší. Prispievajú tým, čím môžu a tým, čo vedia.

Každý zveľadený fliačik sa počíta
Snímky a text Miroslav Švec

Rešpektujme
pravidlá i susedov
Aj keď nás vedie snaha o dobrú vec,
netreba zabúdať, že starostlivosť o verejnú zeleň má pravidlá, ktoré by sa mali
rešpektovať. Pred vysadením záhona
odporúčame prísť sa poradiť na Oddelenie životného prostredia a územného
plánovania miestneho úradu, kde získate nielen informáciu o vlastníkovi pozemku, ale aj odbornú radu, aké rastliny
na aké miesta je možné vysadiť. Obrátiť
sa môžete na Mgr. Adrianu Kmeťkovú,
tel. 4925 3221, mail: adriana.kmetkova@banm.sk
Treba vziať do úvahy, že trávnaté plochy ošetrujú a kosia pracovníci novomestského EKO-podniku VPS pomocou
mechanizácie, vysadená plocha by im
v tom nemala prekážať.
O tom, ako zveľadiť svoje prostredie,
dodržiavajúc estetické, architektonické
či iné kritériá, si viac povieme v niektorom z budúcich vydaní Hlasu Nového
Mesta.

STRATÉGIA ROZVOJA CYKLISTICKEJ DOPRAVY
Predstavte si, že v roku 2040 by sa v Bratislave mala prepravovať autami iba štvrtina ľudí. A ako má
byť zastúpená ďalšia doprava? Podľa štvrtinového princípu by ďalšie skupiny mali využívať MHD,
vlastné nohy a bicykle. O tom, ako sa na to pripravujeme v Novom Meste, sme sa v Kancelárii pre
participáciu verejnosti porozprávali s Ing. Stanom Skývom.
Dnes sa nám zdá nepredstaviteľné, že v roku 2040 sa bude štvrtina
Novomešťanov bezpečne presúvať
po Bratislave na bicykli. Je to reálna
predstava?
Áno, je. Kodaň sa ako prvé mesto
v Európe dostala v podiele cyklodopravy cez 50 percent. V Bratislave je tých
25 percent v dlhšom časovom horizonte
reálnych. Samo od seba to ale nepríde,
našťastie sa máme kde učiť.
Preto je stratégia cyklodopravy
taká dôležitá?
Aj keď sa to nezdá, cyklodoprava je naozaj dôležitá – pre to, aby sa tu dalo žiť,
bývať a pohybovať sa. MHD sa v poslednom čase trošku zlepšuje, ale ešte stále
to nie je rýchly ani efektívny dopravný
pilier. Cesty a parkoviská už nestačia
pre všetky autá v meste. Áut navyše stále pribúda a miesta v meste je čoraz menej, denne tu máme dopravné zápchy
a problémy s parkovaním. Ak má byť
naše mesto pre ľudí, nie pre autá, cyklotrasy sú z dlhodobého hľadiska menej
náročné na priestor, sú tichšie, čistejšie, zdravšie, ba dokonca v špičkách na
niektorých trasách aj rýchlejšie. A stratégia cyklodopravy má podporiť rozvoj
a rozšírenie cyklopresunov v meste.
Aké sú hlavné bariéry v rozvoji
cyklodopravy?
Sú tu tri základné bariéry. Stále platí,
že kto sa bojí, nejde bicyklom do mesta.
Kľúčová je bezpečnosť. Aj v zmysle pocitu bezpečnosti na cestách, ku ktorému
prispievajú bezkolízne a plynulé cyklotrasy. To je prvá najväčšia bariéra, lebo
ľudia sa boja, že ich zrazí auto. Bezpečnosť zohráva úlohu aj v tom, že veľa ľudí
sa bojí chodiť po meste na bicykli, lebo
nemáme dobré a bezpečné možnosti na
odkladanie bicykla. Ľudia sa boja, že oň
prídu. A to je druhá bariéra. Treťou bariérou je naša kultúra cestovania, zvyk
a lenivosť, ktoré nám bránia sadnúť na
bicykel a ísť do práce, za známymi alebo
zábavou.

Rozvoj cyklodopravy má spustiť strategická sieť cyklotrás

Aké kroky má urobiť samospráva,
aby prilákala na bicykle ľudí, ktorí
dnes ani netušia, že by mohli byť
cyklistami?
Jednoznačne musíme mať bezpečné
a plynulé cyklotrasy. My dnes máme niečo, čo sa tvári ako pruh pre cyklistov, ale
nemáme cyklotrasy. Aj tá jedna jediná
novomestská cestička, ktorej prislúchal
názov cyklotrasa (z Odborárskej, Vajnorskej cez Magnetovú na Rožňavskú),
je rozbitá. Takže neslúži, ako keby ani
nebola. Keby boli pekné cyklotrasy pozdĺž hlavných ciest, podmienky by boli
lepšie. Kedysi sa v Bratislave jazdilo na

bicykloch, lebo to bolo najrýchlejšie.
Potom prišli autá, lebo mať auto, to bolo
niečo, a teraz sa jazdí autom zo zvyku –
nie je to najrýchlejšie, ale je to pohodlné.
Cesty aj chodníky sú pre autá, bicykle sa
na ulice už nezmestia. Toto má stratégia
cyklodopravy v Novom Meste pomaly
zmeniť.
Sledujte našu FB stránku:
@participaciabanm, kde sa dozviete, ako prebieha pripomienkovanie
a prijímanie stratégie rozvoja cyklodopravy v BA NM.

PARTICIPAČNÉ NOVINKY
Kancelária pre participáciu verejnosti pripravuje v najbližších týždňoch
verejné prerokovanie stratégie rozvoja cyklodopravy v BA NM. Verejná prezentácia a prerokovanie materiálu prebehne hneď po zozbieraní pripomienok zainteresovaných inštitúcií. Sledujte našu FB stránku: @participaciabanm, kde
sa dozviete všetko podstatné nielen o cyklodoprave, ale aj všetko o participatívnom
dianí v Novom Meste.
Informácie pripravili Lukáš Bulko a Miroslav Švec
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Zdvihneme nepriaznivú
populačnú krivku?
Koncom marca sme v Stredisku kultúry na Vajnorskej opäť privítali 115
najmenších obyvateľov Nového Mesta.
A to, na čo si ani tunajší pamätníci nespomínajú, sa v priebehu roka stalo už
po druhýkrát. Slávnosť pre novoroden-

cov museli pracovníci sociálneho oddelenia rozdeliť na dva termíny, inak by sa
rodičia s deťmi do sály nepomestili!
Krásny program školákov z Českej si
deťúrence vypočuli pokojne, no potom
sa už začali prejavovať pekne nahlas.
A starosta s úsmevom priznal, že to berie ako signál, aby hovoril veľmi stručne. Zaželal rodičom i deťom zdravie
a spokojnosť, aby si krásne okamihy užili.
Kým Rudolf Kusý s poslankyňou Editou
Pfundtner rozdali rodičom 200-eurový
príspevok mestskej časti a darčeky na pamiatku, my sme sa rozprávali s účastníkmi. Medzi mladými rodičmi sme stretli muzikantskú rodinku Ďurechovcov.
Otecko Ľuboš je basovým gitaristom
v skupine Indigo a len pred pár mesiacmi sme ho tu videli na pódiu s Petrom

