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Čitáreň
v Propeleri

Noví nájomcovia
v podchode na
Hodžovom námestí

„Kto rozhodol o zrušení
obľúbených
prevádzok?“
pýta sa nespokojná čitateľka.

V Bratislave chce
Národný park

Kandidát na primátora
Václav Mika prezrádza
v rozhovore aj svoj názor
na cyklistov v centre, hovorí aj o tom, či by mali
byť nájazdy na Most SNP
kultúrnou pamiatkou.

Bezmocnosť
aktívnych občanov

Mamičky z Koliby chceli
pre svoje deti školskú telocvičňu. Stálo ich to tri
roky driny, získali na ňu
grant, nepomohlo. Dnes
majú pocit márnosti.

Asfalt ľudí šokoval

Na rekonštruovanom Trnavskom Mýte ľuďom
stromy v črepníkoch nestačia.

Nemáte svojho včelára? Navštívte
Mestské lesy v Bratislave!
BRATISLAVA
Máme úžasný lesopark,
v ktorom môžeme opekať, čo v mnohých lesoch
možné nie je. (S výnimkou
času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,
ktorý máme aktuálne vyhlásený.) Môžeme sa v ňom
prechádzať v tichu, bicyklovať, máme tu označené
pramene, pribúdajú altánky aj detské ihriská... No
akoby si to mnohí z nás už
ani nevedeli užiť. Vidia stále viac mínusov ako plusov.
Keď sa povie Mestské lesy
v Bratislave, mnohí si vybavia najmä ťažbu dreva,
ktorú ani nevideli naživo,
ale len na Facebooku. Ďalší
sa posťažujú, že na neupravenom chodníku videli do-

lámať sa cyklistu a žiadajú
ho ihneď opraviť. A ďalší
vzápätí, že na upravenom
chodníku ich takmer zrazil
cyklistický pretekár a na
chodník treba dať spomaľovače... Na jednom sa
však zhodnú aj tí najvehementnejší kritici. Včelárstvo, ktorému sa Mestské lesy v Bratislave venujú
od roku 2015, je skvelý projekt. Bohužiaľ, len štyria
pracovníci, ktorí sa venujú
rozvoju lesoparku, nemajú
čas robiť si vlastnú pozitívnu propagáciu, a tak to
teraz Bratislavské noviny
urobia za nich.
Prvá z dvoch včelníc Mestských lesov v Bratislave
vznikla na mieste bývalej
lesnej škôlky na Kačíne.

„Kedysi sa tu pestovali sadenice lesných drevín, ale
odkedy hospodárime výberkovým a nie holorubným
spôsobom, stratila svoje
opodstatnenie,“ hovorí Peter Pivko z Mestských lesov
v Bratislave. Priestor pustol,
až kým Jana Znášiková s kolegami neprišli s nápadom
vybudovať tu včeliu záhradu. Dnes je v nej osemnásť
úľov, pri nich lúka a okolo
rastú staré odrody ovocných
stromov - mišpuľa, dula, mahabelky, staré odrody jabĺk,
mandle, skrátka všetko, čo
na jar kvitne. Hotová včelia
pastva. „Druhá včelnica je
v záhrade horárne v Krasňanoch, tam sú zatiaľ dva úle,“
hovorí Jana Znášiková.

Pokračovanie na str. 2

Predaj jazdených vozidiel aj v sobotu
www.kupaaut.sk
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Ročník XXI. ~ Číslo 16

Motor-Car Bratislava, prevádzka Tuhovská 5
sobota: 9:00 - 13:00

STARÉ MESTO
Starosta Starého Mesta Radoslav Števčík avizoval, že
mestská časť plánuje tento
týždeň otvoriť bývalú ka
viareň Propeler.
Po tom, ako staromestskí poslanci vo februári zrušili verejno-obchodnú súťaž na prenájom
budovy Propelera, sa mestská
časť rozhodla, že objekt bude
dočasne spravovať vo vlastnej
réžii. V rámci rekonštrukcie objektu bola v posledných dňoch
opravená elektroinštalácia,
dlažba okolo budovy, opravená
zatekajúca strecha a dažďový
zvod. Budova dostane nový šat
aj zvonku a pribudnú na nej
dobové fotografie pôvodného
Propelera. „Otvoríme tu letnú
čitáreň s ponukou propagačných materiálov o Bratislave.
Verím, že čoskoro si tu budú
môcť návštevníci posedieť
a oddýchnuť pri dobrej káve,“
povedal staromestský starosta
Radoslav Števčík. Náklady na
rekonštrukciu zatiaľ stáli mestskú časť približne 20 000 eur.
Letnú čitáreň plánujú uviesť do
prevádzky tento týždeň.
Staromestskí poslanci chcú pre
Propeler lepšie využitie ako len
kaviareň. Ich predstava bola,
žeby mal opäť slúžiť svojmu
pôvodnému účelu, teda zastávke propeleru, po tom ako sa na
Dunaji obnoví verejná lodná
doprava. K tomu je však ešte
dlhá cesta a je super, že budova
zatiaľ nebude pustnúť.
(nc)
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Medáreň pri II. lome. Neďaleko jazierka tu okrem
nového altánku nájdete aj
studničku s pitnou vodou.

Svet očami toho
druhého

V súčasnosti žijeme v rámci
hesla „mám názor (samozrejme jediný pravdivý) a nebojím sa ho použiť“. A aplikujeme ho nielen v stresovom
meste, v diskusiách na webe,
ale aj vtedy, keď vyrazíme za
oddychom a kúskom tieňa
do prírody. V lesoparku, ale
aj na hrádzi sledujete, ako
statočne si nadávajú cyklisti
s cyklistami a pešími a čoraz
viac sa neznášajú.
Svet by bol možno krajším
miestom pre život, keby sme
u svojho „protivníka“ pripustili, že nám nerobí vedome zle.
... že cyklista má tiež právo
relaxovať v lesoparku a predbiehať nás na cestičke. Nemá
v úmysle nás prizabiť, rovnako ako my nechceme, aby mu
dali na trasu spomaľovače,
na ktorých by si ublížil. Alebo
keď mama a dcéra na bicykli
odrazu zastavia v kopci, neurobia to cyklistickému pretekári schválne, ale možno
preto, že dieťa nezvládlo zaradiť iný prevod a spadlo by.
Vo svete, v ktorom by sme sa
pozerali na situácie aj očami
toho druhého, by sa im cyklistický pretekár netlačil na
chrbty a nemal potrebu im
vynadať za to, že si ho dovolili obmedziť.
Čoraz viac nás je a bude nielen v obchodných centrách,
ale aj v prírode. Neznepríjemňujme si navzájom vzácne
chvíle oddychu.

Ingrid Jarunková

Pokračovanie zo str. 1
Z jedného úľa získajú asi 20
kilogramov kvetového medu,
a keďže tento rok sa im darilo,
ponúkajú ho v budove Mestských lesov v Bratislave po
osem eur za kilogram aj verejnosti. „Vidíme to ako službu pre Bratislavčanov. Každý
by mal mať svojho včelára,
a tí, ktorí ho nemajú, si môžu
med kúpiť u nás. Nemusia
byť odkázaní na dovozový
z obchodných reťazcov,“ vysvetľuje Jana Znášiková.
Nejde o zisk. Produkcia
medu je skôr vedľajší produkt. Včelnica je „príspevok“



OBRAZY

NAJLEPŠIE

PREDÁTE

V AUKCII
Žiadne
poplatky

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk

k zlepšeniu životného prostredia Bratislavy. Väčšmi
ako v mede, je totiž hodnota
včely v jej schopnosti opeľovať. Vďaka tomu majú napríklad stromy viac semien, lúčne porasty sú rozmanitejšie.
Niektorí Bratislavčania už
včeliu oázu navštívili v rámci dní otvorenej včelnice. Vy
ostatní máte rovnakú možnosť 29. augusta od 10h do
16h. Po prvý raz sa v lesoparku uskutoční Medový deň.
Bude prebiehať na troch miestach. Na Partizánskej lúke
ochutnáte med aj medovinu,
budú tu vystavené úle a aj

Včelnica na Kačíne. Jej súčasťou je aj apidomček,
v ktorom si užijete terapiu včelím vzduchom.
program pre deti. Vo včelnici
na Kačíne sa so včelárom Tomášom Blaškovičom pozhovárate o živote včiel a budete
môcť nazrieť aj do úľa. Vedeli
ste napríklad, že včely si dokážu odovzdať informáciu aj
o farbe kvetov? Niektorí vedci sú presvedčení, že dokážu
aj energetizovať vodu. Hovoria jej „ovčelená“. Tú môže

Rudolf Kusý: Efektívne
hospodárenie s vodou sa vypláca
Tropické horúčavy, ktoré
rozpálili hlavné mesto, sa
snaží zvládnuť bratislavské Nové Mesto aj vďaka
efektívnejšiemu hospodáreniu s vodou. Mestská
časť pravidelne polieva
vlastnými silami a prostriedkami cesty a zeleň, v nových parkoch,
ktoré vybudovala, sa zasa
osvedčil vodozádržný systém zavlažovania dažďovou vodou.
Počas horúčav sú v teréne
dve polievacie autá, ktoré pracujú na dve
smeny. Jedno z nich kropí komunikácie, druhé – špeciálne vozidlo – polieva zeleň. Práve
to mestská časť kúpila nedávno na základe
rozhodnutia samotných občanov. „Novomešťania o jeho kúpe rozhodli v rámci participatívneho rozpočtu, ktorý sme úspešne
naštartovali ešte v roku 2014. Kto hovorí, že
participácia nefunguje a ľudia budú egoisticky myslieť len na „vlastný prah“, nemá
pravdu. Nové polievacie auto je toho jasným

príkladom,“ hovorí starosta Nového Mesta Rudolf
Kusý.
V letných horúčavách dobre padne aj relax v Jame,
najväčšom novom parku,
ktorý vyrástol v Bratislave
za posledných 30 rokov.
Významnú úlohu tu počas
leta zohráva miestne jazierko. Mestská časť v parku
vybudovala závlahový systém, ktorý efektívne využíva dažďovú vodu.
Tú zo spevnených aj zelených plôch zbiera do drenážnych trubiek do
jazierka, resp. retenčných nádrží. Zozbieraná voda sa následne zavlažovacím systémom
vypúšťa na zelené plochy. „Tento projekt
hospodárenia s vodou v parku je jedinečný
v rámci celého Slovenska,“ povedal starosta
Kusý. Podobný systém, kedy voda neodteká
preč, ale zadržiava sa a postupne uvoľňuje
na zavlažovanie pôdy, funguje aj v zrekonštruovanom parku Gaštanica na Kolibe. 
Objednávateľ: Rudolf Kusý, Americká 2, 831 01 Bratislava

ochutnať každý, kto prejaví záujem o terapiu včelím
vzduchom v apidomčeku. Ležíte v ňom na štyroch včelích
úľoch, pričom vás oddeľuje
len sito. Počúvate bzukot vyše
stotisíc včiel, ktorý je rovnako neutíchajúci ako morské
vlny. Príjemný zvuk a príjemná vôňa vám pomáhajú utíšiť
myseľ. Apidomček bude práve počas Medového dňa verejne predstavený a od augusta je možné sa doň objednať.
Jedna polhodinová terapia
bude stáť 15 eur, pripravené
sú aj množstevné zľavy.
Na Kačín sa počas sviatku
dostanete linkou MHD číslo
43. Ak pôjdete pešo, na Železnej studienke vám v bufete
ponúknu medovú limonádu
a možno aj medovú zmrzlinu. „K Medárni pri II. Lome,
kde bude tiež pripravený program, sa snažíme vybaviť
vláčik, ktorý by tam záujemcov priviezol,“ hovorí Jana
Znášiková.

19.3.2018 8:18

Magické miesto pri jazierku sa zmenilo a ožilo. Stará
nefunkčná budova sa premenila na medáreň, pribudol
altánok, včelárska lavička,
aj socha patróna včelárov.
Mimochodom, vedeli ste,
že sa tu nachádza studnička,
v ktorej každoročne robený
rozbor vody potvrdí, že voda
je pitná?
Miesto, kde sa stáča med,
práve počas Medového dňa
oficiálne otvoria. Návštevní-

ci budú môcť ochutnať nie
len med z Mestských lesov
v Bratislave, ale ho aj porovnať s inými medmi z rôznych
kontinentov.
S Medárňou majú pracovníci,
ktorí sa zaoberajú rozvojom
lesoparku, aj ďalšie plány. Na
svahu oproti by mohli pribudnúť štyri úle a deti, ktoré prídu
v rámci lesnej pedagogiky na
návštevu, do nich budú môcť
nazrieť odeté ako skutoční
včelári. Pojem „lesná pedagogika“ znie možno nezáživne, školy však o ňu prejavujú
taký záujem, že ju organizujú
aj päťkrát do týždňa, pretože
deti majú návštevy lesoparku a hry v prírode rady. Hoci
niektorí dnešní drobci majú až
iracionálny strach z „divokej
prírody“ a do lesa vyrážajú až
keď sa poriadnu nastriekajú
repelentmi... Keď ale na jar
sadí trieda svoj strom, „divočina“ je zabudnutá. O sadenie

stromov je veľký záujem aj
medzi firmami. „Pri kačínskej horárni sme revitalizovali spustnutú záhradu, kde sa
chystáme postaviť dvojaltánok a vznikol priestor aj na
dosadenie stromov.“
Okrem tohto zrevitalizovaného priestoru a apidomčeka
sú ďalším projektom tohto
roka v lesoparku toalety na
Kamzíku, ktoré by mali byť
hotové do konca augusta.
A Mestské lesy v Bratislave
nerezignovali ani na projekt
výstavby domčeka na vode.
„Projekt sme zatiaľ odložili,
pretože bol problém s realizáciou v pôvodne zamýšľanej lokalite. Dnes už máme
vytipovanú novú lokalitu,
ktorej sú aj ochranári viac
naklonení, len vodnú plochu
v nej musíme ešte vytvoriť,“
dodáva s úsmevom Peter Pivko. 
(in)

Foto: Matúš Husár

Presadnite do vyššej triedy
GLC SUV a GLC kupé
Využite príležitosť a získajte ihneď Mercedes-Benz GLC
len za 777 € mesačne. Viac informácií nájdete na stránke
www.mercedes-benz.sk.

GLC len za

777 € mesačne

*

*
Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu;
RPMN 2,92 %; fixný úrok p.a. 2,49 %; akontácia 10 000 €; splátka (1. – 35.)
777 €; posledná zvýšená splátka 20 776,82 €; celková výška spotrebiteľského
úveru vrátane akontácie 55 527,60 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 36; celková
suma hradená spotrebiteľom 58 285,46 €; spracovateľský poplatok 277,64 €;
odkupný poplatok 36,00 €.

NOVÁ

Ponuka je platná do 31. 8. 2018 a vzťahuje sa na vozidlá určené na priamy odber.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

ZUBNÁ AMBULANCIA

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

My zuby neťaháme,
my ich liečime
Stromová 16 / Kramáre
0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk
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Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 16,9 – 6,8/10,5 – 5,4/11,9 – 5,9 l/100 km.
Emisie CO2 kombinované: 271 – 156 g/km.