Nagyom. Z trojmesačnej dcérky Zoe sa
nesmierne teší, pomáha manželke so
všetkými prácami a tvrdí, že je vyslovene
rodinný typ. Dvojčatá Sárka a Simonko
sa na seba vo vozíčku po celý čas usmievali, svet je vo dvojici asi veselší. Maličký
Vojto celú slávnosť prespal, až pred odchodom sa zobudil a všetko nové si so záujmom poprezeral. Čerstvým rodičom aj
ich ratolestiam prajeme krásny štart do
života, dobré zdravie a veľa príjemných
spoločných chvíľ.
Jana Škutková, snímky Jana Plevová

Pochodujte, tancujte i lezte v máji s POLUSom
Jar prišla a všetko je už rozkvitnuté, rozjarené, usmievavé slniečko nás láka venovať sa
zábave a rôznym pohybovým aktivitám. POLUS preto pripravil pre všetkých svojich návštevníkov a fanúšikov sériu aktívnych víkendových akcií. Svoje si nájdu malí i veľkí.

 ANCUJTE s LACIM alebo
T
HĽADÁ SA TANEČNÝ KRÁĽ
V nedeľu 21. mája sa bude konať priamo v Poluse finále akcie KING 2017. Túto
súťaž organizuje známy a obľúbený tanečník Laci Strike a Street Dance Academy.
V roku 2016 Laci Strike predstavil svoju internetovú tanečnú školu STRIKE DANCE
ACADEMY a v nej sa záujemcovia môžu
učiť tancovať presne tak, ako to robí Laci
vo svojej tanečnej škole. Rokmi overený
úspešný systém je teraz dostupný pre
všetkých. Každý má šancu popracovať na
sebe a naučiť sa tancovať.
Ako hovorí sám Laci: „Okrem tanečných
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lekcií sa snažíme účastníkov motivovať
aj herným aspektom, zadávame tanečníkom výzvy a zadania. Spolupracovať
budeme aj s youtuberom GOGOM alebo
s DAROU Rolins, v ich klipoch sa objavia ako tanečníci práve naši súťažiaci.
Je pre nás dôležité vytvoriť tanečníkom
zážitky, interaktívne s nimi pracovať
a hľadať im uplatnenie. Chceli by sme
s nimi byť aj v osobnom kontakte, nie
len v internetovom svete.“
Do veľkého tanečného finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave v nákup-

nom centre POLUS CITY CENTER
už 21. mája, postúpia finalisti z ôsmich
slovenských miest a akcií. Príďte ich
povzbudiť a inšpirovať sa tancom. www.
streetdance.sk

NAJMENŠÍ LEZÚNI
A skvelé májové víkendy v Poluse sa nekončia, na záver je tu ešte akcia pre tých
najmenších, v sobotu 27. mája 2017
sa uskutočnia tradičné Preteky lezúňov.
Viac informácií a prihlasovací formulár
nájdete na www.pretekylezunov.sk
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V sobotu 13. mája sa uskutoční
pri jazere Kuchajda známa akcia Míľa
pre mamu, ktorej partnerom je aj
Polus City Center. Toto zábavné podujatie pre celú rodinu je skvelou oslavou
Dňa matiek. Viac informácií nájdete na
www.milapremamu.sk

Škovránky trilkovali na Kramároch
V Kultúrnom dome na Stromovej sa
15. marca stretlo 28 detí z novomestských
škôl, ktoré milujú spev a neboja sa to ukázať na javisku. O veľkej popularite súťaže
Novomestský škovránok svedčí, že vstúpila už do 17. ročníka, a záujem o ňu neklesá,
práve naopak.

objavili, tlieskala a povzbudzovala svojich
zverencov širokým úsmevom, vďaka ktorému opadla každá tréma. Nápad a tradícia súťaže oslovila aj riaditeľa zo školy na
Riazanskej Jána Papugu: „Aj malá škola
môže mať veľa talentov. Do súťaže sme
prihlásili druháčku Lianu Grolmusovú
a tretiačku Miu Lopašovskú – potešilo
nás, že porota im udelila prvé a tretie
miesto v kategórii najmladších žiakov.“
Obe dievčatá vraj poctivo cvičili a počúvali rady pedagógov. Deväťročná Mia navyše
prezradila, že sa umeleckému prejavu venuje až štyri popoludnia v týždni, rodičia
ju vozia do súkromnej umeleckej školy
Alkana v Dúbravke, kde sa učí nielen spievať, ale aj tancovať či stepovať. O povolaní
speváčky však zatiaľ nepremýšľa: „Najprv
som chcela byť zverolekárkou, teraz uvažujem skôr o kriminalistke,“ povedala za-

myslene. Nuž, čas ukáže, možno sa o pár
rokov rozhodne inak a svojím talentom
obohatí niektoré hudobné javisko.
 to zvíťazil v súťaži
K
Novomestský škovránok 2017?
1. kategória
Liana Grolmusová (ZŠ Riazanská), Lucia
Olejárová (ZŠ Sibírska), Mia Lopašovská
(ZŠ Riazanská)
2. kategória
Ella Nova Bilačičová (ZŠ Česká), Natália
Pazderová (ZŠ Sibírska), Ľudmila Belejová
(ZŠ Za kasárňou)
3. kategória
Simona Augustovičová (ZŠ Sibírska), Rebecca Stindlová (ZŠ Česká), Veronika Bubničová (ZŠ Česká)
Jana Škutková, snímky Jana Plevová

„Malí speváci súťažia v troch kategóriách (1.-3. ročník, 4.-6. ročník a 7.-9. ročník).
Aj tí najmenší interpreti často prekvapia
voľbou náročnej skladby,“ povedala metodička hudobnej výchovy a učiteľka zo
ZŠ Česká Drahoslava Sekerková, tentoraz
v úlohe moderátorky. „Najobľúbenejšie sú
piesne slovenskej interpretky Kristíny, ale
často počujeme aj skladby Dary Rolins,“
dopĺňa spoluorganizátorka súťaže Elena
Hlivová z miestneho úradu.
Víťazka tretej kategórie Simonka Augustovičová zo školy na Sibírskej tu doslova
vyrástla, úspešne súťažila už po štvrtýkrát.
Pripravuje ju zanietená pani učiteľka Daniela Stančíková, tú sme v publiku hneď

Míľa pre mamu
13. mája 2017
Poď s nami
do rozprávky

www.materskecentra.sk

Míľa pre mamu má krásne a čisté posolstvo vzdať úctu
ženám, ktoré sa príchodom dieťaťa do rodiny stávajú
matkou. Byť mamou je výsada, ale aj zodpovednosť na celý
život. A práve v tento deň 13. mája 2017 od 15. h do 18. h
vás pozývame, aby ste si spolu s nami prešli symbolickú míľovú
prechádzku v areáli jazera Kuchajda, kde na vás budú
čakať herec Marián Mitaš, Trpaslíci z RTVS, kapela
Log in Progres, zaujímavé vystúpenia detí, ale aj mnoho
atrakcií, súťaží, aby ste si mohli vychutnať spoločné chvíle.
Míľa pre mamu na Slovensku
sa koná pod záštitou
prezidenta SR Andreja Kisku.
V Bratislave pod záštitou
primátora hlavného mesta
SR Iva Nesrovnala a
starostu Mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto
Rudolfa Kusého.

Najväčšia oslava Dňa matiek
vo vašom meste
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Daj babičko, daj vajíčko...
Aj keď mestské deti dnes už nemajú veľa
príležitostí stretnúť sa s tradičnými ľudovými zvykmi, s tými najkrajšími sa školáci

každý rok stretávajú v Stredisku kultúry
na Vajnorskej. Ako sa ľudia pripravovali
na príchod jari, čo všetko bolo spojené
s prípravou veľkonočných sviatkov, čo sa
jedlo i nejedlo, ako sa v domácnostiach
upratovalo... to všetko a ešte mnoho iných
zaujímavých vecí sa dozvedeli školáci od
zanietenej folkloristky Judity Dózsovej.
Naučili sa typické jarné riekanky a detské
hry, súťažili pri výzdobe kraslíc a ich prenášaní na lyžičke, so záujmom si vypočuli
pesničky, ktoré nacvičili deti zo ZŠ Česká
pod vedením pani učiteľky Drahoslavy
Sekerkovej. Na záver vzali vyparádenú báb-

ku Moreny či Kiselice (ako jej hovorili vo
Vajnoroch) a spoločne sa pobrali k jazeru
Kuchajda. So zimou sa im vôbec nelúčilo
ťažko. Smutná odstrojená Morena skončila
vo vode medzi kačkami a labuťami a deti
radostne privítali teplejšie jarné dni.
Text a snímky Jana Škutková

Ľahostajnosť k odpadu by sa nám vypomstila
a zvedavé otázky detí zaplnili skladačku
dosiaľ neobjavených pohľadov na svet.
„Deti sú úžasným publikom, ktoré sa
aktívne zapája do vážnych tém. Pomocou podujatí ako filmový festival OLOMÁNIE sa deťom snažíme netradične
pripomenúť dôležitosť triedenia odpa-
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du a jeho význam v odpadovom hospodárstve. Nestačí len rozprávať, deti sa
musia dotknúť, zažiť, spolupodieľať sa,
cítiť zodpovednosť a spolupatričnosť,“
uviedla Karin Zvalová, PR manažérka zo
spoločnosti OLO.
Jana Škutková
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Presviedčal a azda aj presvedčil o tom
piaty ročník filmového festivalu OLOMÁNIE, ktorý počas troch marcových
dní navštívilo viac než 1200 detí z bratislavských škôl a materských škôl. Príbehy výnimočných ľudí, dokumentárne
filmy, fotografie, interaktívne besedy

V denných centrách seniorov bolo rušno
alebo sedieť so založenými rukami. Veľa
toho chcú stihnúť aj v tomto roku, zamerajú sa najmä na vzdelávanie a kultúru,
výlety a spoznávanie nových miest, ale aj
na obľúbené koníčky, ako sú paličkovanie či záhradkárstvo.

V jarných mesiacoch hodnotia kluby
seniorov uplynulý rok a plánujú zaujímavý nový program. Bohatú činnosť i aktívny prístup k životu im my mladší veru
môžeme závidieť!

Na Športovej strihali pásku
Mimoriadne slávnostná nálada zavládla
6. apríla v dennom centre na Športovej.
Po dokončení náročnej rekonštrukcie sa
seniori zišli pri vstupe do nádherných
priestorov, aby spoločne so starostom,
poslancami i pracovníkmi miestneho úradu symbolicky prestrihli pásku.
Rudolf Kusý vyjadril obrovskú radosť
z úspešne dokončeného diela, poďakoval
všetkým, ktorí sa o rekonštrukciu zaslúžili a pracovali na nej. Seniorom zaželal
veľa pekných spoločných chvíľ a bohatý
klubový program. Členovia centra Alica
Šimková, Františka a František Turanovci a Karol Bojčev prekvapili hostí hu-

Š kôlkari potešili
seniorov na Vajnorskej
dobno-slovným programom, ktorý sami
napísali a nacvičili. A veru, pani vedúca
Jolana Zvarová nebola jediná, komu sa
v oku zaleskla slzička šťastia. Veď tráviť
chvíle medzi priateľmi, cítiť podporu
a pochopenie je vo vyššom veku nesmierne dôležité.
Po slávnosti nasledovala výročná
schôdza s hodnotením činnosti, pričom
sa ukázalo, že ani dočasne zatvorený
klub nedonútil seniorov zostať doma

Do klubu na Vajnorskej prišli pozdraviť účastníkov výročnej schôdze deti
z materskej školy na Letnej ulici. Zatancovali im na veselé melódie, rozdali vlastnoručne vyrobené kvietky a všetky tváre

rozžiarili úsmevmi. Tunajší členovia
si zrátali a pripomenuli, že počas roka
navštívili presne 99 akcií. Zúčastnili sa
súťaží, exkurzií, oslávili životné jubileá,
ale zorganizovali aj šachový turnaj, spoločné cvičenia či výstavku ručných prác.
Aj v budúcom roku plánujú množstvo
výletov, návštev divadiel a koncertov či
športových podujatí.
Jana Škutková
Snímky Jana Plevová, Jana Škutková