© 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.
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Vydarená slovensko-maďarská kuchyňa

Územný
plán potrebuje
záplatu

Ako predísť tomu, aby sa
z rodinného domu vo vilovej
štvrti nestala bytovka? Najlepšou ochranou pred neželanou výstavbou v susedstve sú
územné plány zón. Spresňujú
celomestský územný plán,
stanovujú funkčné využitie
územia, ale aj uličné a stavebné čiary, výšky budov,
tvar striech a podobne. Dnes
ich má Staré Mesto osem
a ďalšie dve sa už spracúvajú.
Staré Mesto spracováva
územný plány zóny Brnianska – Patrónka. Dôvodom bol
zvýšený záujem developerov
o túto lokalitu a obavy starousadlíkov, aby im vo vedľajšej
záhrade či cez cestu niekto
nepostavil niekoľkopodlažnú
bytovú či kancelársku budovu. Preto sme začali pripravovať zonálku a kým nebude
schválená, navrhujeme tu
vyhlásiť stavebnú uzáveru.
Tá by platila do schválenia
územné plánu zóny, najviac
však päť rokov. To sa, pochopiteľne, nepáči niektorým
developerom, ktorí v lokalite
Brnianska – Patrónka rozpútali dezinformačnú kampaň
proti územnému plánu, stavebnej uzávere a starostovi.
Stavebná uzávera nebráni nikomu, aby si opravil dom,
bráni však tomu, aby si niekto
na úkor susedov pristaval dve
poschodia, či zastaval polovicu záhrady. Stavebná uzávera chráni záujmy ľudí, ktorí
v zóne skutočne žijú, pred
tými, ktorí tu skupujú pozemky či staré domy a špekulujú,
ako na tom čo najviac zarobiť.
Veľký územný plán má aj v tejto lokalite svoje diery a územný
plán zóny by ich mal zaplátať. 
Radoslav ŠTEVČÍK
starosta Starého Mesta
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Na Dlhých Dieloch sme
v bludisku bytových domov
objavili v parteri jedného
z nich zaujímavú reštauráciu s trochu netradičným
názvom
REŠTAURÁCIA
SK HU ÉTTEREM. Ako už
napovedá názov, špecializuje
sa na slovenskú a maďarskú
kuchyňu. Nachádza sa na
Kresánkovej ulici oproti križovatke s Cikkerovou.
Steny sú obložené tehlou,
podlaha a mobiliár sú drevené, súčasťou reštaurácie je aj
priestranná presklená terasa.
Súčasťou interiéru je aj knižnica plná kníh a detský kútik.
Reštaurácia SK HU Étterem
má slušnú ponuku polievok,
ryby, klasické jedlá slovenskej a maďarskej kuchyne,
špeciality z grilu, zdravé šaláty, hamburgery, rezne a steaky, bezmäsité jedlá.
Z polievok sme si dali tradičnú maďarskú rybaciu polievku Halászlé speciál (3,90 €).
Ponúkajú aj „obyčajný“ va
riant s kúskami kapra, špeciál
je s kúskami sumca. Treba
povedať, že polievka bola
vynikajúca, sumčieho mäsa
bolo na naše prekvapenie
dosť veľa. Na okraji taniera
bola malá porcia pikantného paprikového krému Erős
Pista pre tých, ktorí majú
radi halászlé trochu ostrejšie.
Šéfkuchár odporúča aj bryndzovú polievku s pečenou slaninou (2,90 €), ktorú si určite
dáme nabudúce.
Medzi rybami sme v ponuke
našli sumca, zubáča a loso-

sa na rôzne spôsoby. Vybrali
sme si perkelt zo sumca so
širokými rezancami (8,90 €).
Perkelt bol vynikajúci, mohol byť trošku hustejší a rezance mohli byť tvarohové,
ako býva zvykom v tradičnej
maďarskej kuchyni. Medzi
klasickými jedlami nechýbali
bryndzové halušky s vytápanou slaninkou (6,20 €) či
kapustové strapačky so slaninou (6,20 €), aby bola zastúpená aj tradičná slovenská
kuchyňa.
Medzi hamburgermi nás zaujal maďarský hamburger
zo žemle, hovädzieho mäsa,
tatárskej omáčky, horčice,
pikantnej paprikovej pasty
Erős Pista, paradajky, uhorky,
červenej cibule, šalátu Lolo
bionda, rukoly, syru čedar so
steakovými zemiakmi (8,20
€) či SK&HU hamburger so
slaninou, enciánom, volským
okom, paradajkou, uhorkou,
horčicou, kečupom, tatárskou
omáčkou, šalátom Lolo bionda, rukolou podávané s korenenými zemiakovými kockami (10,30 €).
V ponuke Reštaurácie SK
HU Étterem nechýbajú ani
vyprážaný kurací alebo brav
čový rezeň (8,20 €) či vyprážaný syr (5,90 €), ako
prílohu si možno vybrať zo
šiestich variácií zemiakov zemiakové kocky korenené
(1,80 €), steakové zemiaky
(1,80 €), hranolčeky (1,80
€), zemiakovú kašu (1,70 €),

opekané zemiaky (1,60 €)
a varené zemiaky (1,60 €).
Na záver sme si dali sladkú
bodku v podobe Somlói galuska (5,28 €), boli vynikajúce. Namiesto hrozienok tam
bolo kandizované ovocie,
chutilo to výborne.
Celkovo hodnotíme koncept slovensko-maďarskej
kuchyne ako veľmi dobrý,
vzhľadom na lokalitu možno
trochu odvážny, tradičná domáca a poctivá kuchyňa však
nemôže nikoho uraziť, práve
naopak. Hamburgery a grilované kolená či rebrá síce
nie sú doménou ani jednej
z týchto dvoch kuchýň, chápeme však, že pre udržateľnosť konceptu bolo potrebné
rozšíriť záber. Navyše kuchár
dokázal vytvoriť aj maďarský
či vlastný variant hamburgeru, čo sa cení.
Musíme oceniť veľmi pozornú obsluhu, jedlá boli pripravované naozaj na vysokej
úrovni, možno by si mohli
odpustiť oblohu v podobe
plátkov uhorky a paradajky,
ale keď slovensko-maďarská kuchyňa, tak aj s týmito
„úchylkami“. Zostáva veriť,
že sezónnu uhorku a paradajku nevymenia za kapustový
šalát či čalamádu. Reštauráciu SK HU Étterem odporúčame.
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola
o návšteve informovaná.
Útratu za konzumáciu
si redakcia platila sama.

Cena lístka
nie je najpodstatnejšia
BRATISLAVA
Celkovo sú s cestovaním
v MHD spokojné takmer
dve tretiny ľudí (64%), nespokojnosť vyjadrilo 35
percent opýtaných.
V prieskume verejnej mienky, ktorý si dal DPB vypracovať v máji a zrealizovala
ho agentúra Focus na vzorke
1016 respondentov, polovica
opýtaných vyslovila názor,
že sa služby verejnej dopravy
postupne zlepšujú.
Najčastejším dôvodom, prečo
ľudia nechcú častejšie využívať MHD je uprednostňovanie cestovania vlastným
automobilom. Viac ako tretina opýtaných (33%) uvádza,
že ich povolanie si vyžaduje
pružnosť, preto sa potrebujú
presúvať autom. Ako ďalšie
dôvody nevyužívania služieb
MHD uvádzajú respondenti
využívanie firemného automobilu, vozenie malých
detí do škôlky alebo školy,
flexibilnosť, či vyšší komfort. Štvrtine respondentom
prekáža nedostatočná sieť
zastávok alebo nevyhovujúci grafikon (23%). Prieskum
tiež ukázal, že cena lístka nie
je najdôležitejším dôvodom
odmietania cestovania MHD.
DPB prepravil za minulý
rok električkami, trolejbusmi
a autobusmi vyše 243 miliónov osôb. Denne to podľa štatistických ukazovateľov bolo
665 874 cestujúcich.  (av)
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Nekonečná rekonštrukcia historickej budovy
STARÉ MESTO
„Oproti Múzeu kultúry
karpatských Nemcov, medzi novými stavbami a kostolom na Žižkovej ulici, je
dlho opustený dom. Prekáža
mi, že sa oň vlastník vôbec
nezaujíma. Oplotený je iba
skelet budovy a odpad, ktorý tam za roky z budovy
pribudol, vôbec neodvážajú. Rozumiem, že si každý
robí na svojom pozemku, čo
chce, ale nemali by sme ta
kúto situáciu tolerovať, pretože sa takto mohlo pokojne
pristupovať pri všetkých
budovách v Bratislave,“ napísala nám nespokojná čitateľka Katarína.
Ide o bývalý barokový hostinec, ktorý bol známy ako
U čierneho medveďa. V máji
2011 sa objektu venovali
Bratislavské noviny. Písali sme vtedy, že už v roku
1996 vtedajší majiteľ obnovu
nedokončil, budovu predal
a odvtedy pustne.

PRIJMEME
AUTOELEKTRIKÁROV,
MECHANIKOV
NA MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍCH
SYSTÉMOV PROTI KRÁDEŽI ÁUT.
Možnosť práce pracovná zmluva, živnosť

PLAT 2 000 EUR.
VAM system, s.r.o.
info: 0903 249 841
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Budova sa síce nachádza na
území pamiatkovej rezervácie, ale nie je národnou kultúrnou pamiatkou. Súčasný
vlastník je spoločnosť S.D.O.
COMPANY, spol. s r.o. Priestor na vyjadrenie k neporiadku pred budovou a k postupu
rekonštrukčných prác sme
ponúkli Zuzane Ouzkej. Ponuku odmietla so slovami,
že stavenisko je živý organizmus a majú záujem, aby sa
budova dokončila.
„Pre stavbu bolo vydané sta-

vebné povolenie v r. 2000
a v r. 2003 bola stavebníkovi dodatočne povolená zmena stavby pred dokončením
v rozsahu dobudovania okenných otvorov na západnej
fasáde budovy a povolená
zmena stavby v rozsahu zmeny strešnej konštrukcie a dispozičných zmien. Tým, že
stavebník začal s výstavbou
v priebehu dvoch rokov odo
dňa právoplatnosti stavebného povolenia, je stavebné
povolenie stále platné,“ infor-

movala nás hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková.
Zaujímalo nás, či ma mestská
časť ´páky´ na to, aby žiadala od majiteľa poriadok na
jeho vlastnom pozemku. „Na
predmetnej stavbe bude v mesiaci august vykonaný štátny
stavebný dohľad za účelom
zistenia skutočného stavu
veci. Pokiaľ sa preukáže, že
stavebník nedodržiava podmienky stavebného povolenia,
všeobecne záväzné právne
predpisy a technické normy
vzťahujúce sa na stavebné
práce a stavebné výrobky,
bude stavebník upozornený na
okamžité zjednanie nápravy
a v prípade neuposlúchnutia
výzvy bude v zmysle stavebného zákona voči stavebníkovi
zahájené konanie o správnom
delikte, prípadne priestupkové
konanie,“ dodala.
Mestská časť môže vlastníkovi
pozemku v tomto konaní uložiť
pokutu do výšky 6 638 eur.(in)

Foto: archív

Opravy ciest
pokračujú

VRAKUŇA, NOVÉ MESTO
Hlavné mesto začalo s opravou Hradskej, od Pentagonu po Šíravskú ulicu. Bude
sa realizovať do 6. 9. 2018.
Ide o opravu približne 1 km
jazdného pruhu. Súčasťou
bude aj oprava chodníkov.
Premávka bude zúžená do
jedného jazdného pruhu.
Mesto tiež začalo s opravou
chodníka na Jarošovej ulici
v Novom Meste v dĺžke cca
600 m. Predpokladané ukončenie prác na tomto úseku je
26. 8. 2018.
Počas víkendu začali tiež odstraňovať dva nefunkčné nadchody pre peších na Kazanskej
ulici, práce potrvajú do 20. augusta a budú spojené s úplnou
uzávierkou tejto ulice. Dokončovacie práce na úprave terénu po odstránení nadchodov,
frézovaní a pokládke nového
asfaltového koberca budú realizované od 20. 8. 2018 do
26. 8. 2018.
(zo)
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Noví nájomcovia v podchode

Zachráňme
Astorku

Možno ste prednedávnom
na internete zachytili archívne video, ktoré ukazovalo
Bratislavu v roku 1990. Musím povedať, že pre mňa to
bol šok. Rozumiem, že som
mal o 28 rokov menej, na
svet som sa tesne po revolúcii pozeral veľmi optimisticky a všetko mi pripadalo
ružové, ale to, v akom katastrofálnom stave bolo mesto, som si takto nepamätal.
Je úplne očividné, že Bratislava sa za tých takmer 30
rokov pohla obrovský kus
dopredu. Centrum mesta aj
väčšina sídlisk je opravená,
vynovená, investuje sa do
verejných priestorov, staráme sa o zeleň, fontány či
detské ihriská. Napriek tomu
stále v meste strašia ruiny,
ktoré sú rukojemníkom komplikovaných vlastníckych
vzťahov, no často aj ignorácie alebo neschopnosti majiteľov. Takým prípadom je aj
legendárna Astorka, ktorá na
absolútne špičkovom mieste
chátra a deprimuje všetkých,
ktorí si pamätajú jej starú
slávu. Mesto v takýchto
prípadoch nemá veľa kompetencií, ale rozhodol som
sa, že zabojujeme zbraňami,
ktoré máme k dispozícii.
Aj preto som v spolupráci
s ľuďmi, ktorým na Astorke
záleží, podal návrh na zaradenie budovy do zoznamu
pamiatok. Takto bude oveľa
väčší tlak na majiteľa budovy a predídeme tak známemu scenáru z minulosti, keď
sa budova nechala schátrať
a majiteľ tam tak mohol postaviť nejakú lacnú krabicu.
Držme si palce!
Ivo Nesrovnal 
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

STARÉ MESTO
„Na konečne funkčné obchody v podchode pod „Mierkom“ sme si rýchlo zvykli,
ale zrazu: predajňa Smoothie je fuč, farmárska predajňa demontovaná, textil
na rohu pod schodami fuč,
úžasná a vždy plná pobočka
pošty už dávno preč... Vieme, že obchodníci chceli zostať! Kto rozhodol o zmene
a prečo?“ napísala nám do
redakcie nespokojná čitateľka Mária Mollerová.
O odpoveď sme požiadali magistrát. „V decembri 2016 bola
ukončená nájomná zmluva
s bývalým nájomcom, ktorému uplynula doba nájmu.
Užívatelia nebytových priestorov, ktorí nebytové priestory
neodovzdali hlavnému mestu
po ukončení nájmu bývalého
nájomcu ASTORIA Passage
a naďalej ich užívali, uzatvorili

Aký povrch bude mať „vyčistené“ Kamenné námestie?
Nárok
na náhradné
voľno
BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

v júli 2017 s hlavným mestom
nájomné zmluvy na dobu určitú 1 rok,“ vysvetľuje hovorkyňa Zuzana Onufer. „Podľa
uznesenia mestského zastupiteľstva pred uplynutím doby
nájmu boli pripravené podmienky obchodnej verejnej
súťaže na nájom nebytových
priestorov v podchode s prvkami elektronickej aukcie. Po
ukončení súťaže boli na stránke mesta vyhlásené výsledky
súťaže a nebytové priestory
v podchode sú v súčasnosti
prenajaté víťazom súťaží na
dobu neurčitú. Z tohto dôvo-

du došlo aj k zmene nájomcov
- s výnimkou pobočky pošty - pri prevzatí podchodu od
bývalého nájomcu v decembri
2016 už nebol žiadny nebytový priestor prenajatý ako pobočka pošty.“ Podľa jej slov
priestory, ktoré sú v súčasnosti
voľné, budú predmetom novej
obchodnej verejnej súťaže.
Jediný, kto sa vyhol elektronickej verejnej súťaži, je predajňa fornetov. Občania totiž
spísali petíciu za jej zachovanie a mestské zastupiteľstvo
sa s ňou stotožnilo. 
(in)

Foto: Matúš Husár

Rekonštruujú Jurkovičovu tepláreň

STARÉ MESTO
Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky si vyžiada
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investíciu viac ako 11,5 milióna eur a dokončenie sa očakáva v priebehu roka 2020.