Živió jubilantom!
Popoludnie plné dobrej nálady
a pekných melódií pripravila mestská
časť pre svojich jubilujúcich seniorov
29. marca v Stredisku kultúry. I keď štrnásti hostia prekročili deväťdesiatku,
a aj tí „mladší“ veľa pamätajú, úsmevy na
tvárach akoby im roky uberali. Skúsená
moderátorka Nora Beňačková a hudobný hosť – obľúbená Marcela Laiferová
sa postarali, aby sa každý cítil príjemne,
zaspomínal si na mladé časy, a trebárs aj
zanôtil nestarnúce šlágre. Najstarší jubi-

lant 97-ročný pán Samuel Eštók rozdelí
svoj špeciálny darček, tortu od starostu
mestskej časti, medzi štyri deti, osem
vnúčat a pätnásť pravnúčat (taká porcia
sladkého im určite neublíži...). Vo výbornej kondícii, psychicky stále svieži
sa s nami porozprával o svojich životných skúsenostiach bývalého riaditeľa
Ústavu zdravotnej štatistiky, o zážitkoch
z pracovných ciest do Mali či Tunisu aj
o práci vo Výskumnom ústave preventívneho lekárstva.

Dobré zdravie a veľa pekných dní
s vašimi blízkymi, milí jubilanti!
Text a snímka Jana Škutková
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Pripojte sa aj vy, aby mesto prekvitalo
Každý z nás môže prispieť ku krajšiemu,
zdravšiemu a stabilnejšiemu prostrediu
v meste. Ako? Ponúkame vám zopár tipov,
niektoré z nich budeme realizovať na verejných plochách v bratislavskom Novom
Meste – pripojiť sa môžete aj vy.
• Urobme naše okolie zelenším – zvyšujme podiel vegetácie v našom prostredí
výsadbou záhradiek či predzáhradiek, a to
najmä domácimi druhmi rastlín, na ktoré
je hmyz adaptovaný.

Výsadba byliniek, zdroj: archív Živice
• Vysádzajme na balkóny, terasy a do
predzáhradiek úžitkové a nektarodajné
rastliny – liečivé trvalky, zeleninu a drobné ovocie. Potešia opeľujúci hmyz a neskôr aj vás.
• Podporujme rôznorodosť – zamerajme sa na čo najpestrejšiu paletu kvetov,
druhov a odrôd. Tradičné muškáty a pe-

túnie sú krásne, ale iba táto výsadba nestačí.
• Vynechajme používanie pesticídov
a iných jedov v starostlivosti o rastliny.
Vhodné kombinácie rastlín sa prirodzene
chránia proti chorobám a škodcom. Napríklad špenát vylučuje saponíny, ktoré
obmedzujú výskyt černe na reďkovkách,
nechtík chráni zemiaky pred háďatkami,
kôpor podporuje klíčenie a kondíciu semien uhorky, cesnak pôsobí antibakteriálne proti plesniam na jahodách a cibuľa
má antibiotické účinky na škodcov napr.
mrkvy. Vyskúšajte ☺.
• Nestavajme ploty, ale vysádzajme ich.
Vtáčí zob, zdravý rešetliak, muchovníky
lahodia oku aj opeľovačom.
• Nemajme strach z nekosenej trávy
– dovoľme lúkam zakvitnúť, priniesť potravu a úkryt včelám a ďalšiemu opeľujúcemu hmyzu. Napokon, koľko motýľov
vidíte a včiel počujete počas letného dňa
v meste? Ak je to podľa vás málo, spomenuté kroky to aspoň čiastočne môžu
ovplyvniť.
• Zámerne vytvárajme úkryty pre užitočné živočíchy – výstavba príbytkov pre
ježky, búdok pre dážďovníky či netopiere
alebo vytváranie hmyzích hotelov je príjemnou a v meste užitočnou aktivitou pre
celé rodiny.
• Počas horúcich letných dní majú
zvieratá problém nájsť zdroj vody – myslime na ne rovnako ako na svoje kvety.
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Komorná rezidencia
ohľaduplná k svojmu okoliu
Rakúsky investor UBM v spolupráci s lokálnym
partnerom, spoločnosťou ATRIOS, oživujú komorný
projekt s právoplatným stavebným povolením. Projekt známy pod názvom Rezidencia Na Kolibe pozostáva zo štyroch menších bytových domov, kde je
spolu 32 bytov. Na základe odporúčaní spoločnosti
ATRIOS a po konzultácii so stavebným úradom sa
v projekte redukovali hmoty nadzemnej stavby, vďaka čomu vznikne vzdušnejšia architektúra. Zmenili
sa aj spoločné priestory, čo umožnilo zvýšiť počet
parkovacích miest zo 49 na 64. Celkovú udržateľnosť stavby sa investori rozhodli riešiť zlepšením
vnútorných dispozícií bytov a zmenou systému
vykurovania. Klasické plynové kotle nahradili ekologickejšími tepelnými čerpadlami. Skladby obvo-

dových konštrukcií prispôsobili architekti tak, aby
sa projekt dostal do energetickej triedy A+. Vďaka
týmto zlepšeniam a použitým vegetačným strechám
rezidencia lepšie zapadne do okolitej zástavby,
a najmä bude šetriť životné prostredie.

Vzdelávanie na včelnici,
zdroj: archív Živice
Urobte im na záhrade či na balkóne jednoduché napájadlo. Vodu v ňom pravidelne vymieňajte a v prípade napájadla
pre hmyz nezabudnite prihodiť do misky
korkovú zátku alebo steblá trávy, aby sa
v ňom neutopil.
• Pestujme v deťoch cit pre prírodu
– pozorovanie hmyzu, vtákov, organizované výlety (napr. www.watching.sk,
www.ekovylety.sk a pod.).
• Navrhnite škole, do ktorej chodí vaše
dieťa, aby si zdarma zapožičala do triedy
hru „Kráľovstvo včiel“ alebo navštívila
výučbový program na včelnici. Viac informácií na www.mestske-vcely.sk
Zuzana Dovalová

Zber nepotrebných
spotrebičov
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto v spolupráci so združením Envidom organizuje 13.
mája 2017 bezplatný odvoz starých elektrospotrebičov na ekologickú recykláciu.
Ako postupovať:
Najneskôr do 10. mája ohláste svoju požiadavku na miestnom úrade - buď telefonicky počas úradných hodín na čísla 4925 3381, 4925
3182, 4925 3208, alebo e-mailom na adresu
zp.timkova@banm.sk, prípadne on-line na adrese: www.zberelektroodpadu.sk. Nahláste, koľko
akých spotrebičov potrebujete odviezť, svoje meno
a priezvisko, telefón a presnú adresu.
V sobotu 13. mája 2017 do 8. h ráno vyložte
elektroodpad do vchodu bytového domu alebo za
bránu rodinného domu, nie však na ulicu. Ak by do
14. h nebol odvezený, ohláste to do 14.30 h na linku zberu 0907 434 303.
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Sídlisko na Račianskom mýte
očami obyvateľky s profesijným zaťažením (2. časť)