Architektonické riešenie
využíva voľný vnútorný
priestor v hale kotolne a v
turbínovej hale pre vstavbu
nových konštrukcií a vytvára nové plochy a podlažia.
Jurkovičova tepláreň tak
poskytne unikátny coworkingový priestor a zároveň
bude otvorená aj pre širokú
verejnosť.
(zo)

Foto: Marek Velček

zubná klinika

POTREBUJETE
NOVÚ ZUBNÚ
PROTÉZU?

Zamestnávateľ je povinný
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BRATISLAVA
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Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie

Vďaka fixnej protéze si budete
môcť opäť užíváť život na plno!
Profesionáli z Dr.Martin sa postarajú
o vaše nové miniimplantáty, ktoré
sú vhodné takmer pre všetkých
pacientov.

VSTUPNÉ
VYŠETRENIE
ZADARMO

+421 2 4569 1979 alebo www.fixneprotezy.sk
Antolská 4, 851 07 Bratislava

Nevyhadzujte

riešenia typu, kde by malo byť tiež môže byť, ak to finanumiestnené letné sedenie, kde cie dovolia, nejaký vodobikesharingová stanica, kde priepustný spevnený povrch
smetné koše, lavičky, nové (dlažba),“ sprostredkovala
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náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia

Dovolenka
a pracovné
právo II.

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!

Zákazníkov sme odmenili
darčekmi v hodnote 250 000 ◊
200 000

zákazníkov využíva
online účet ZSE
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V. Mika: Neprekvapilo by ma, keby teraz vybehli do ulíc snežné pluhy

Poznáme ho predovšetkým
z mediálnej oblasti, ako manažéra, ktorý vo verejnej
funkcii v RTVS spravoval
majetok za desiatky miliónov eur a riadil takmer
1 500 ľudí. Dnes má ambíciu
postaviť sa do čela Bratislavy, aby sa veci rozhýbali.
Ako tvrdí, chce začať pracovať od prvého dňa a nie
len posledný polrok. Sloveso NEDÁ SA má vo svojom
programe zakázané. K jeho
hlavným bodom patrí vybudovanie Národného parku
v Bratislave. Pri opravách
a rekonštrukciách cestných
komunikácií mu chýba komplexnosť, teda rozširovanie
zelene, budovanie cyklotrás,
či vodozádržných opatrení.
O problémoch, ale najmä
o príležitostiach hlavného
mesta hovorí kandidát na
primátora Václav Mika.
V ktorej mestskej časti bývate?
Viac ako 30 rokov mám trvalý pobyt na Hubeného v Rači,
pre domácich, v Krasňanoch.
Predtým som krátko býval aj
v Petržalke. Posledných 20
rokov žijem Starom Meste,
na viacerých adresách.
Kde sa vám najviac páčilo?
Každé miesto malo a má svoje čaro. S bytom na Hubeného
som prepojený. Je to môj staromládenecký byt. Mám naň
pekné spomienky a zostal ako
sa ľudovo hovorí „v rodine.“
Čo považujete za najväčší
problém Bratislavy?
My, Bratislavčania, sa v našom meste nesmieme cítiť
ako cudzinci. Keď hovoríme
o konkrétnych problémoch,
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

tak všetky sú chronicky známe a neriešené. Je podstatné
vnímať ich v širších súvislostiach. Napríklad, keď hovoríme o doprave, musíme
hovoriť aj o zeleni. A tá je nevyhnutná. Cítime to napríklad
posledné dni, keď je neúnosné
teplo. Som presvedčený, že
väčšina z takmer 6 000 zamestnancov mesta toto všetko
vníma, len im chýba správne
vedenie a motivácia.
Posledné mesiace sa opravujú chodníky, cesty... Zabúda sa pri rekonštrukcii
na budovanie zelene?
Naozaj sa urputne robí, ale
len posledný polrok. Vidíme
to všetci. Nepovažujem za
správne robiť veci na poslednú chvíľu. Napríklad na Bajkalskej sa mesiac po vyasfaltovaní objavila na ceste veľká
jama. Mesto nerekonštruuje
cesty, ale len pláta. Ak sa mesto pustí do opravy ciest, prečo
neopravuje chodníky, nebuduje buspruhy a prečo popri
cestách nerobí cyklochodníky,
vodozádržné opatrenia či zelené koridory? To je tá symbióza, ktorá tu chýba.
Nebolo by fajn, keby boli
voľby každý rok?
Žiaľ, z tohto pohľadu, asi
áno, konečne by sa začalo
niečo hýbať. Neprekvapilo by
ma, keby teraz v lete vybehli
do ulíc ešte aj mechanizmy
zimnej údržby. Chýba mi, že
sa nepracuje v prospech Bratislavčanov systémovo, počas
celého volebného obdobia.
Vo vašom programe dávate
dôraz na Národný park...
Možno to nie je cieľ na jedno
volebné obdobie. Projekt má
ambíciu vytvoriť z nášho hlavného mesta najzelenšiu metropolu a neuspokojiť sa len
s aktuálnym tretím miestom,
ku ktorému sme, mimochodom, ničím neprispeli a zeleň
sme len zdedili. Národný park
je zámer, ktorý môže byť určite dosiahnutý za dve funkčné
obdobia. Z veľkej časti by bol
v intraviláne Bratislavy, čo je

výnimočné, lebo mať v meste národný park je odvážna,
ale reálna idea. Išlo by o kombináciu mestských štátnych
lesov a urbáru.
A kde by to malo byť?
Mohol by začínať pri ZOO
a tiahnuť sa až k Devínskej
Kobyle.
Problémom pre vodičov a aj
rodičov s deťmi sú cyklisti.
Kým v Prahe sa začali objavovať značky prekríženého
bicykla v pešej zóne, môžu
bicykel len tlačiť, my sme,
naopak, minulý rok osadili značky, ktoré cyklistom
umožňujú jazdiť v centre
mesta, v pešej zóne - napríklad od Dómu sv. Martina,
po Hviezdoslavovom námestí, Panská, Laurinská
ulica... Čo si vy myslíte?
Pri prechádzke v Starom
Meste som videl dve situácie,
ako cyklista zrazil dieťa, ale
aj ako chodec skočil do cesty
cyklistovi. Regulácia je preto
podľa mňa lepšia ako chaos,
ktorý máme dnes. Nevnímam
ju však ako absolútny zákaz,
ale skôr vytvorenie pravidiel
a podmienok, aby v centre
dokázali vedľa seba bezpečne
fungovať chodci aj cyklisti.
Okolo Mlynských nív vzniká nové centrum. Existuje
názor, že sa autá na cesty nezmestia... Aký je váš názor?
Treba sa opýtať, či mesto
uplatnilo svoje sebavedomie
pri presadzovaní svojich,
lepšie povedané našich bratislavských záujmov. Magistrát musí mať predstavu,
kde a v akej podobe chceme
vidieť naše hlavné mesto
o 10-15 rokov. Mesto napríklad nemá útvar dopravného
inžinierstva, ktorý projektuje
a zastupuje jeho záujmy.
Je podľa vás reálne začleniť
lodnú prepravu po Dunaji
do MHD a sprevádzkovať
starý Propeler?
Dunaj nie je pre MHD plnohodnotnou alternatívou. To si
treba povedať. A to vzhľadom

na objem a rýchlosť toku.
Nedávno som túto tému rozoberal s ministrom dopravy.
Doprava po Dunaji plní skôr
úlohu v podpore turizmu.
Propeler zase nie je len nostalgia, ale pojem, ktorý patrí
k Bratislave. Túto tému by
som určite nehodil do koša.
Využíva Bratislava potenciál najväčšej a najdlhšej
rieky v Európe?
Sú dostupné rozvojové fondy
a reálne zdroje na dunajské
projekty. Tento potenciál treba využiť.
Most SNP sa stal národnou
kultúrnou pamiatkou. Mali
by byť aj mostné nájazdy
súčasťou pamiatky, alebo,
naopak, treba ich a znovu obnoviť promenádu od
Hviezdoslavovho
námestia až po Zuckermandel?
Magistrát dal námietku,
aby nájazdové cesty neboli
súčasťou pamiatky.
Myslím si, že mostné nájazdy
by nemali byť súčasťou národnej kultúrnej pamiatky. Je
to vnútromestský most a nie
tranzitný. Prepojenie centra
mesta až po Karloveské rameno by malo byť súčasťou
priestranstva, ktoré bude mať
novovybudovanú
mestskú
štruktúru s verejným priestranstvom. To je budúcnosť.
Svojho času sa v Bratislave
objavil aj nápad mať lanovku, či dokonca monorail..
Som rád, keď sa hovorí o projektoch, ktoré sa v iných svetových metropolách osvedčili. Treba ale zhodnotiť ich
reálny prínos. Ani jeden, nerieši to, čo je dnes v Bratislave podstatné. Systematický
plán, spustenie celomestskej
parkovacej politiky, otvorenie parkovacích domov a záchytných parkovísk, či nové
fungovanie MHD. A tie musia byť pripravené a logicky
na seba nadväzovať.
Vaša protikandidátka navrhuje zavedenie mýta do Bratislavy a záchytné parkoviská...

K mýtnemu systému musím
povedať, že to nie je plán na
najbližšie štyri roky. Dokonca
si myslím, že to nie je dosiahnuteľné v reálnom horizonte.
Ak je Bratislava aktuálne miesto pre život 700-tisíc ľudí, je
jasné, že autá v takom objeme
do mesta nepatria, ale ľudom
musíme ponúknuť funkčnú
a dostupnú alternatívu. Nesnívať a skôr robiť reálne veci.
Musíme to riešiť systémom
suchá noha. Prídem vlakom,
prestúpim na MHD alebo prídem autom, zaparkujem na
záchytnom parkovisku a nastúpim na MHD. Musíme
prijať aj krízový plán, aby sa
dokončili projekty financované
z eurofondov operačných programov. Aby sa peniaze vyčerpali a Bratislava ich nemusela
vrátiť, lebo to reálne hrozí.
Napríklad?
Električka do Petržalky
a Janíkov dvor. Keď sa to
nedokončí do stanoveného
termínu, peniaze prepadnú.
Musí sa dokončiť, čo je rozbehnuté a prefinancované
a čo bude slúžiť nám Bratislavčanom.
Čo najviac vyčítate súčasnému primátorovi?
Politikárčenie. A aby voľby
nemuseli byť každý rok, ako
ste spomínali. Ale hlavne
neschopnosť spájať a spolupracovať v záujme prijímať
tie najlepšie riešenia pre ľudí.
Mesto musí pomáhať nám
Bratislavčanom.
Prečo kandidujete?
Lebo si myslím, že v našom
hlavnom meste môžeme žiť
lepšie. Ak by som si myslel, že primátor je najlepší
správca a organizátor, že riadi
mesto tak, aby to bolo najlepšie pre nás, tak nekandidujem.
Naozaj vidíme všetci, že sa
robí len posledný polrok. Preto som aj hovoril, že každú
chvíľu čakám, kedy vybehnú
snežné pluhy. Chcem zdôrazniť, že od prvého dňa treba
pracovať. Nielen posledného
polroka.
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„Trojuholník“ parkovacie miesta nezoberie Ako zaplátať diery
STARÉ MESTO
v územnom pláne mesta?
V rámci kompletnej revitalizácie Landererovho parku sme si všimli vystavaný
nový betónový trojuholník.
Stojí na mieste, kde bol
pred rekonštrukciou parku
chodník a sčasti aj cesta,
kde parkovali autá. Nebol
nám celkom jasný zámer
výstavby tohto betónového
„trojuholníka“, v ktorom
stojí podľa avizovaných
vizualizácií jediný strom.
Navyše, obyvatelia majú
v súvislosti s revitalizáciou
parku obavy o parkovacie
miesta. Starosta Starého
Mesta nám objasnil situáciu nasledovne:
„Betónový trojuholník bude
po revitalizácii slúžiť ako
nová pešia spojnica zo zastávky na Šafárikovom námestí, ľudia pešo prejdú cez
tento trojuholník naprieč
celým parkom, cez pasáž na
Grösslingovu ulicu a ďalej
cez Liga pasáž až na Dunajskú ulicu a k Tescu na Ka-

mennom námestí,“ povedal
starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.
„Čo sa týka parkovania, na
Alžbetínskej ulici po kompletnej revitalizácii už nebude možné zaparkovať šikmo,
čo je menej komfortné, ale
pozdĺžne po oboch stranách.
To znamená, že vodič bude
vystupovať z auta pohodlnejšie, do chodníka alebo do komunikácie. V lokalite Gajova,
Alžbetínska dôjde k úbytku
2 parkovacích miest, ale my
súčasne s touto stavbou roz-

širujeme aj parkovisko medzi
Kačacou fontánou a Landererovým parkom, kde pribudne 5
parkovacích miest, čiže keď to
berieme ako celok, pribudnú
v tejto lokalite celkom 3 parkovacie miesta,“ informoval
nás ďalej Radoslav Števčík.
Navyše, v priebehu najbližších týždňov pribudne
na Klemensovej 20 parkovacích miest, tieto miesta
budú v správe mestskej časti
a budú vyhradené iba pre rezidentov. 
(nc)

Foto: in

STARÉ MESTO
Podľa starostu Starého
Mesta Radoslava Števčíka sa mnohým problémom
v oblasti výstavby dá predchádzať územnými plánmi
zón. Pomohla by tiež výšková regulácia na území Bratislavy.
Reagoval tak na súčasnú situáciu napríklad v súvislosti s plánovanou výstavbou
projektu Eurovea II, ktorej
súčasťou má byť aj prvý
mrakodrap na území mesta.
Pred pár dňami sa totiž starosta Ružinova Dušan Pekár
nechal okrem iného počuť,
že navrhovaná 168-metrová výšková budova sa mu
nepozdáva a nie je v súlade
s platným územným plánom
mesta (ÚPN). Hlavné mesto
však súhlasným stanoviskom
stavbu schválilo, keďže bola
uplatnená regulácia pre výškové budovy zadefinovaná
v zmysle územného plánu.

„Dalo by sa tomu predísť, keby
bolo územie zaregulované
územným plánom zóny. S výstavbou sa počítalo už skôr,
mestská časť Ružinov mala
dosť času obstarať a spracovať
územný plán tejto zóny. To sa
ale nestalo,“ uviedol v stredu
pre médiá Števčík.
Súčasné vedenie Starého
Mesta sa snaží postupne zaregulovať celé svoje územie.
V súčasnosti má spracovaných
osem územných plánov zón,
naposledy pre zónu Chalupkova, aktualizuje niektoré už
dávnejšie spracované a spracováva dva ďalšie. Jeden
z nich sa týka lokality Brnianska-Patrónka, pričom mestská
časť požiadala do doby spracovania dokumentu o vyhlásenie
stavebnej uzávery. Podobne
chce postupovať aj v prípade
spracovávania ÚPZ Centrálna
mestská oblasť-severovýchod,
ktorý sa týka okolia Hlavnej
stanice a Šancovej ulice.(tasr)

Popoluška v Starom Meste? Jednoznačne naša zeleň!
Niežeby sme v Starom Meste mali málo zelene. Problémom je to, ako vyzerá. Vyschnuté trávniky, zdevastované ostrovčeky zelene, prázdne kvetináče. Toto
vidíme v našej mestskej štvrti až príliš často.
Je jasné, že zrevitalizovať a následne sa kvalitne a dlhodobo starať o veľké plochy zelene typu parky a záhrady
nie je finančne jednoduché, no musíme aj v tomto poriad
ne zabrať. Zeleň je pre klímu, zdravie a ekosystém nesmierne dôležitá. Posledné nečakané prívalové dažde len dokazujú, že málo zelene
a jej zanedbaný stav sa pomaly, ale isto stávajú ekologickou katastrofou.
Revitalizácie a úpravy sa často robia vo vegetačnom období, takže efekt je potom vlastne opačný – zeleň ešte viac ničíme. Zle sú plánované orezy stromov,
výsadby novej zelene. Ak sa aj správne zrevitalizuje park, s odchodom posledného pracovníka sa zabúda na zavlažovanie a ďalšiu pravidelnú údržbu,
takže upravené parky sa už po krátkom čase menia na vyschnutú „saharu“.
Aká škoda! Bohužiaľ, aj v tomto prípade ide opäť o ukážku nesystémovej
práce staromestského úradu.
Nielen revitalizovať, ale aj udržať pri živote
Parky a veľké záhrady sú samostatná kapitola, no my nevieme udržať pri živote
ani malé zelené plochy! Obyčajné mestské kvetináče, predzáhradky a ostrovčeky
zelene sú pre Staré Mesto a magistrát doslova nad ich sily. Určite by nebolo finančne likvidačné “pokryť” Staré Mesto estetickou zelenou a kvetinovou výsadbou a o
tú sa, samozrejme, následne poctivo starať. Keď prechádzam ulicami Starého
Mesta, denne vidím množstvo kvetináčov, z ktorých trčia len vyschnuté pahýle a ktoré sú plné cigaretových ohorkov. Zastavte sa na Kamennom námestí alebo na Špitálskej, Kýčerského či na Mariánskej. Pritom by v takýchto
prípadoch išlo o finančne nenáročné výsadby a udržiavacie práce. Skutočne
nerozumiem tomu, čo je na tom také zložité! Myslím si, že k verejnému prieWWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

storu by sme sa mali správať rovnako ako k svojmu bytu či k svojej záhrade.
Aj doma v obývačke by ste si nepoliali niekoľko mesiacov kvety? Ja určite nie.
Vyskúšal som si to sám
Snažím sa nebyť zahľadený len do seba. Chcem mať čisto a pekne nielen u seba
doma, ale aj v meste, v ktorom bývam a vychovávam svoje deti. Rovnako ako
mám vysadené kvety a stromčeky na balkóne, pretože si chcem posedieť v peknom prostredí, chcem, aby boli vysadené kvety aj v mestských parkoch a na staromestských uliciach. Aj preto som sa svojpomocne pustil aspoň do malých
úprav na vybraných miestach v Starom Meste. A predstavte si, ide to! Za pár
hodín som s partiou priateľov vysadil novú zeleň do zanedbaných kvetináčov
na Námestí SNP (tu dokonca priamo pred ministerstvom kultúry) a na Mýtnej ulici pri Slovenskom rozhlase. Naplánované mám ďalšie takéto akcie. Som
totiž presvedčený, že je navyšší čas priniesť nový prístup a urobiť systematickú zmenu v starostlivosti o našu zeleň. Aby mohlo byť Staré Mesto tým, čím

by malo byť – výkladnou skriňou nášho hlavného mesta.
Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú časť Staré Mesto
martin@borgula.sk, 0905 803 527

PRED
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Kvetináče na Námestí SNP pred budovou ministerstva kultúry
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Váš názor nás zaujíma

Ďakujeme, že s nami zdieľate vaše názory. Každé dva týždne z nich vyberieme
tie najpodnetnejšie, trefné aj vtipné a uverejníme. Chcete sa s nami podeliť
o skúsenosť či o to, čo vás vo vašej štvrti trápi? Píšte, pýtajte sa, komentujte na mejl
redakcia@banoviny.sk, pod článkami na našej stránke www.banoviny.sk alebo na
našom Facebooku www.facebook.sk/banoviny.



Z REDAKČNEJ POŠTY

Ospravedlnenie

FACEBOOK

www.facebook.sk/banoviny

Došli vám nápady, kam
sa ísť v týchto dňoch
schladiť? Vyskúšajte
netradičný Bio-Bazén
na Záhorí

Veron Kostelníková Borovica je super :) Akurát, že aj
detský bazén mohol byť spravený týmto spôsobom.

Mesto reaguje na horúčavy: Rozdávanie vody,

V Bratislavských novinách 14/2018 sme uviedli príspevok od Jozefa Rista z Karlovej Vsi, „Psa cho- dlhšie otvorené kúpaliská
vať vo vlastnom dvore“. Ako ilustračná fotografia bola použitá fotografia s labradormi, odfotografo- Romanus RoBa To je síce pekné, ale chcem výrazne povanými pred výcvikovou školou, ktorá takisto sídli v Karlovej Vsi.
dotknúť aj kompetentným, že Bratislava dlhodobo nezačína
„Predstavitelia Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy považujú za nevhodné spájať negatívny a nekončí Starým Mestom. Čo tak aj v mestských častiach
polievať cesty, napríklad?
názor čitateľa na chov psov s fotografiou psov z našej Výcvikovej školy. V Karlovej Vsi pôsobíme od vzniku
Však cesty medzi betónonašej školy, doteraz sme nemali žiaden konflikt, naopak, organizujeme aj akcie pre širokú verejnosť,“ napísala nám prevádzková riaditeľka Katarína Kubišová. „VŠVAP pripravuje psy so špeciálnym výcvikom,
vými džungľami, to je prechádzka peklom.
ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Všetci naši klienti, vychovávatelia a tréneri psov
Elena Orfanusova Posú vedení k tomu, aby zbierali exkrementy po psoch. Zbierajú ich dokonca aj nevidiaci klienti, špeciálne
lievanie ulíc je jedna tragéich na to pripravujeme. Súčasťou výcviku našich psov je aj pokojné a neobťažujúce správanie sa psov na
dia. Namiesto toho by mesverejnosti. Ako profesionáli vo výcviku psov sa snažíme ísť psíčkarskej verejnosti príkladom.“
to malo polievať stromy
Výcvikovej škole sa ospravedlňujeme za vyvolanie neúmyselného dojmu, že sťažujúci mal problém
a zeleň, ktorá vysychá.
s ich psami.

Chceme dom
smútku
Som rodáčka zo Záhorskej Bystrice, ale veľmi ma trápi, že nemáme v našej dedine funkčný
dom smútku. Veď žijeme v 21.
storočí a patríme do mestskej
časti Bratislava IV. Je to hanba, aby sme sa lúčili v kostole
s našim najbližším zosnulým,
a to nehovorím o tom, že je to
aj nehygienické. Mali sme veľa
starostov, ani jeden z nich to
nevie vyriešiť. Kompetentní by si mali uvedomiť, že dôstojnosť človeka je na prvom mieste.

Tatiana, Záhorská Bystrica

Stromy áno, ale aj svetlo v byte
Zaujal ma článok uverejnený v BN č. 13 pod názvom Stromoradia v kríze. Chcem sa podeliť sa
o poznatky z vlastnej skúsenosti. Cením si vyjadrenie autora tohto článku hneď v prvej vete „Na
každý výrub stromu reagujeme v Bratislave priam hystericky“. Žiaľ, je to pravda, avšak hystericky nereagujú len občania, ale aj pracovníci v úradoch, ktoré majú vo svojej správe pozemky, na
ktorých sú vysadené stromy. Ako sa v článku píše, je mnoho stromov z obdobia socializmu, ktoré
sa vysádzali živelne súčasne s bytovými domami na nevhodných miestach mnohokrát blízko
bytových domov. Tieto stromy sú už prestarnuté, alebo choré kvôli nedostatočnej starostlivosti.
Ich koreňový systém zasahuje do technickej infraštruktúry pod zemou, ale je tu aj druhý aspekt,
mnohokrát úplne zatienia byty, lebo sú blízko muriva. V bytoch je tma, chlad, slnko neprenikne cez konáre stromov vôbec do bytu. Občania sa obracajú na vlastníkov pozemkov a žiadajú
o odstránenie stromov, aby sa im presvetlil byt. V tomto prípade môžem z vlastnej skúsenosti
potvrdiť, že na úradoch reagujú na takéto žiadosti podráždene, až odmietavo, bez ohľadu na to,
v akom zdravotnom stave sú stromy. Preto si myslím, že ak by na kompetentných miestach reagovali rozvážne, s pochopením a bez „hystérie“ ani u občanov by negradovali vášne.

V. Ivanovová
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Radoslav Dandy Daniš Odporúčam sa presťahovať z mesta
niekam na samotu, tam je viac stromov, kríkov a aj trávnikov...,
len možno menej pracovných príležitostí....

Petržalské bunkre: V jednom z nich bol i Hitler
a Eva Braunová

Michal Polak Áno....Petržalka-Engerau bolo nemecké územie....
Existuje aj fotka z AuCafe, kde stál pri lipe a ukazoval na Československého leva na druhej strane so slovami ´tú mačku treba odstrániť´.
Elena Orfanusova Keď sme mali predsedníctvo EÚ, urobili
sme tam návštevu delegácií, bolo to oveľa zaujímavejšie, ako
nejaké kultúrne blbosti a aj sme to spropagovali. O bunker
sa starajú chalani v rámci hobby a je naozaj autentický. Odporúčam navštíviť.
Tomas Galata Škoda, že to nemá väčšiu propagáciu. Takáto
historická pamiatka a turisti v meste o nej nemajú tušenie.

CHYSTÁTE SA KANDIDOVAŤ NA PRIMÁTORA,
STAROSTU ALEBO POSLANCA?
Špeciál BN
Komunálne
voľby 2018 je tu
pre vás.
Oslovte svojich
voličov!

viac na www.banoviny/inzercia
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Dispečerov
Máte projekt a získali ste naň dokonca grant? Ani to niekedy
nestačí Mirba
mesta spoznáte
NOVÉ MESTO
podľa
Firmy kalkulujú
Príbeh mamičiek z Koliby,
ktoré venovali svoj čas aj
schopnosti na to, aby získali grant na novú telocvičňu
pre svoje deti, je v mnohom
poučný. Môže slúžiť ako
inšpirácia, ale aj ako varovanie pre mnohé občianske združenia a nadšených
lokalpatriotov, ktorí chcú
zlepšiť prostredie, kde žijú.
Od októbra v roku 2015 malo
pár mamičiek, neskôr už ako
Občianske združenie Mladá
zóna sen o vlastnej telocvični
pri Základnej škole na Jeséniovej ulici. Deti majú totiž
k dispozícii len malú cvičebňu a namiesto telocviku neraz
hrajú v triede karty. Pred troma
rokmi zmobilizovali priateľov
a známych a vďaka tomu získali v rámci participatívneho
rozpočtu v mestskej časti Nové
Mesto financie na prípravu
projektu telocvične. „Keď sme
sa dozvedeli o výzve ministerstva školstva, že poskytujú dotácie na nové telocvične alebo
rekonštrukciu starých, nadšené sme sa rozhodli pripraviť
náš projekt, aby ho mestská
časť mohla podať,“ hovorí
jedna z mamičiek, architektka
Ľudmila Saudreau. „Chodili
sme ho konzultovať a nedali
sa odradiť ani odhováraním,
že nemáme šancu. Napokon
sme v marci roku 2016 získali grant 200-tisíc eur s tým, že
projekt už po kolaudácii musí
byť zrealizovaný do augusta
2018.“
Problémom bolo, že telocvičňu začali brať ako vlastné
dieťa. Keď ich mestská časť
informovala, že zverejní výzvu na projektové obstarávanie, ale nemusia ju vyhrať
ony, ale niekto, kto dá možno nižšiu sumu, nenadchlo
ich to. „Odporúčali nám, aby
sme si na projekčné práce našli sponzora a potom môžeme
projekt darovať mestskej časti. Tá potom vyhlási verejné
obstarávanie na samotnú realizáciu stavby. Šli sme do
toho, pretože sme mali jasnú
predstavu, ako by telocvičňa
aj s trávnatým ihriskom na jej

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

jednoduchšie
Stáva sa často, že napriek

získaniu grantu sa stavby ne-

Vizualizácia novej
telocvične. Na jej streche
malo vzniknúť nové ihrisko.
streche mohla vyzerať. Dokonca sme naň mali sľúbené
aj peniaze od sponzorov,“ pokračuje architektka.
Od sponzorov získali 20-tisíc
eur na financovanie projektovej dokumentácie. „Projekt bol
pripravený na odovzdanie už
v januári 2017, mestská časť
však mala výhrady k rozpočtu, chcela ho znížiť, a tak sme
ho odovzdali až v júni 2017.
Potom si mestská časť objednala audit, aby sa stavba nepredražila, ale riešiť ho začala
až v novembri 2017, čo nás
pripravilo o ďalších päť me
siacov!“ A tak sa verejné obstarávanie na realizáciu stavby začalo až v decembri 2017. Prvé
bolo neúspešné kvôli chybám
v zadaní. Keď končilo druhé,
bol už apríl 2018. Firma, ktorá ho vyhrala, bola spočiatku
ústretová. „Kontaktovali sme
ministerstvo, či sa dá posunúť
termín do decembra a tešili sa,
že je to možné a stihneme to,“
spomína architektka. „Lenže
firma napokon zákazku nepodpísala, vraj získala väčšiu,
a nám grant prepadol...“
Táto skupinka nadšených
mamičiek má dnes ťažké
srdce aj na úradníkov. Tvrdí,
že keby k projektu pristupovali tak, ako ich občianske
združenie, už mohli telocvičňu mať. Spomína, ako
s hotovým projektom behala
po úradoch, ktoré sa k nemu
mali vyjadriť. Potrebovala
riešiť aj výrub stromov, museli jej však prideliť úrad,
ktorý by zastupoval Nové