V minulej časti rozprávania Ing. arch. Štefánie Krumlovej bola
reč o sídlisku ako o celku, dnes sú témou jednotlivé bytové domy.
Počúvate to časté vŕtanie, búchanie, bezcitné búranie? Keď statik niečo aj povolí,
predpíše vyrezať, a nie vymlátiť nabíjačkou, aby sa obmedzili otrasy. V televízii
počúvame, ako sa ľudia sťažujú, že sa im
domy ničia následkom otrasov, keď okolo
nich jazdia ťažké autá. Myslíte, že dom netrpí otrasmi pri necitlivom zaobchádzaní?
Prečítajme si bytový zákon a buďme trochu citlivejší k sebe navzájom, ale aj k okolitým veciam. Uvedomme si konečne, že si
búrame strechu nad hlavou!
Navyše, mnohí nevieme, že naše bytové
domy nie sú obyčajné paneláky, ale že ide
o systém liateho betónu. Stavba sídliska
na Račianskom mýte bola experimentálnou stavbou. Navonok, pre laika vyzerajú
domy rovnaké pri oboch technológiách.
No stavby bytových domov v tomto sídlisku nie sú bežné panelové stavby, ako si
ľudia všeobecne myslia, ale stavby budované systémom experimentálneho liateho betónu. Je to obrovský rozdiel, najmä
v statike. Sústavy stavieb s nosnými prvkami z nevystuženého betónu majú rad
špecifických vlastností, celkom odlišných
od vlastností armovaných panelových domov.

Snímka Jana Plevová
Každá stavba domu ráta s istým bezpečnostným koeficientom. Pri neodborných zásahoch do nosnej steny sa naruší
celková statika domu, zníži sa bezpečnostný koeficient stavby. Hoci zo začiatku sú to
iba možné trhlinky, pri opakovanom oslabovaní (nehovorím hneď o zemetrasení,
hoci v našej oblasti ani to nie je možné vylúčiť) môžu byť následky katastrofické.
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Experimentálna stavba tohto sídliska
bola ukončená približne v roku 1960. Nik
vtedy nepredpokladal, že príde „móda“
prestavovania bytov. V minulosti sa priestorové riešenia v bytoch robili pomocou nábytku, nie búraním a prestavbou. Dnes je
to móda a ide o peniaze. Ponúkajú nám tak
zlepšenia, ale v podstate ide o obchod. Zúčastnení zarobia, hoci by sa veci dali riešiť
oveľa jednoduchšie. Dnes si každý myslí,
že byt prispôsobí svojim predstavám len
prestavbou. Možno ste už aj vy počuli: „To
je náš byt, kde si môžeme robiť, čo chceme.“ Autori takých výrokov si neuvedomujú, že tak narušujú aj statiku domu, že ďalší majiteľ bytu si ho možno takisto bude
chcieť prestavať a po niekoľkonásobnej
zmene majiteľa neostane už z domových
konštrukcií nič. Ľudia si musia uvedomiť,
že bývanie v bytovom dome je viazané na
spoločné pravidlá. Ak niekto chce osobitné bývanie, nech si zvolí vlastnú stavbu –
rodinný dom.
Kvalitné stavby je potrebné zachovať.
Ja navyše toto sídlisko milujem. A nie som
sama, stále tu ľudia hľadajú byty a nechcú
odtiaľto odchádzať. Ešte vždy ide o jedno
z najlepších sídlisk v Bratislave. Bývajú tu
stovky ľudí, majú v bytoch svoje majetky,
ba životy, a netušia, čo ich môže ohroziť.
Zaumienila som si, že sídlisko musím
zachrániť. Hovorím s ľuďmi, vysvetľujem
odborníkom, píšem o tom. Mnohí sa mi už
smiali, že to je beznádejná snaha. Bojujem
už druhý rok – dúfam, že všetko sa ešte nepokazilo. A prvý výsledok je už tu.
Vypracovaný je odborný znalecký
posudok, ktorý okrem odborných výpočtov a posúdení jasne hovorí, čo sa
v stavbách z liateho betónu v našom
sídlisku
• nesmie robiť,
•m
 ôže urobiť za určitých
podmienok
• môže robiť bez poškodenia stavby.
Odborný znalecký posudok je k dispozícii na stavebnom úrade NM a v bytoch sa
podľa neho musí postupovať pri každom
konaní. Každý zo správcov bytových domov v sídlisku musí doplnkom v zmlu-

Ing. arch. Štefánia Krumlová
Snímka Olja Triaška Stefanovičová
vách zaviazať všetkých majiteľov bytov,
aby postupovali podľa tohto posudku.
Nedodržanie pravidiel posudku by sa
mohlo stať trestným činom.
Za to, že sa mi to po viac než dvojročnej
snahe podarilo, vďačím všetkým, ktorí ma
povzbudzovali, pomáhali radami a činmi aj
vtedy, keď som si už myslela, že to vzdám:
vlastníci bytov, spoluobyvatelia, správca
bytov BDBAIII, niektorí poslanci, najmä
JUDr. Tomáš Korček, ktorý mi pomohol
v správnom právnickom nasmerovaní, aj
iní. Slovenská komora stavebných inžinierov napokon našla odborníka – prof. Ing.
Dušana MAJDÚCHA, PhD., ktorý spolu
s kolektívom odborný znalecký posudok
vypracoval. To všetko by ale nebolo bez
starostu Nového Mesta, nášho Mgr. Rudolfa Kusého, ktorý zabezpečil financovanie posudku aj zavedenie jeho používania
na stavebnom úrade, u správcov bytových
domov i majiteľov bytov.
Mnohí si neuvedomujú dosah jeho činu,
lebo nie je okamžite viditeľný, ale určite
je to jedno z jeho najdôležitejších rozhodnutí – záchrana jedného z najlepších a najkrajších sídlisk v Bratislave, záchrana bytov, majetkov aj zdravia veľkého množstva
jeho obyvateľov.
Ďakujem, ďakujem, ďakujem
A tebe, milé naše sídlisko, prajem, aby si
napriek mnohým škrabancom žilo vo svojej kráse a kvalite dlhý rad ďalších rokov.
Aby ťa ľudia milovali, chápali a starali sa
o teba, aby boli s tebou šťastní.
Štefánia Krumlová,
redakčná spolupráca Viera Vojtková

Napokon ešte krátky výňatok zo záverov odborného
statického posudku pre bytové domy v liatom betóne
v tomto sídlisku a pri Výskumnom ústave zváračskom.
Posudok v plnom znení nájdete na stavebnom úrade
našej mestskej časti.