ZŠ Jeséniova
Mesto. „Informovala som
sa, ktorý úrad bol určený na
posúdenie a úradníčka mi
hovorí, že ešte neprišla odpoveď. Na oddelení životného
prostredia mi však povedali,
že ešte nedostali ani žiadosť,
takže nemôžu poslať odpoveď. Zisťovala som teda na
miestnom úrade, prečo neposlali žiadosť. Tvrdili, že
poslali a čudovali sa, že ju
nemajú. Tak ju pošlite znova,
hovorím im. No a napokon sa
zistilo, že žiadosť z mestskej
časti neodišla, lebo na nej
chýbal nejaký podpis. Koľko
by som čakala, keby som to
neurgovala?“ pýta sa a dodáva, že podobných skúseností mala niekoľko. „Mala
som pocit, akoby sme na tom
projekte ani nerobili spolu.
Akoby im bolo jedno či telocvičňa bude, alebo nie. Zaujímalo by ma, či vôbec bola
vyvodená zodpovednosť
úradníkov za nezvládnutie
procesovania.“

Dnes majú pocit márnosti
a tvrdia, že keby vedeli, čo
ich čaká, ten stratený čas by
dokázali minúť lepšie. „O
čom je komunálna politika,
keď občan pripraví grátis na
zlatej tácke projekt a predloží ho mestskej časti a tá ani
nemá čas na jeho podporu
a procesovanie?“ pýtajú sa.
V tejto chvíli je na rade mestská časť. „Napriek tomu, že
vysúťažená suma 630 000
eur znamená, že na Kolibe
budeme mať asi najdrahšiu
školskú telocvičňu v Bratislave, telocvičňu postavíme,“
napísal nám v mene starostu
Rudolfa Kusého hovorca
mestskej časti Nové Mesto
Marek Tettinger. „Mestská
časť postavila pred pár rokmi
spolu s nadstavbou aj malú
telocvičňu, ale cítime, že to
nestačí. Riadnu, veľkú telocvičňu potrebujú aj naše deti
a mladí ľudia, aj Kolibčania.
Vysoká cena je daňou za
zložitý terén. Pripravili sme
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mestskými farvýstavbu hradiť z vlastných
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peňazí. V posledných rokoch je
Bratislavský
magistrát
kúpil
pomerne bežná
situácia,
keďdve
sa stavebná
firma
zúčastní
na a s
vozidlá,
obe sú
v bielej
farbe
viacerých
tendroch
a verejných
logom
mesta
Bratislavy,
za priobstarávaniach a keď uspeje
bližne
20-tisícvyberie
eur. Vozidlá
vo viacerých,
si to, kdesú
najviac zarobí.“
vybavené
sú majákom a výstražným
na zadnom
projektosvetlením
pre získanie
grantu
okne
s
nápisom
Správa
komuniz tzv. Nórskych fondov.
Predkácií,
kde jetermín
uvedený
aj telefopokladaný
vyhlásenia
nický
e-mailovýroka.
kontakt
na
je jar abudúceho
Tento
dispečing mesta na oddelení
grant bude vo vyššej hodnosprávy komunikácií.
te, ako bola dotácia zo strany
Na uvedené kontakty bude tiež
ministerstva školstva. Čas
možné nahlasovať prípadné podo vyhlásenia výzvy využiruchy na mestských cestách, či
jeme nasledovne na to, aby
upozorniť na prekážky na mestsme doprojektovali na teloských komunikáciách alebo na
cvični aj športovisko, ako to
zníženú zjazdnosť bratislavžiadali rodičia počas diskuských ciest.
(kk)
sií o tomto projekte, doprojektujeme aj zelenú strechu,
aby sme získali aj Nórske
fondy, získame povolenia
na športovisko a zelenú strechu. To nám umožní začať
telocvičňu stavať na jeseň
budúceho roka s dvojnásobným balíkom peňazí.“
Dovtedy by sa mohla mestská časť dohodnúť aspoň
s riaditeľkou školy a poskytnúť ihrisko poobede a počas
víkendov rezidentom Koliby.
Inak budú deti ďalej preliezať
plot, aby sa mohli hrať... (in)

Foto: Archív Ľ. S.

Nevyhadzujte
knihy
darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

STARÉ MEST
Zreštaurovan
bachovho pal
zlom stave, j
boli zamera
celkovej fas
modelácie vý
nie kópií jedn
podľa origin
na zlátenie
plnkov. Mirb
aktuálne vz
architektúry
storočia.
Cieľom obno
reštaurátorský
siahnuť čo naj

KON

VĎAKA

Navští
sa na B

INFORMU
Antolská
+421 902
www.dok

Zavola
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Hľadajú sa nové Vŕby na onkológiu
BRATISLAVA
Dobrovoľníctvo na onkologických oddeleniach je
naozaj veľmi špecifické,
náročné, ale dokáže byť aj
obohacujúce.
„Dobrovoľníci sú činní v Onkologickom ústave sv. Alžbety
a v Národnom onkologickom
ústave v Bratislave,“ hovorí
Mária Látalová, koordinátorka dobrovoľníkov Dobrovoľníckej skupiny Vŕba.
Dobrovoľníci
prichádzajú
priamo na oddelenia k hospitalizovaným pacientom, kde
samotný pacient určuje, ako
bude návšteva s dobrovoľníkom vyzerať. „Naším dobrovoľníckym mottom je: Ja ťa
budem sprevádzať, ale Ty mi
ukáž cestu,“ pokračuje Mária
Látalová. „Preto, ak sa chce
pacient rozprávať, zahrať si
karty alebo spoločenské hry,

alebo požičať si knihu z našej mobilnej knižnice, alebo
zúčastniť sa na tvorivých
dielňach, ktoré pre pacientov
organizujeme, sme im plne
k dispozícii. Niekedy sa pa
cient ani nechce rozprávať,
ale je rád keď v tomto ťažkom období nie je sám a dobrovoľník ho sprevádza len
svojou tichou prítomnosťou.“
Ďalšou z našich aktivít dobrovoľníkov je rozdávanie
káv a čajov pacientom v čakárňach zadarmo. To môžu
robiť aj ľudia, ktorí v minulosti trpeli onkologickým či
iným chronickým ochorením.
Dobrovoľníci rozdávajú nie
len kávu a čaj, ale aj úsmev
a milé slovo. Často sa pa
cienti veľmi potešia, že ich to
aspoň na chvíľu vytrhne z ich
ponurých myšlienok a spríjemní im čakanie.

Richard Procik, technický
riaditeľ verejného osvetlenia
spoločnosti. „Celkovo počas
letných mesiacov vymeníme
250 kusov stožiarov.“ (in)

Foto: in

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?
Obhliadka
tvo
a poradens
NOVÉ DVERE NA MIERU
M
R
DA A
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ Z
RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere






bez búrania, špiny a hluku
žiadne stavenisko
kvalitné materiály
vždy odborná montáž

AKCIA:
Ku každým dverám
kľučka ZDARMA
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Asfalt ľudí šokoval

svoje ja do zátvorky´ a v daný
moment tu byť len pre pacienta“ vysvetľuje koordinátorka.
Aj preto je podmienkou, že
záujemca ani nikto z jeho blízkych príbuzných a známych
netrpí žiadnym vážnym chronickým alebo onkologickým
ochorením a tiež, že budúcemu dobrovoľníkovi v priebehu 2-3 rokov nezomrel nikto
z blízkych príbuzných a známych na rakovinu. To je totiž
obdobie aktívneho smútenia.
Ak vás pomoc onkologickým

Postih za fajčenie dať
nemôžu

A bude svetlo!

BRATISLAVA
Chystá prevádzkovateľ verejného osvetlenia výmenu
alebo len odstránenie torz
nefunkčných svietidiel?
Možno ste si vo vašom okolí
všimli, že dlhšiu dobu nepovšimnuté torzá lámp zmenili
výzor. To na fotografii je z petržalského Ovsišťa. Zaujímalo nás, čo s nimi spoločnosť
Siemens plánuje. „Mesto
uvoľnilo finančné prostriedky
na výmenu stožiarov, ktoré
boli v minulosti pre statické
poškodenie
demontované,
preto sme v letných mesiacoch začali vymieňať lampy
vo viacerých lokalitách, vrátane miestnej časti Ovsište
v Petržalke,“ informoval nás

Po prečítaní podmienok,
ktoré musia dobrovoľníci vo
Vŕbe spĺňať, sa môže zdať,
že sú veľmi prísne. No každá
má svoje opodstatnenie. Prečo sa napríklad onkologický
pacient nemôže zapojiť do
dobrovoľníctva na onkológii
v rámci DS Vŕba?
„Hoci si mnoho ľudí, ktorých
sa dotkla rakovina, myslí, že
práve oni onkologických pa
cientov najlepšie pochopia, nie
je to celkom tak. Onkológia je
na psychiku veľmi záťažové
prostredie. Jednak nechceme,
aby sa u dobrovoľníka ´rozbehla´ jeho vlastná trauma,
jednak sme najmä podpornou
skupinou a našou úlohou je
sprevádzanie. Nechceme, aby
dobrovoľníci riešili s pacientmi svoje vlastné onkologické
skúsenosti, sprevádzanie pre
nás metaforicky znamená ´dať

VOLAJTE 0919 188 535
Prevádzka: Jelenia 24,
1. poschodie, Bratislava

európska jednotka v renováciách

BRATISLAVA
„Uplynulý týždeň sme
s deťmi vyskúšali kúpaliská v Bratislave. Bohužiaľ,
na každom sme sa stretli
s fajčením, ktoré personál kúpaliska toleroval,“
napísala nám Gabriela Pleschová. „Hoci je na bratislavských kúpaliskách zakázané fajčiť, mnoho ľudí si
z toho ťažkú hlavu nerobí.“
Na problém reaguje riaditeľ
STaRZ Peter Vojtko. „O zákaze
fajčenia sú návštevníci informovaní zákazovým nápisom
umiestneným v areáli kúpalísk.
Nakoľko návštevníci kúpalísk
nerešpektujú a nedodržiavajú
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zákaz aj napriek upozorneniam
personálu, ktorý ani nemôže
postihovať fajčiarov, pristúpili
sme k opatreniam, aby sme eliminovali obťažovanie dymom.
Vymedzili sme priestor vyhradený len pre fajčiarov, keďže
návštevníci kúpalísk sú aj faj
čiari. V prípade, ak pracovníci pristihnú fajčiara mimo
priestoru vyhradeného pre fajčiarov, upozornia ho na zákaz
fajčenia v areáli, postihovať ho
však nemôžu. Zákon o ochrane
nefajčiarov presne špecifikuje
miesta a priestory, kde je zakázané fajčiť, kúpaliská však
medzi ne nepatria,“ vysvetľuje
Vojtko.
(ms)

Starožitnosti
Panenská 22

Odkúpime v hotovosti:
sklo, porcelán, striebro, obrazy, hodiny, šperky,
lampy, nábytok, i celé
pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdrama aj u Vás doma
tel: 0907 981 477
Sme tu pre Vás už 25 rokov

pacientom oslovila, máte pravidelne čas tri hodiny týždenne a vek nad 20 rokov, naj
bližšie info stretnutie „Vŕb“
sa uskutoční 6. 9. 2018 (pre
službu rozdávania káv a čajov) a 15.10.2018 pre službu
sprevádzania hospitalizovaných pacientov na oddelení.
Viac informácií získate aj
na www.dsvrba.sk alebo sa
môžete osobne informovať
u koordinátorky dobrovoľníkov na 0948 100 539. (in)

Foto: DS Vŕba

Čas na burčiak
BRATISLAVA
Viete, prečo zákon stanovuje predaj burčiaku presne
od 15. augusta?
Tento rok je výnimkou, s predajom sa začalo už od 6. augusta. Nadpriemerné slnečné
počasie a teplo totiž spôsobili,
že hrozno dozrieva skôr. Fixný
termín predaja burčiaku stanovil štát po tom, ako opakovane
dochádzalo k podvodom pri
predaji burčiaku. Špekulujúci
výrobcovia totiž zbierali nedostatočne zrelé hrozno, ktoré
neobsahovalo dosť cukru, a tak
ho umelo dosladzovali. Zákon
považuje 15. august za dátum,
kedy je už väčšina hroznovej
úrody dozretá, a teda aj dosť
sladká na spracovanie. (mf)

NOVOOTORENÁ

ZUBNÁ AMBULANCIA
ČELUSTNÁ ORTOPÉDIA
Stromová 16, Bratislava

BEZ ČAKANIA

Príjmeme aj zdr. sestru

0915825873

NOVÉ MESTO
V rámci rekonštrukcie
podchodu a okolia na
Trnavskom mýte vyasfaltovali veľkú plochu
pred zastávkami pri Tržnici. Verejnosť zostala zaskočená a reaguje
kriticky. „Čierny asfalt
pri najväčšej križovatke
v meste?“ neverí jedna
z diskutujúcich na facebookovej stránke Bratislava Works.
Diskutujúci konštatovali,
že už teraz ľudia čaka
júci na MHD nepostávali
pod prístreškami, ale pri
vchode do tržnice, kde
bol tieň. Asfalt, ktorý prehrieva okolie, ich počas
horúcich dní desí. Viacerí
navrhovali skôr rozoberateľnú dlažbu a rozšíriť
zeleň, ktorá by počas daž
ďov aj vsakovala vodu.
Zaujímavým
postrehom
bol fakt, že keď sa budú
opravovať siete, bude
o chvíľu jednoliaty asfalt
plný záplat. A tiež, že ľu-

Prvé Martinské
hody sa začnú
11. novembra

dia si neodvyknú parkovať na chodníkoch, keď
medzi chodníkom a cestou nebude žiaden rozdiel
ako v tomto prípade.
Práve inžinierske siete sú
podľa Bratislava Works
dôvodom, prečo nemôžu byť stromy vsadené

do zeme. Na zeleň však
podľa stránky nezabúdajú.
„Pribudnú tu stromy vo

veľkokapacitných kvetináčoch, obnoví sa trvalkový záhon pri Tržnici aj s

vybudovaním závlahy, pri
vstupe Istropolis sa vybuduje nový trvalkový zá-

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Staromestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, ktorým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piatku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayovom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h starosta Starého Mesta Radoslav Števčík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej
arcidiecézy Plus,
Stanihon
aj so závlahou.
slav Zvolenský.
17.00 h bude
časť
novej O
komunikácie
svätá omša
v Katedrále
sv. Marpri
Istropolise
bude
zo
tina.
zatrávňovacích
blokov,“
V sobotu 12. novembra
budú od
informujú.
Tak uvidíme,
10.00
do
17.00
v
dome
umenia
či sa naplnia pesimistické
pre
deti
BIBIANA
na
Panskej
41
predstavy diskutujúcich,
tvorivé
dielne
Martinove
husi
že kvetináče budú plnéSv. Martin apatrón
kloohorkov
kvetytkáčov
budúa hybučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
núť, alebo budeme milo
uskutočnia v Gašparkove na Rudprekvapení.
(in)
nayovom námestí divadelné pred Foto: FB Bratislava works
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
prezliekárne... S minimálnymi
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
investíciami by sa to však dalo
vyberie lampiónový sprievod z
zmeniť. (A, samozrejme, treba
Rudnayovho námestia cez Pandohodnúť nejaký kompromis
skú ulicu, Hviezdoslavovo násmestie,
rybármi,
ktorí bránu
sa dnes
o breRybársku
a Sedlárshy
jazera
starajú),“
skonštaku ulicu do Zichyho paláca na
toval
na sociálnej
sieti s tým,
Ventúrskej
9.
že
by
sa
tu
mohla
vybudovať
V nedeľu 13. novembra
o 10.30 h
iukončí
peknáMartinské
pláž. hody slávnost(brn)
ná svätá omšaFoto:
Matúš
Husár
v katedrále. (brn)

Chceli by ste sa kúpať na Štrkovci?
RUŽINOV
V ankete na našej webovej stránke banoviny.sk sa
drvivá väčšina hlasujúcich
vyjadrila za.
Tému nedávno opäť otvoril mestský poslanec Martin
Chren. „Vekom skúsenejší
Ružinovčania si ešte pamätajú,
že sa na Štrkovci bežne zvykli

kúpať. Naše jazero si potom
prešlo obdobím silného znečistenia, keď sa dokonca uvažovalo aj o jeho zasypaní. No
posledné roky sa kvalita vody
v Štrkovci kontroluje, a je dobrá. Kúpanie na Štrkovci nie je
povolené len preto, že tam
chýba infraštruktúra - vybavenie, bezpečné vstupy do vody,

Americkí vojaci zaspievajú aj Princa
BRATISLAVA
V utorok 28. augusta
o 19.00h odohrá na Hlavnom námestí svoj koncert
skupina Touch n’ Go, ktorá
je súčasťou kapely Vzdušných síl Spojených štátov
amerických v Európe.
V repertoári má široké spektrum americkej pop music a na
koncerte zahrá hity od hviezd
ako Justin Timberlake, Bruno
Mars, Johnny Cash, Prince či
Michael Jackson.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Od svojho založenia v roku
1976 skupina Touch n‘ Go
cestuje po Európe, Škandinávii
a juhozápadnej Ázii, kde vystupuje na koncertoch a festivaloch
pre verejnosť, podporuje vojenské jednotky a hrá na oficiálnych podujatiach amerických
veľvyslanectiev. Vďaka talentu,
nadšeniu a americkému štýlu
muzikantov je ich šou jedinečná. Príďte sa presvedčiť, vstup
na koncert je voľný. 
(brn)

Foto: US Embassy
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Vo štv
na Be

STARÉ MEST
Mestská časť
štvrtok 20. ok
nostne otvorí
Belopotockého
tak niekoľkoro
ľov tejto loka
zelenej plochy
rozhlasu a ul
kého a Lehots
parkom bude
výbeh pre p
parku.
Práce na vybu
dokončené ešte
va však park za
verejnosti, keď
dostatočne zak
za vybudovaní
nulý týždeň výs
rý pochádza z v
dunajského náb
ustúpiť výstavb
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Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
Streda – 15.8.2018

BRATISLAVSKÉ NOVINY

s vami podelia o svoje najlepšie a najadrenalínovejšie
cestovateľské zážitky a prezradia, čo sa oplatí vidieť,
čo treba ochutnať a kam sa
oplatí ísť niekoľkokrát za
život.
20/2016

pozíciami, organickými
štruktúrami a zvukovými
experimentami s viacerými nástrojmi a dokonca aj
lúskaním prstov a mechanickými zvukmi.

Výstava je
prezentáciou autorkinej tvorby
posledných
rokov
s dôrazom
na diela,
ktoré vznikali na cestách
a rezidenčných pobytoch
v zahraničí.

Red Cat
Utorok – 21.8.2018
Cabaret
Club, 20:00
DIE ANTWOORD
Zvodné
Aegon Aréna NTC, 19:00
vystúpenia
Duo Ninja a Yolandi Visser
Pondelok
– 27.8.2018
rozkošných
o konkrétnej
bratislavskej
BRATISLAVA
by mala byť zverejnená už
v jeho hlavných
činností sú tvorPiatok
–
24.8.2018
Na stretnutí
pracovníkov
najbližšom čase. Zástupcov
a aktualizácia riadiacej doslečien STARÉ MESTO
show neprezradili
nič. Vraj
je
ORLY AbaHOLUBICE
Mestská polícia bude môcť
oddelenia
Sprostredkovateľmestských častí však zaujímali
kumentácie.
Ďalej ide o príprasprevádza
toleptak lepšie.
Dvojica
získala
Kunsthalle
Bratislava
BAILANDO!
šie
dohliadať
na
verejný
poriaského
orgánu
hlavného
mesta
aj výzvy týkajúce sa bezpečnej
a vu kultúrne
výziev nainterakpredkladanie pronoblesa, humor, kvalitná
svetovú popularitu najmä
Vzájomné
La Bomba
dok
v
meste.
Rozšírila
počet
(SO)
pre
Integrovaný
regioekologickej
dopravy,
prostredjektových
zámerov
hudba a pôsobivé choreogra- kotroverznými videoklipmi
cie a vzťahy sú témou vý- a žiadostí o
kamier, nádychom.
ktoré sú napojené
na nálny
nenávratný
finančný
a silnými
textamioperačný
odkazuj- program níctvom ktorej bude možné
fie s pikantným
stavy Orly
a holubice,
ktorá príspevok
mestský diva
kamerový
Ešte na(IROP)
so zástupcami
mest- financovať napríklad aj výstava odiela
posudzovanie
projektových
A, samozrejme,
Nefer-systém.úcimi
prezentuje
súčasných
juho-africkú
(sub)
na Zef.
ských častí Bratislavy rozobe- bu cyklotrás.
zámerov
a ich odborné hodnoslovenských
a nemeckých
kultúru
Nefer. koncom leta spustili kameru
Námestí Franza Liszta. Mestskí rali možností poskytnutia Na čerpanie z programu IROP
v časti aplikácie bodovaumelcovtenie
a umelkýň.
Nedeľa
– 19.8.2018
policajti
v súčasnosti používajú pomoci pri projektoch jednoboli v kubánska
krajských mestách zria- ných kritérií v rámci konania o
Sto percentná
95 kamier.
Všetky kamery sú tlivých mestských častí. hudba a dené
sprostredkovateľské
orgá- žiadosti o nenávratný finančný
kubánsky
tanečný
UMELECKÉ
REMESLÁ
otočné, digitálne
v mestských úra- príspevok/vypracovanie hodnofestival!ny
Tripriamo
dni - tridsať
JAPONSKÉHO
REGIÓ-a poskytujú Starostov napríklad informovali
Štvrtok – 16.8.2018
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo o výzve na výstavbu a rekondoch.
V prípade Bratislavy
túto tiacich správ k projektovým
tanečných
workshopov,
tri
NU TÓHOKU
všetkých
sa múzeum,
dá v prípade potre- štrukciu materských škôl, párty
ktorá a dva
úlohu
plní magistráte. Jednou z zámerom.
(kk)
koncerty.
národné
FANTASTICKÝ ŠTVRTOK Slovenské
Streda – 22.8.2018
urobiť záznam.
Výstavaby
prezentuje
odvetLetná čitáreň U červeného
Sobota – 25.8.2018
Kamerui obnovenej
na Námestí Franza
raka, 18:00
HOVORY ZO STAREJ
via zaniknutej
Utorok – 28.8.2018
Liszta
nainštalovali
preto,
lebo
Fantastický kvíz a beseda
RADNICE
umeleckej remeselnej výDNI MAJSTROV ÚĽUV
ide
o
prístupové
miesto
turistov
o fantastike a o súťaži Marti- roby regiónu Tóhoku – ke2018
FESTIVAL DYCHOVEJ
Bratislavy
a aj týmto spôsoStaré Mesto
HUDBY
nus Cena Fantázie.
ramiku, do
lakované
artefakty,
chcú zvyšovať
ich bezpeč28. ročník festivalu tradičtextílie, bom
liatinové
predmety,
Novovznikajúce Malé Kras- poradia aj s možnosťami finan- PD Vinohrady vás zasvätí do
V okolí
Hlavnej železničnej
Piatok – 17.8.2018
výrobkynosť.
z dreva,
kôry,
ných remesiel
a ľudových
ňany vás pozývajú od štvrtka
covania pri kúpe nehnuteľnosti. tajov tradičného vinárstva v
stanice
dochádza
k
zhromažďobambusu.
výrob
Dni
majstrov
ÚĽUV.začína už priamom susedstve s modernou
TRIBUTE TO FREEDOM
20.10 do soboty 21.10. priamo V piatok sa program
vaniu viacerých neprispôsobiOpäť
vás
čakajú
zruční
- POCTA SLOBODE
do svojho areálu. Dni otvore- ráno po desiatej. Pri predajnom mestskou architektúrou. Aby
vých osôb, policajti kontrolujú
majstri amieste
ľudovoumeleckí
Hrad Devín, 18:30
ných dverí ponúknu počas
Malých Krasňan na ste nedegustovali naprázdno,
najmä dodržiavanie všeobecne
výrobcovia
z celéhoulici
Slo-si poobede chýbať nebude ani chutný
Jubilejný 10. ročník koncerpredĺženého víkendu atrakRačianskej
záväzného nariadenia o čistote a
tívny18:00
program a zábavu
aj môžete
domáci
guláš 17:00
podľa receptu
dať poradiť
Dúbravský
amfiteáter
Stará radnica,
venska,
remeselné
dielne,od športovtov na hrade Devín „Tribute
poriadku a nariadenie o zákaze
najmenších.
ca, špecialistu
a miestneho
S Kultúrnym
letompivničného.
2018 sa
Hovory zopre
Starej
radnice je Tešiťhrysaa zábavky
pre deti,na výživu
to Freedom“ pozýva 17. aupožívania alkoholu na verejnosti.
môžu
všetci,
ktorí sa zaujímaživotný štýlvystúpea moderátora vMarPočasrozlúčime
troch dní vás
Dúbravke
kon-čaká bohatý
päť večerov
počas
letných
hudobno-tanečné
gusta na vystúpenia Richarda
V rozširovaní počtu kamier v
jú
o
moderné
trendy
v
bývaní
program,
ktorý
si užije celá
tina
Šmahela,
s
ktorým
môžete
mesiacov na rôzne témy.
Müllera, Lenky Filipovej
nia...
certom bratislavských dychomeste–sa20.8.2018
má pokračovať, keďže
a
zdravý
životný
štýl.
rodina
vrátane
absolvovať
aj
špeciálny
tréning
Pondelok
V stredu pozývajú Jozef Tana Billy Barman.
vých súborov. To najlepšienajmenších.
zo
kamerový systém zvyšuje bezSvoje brány doširoka otvoria na posilnenie imunity a na Kreatívne dielne pre šikovné
svojho repertoáru nám zahrá
cer a Elena Kurincová popečnosť v uliciach Bratislavy.
ruky, maľovanie na tvár a
Malé Krasňany vo štvrtok o správne chudnutie.
Boďovanka a FOR Bratislava.
rozprávať15.00.
sa o viacjazyčnej
Počas troch dní tu môže- Sobotou vás od 10.00 až do zábavné hry s animátormi.
Kamery pôsobia v prvom rade
Bratislave.
te navštíviť úplne nové vzorové 19.00 bude svojím koncertom Vezmite so sebou na Dni otvopreventívne.
byty navrhnuté profesionálny- sprevádzať speváčka Barbara rených dverí do Malých KrasV prípade páchania priestupku
Štvrtok – 23.8.2018
mi bytovými dizajnérmi. Weiss. K špeciálnej atmosfére ňan svojich najbližších a progalebo trestného činu zase môže
Nedeľa – 26.8.2018
KIASMOS
DJ SET
Možno
sa nimi dáte inšpirovať isto prispeje ochutnávka výni- ram si užijete dvojnásobne.
operátor na miesto rýchlo
Sobota – 18.8.2018
malokrasňanských
pri zariaďovaní
vlastného JULIANA
býva- močných
Magio pláž,
18:00
MRVOVÁ
/
NOC CESTOVATEĽOV
vyjdú o 2 týždne
poslať hliadku. Kamerové
vín z miestnych viníc.
www.malekrasnany.sk 
nia. kombinuje
Odborníci vám ochotne
Ľahké
beaty
SEN
O
KRAJINE
KC Dunaj,
19:00
NEFERNEFER & BURzáznamy pomáhajú aj Policaj29. augusta 2018
s prekvapujúcimi komDom umenia, 11:00 – 19:00
Skúsení nému
cestovatelia
sa pri objasňovaní
LESQUE SHOW
zboru SR
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
28. augusta o 19:00
jednotného mestského kamerovéU.S. AIR FORCES
Hlavné námestie
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové
sysIN EUROPE BAND
vstup voľný
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Braamerický pop-rock
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratislave a Mestského kamerového systému mestskej polície.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
V súčasnosti totiž mesto financuje tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimálWOODSTOCK - REŽISÉRSKY ZOSTRIH
Kino Lumière, 18:45
Film, ktorý v roku 1970
získal Oscara za Najlepší dokument, brilantne približuje
jedinečný masový zážitok
z dnes už legendárneho hudobného festivalu!