Čo sa v daných stavbách
vôbec nesmie vykonávať?
• Dodatočné vytváranie otvorov v strednej pozdĺžnej nosnej
stene.
• V priečnych nosných stenách sa iba v mimoriadnych
situáciách (napr. kvôli špeciálnemu zdravotníckemu zariadeniu a pod.) môže rozšíriť pôvodný existujúci otvor na
nevyhnutnú mieru, ale zostávajúca šírka steny medzi otvorom a obvodovým plášťom alebo strednou nosnou stenou
musí zostať min. 800 – 1000 mm.
	Stena medzi obvodovým plášťom a otvorom je mimoriadne dôležitá preto, aby sa nenarušilo kotvenie keramzitbetónových dielcov obvodového plášťa do nosných
priečnych stien.
• Všetky zásahy do betónu sa musia vyhotoviť iba technikou
rezania, nesmú sa použiť búracie mechanizmy pre vylúčenie účinkov otrasov.
• Z nosných stien sa nikde nesmú vyberať oceľové zárubne, sú súčasťou nosnej betónovej steny, lebo boli zalievané súčasne s betónovou stenou.

Podmienky vyhotovenia uvedených
možných úprav:
• Navrhnuté dodatočné úpravy v nosných stenách musia
byť overené statickým posúdením celého bytového
domu ako celku, nestačí posúdiť čiastočne upravované prvky nosnej konštrukcie.
• V statickom posúdení sa musí vychádzať zo zameraného skutkového stavu domu, so zohľadnením
všetkých už vyhotovených dodatočných stavebných
úprav v dome, potvrdených správcovskou organizáciou.
• Na všetky stavebné úpravy je nevyhnutné požiadať o vydanie stavebného povolenia, nestačí ohlásenie stavebných prác.
• V prípade návrhu dodatočných stavebných úprav existujúcej konštrukcie musí byť návrh vypracovaný podľa noriem
STN EN.
Sústavy s nosnými prvkami z nevystuženého betónu
majú rad špecifických vlastností, ktoré treba zvážiť pri
akomkoľvek návrhu dodatočného zásahu do nosnej
konštrukcie.
Rozhodne sa nepočítalo s dodatočnými stavebnými
úpravami, návrh vychádzal prísne z podmienok štandardizácie a typizácie, čo si vyžaduje minimalizovať
zásahy do nosnej konštrukcie, alebo ich úplne vylúčiť.
Mnohé zásahy do stavebných prvkov môžu ovplyvniť nosnú
konštrukciu bytového domu – vlastník bytu preto nesmie
vykonať svojvoľne zásahy do svojho bytu alebo nebytového priestoru.

Čo sa môže vykonať a za akých podmienok?
Môžu sa vykonávať len jednoduché stavebné úpravy:
• výmena podlahových vrstiev za nové, hmotnejšie vrstvy
podláh
• vyhotovenie nových murovaných priečok alebo prenosných priečok z ľahkých materiálov
• výmena prednej steny jadra
• výmena drevenej lodžiovej steny
• nové zasklenie balkóna, lodžie
• výmena alebo doplnenie keramického obkladu stien
• výmena vchodových dverí – autorizovanou firmou,
technológiou rezania

Podmienky vyhotovenia týchto prác:
Dokumentácia návrhu stavebných úprav musí obsahovať
závery z hodnotenia existujúcej konštrukcie podľa STN ISO
13822 Zásady navrhovaných konštrukcií – Hodnotenie existujúcich konštrukcií a určiť podmienky na realizáciu dodatočných stavebných úprav.
Dokumentácia návrhu jednoduchých stavebných úprav musí
obsahovať vyjadrenie statika:
• statické posúdenie vypracované oprávnenou osobou, autorizovaným stavebným inžinierom – statikom stavieb
• technologický postup prác
• zvýraznenie bezpečnosti pri prácach (predovšetkým búracích) a pri prácach spojených s uložením sutiny na regulovanú skládku.

Čo je dovolené vykonať bez toho,
že by sa narušila statika stavby?
Udržiavacie práce ako:
• výmena podlahových vrstiev za nové, s dodržaním pôvodnej hmotnosti a akustických vlastností
• výmena okenných konštrukcií v pôvodných okenných
otvoroch
• výmena vnútorných vedení inžinierskych sietí – vyrezanie
či vyvŕtanie malého otvoru v stene, v strope (bez porušenia výstuže), v obvodovom plášti s rozmermi do 80 mm /
80 mm
V prípade viacerých otvorov sa osová vzdialenosť medzi
otvormi musí rovnať aspoň trojnásobku priemeru otvoru,
vylúčené je priebežné vytvorenie žliabkov.
Podmienkou vyhotovenia udržiavacích prác je vyjadrenie statika. Preukazuje, že stavebná úprava nemá
vplyv, alebo má len zanedbateľný vplyv na nosné konštrukcie bytového domu.
Jednoduché stavebné úpravy ako:
• vyrezanie dverného otvoru v nenosných deliacich priečkach
• odstránenie nenosných deliacich priečok
Aj dokumentácia návrhu jednoduchých stavebných
úprav musí obsahovať vyjadrenie statika.
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O čom sníva tenorista - primátor?
Poézia a hudba majú k sebe blízko. Ale
spojenie jarne ladených veršov v podaní Juraja Sarvaša s vystúpením vynika-

Oto Klein, Juraj Sarvaš a Dušan Stankovský

V tržnici ožili
jarné tradície
Každý, kto ešte nestihol vymaľovať
kraslice či upliesť poriadny korbáč
z prútia, mohol týždeň pred veľkonočnými sviatkami dobehnúť svoje resty
a v tržnici si vybrať z krásnych tradičných výrobkov. Veselé jarné podujatie
pripravila mestská časť v spolupráci
s dennými centrami seniorov. Babičky z klubov na Stromovej, Vajnorskej,
Športovej i Račianskej priniesli nielen
vyzdobené vajíčka a veľkonočné dekorácie, ale aj chutné koláče, ktorými
sú podobné podujatia už vychýrené.
Ponúkali ich okoloidúcim pri muzike,
vďaka čomu sa každý prestal na chvíľu
náhliť. Veď sviatky sú príležitosťou na
chvíle oddychu, stretnutia s blízkymi
i poďakovania za to dobré, čo nám život
priniesol.
Jana Škutková