Pod hlavnou
stanicou majú
novú kameru

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

Zažite Dni otvorených dverí
v Malých Krasňanoch

TOUCH N` GO
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Vodník z Pečne
NA SENECKEJ CESTE,
v blízkosti hotela, zbadal kynológ mestskej polície dym
vychádzajúci z areálu hotela.
Napriek tomu, že v ten deň,
14
7. augusta, nebol v službe, rozhodol sa zasiahnuť.
V areáli zbadal osobu, ktorá
sa z priestoru snažila utiecť,
pričom v rukách držala neznámy horiaci predmet. NáPETRŽALKA
sledne
prišli do lokality aj
Futbal, hokejbal,
volejbal
či
príslušníci
Policajného
zbohádzanú,
ale
aj
ďalšie
športy
ru, ktorých kynológ inforsi môžuozahrať
deti asituácii.
mládež
moval
vzniknutej
na novom muž
multifunkčnom
Podozrivý
bol predveihriskunav pri
Základnej
škole
dený
príslušné
oddelena policajného
Nobelovom zboru.
námestíŠlov
nie
oPetržalke.
muža vo veku 35 rokov.
Okrem školákov
sa môžu
tešiť
Okrem
toho, že
upriamil
aj miestni
obyvatelia,pálením
ktorým
na
seba pozornosť
bude ihrisko
k dispozícii aj
mimo
káblov,
je podozrivý
zo
vyučovacíchdrogovej
hodín. Hracia
plopáchania
trestnej
cha ihriska má rozlohu (bk)
600
činnosti.
štvorcových metrov.
(st)

Deti môžu
športovať na
novom ihrisku

Pieta

pohrebná služba
Pomáhame
24 hodín denne
už viac ako 24 rokov
~~~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti
za 777 eur

~~~
Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,
úprava, smútočný obrad,
vybavenie matriky
a kremácia
vrátane štandardnej urny
~~~
V obradnej miestnosti Pieta
ponúkame bezplatne tieto služby:
 prepožičanie štyroch
umelých vencov už aj
so štandardnými stuhami
 zobrazenie fotografie
zosnulého na LCD monitore
 prehratie foto prezentácie
zo života zosnulého
 kondolenčnú listinu
~~~

Opäť raz boli v Petržalke
hody. Remeselníci a obchodníci si porozkladali
svoje stánky. Pečenský les
sa ozýval trhovníkmi, ktorí
sa prekrikovali a chválili
svoj tovar. Vôňa cigánskych
pečienok, klobás a langošov
vábila prítomných. Takmer
v každom druhom stánku
sa rozlievalo víno, medovina či čapovalo pivo. Jednoducho, jarmok, ako sa patrí. Medzi najkrajšie stánky
jednoznačne patril stánok
hrnčiara Viktora Zaraza.
Ten predával tie najkrajšie
džbánky, taniere, hrnce a hrnčeky. Výrobky Viktora Zaraza
boli naozaj skvostom. V jednej
chvíli pred ním zastal zvláštny
kupec. Oblečený bol celý v zelenom. Ešte aj cylinder mal
vysoký a zelený a na ňom dve
pijavice. Hrnčiarovi Viktorovo
to bolo jedno. Nikdy nedbal
o zovňajšok svojich zákazníkov. Tento vôbec nezjednával
cenu. Vybral si všetky hrnčeky strednej veľkosti a zaplatil.
Viktorovi to nedalo a pomyslel
si, že aj v budúcnosti by mohol s ním urobiť takýto rýchly a hlavne výhodný obchod.
A tak sa ho začal vypytovať
na všetko. No kupujúcemu do
reči spočiatku príliš nebolo. No
hrnčiar sa nenechal odbiť. Nakoniec sa kupec rozrečnil.
„Pri dunajskom ramene Pečni mám palác. Na brehu stoja dve staré vŕby. V tej prvej
od paláca ukrývam kľúč. Aj
keď na vzhľad nevyzerá ako

kľúč, je to prútik. A nie hocijaký, ale čarovný. Keď ním
pošibeš vodu, otvorí sa ti vo
vode suchá cesta rovno ku
mne. Ak opäť vypáliš pekné
hrnčeky, prines mi ich rovno
domov. A to čím skôr. Aj sto
kusov...,“ rozhovoril sa neznámy kupec.
Viktor v tú chvíľu pochopil, s kým má dočinenia.
Nevadí, povedal si. Obchod
je obchod. Po jarmoku sa
ponáhľal domov. Zamiesil
si hlinu a pustil sa do výroby hrnčekov. Sadol za kruh
a vyrobil sto hrnčekov. Nalepil ušká a natrel glazúrou.
Nevedel sa na ne vynadívať,
ako sa mu podarili. Starostlivo ich zabalil a vybral sa pomaly k vodníkovi.
Prišiel k vŕbam a presne tak,
ako povedal vodník, našiel
prútik. Pošibal ním hladinu
a naozaj pred ním bola suchá
zem, ktorá viedla ku krásnemu palácu. Vošiel na nádvorie
a už sa zberal k domu. Vodník
však doma nebol. Privítala ho
jeho manželka. Tak sa slušne
opýtal, či môže na vodníka
počkať, že sa zatiaľ poobzerá
v záhrade. Vodníkova manželka súhlasila. Nakázala sluhovi, aby sa postaral o kone
a išla si po svojom.
Hneď za domom
Viktor
zbadal
svoje
hrnčeky
prevrátené na-
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Telefón: 0911 668 469
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opak. Len jeden stál dnom
dolu, ako sa patrí. Viktor odchýlil obrátený hrnček, vyletela z neho holubica, z ďalšieho
tiež. Len čo trepot krídiel začula vodníkova žena, rozkričala sa na hrnčiara: „Hej, hrnčiar, čo to stváraš? Vari si sa
zbláznil? Veď vypúšťaš duše
ľudí, čo môj starý v Pečni od
jari utopil. Ani si ho nepraj!“
Viktor na nič nečakal. Nechal
mu tam všetky hrnčeky, za
ktoré by dostal poriadny balík
a rýchlo utekal preč. Nasadol
do koča a popohnal kone.
Obzeral sa, aby náhodou nestretol vodníka. Pochopil, že
ten jeden obrátený, bol určený pre neho. Keď sa vodník
vrátil domov a dozvedel sa,
čo sa stalo, hrozne sa rozčúlil
a prisahal, že
sa hrnčiarovi strašným
spôsobom
pomstí.
Starostlivo
sa poobliekal,
aby mohol ísť
medzi ľudí a vybral sa
za Viktorom.
Hrnčiar Viktor, našťastie,
nebol doma. Keďže na vodníkove hrbčeky minul všetku
hlinu, pobral sa k Svätému
Juru, či až k Pezinku nakopať
ďalší materiál, svetlý a mastný. Z takej hliny sa dali ro-

biť aj malé hrnčeky, parádne
kachličky, svietniky a všetko,
na čo si len človek pomyslí.
Hrnčiarova žena návštevníka
spoznala, aj keď bol riadne
vyobliekaný. Viktor jej ho
totiž veľmi dobre opísal. Popremýšľala a hneď vymyslela skvelý plán. V peci mala
práve dopečené koláče, ktoré
rozvoniavali široko ďaleko.
Na panvici poriadne rozohriala lekvár a ním potrela
koláče. Ponúkla ich vodníkovi. Ten neodolal vôni a zobral
si najväčší z nich. A ten ho
začal už po prvom odhryznutí
poriadne páliť. Prehadzoval
si ho z ruky do ruky. Vrátiť ho
späť na pekáč mu bolo veľmi
ľúto. Tak si ho dal ešte raz do
úst. Vriaci lekvár sa vodníkovi rozlial po jeho žabej papuli. Skríkol od bolesti. Koláč
rýchlo vypľul, ale lekvár ho
ďalej neuveriteľne pálil. Hltal
okolo seba studený vzduch,
no ani to nepomáhalo. Radšej zdúchol. U hrnčiara sa
už viac neobjavil a radšej na
neho rýchlo zabudol.
Tak sa Zarazovci zbavili nevítaného hosťa a ich firemný
nápis na keramickej dielni visel na kraji Petržalky, až kým
tam nezačali stavať novú
mestskú štvrť. A tú poznajú
nielen Bratislavčania, ale aj
mnohí, ktorí hlavné mesto
navštívili.
(lb)

Nedostávate Bratislavské noviny?
Nahláste nám vašu adresu
na telefónnom čísle
02/32688830.

Túto históriu a kresby sme
čerpali z knihy Legendy a mýty
starej Bratislavy od Igora
Janotu z vydavateľstva
PT Marenčin.
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PETRŽALKA
Od januára 2017 do júla
2017 sa v Petržalke narodilo
1 723 detí, z toho 864 chlapcov a 859 dievčat. Od januára 2018 do júla 2018 prišlo
na svet v Petržalke 1651 detí,
850 chlapcov a 800 dievčat.
V Petržalke je teda isté, že
počet narodených detí mierne
klesol a na rozdiel od minulých rokov, keď sa rodilo viac
dievčat, teraz vedú chlapci.
Rodičia aj tento rok dávali deťom nielen klasické (aj
keď tých je čoraz menej) či
trendové mená, ale aj netradičné. K takým rozhodne patria mená ako Or, Nitrabor či
Samael. Z hľadiska úmrtnosti
v minulom roku zomrelo v
období od januára do júla 407
ľudí (207 mužov a 200 žien),
tento rok je to o kúsok menej.
Za rovnaké obdobie zomrelo
v Petržalke 361 ľudí, z toho
186 mužov a 175 žien.  (mh)

PETRŽALKA
Petržalská samospráva sa
rozhodla prostredníctvom
SMS notifikácie informovať
obyvateľov o tom, čo ich zaujíma.
O tom, aké informácie chcete
dostávať, rozhodnete sami,
podľa svojho záujmu. Občan
si môže zvoliť, či bude dostávať správy zo svojho blízkeho
okolia, alebo si vyberie aktuality z kultúry, športu či zo života v samospráve alebo informácie o verejných vyhláškach,
prípadne verejnom obstarávaní. Na výber je desať kategórií.
SMS notifikácia sa nachádza
v pravom hornom rohu webovej stránky MČ Petržalka.
Zaregistrujete sa, prihlásite,
zadáte svoje telefónne číslo, nastavíte ulicu a kategórie. Do sms vám príde link z
webu Petržalky, kde si článok
či oznam budete môcť prečítať celý.
Služba SMS notifikácia je
ďalšou možnosťou, ako sa
dostať k informáciám bez
toho, aby ste ich museli pracne vyhľadávať.
(km)
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Vydržať nekomfort na hrádzi sa oplatí
PETRŽALKA
Na petržalskej hrádzi začal
Slovenský vodohospodársky podnik minulý týždeň
na niekoľkých úsekoch
meniť asfalt a tiež zavádza
káblové systémy pre kamery, aby sa po hrádzi prestali
premávať autá bez povolenia.
Predtým, než začnete nadávať, že k obmedzeniam kvôli výstavbe diaľnice D4 sa
pridávajú ďalšie, je dobré si
uvedomiť, že tieto úpravy nie
sú potrebné z vodohospodárskeho hľadiska. SVP ich robí
pre cyklistov, korčuliarov
a návštevníkov, hoci koruna
hrádze nie je v prvom rade
športovou plochou. A prečo sa práce robia uprostred
leta? Mali by byť ukončené
do konca augusta a na jeseň,
keď sa ľudia vrátia z prázdnin, budú už jazdiť po lepších
povrchoch. Áno, vodohospodári to mohli nechať na jar
budúceho roka, ale to by sme
sa ďalšiu jeseň natriasali na
zničenej ceste. Kto jazdí popri Dolnozemskej, vie, o čom

Od bufetu Vyza k Bufetu pri
vzdúvadle sa zavádzajú kable pre kamery.
Obchádzka tam nie je. Buďte opatrní.
hovorím. Tak si to zvážte.
A o ktoré úseky konkrétne
ide? Pokiaľ ide o výmenu
asfaltu, ide o kratšie úseky
pri petržalskej štrkovni a pri
čističke odpadových vôd.
„Pri oboch sú vyznačené obchádzkové trasy, cyklistov
práce výrazne neobmedzujú
a podľa skúseností z prvých
dní, reagujú ústretovo,“ hovorí Zoltán Lajos, špecialista
SVP.
Pre niekoho možno kritickejšia bude obchádzka kilometrového úseku popri
Dolnozemskej, ktorý bude
SVP opravovať od bufetu
Bosorka až po priechod pre
chodcov v Ovsišti. Najmä tu
je viditeľná nerovnosť asfaltu

spôsobená prerastením koreňového systému. Poškodených je približne 40 percent
asfaltového povrchu a opravy
sú už neodkladné. Po oprave sa výrazne uľaví najmä
korčuliarom.
„Cyklisti budú presmerovaní
na obchádzku cez existujúci
prechod pri čerpacej stanici
a následne cez podjazd pri
bufete „Bosorka“ sa vrátia na
cyklocestu vedenú popri pravostrannej dunajskej hrádzi.
V ďalších úsekoch (čistička a
štrkovňa) sa cyklisti presmerujú na existujúcu cyklotrasu
vedenú popri pravostrannej
dunajskej hrádzi,“ zhrnul stavebné práce riaditeľ OZ Bratislava Jozef Dúcz.

Bez obchádzkovej trasy je
však úsek medzi bufetmi Vyza
a Pri vzdúvadle. Ide zhruba
o 400 metrov, kde budú prebiehať výkopové práce na
zavedení káblového systému
pre kamery, ktoré budú monitorovať pohyb vozidiel po
hrádzi. Druhým úsekom, kde
sa budú pokladať káble, bude
z bufetu Flinstone 2 na korunu hrádze. Prejazd bude možno dočasne nekomfortnejší,
ale po dokončení veríme, že
dôjde k obmedzeniu vzjazdu
vozidiel, ktoré na hrádzi nemajú čo robiť. Teda, že tento
systém začne využívať aj polícia, respektíve miestne úrady. 
(in, brn)

Foto: FB SVP

sietí. Celková cena prác vyšla
na 12 350 eur,“ informovali

v tlačovej správe. 
(mh)

Foto: MČ Petržalka

Gessayova má nové ihrisko
PETRŽALKA
Mestská časť opravila
ďalšie ihrisko, a to pri Základnej škole Gessayova.
Ide o multifunkčné ihrisko
s rozmermi 33 x 18m, ktoré
môže využívať aj verejnosť.
„Rekonštrukcia ihriska zahŕňala vyčistenie trávnika
a doplnenie jeho chýbajúcich
častí. Takisto sme povrch

hĺbkovo prečistili a dopieskovali kremičitým pieskom.
Chýbajúce diely mantinelu
sme doplnili a poškodené
kusy vymenili za nové. Mysleli sme aj na bezpečnosť
a ihrisko poistili zabudovaním systému proti krádeži,
ktoré slúži na upevnenie madiel. Takisto sme zabezpečili
dodávku nových bránkových

DOBRÝ STAROSTA
MUSÍ PLNIŤ SĽUBY
OLIVER KRÍŽ

Kandidát na starostu Petržalky

www.mladapetrzalka.sk

Objednávateľ: MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana, Fedinova 5,
851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 42364078. Dodávateľ: NIVEL
PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 35 712 058
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PETRŽALKA
Od januára 2017 do júla
2017 sa v Petržalke narodilo
1 723 detí, z toho 864 chlapcov a 859 dievčat. Od januára 2018 do júla 2018 prišlo
na svet v Petržalke 1651 detí,
850 chlapcov a 800 dievčat.
V Petržalke je teda isté, že
počet narodených detí mierne
klesol a na rozdiel od minulých rokov, keď sa rodilo viac
dievčat, teraz vedú chlapci.
Rodičia aj tento rok dávali deťom nielen klasické (aj
keď tých je čoraz menej) či
trendové mená, ale aj netradičné. K takým rozhodne patria mená ako Or, Nitrabor či
Samael. Z hľadiska úmrtnosti
v minulom roku zomrelo v
období od januára do júla 407
ľudí (207 mužov a 200 žien),
tento rok je to o kúsok menej.
Za rovnaké obdobie zomrelo
v Petržalke 361 ľudí, z toho
186 mužov a 175 žien.  (mh)

PETRŽALKA
Petržalská samospráva sa
rozhodla prostredníctvom
SMS notifikácie informovať
obyvateľov o tom, čo ich zaujíma.
O tom, aké informácie chcete
dostávať, rozhodnete sami,
podľa svojho záujmu. Občan
si môže zvoliť, či bude dostávať správy zo svojho blízkeho
okolia, alebo si vyberie aktuality z kultúry, športu či zo života v samospráve alebo informácie o verejných vyhláškach,
prípadne verejnom obstarávaní. Na výber je desať kategórií.
SMS notifikácia sa nachádza
v pravom hornom rohu webovej stránky MČ Petržalka.
Zaregistrujete sa, prihlásite,
zadáte svoje telefónne číslo, nastavíte ulicu a kategórie. Do sms vám príde link z
webu Petržalky, kde si článok
či oznam budete môcť prečítať celý.
Služba SMS notifikácia je
ďalšou možnosťou, ako sa
dostať k informáciám bez
toho, aby ste ich museli pracne vyhľadávať.
(km)

1. časť
tajničky

Elemír
(dom.)

Vedú chlapci

Novinky
v SMS-ke

odklonenie
spriada
(pren.)

vychvaľuje
prístavné
zariadenie

titul
indických
feudálov

3. časť
tajničky

utáraná,
uvravená
vyrobená
v Indii

stala sa
žltou
obviazalo
nejakí
vodca
Hunov

rezaním
odstráni

okul

tvorivo
kozácky
kapitán

poľujú

semitský
boh

udieraj,
búchaj

urobil
splošteným

skratka
pre a podobne

Pomôcky:
drive,
rao, em,
isit

zošívaj
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Vydržať nekomfort na hrádzi sa oplatí
PETRŽALKA
Na petržalskej hrádzi začal
Slovenský vodohospodársky podnik minulý týždeň
na niekoľkých úsekoch
meniť asfalt a tiež zavádza
káblové systémy pre kamery, aby sa po hrádzi prestali
premávať autá bez povolenia.
Predtým, než začnete nadávať, že k obmedzeniam kvôli výstavbe diaľnice D4 sa
pridávajú ďalšie, je dobré si
uvedomiť, že tieto úpravy nie
sú potrebné z vodohospodárskeho hľadiska. SVP ich robí
pre cyklistov, korčuliarov
a návštevníkov, hoci koruna
hrádze nie je v prvom rade
športovou plochou. A prečo sa práce robia uprostred
leta? Mali by byť ukončené
do konca augusta a na jeseň,
keď sa ľudia vrátia z prázdnin, budú už jazdiť po lepších
povrchoch. Áno, vodohospodári to mohli nechať na jar
budúceho roka, ale to by sme
sa ďalšiu jeseň natriasali na
zničenej ceste. Kto jazdí popri Dolnozemskej, vie, o čom

Od bufetu Vyza k Bufetu pri
vzdúvadle sa zavádzajú kable pre kamery.
Obchádzka tam nie je. Buďte opatrní.
hovorím. Tak si to zvážte.
A o ktoré úseky konkrétne
ide? Pokiaľ ide o výmenu
asfaltu, ide o kratšie úseky
pri petržalskej štrkovni a pri
čističke odpadových vôd.
„Pri oboch sú vyznačené obchádzkové trasy, cyklistov
práce výrazne neobmedzujú
a podľa skúseností z prvých
dní, reagujú ústretovo,“ hovorí Zoltán Lajos, špecialista
SVP.
Pre niekoho možno kritickejšia bude obchádzka kilometrového úseku popri
Dolnozemskej, ktorý bude
SVP opravovať od bufetu
Bosorka až po priechod pre
chodcov v Ovsišti. Najmä tu
je viditeľná nerovnosť asfaltu

spôsobená prerastením koreňového systému. Poškodených je približne 40 percent
asfaltového povrchu a opravy
sú už neodkladné. Po oprave sa výrazne uľaví najmä
korčuliarom.
„Cyklisti budú presmerovaní
na obchádzku cez existujúci
prechod pri čerpacej stanici
a následne cez podjazd pri
bufete „Bosorka“ sa vrátia na
cyklocestu vedenú popri pravostrannej dunajskej hrádzi.
V ďalších úsekoch (čistička a
štrkovňa) sa cyklisti presmerujú na existujúcu cyklotrasu
vedenú popri pravostrannej
dunajskej hrádzi,“ zhrnul stavebné práce riaditeľ OZ Bratislava Jozef Dúcz.

Bez obchádzkovej trasy je
však úsek medzi bufetmi Vyza
a Pri vzdúvadle. Ide zhruba
o 400 metrov, kde budú prebiehať výkopové práce na
zavedení káblového systému
pre kamery, ktoré budú monitorovať pohyb vozidiel po
hrádzi. Druhým úsekom, kde
sa budú pokladať káble, bude
z bufetu Flinstone 2 na korunu hrádze. Prejazd bude možno dočasne nekomfortnejší,
ale po dokončení veríme, že
dôjde k obmedzeniu vzjazdu
vozidiel, ktoré na hrádzi nemajú čo robiť. Teda, že tento
systém začne využívať aj polícia, respektíve miestne úrady. 
(in, brn)

Foto: FB SVP

sietí. Celková cena prác vyšla
na 12 350 eur,“ informovali

v tlačovej správe. 
(mh)

Foto: MČ Petržalka

Gessayova má nové ihrisko
PETRŽALKA
Mestská časť opravila
ďalšie ihrisko, a to pri Základnej škole Gessayova.
Ide o multifunkčné ihrisko
s rozmermi 33 x 18m, ktoré
môže využívať aj verejnosť.
„Rekonštrukcia ihriska zahŕňala vyčistenie trávnika
a doplnenie jeho chýbajúcich
častí. Takisto sme povrch

hĺbkovo prečistili a dopieskovali kremičitým pieskom.
Chýbajúce diely mantinelu
sme doplnili a poškodené
kusy vymenili za nové. Mysleli sme aj na bezpečnosť
a ihrisko poistili zabudovaním systému proti krádeži,
ktoré slúži na upevnenie madiel. Takisto sme zabezpečili
dodávku nových bránkových

DOBRÝ STAROSTA
MUSÍ PLNIŤ SĽUBY
OLIVER KRÍŽ

Kandidát na starostu Petržalky

www.mladapetrzalka.sk

Objednávateľ: MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana, Fedinova 5,
851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 42364078. Dodávateľ: NIVEL
PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 35 712 058
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Za strapec hrozna aj dva roky „natvrdo“

Hlavné mesto SR
Bratislava

v súvislosti s organizovaním
Vianočných Trhov 2018
vyhlasuje výberové konanie na prenájom stánkov
na Hlavnom a Františkánskom námestí v Bratislave
na obdobie od 23.11.2018
do 22.12.2018. Podmienky výberového konania a
tlačivo prihlášky sú k dispozícii na webovej stránke
hlavného mesta SR Bratislavy www.bratislava.sk
a na pracovisku Služby občanom. Prihlášky je potrebné doručiť do 20.9.2018 do
16:00 hod. do podateľne
Magistrátu hlavného mesta
SR Bratislavy, Primaciálne
námestie 1, 814 99 Bratislava, alebo zaslať poštou.
V prípade doručovania
prihlášky poštou sa za deň
doručenia prihlášky považuje deň doručenia poštovej
zásielky vyhlasovateľovi.

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

VAJNORY
Každý rok prichádza Poľnohospodárske
družstvo
Vajnory zhruba o tretinu
úrody vo viniciach. Mnohí z nás totiž stále žijú
v predstave, že ak niečo nie
je oplotené, môžem vojsť
a ponúknuť sa. Však len
jeden strapec, argumentujú
prichytení.
Lenže takýchto zlodejov prechádza vinohradmi stovky, ba
až tisíce denne a keď si každý
vezme jeden strapec, družstvo „oberú“ aj o 900 litrov
vína, ktoré by sa z nich dali
vyrobiť.
„Podľa Trestného zákona
sa krádež úrody z pozemku,
ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, potrestá odňatím slobody až na
dva roky. Už dávno neplatí,
že krádež jedného strapca je
len priestupok, ktorý sa vy-

Zbierka školských potrieb
RUŽINOV
Ružinov organizuje verejnú
zbierku školských potrieb
pre deti v núdzi. Zbierka
bude prebiehať od stredy
1. augusta do pondelka 27.
augusta.
Darcovia môžu počas tohto
obdobia odovzdať školské
pomôcky na troch odberných miestach počas pracovných dní od 9:00 do 17:00:
v Dome kultúry Ružinov, na
vrátnici saleziánskeho domu
na Miletičke a v sídle Bratislavskej arcidiecéznej charity
do 15:00h.
V rámci zbierky môžu ľudia darovať rôzne druhy
školských potrieb, ako
napríklad písacie potreby (perá, ceruzky, farebné
perá, atď), pomôcky na
kreslenie (farbičky, fixky,
pastelky, atď), zošity, rysovacie pomôcky (pravítka, kružidlá, gumy, atď),
školské tašky, peračníky
a ďalšie veci, ktoré s vďačnosťou využijú tí, ktorí to
najviac potrebujú.
(mš)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

rieši pokutou,“ upozorňuje
obchodný riaditeľ vajnorského družstva Igor Hraško.
„Aj preto sme posilnili hliadkovanie, máme jednu stálu
hliadku a naši pracovníci robia námatkové kontroly aj na
autách, ktoré môžu vyzerať
ako súkromné.“
Práca vo vinohradoch je celoročne namáhavá, stojí veľa
času aj úsilia, a pracovníkom
družstva až srdce drása, keď
vidia, že niekto odtrhol celý

strapec hrozna, zistil, že je
ešte nedozreté a kyslé a zahodil ho. „Aktuálne zbierame Irsai, ale napríklad rulandské biele a šedé ešte nie
sú dozreté a necitliví zlodeji
nám tak spôsobujú ďalšie
škody.“
Dostupnosť viníc vo Vajnoroch sa, bohužiaľ, zlepšuje,
aktuálne cez ne kvôli výstavbe neďalekej veľkej križovatky dokonca vedie obchádzková cyklotrasa a cyklisti majú

tiež pocit, že keď si vezmú
jeden strapec, nič sa nestane.
„Šokujú nás však aj ľudia,
ktorí sa privezú v drahých luxusných autách až k vinici, do
bedničky si nazbierajú hrozno a spokojne odídu,“ opisuje
skúsenosti pracovníkov družstva Igor Hraško. Zrejme by
boli nemilo prekvapení, keby
skončili v rukách policajtov,
rovno s trestným oznámením
na krku.
Vrásky spôsobujú ľuďom,
ktorí na viniciach pracujú, aj
psíčkari. „Boli by sme radi,
keby si uvedomili, že psy
majú agresívny moč. Ak jeden vykoná potrebu pri kmeni
viniča, ďalší to po ňom zopakujú a nám kvôli tomu kmeň
vyschne. Nedovoľte svojim
psom behať do viníc!“ apeluje na svedomie majiteľov
psov Igor Hraško.
(in)

Foto: FB PD Vajnory

Výhrady k obnove Malokarpatského
námestia
LAMAČ
Občianske združenie Nezávislý Lamač poukazuje na
absenciu verejnej diskusie,
verejnej
architektonickej
súťaže a vyzýva na odloženie
rekonštrukcie Malokarpatského námestia po komunálnych voľbách. Odvoláva sa
pritom na petíciu, ktorú podpísalo takmer 800 občanov.
S prácami plánuje Lamač
začať v septembri. „Obnova
námestia je nutný a dôležitý krok, o tom niet pochýb.
V súčasnej podobe je však
táto rekonštrukcia v rozpore s územným plánom zóny
a aj v rozpore s opatreniami
proti klimatickým zmenám.
V návrhu sa totiž nielenže
neráta s rozšírením zelených
plôch a výsadbou, ale, naopak, zelené plochy ubudnú
a pri budovaní pódia majú za
obeť padnúť zdravé, dospelé
lipy,” tvrdí Milan Boskovič z OZ Nezávislý Lamač.
Tvrdí, že diskusia o projekte je nutná. „Poslanci by sa

napríklad mohli dozvedieť,
či chcú obyvatelia Lamača
betónovú plochu s pódiom,
na ktorom sa môžu párkrát
do roka konať koncerty, alebo zelené námestie, príjemné pre každodenný život.
Sme presvedčení, že dobrý
projekt sa bez takéhoto rozhovoru v 21. storočí nezaobíde a pevne dúfame, že sa
nám ho podarí iniciovať.
Práve preto v petícii žiadame o odloženie rekonštrukcie až do ďalšieho volebného obdobia. Chceme mať

dosť času na analýzu situácie a diskusiu.“
Mestská časť na svojej stránke informuje, že prezentácia
pre verejnosť k navrhovanému postupu „Rekonštrukcia centrálnej zóny - M a l o
karpatskénámesti
e“ sa uskutoční 16.08.2017
o 18.00 hod. v priestoroch
kina Lamač. Podnety a návrhy k rekonštrukcii je možné
zaslať písomnou formou do
30.08.2018 na adresu miestneho úradu. 
(brn)

Foto: wikimedia

Bratislava nie
je Štokholm, ale
máme sa čo učiť
V rámci dovolenky som sa
rozhodla miesto pláže navštíviť Štokholm. Pozrieť
si toľko ospevované mesto
a možno aj nabrať inšpiráciu.
A teda máme sa čo učiť. Je
to asi raz tak väčšie mesto
ako Bratislava a je rozložené
na 14 ostrovoch. Aj napriek
tomu tam verejná doprava,
do ktorej je, samozrejme,
začlenená aj vodná doprava,
funguje perfektne. Tu má
Bratislava, čo dohánať, keďže my strategickú polohu na
Dunaji nevyužívame takmer
vôbec. A pritom by bola pre
niektorých obyvateľov určite
alternatívou. Zároveň je ich
integrovaný systém dopravy
jednoduchý, ľahko zrozumiteľný aj pre turistu. Nemusíte
sa vyznať v zložitých mapkách, ani pátrať po tom, aký
lístok potrebujete. Všetko je
absolútne jasné a samozrejmé aj v angličtine. Cyklotrasy sú kapitola sama o sebe.
Sú všade. Takmer na každom
rohu máte možnosť si požičať bicykel. Nepotrebujete
sa nikam registrovať, bicykel
si požičiate cez mobil. A túto
službu nevyužívajú len turisti, ale vo veľkej miere aj
domáci obyvatelia. Pred 5
rokmi sa vedenie mesta rozhodlo, že zvýši podiel cyklistov a bude podporovať iné
formy dopravy ako individuálnu automobilovú a v tom
meste je to aj naozaj vidieť.
A toto by mala byť aj priorita číslo jedna pre naše mesto
na najbližšie obdobie. O po
riadku a starostlivosti o zeleň
napíšem nabudúce.

Katarína Augustinič
Mestská poslankyňa za MČ
Bratislava – Nové Mesto.
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