Snímka Jana Plevová
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júceho operného speváka Ota Kleina,
sprevádzaného na klavíri koncertným
majstrom Dušanom Stankovským, vyčarovalo nezabudnuteľnú atmosféru.
Tenorista, ktorého hlas znel od milánskej La Scaly až po Tokio, je dnes
primátorom mesta Nové Zámky. Aj keď
spievanie nezavesil celkom na klinec,
priznáva, že zladiť umeleckú činnosť
s politickou prácou nie je dosť dobre možné. O to cennejší bol kultúrny
zážitok v Poetickom štúdiu 10. apríla
v Dome kultúry na Kramároch, kde hostia potešili publikum nielen svojím umením, ale aj spomienkami na vzájomnú
spoluprácu počas koncertov.
Oto Klein nezaprie v sebe umelca
ani na primátorskej stoličke mesta, kde
pôsobil a zomrel Anton Bernolák, prvý

kodifikátor spisovnej slovenčiny. Je hrdý
na 25-ročnú tradíciu súťaže Prečo mám
rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ktorej sa svojou literárnou tvorbou
zúčastňujú tisíce našich žiakov a študentov, vrátane mladých zo slovenských komunít vo svete. Primátor Klein usporadúva vychýrené koncerty vážnej hudby
v nádherne zrekonštruovanej budove
jazdiarne z čias Márie Terézie a pestuje
historický odkaz čias, keď Nové Zámky
hrali významnú úlohu v obrane pred
nájazdmi tureckých vojsk. Po rozhovore
na Kramároch je veru ťažké povedať, či
je škoda, že operné javisko vymenil za
radnicu, alebo šťastie, že svoje mesto sa
snaží pozdvihnúť v mnohých smeroch
na svetovú úroveň.
Text a snímka Jana Škutková

Rockový ošiaľ Korben Dallas
Známa slovenská rocková kapela sa
6. apríla predstavila na pódiu Strediska kultúry a pokrstila svoj nový album
STREDOVEK. „Ich texty sú ako poézia...“
„Robia to úplne inak než všetci ostatní,“
bolo počuť fanúšikov tesne pred začatím
koncertu. Podľa slov frontmana Juraja Benetina je to práve život, rôzne profesie či
rozličnosť pováh, čo vytvorilo nezvyčajné
zoskupenie. (Nedávno HLAS priniesol
rozhovor s dvojicou architektov, jedným
z nich je práve J. Benetin.) S obsahom
zmysluplných textov ich skladieb sa dnes
stotožňujú stovky ľudí. A čím je STREDOVEK iný ako predchádzajúce projekty?
„Myslím, že sme zostarli, do piesní sme

vložili oveľa viac úprimnosti, extrému,
a to nielen textového, ale aj hudobného,“
povedal Benetin tesne po skončení koncertu.
Text a snímka Vratko Sirági

Krása v hline ukrytá
Tak znel názov zaujímavej výstavy prác z kurzu
keramiky v Stredisku kultúry, ktorej vernisáž bola
4. apríla. Návštevníkom poskytla pohľad na rôznorodú prácu amatérskych keramikov. Diela ponúkli možnosť porovnávania autorských prístupov
k tvorbe, a zároveň príležitosť sledovať podrobnosti
i odlišnosti technologických či výtvarných techník.
Výstave dominovala farebnosť, ale predovšetkým
radosť a profesionalita pretavená do keramických
dielok.
Keramika ako jedna z najstarších zručností ľudstva dokázala, že aj v súčasnosti má ešte čo ponúknuť a inšpirovať tak ľudí svojimi úžitkovými či dekoračnými výrobkami.

Text a snímka Vratko Sirági

ULTRABEH natruc osudu

Druhý ročník charitatívneho 24-hodinového behu pod novomestskou lanovkou pritiahol 8. apríla dvojnásobné množstvo
štartujúcich. Ani hustý dážď tesne pred podujatím neodradil 43
mužov a 5 žien, ktorí vytrvalostným behom pomohli vyzbierať
finančné prostriedky na pomoc detskému hospicu Plamienok.
Spolu so starostom Rudolfom Kusým sa k nim pridali mnohí
Bratislavčania, zabehli jedno alebo viac kôl a spojili sily na podporu detí, ktorým osud nerozdal dobré karty. Po celý deň premávala lanovka zadarmo a každý účastník či prispievateľ, ktorý to nezvládol po vlastných, mohol sledovať preteky z výšky.

Gratulujeme našim
gymnastkám!
Športová gymnastika v škole Za kasárňou má nielen dlhoročnú
tradíciu, s dorastajúcou generáciou sa jej črtá aj úspešná budúcnosť. 25. marca sa dievčatá pod vedením skúsenej trénerky Hany
Mokošovej zúčastnili na Majstrovstvách Slovenska v gymnastickej súťaži družstiev TeamGym. Juniorky podali vynikajúci výkon
a obsadili 1. miesto, čím obhájili titul z minulého roka. Výborne
si počínali aj mladšie dievčatá, tie v kategórii žiačok vybojovali
3. miesto v konkurencii deviatich slovenských družstiev.
V prvej polovici marca sa gymnastky zo školy Za kasárňou
zúčastnili aj Medzinárodného festivalu pohybových skladieb
v Trnave. Jeho cieľom je prilákať všetky vekové kategórie k pravidelnému športovaniu a ukázať, že gymnastika je dostupná aj
pre bežnú populáciu. Novomestské družstvá junioriek i žiačok
tu v konkurencii vyše 400 účastníkov z celého Slovenska získali
bronzové medaily. 
Jana Škutková, snímka archív školy

Pretekári spoločne zvládli 3963
km, bežiaca verejnosť 2433 km,
cestujúci na lanovke sa odviezli
940 km. Vďaka nim poputuje na
konto Plamienka 11 615,95 eur,
aby pomohli rodinám detí v tých
najťažších chvíľach. Táto suma sa
ešte zvýši po uzavretí výsledkov SMS brány Nadácie TV JOJ.

Jana Škutková, snímky Jana Plevová

Chlapci, poďte hrať volejbal!
Volejbalový klub TAMI Bratislava vytvoril nové družstvo chlapcov, ktoré od marca trénuje v telocvičniach Základnej školy na
Sibírskej ulici. Mladým športovcom sa venujú dvaja naslovovzatí
odborníci: Gabo Chocholák, bývalý reprezentant SR, dlhoročný
hráč I. a II. talianskej ligy a Táňa Vestenická, bývalá hráčka československej federálnej extraligy a rakúskej Bundesligy,
dnes skúsená trénerka.
Ak máš 10 až 14 rokov,
chceš zažiť parádne pocity
po vydarenom smeči alebo vychytanej lopte v poli
a získať nových kamarátov,
neváhaj a príď medzi nás!
Tréningy sú v pondelok
od 19. do 20. h a v piatok
od 16. do 18. h až do konca
júna. Stačí prísť v športovom oblečení a halových teniskách. Napíš nám na: tami.chlapci@gmail.com alebo zavolaj na číslo
0903 261 206.
Od septembra 2017 chceme trénovať trikrát týždenne a tešíme sa, že čoskoro spoznáme ďalších volejbalových nadšencov.
Text a snímka Iva Králová

Inzercia
Čalúnenie nábytku, dverí, výroba matracov. Sofa JR, Vajnorská 89,
tel. 0902 757 644
Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977
Prijmeme šikovnú predavačku do darčekovej predajne.
Bližšie informácie na tel. č. 0918 470 417

Lanovka na Kolibe
Pozrite sa na svet zhora!

Vysokohorský zážitok priamo v Bratislave?
Spoznajte najkrajšie miesta lesoparku
za jediný deň! Sedačková lanovka vás
prepraví z Kamzíka na Železnú studničku
(alebo späť) za osem a pol minúty.
Na kilometrovej trase prekoná
prevýšenie 186 metrov.
Urobte si výlet s deťmi a pokojne
so sebou vezmite svojich štvornohých
priateľov alebo bicykel!

Premáva po celý rok od štvrtka do nedele v čase od 10. – 18. h
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Pozývame
STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA –
NOVÉ MESTO VAJNORSKÁ 21

tel.: 02/44 37 37 60
info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk,
nájdete nás aj na FB:
https://www.facebook.com/strediskokulturybanm
Podujatia pre širokú verejnosť
10. 5. 2017, streda 19. h
Na kus reči s Jozefom Banášom,
hosť Zuzana Vačková
11. 5. 2017, štvrtok 17.30 h a 20. h
Nesmrteľný les, film od tvorcov filmov Vlčie hory
a Život v oblakoch
21. 5. 2017, nedeľa 15. h
Šarmantný deň matiek
Koncerty
19. 5. 2017, piatok 19. h
Naďa Urbánková – koncert známej speváčky
so skupinou Luboš Javůrek a BOKOMARA,
v programe účinkuje Pouť na Želiv
Podujatia pre pozvaných
16. 5. 2017, utorok 15.30 h
Deň matiek MČ BNM, hosť Gizka Oňová
24. 5. 2017, streda 10. h
Uvítanie detí do života
24. 5. 2017, streda 15. h
Životné jubileá
Hudobno-tanečné programy
Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ
každú sobotu o 17. h, živá hudba 60. - 90. rokov,
žrebovanie vstupeniek
6. 5. 2017 HS SATURN
13. 5. 2017 HS CHARLIE BAND Kvetinový bál
20. 5. 2017 HS MERYTAN
27. 5. 2017 HS M-CLUB
Klubové podujatia
Každý pondelok o 18. h
Sahadža joga, ako sa zbaviť stresu - začiatočníci,
vstup voľný

4. 5. 2017, štvrtok 16. h
Klub Patchwork
18. 5. 2017, štvrtok 16. h
Klub priateľov opery
25. 5. 2017, štvrtok 19. h
Stretnutie cestovateľského klubu Dobrodruh
26. 5. 2017, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia pre záujemcov
o zdravú výživu, cvičenia, prednášky
30. 5. 2017, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok, stretnutie členov
a záujemcov o odborné poradenstvo

Štvrtok a piatok, 15. h
Výtvarný kurz akad. maliarky D. Zacharovej –
pre deti
Predpredaj vstupeniek: utorok a streda
16. h – 19. h a jednu hodinu pred podujatím
v SK BNM Vajnorská 21, tel.: 02/44373763
Zmena programu vyhradená.
Bližšie informácie na tel. č.: 02/44373760
Ponúkame pre základné a stredné školy kultúrno
– spoločenské a výchovno – vzdelávacie podujatia,
tel.: 0903/929 244
Prenájom priestorov na semináre, spoločenské
posedenia, prezentácie, tel. 0904/691507

Výstavy
10. – 28. 5. 2017
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016
54. ročník celoštátnej postupovej súťaže
a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby
20. 5. 2017, sobota od 9. h do 14. h
DIADOR, predajná výstava dia potravín a pomôcok,
21. ročník
30. 5.– 11. 6. 2017
Výstava prác žiakov ZUŠ Hálkova,
vernisáž 30. 5. o 17. h
Návštevný čas výstav: pondelok - piatok
14. h – 18. h, v sobotu a nedeľu v rámci podujatí

Výroba reklamy od vizitiek po transparenty –
vrátane grafických návrhov za VÝHODNÉ CENY,
tel. 44 37 25 12

Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ)
6. 5. 2017, sobota 8. h – 12. h
VSZ mincí, medailí, odznakov, starých pohľadníc,
telefónnych kariet, kníh, gramoplatní, plagátov,
filatelie, pivných podložiek, vyznamenaní, etikiet
a pod.
27. 5. 2017, sobota 8. h – 12. h
VSZ elektro, domácich, rybárskych, foto
potrieb, hudobných nástrojov, železničných,
automobilových, leteckých modelov a pod.
Kurzy
Pondelok a streda od 17. h PILATES
Utorok o 17.15 a 19. h JOGA
Utorok a streda, 17. h
Výtvarný kurz akad. sochárky M. Burmekovej –
pre dospelých

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
Stromová 18
tel.: 02/54 77 11 48
www.skvajnorska.sk, e-mail: dkkramare@chello.sk
Klubové podujatia
3. a 17. 5. 2017, streda 16.30 h
Klub Venuša, klubové stretnutia Ligy proti rakovine
Podujatia pre pozvaných
10. 5. 2017, streda 14. h
Deň matiek, kultúrno-spoločenské popoludnie
v spolupráci s Denným centrom seniorov
Kurzy
20. a 21. 5. 2017, sobota – nedeľa 9. h – 14. h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
Služby – prenájom priestorov na semináre,
spoločenské posedenia, prezentácie
Predaj vstupeniek: pondelok, utorok
od 16. h do 19. h (vždy 2 týždne pred podujatím)
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia
predstavenia.
Zmena programu vyhradená.
Vstupenky nerezervujeme.

