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Nie je jedno,
kto sa stane
primátorom
alebo starostom

Budúci obraz
dunajského
nábreia
sa spresòuje

REDAKCIA
U len nieko¾ko dní zostáva do volieb
primátora, poslancov mestského zastupite¾stva, starostov a poslancov zastupite¾stiev mestských èastí. Mnohí Bratislavèania komunálne vo¾by podceòujú a tvrdia, e správa vecí verejných
v meste alebo v ich mestskej èasti sa ich
priamo netýka. Je to vak ve¾ký omyl.
~ ~ ~
PREÈO VOLI
Komunálne vo¾by v Bratislave urèia, kto
bude v nasledujúcich tyroch rokoch spravova mesto a jeho mestské èasti. Reforma verejnej správy a s òou spojený prenos
kompetencií tátu na samosprávu, tak ete
zvyuje význam volieb. Je dôleité, aby
mesto a mestské èasti viedli ¾udia, ktorí
tejto práci rozumejú, ktorí u majú isté
skúsenosti a môu volièom ukáza, èo
vedia. Vo vedení mesta a mestských èastí
by mali by tí najschopnejí, ktorí majú
jasnú predstavu, ako mesto rozvíja, aby
sa tu ilo bezpeènejie a lepie. Je dôleité, aby nový primátor a noví poslanci
mestského zastupite¾stva lepie spravovali majetok a financie Bratislavèanov, aby
sa neopakoval prípad straty mestských
peòazí v skrachovanej SKB, aby bratislavský magistrát nebol spájaný korupciou a klientelizmom. Aj preto je potrebné
ís a vybra si spomedzi kandidátov tých
najdôveryhodnejích a najspo¾ahlivejích.
~ ~ ~
KEDY VOLI
Komunálne vo¾by budú v Bratislave u
tento víkend - v piatok 6. decembra od
14. do 22. hodiny a v sobotu 7. decembra
od 7. do 14. hodiny.
~ ~ ~
KDE VOLI
Informácie o tom, kde majú Bratislavèania
voli, mal dosta kadý voliè zaèiatkom
novembra do potovej schránky. Volebné
miestnosti vo väèine volebných okrskoch
sú tie isté ako v septembrových parlamentných vo¾bách. Kadý voliè musí by zapísaný v zozname volièov a musí sa vo
volebnej miestnosti preukáza preukazom
totonosti - obèianskym preukazom.
~ ~ ~
AKO VOLI
Kadý Bratislavèan dostane vo volebnej
miestnosti 4 volebné lístky - jeden na
vo¾bu primátora (krúkuje sa iba jeden),
druhý na vo¾bu poslancov mestského
zastupite¾stva (krúkuje sa najviac to¾ko
kandidátov, ko¾ko je v danom volebnom
obvode mandátov), tretí na vo¾bu starostu
mestskej èasti (krúkuje sa iba jeden),
tvrtý hlasovací lístok na vo¾bu poslancov
miestneho zastupite¾stva mestskej èasti
(krúkuje sa najviac to¾ko kandidátov,
ko¾ko je v danom volebnom obvode mandátov).
Dobrú vo¾bu, priatelia!
Redakcia

STARÉ MESTO
Predstavy o budúcej výstavbe na bratislavskom nábreí sa stále spresòujú.
Týka sa to najmä úseku zaèínajúceho
na úrovni vyústenia tunela a konèiaceho na mieste, kde je v súèasnosti Park
kultúry a oddychu.
Ako sme u viackrát informovali, dvadsa
percent úseku nábreia siahajúceho od
parkoviska pred bývalým Útvarom hlavného architekta mesta Bratislavy po Lafranconi kontroluje developperská spoloènos J&T Global, ktorá v tejto lokalite od
mesta odkúpila pozemky. Na nich u pripravuje rozsiahlu výstavbu, na ktorú
hodlá vynaloi 3,6 miliardy korún. Táto
spoloènos nechala vypracova urbanistickú túdiu, ktorú mestské zastupite¾stvo
schválilo v júni tohto roka. túdia rozde¾uje nábreie na úseku od tunela a po
Lafranconi do piatich sektorov. V prípade
prvého z týchto sektorov - ide práve o
úsek zaèínajúci na úrovni tunela po prvý
objekt Parku kultúry a oddychu - u spomenutý investor predloil na magistrát
materiál, z ktorého je zrejmé, ako mieni
ïalej postupova. J&T chce zaèa stava
u v budúcom roku, výstavba má by
skonèená o tri roky neskôr. Výsledkom by
mal by moderný polyfunkèný komplex.
Malo by tu pribudnú 250 bytov, výková
budova hotela so 420 lôkami, administratívne priestory, priestory pre obchod a
sluby, plochy pre retaurácie, kultúrnospoloèenské zariadenie so 150 miestami
na sedenie a 1500 parkovacích miest v
podzemných garáach.
Otázniky vyvolávala okolnos, e v
takomto komplexe bude i, pracova
alebo doòho s rôznym úèelom prichádza
mnostvo ¾udí a dopravné spojenie je
moné len po u teraz dos preaenej
komunikácii na Nábreí armádneho generála Ludvíka Svobodu. Pokia¾ ide o
dopravné rieenie, v materiáloch, ktoré
investor predloil na magistrát, sa uvádza,
e napojenie od centra do areálu PKO je
moné len v jedinom bode novou svetelne
riadenou kriovatkou v mieste súèasného
sluobného vchodu do PKO. Pre ¾avé
odboèenie je navrhnutý samostatný odboèovací pruh. Dispozícia objektov, ktoré
majú vyrás na nábreí, zároveò musí repektova poiadavku, aby nebola ruená
trasa nábrenej promenády. Jediným moným rieením je, e vozidlá hneï po
odboèení z hlavnej trasy vojdú priamo do
podzemných garáí, odkia¾ by mal by
priamy vstup do jednotlivých objektov a
na nábrenú promenádu zabezpeèený
výahmi. Z týchto informácií si mono
vytvori aspoò priblinú predstavu, èo sa
na nábreí pripravuje. Pod¾a nedávneho
vyjadrenia predsedu predstavenstva J&T
Global Petra Korbaèku to vak nebude
iadny ïalí Aupark èi Polus.
(juh)

Takto vyzerajú pirátske Staromestské (volebné) noviny, ktoré vydala volebná koalícia SDKÚ - DS - ANO - SMK.

Predvolebný kandál v Starom Meste!
Politici ukradli Staromestské noviny!
STARÉ MESTO
V týchto dòoch dostali obyvatelia Starého Mesta do potových schránok
tzv. Staromestské volebné noviny. Ide
o plagiát Staromestských novín, ktoré
vydáva Mestská èas Bratislava Staré Mesto. K autorstvu Staromestských volebných novín sa prihlásila
volebná koalícia politických strán
SDKÚ - DS - ANO - SMK.
Politici tejto staromestskej volebnej koalície bez súhlasu vydavate¾a vydali noviny,
ktoré sa majú podoba na Staromestské
noviny. Navye pouili logo Staromestských novín, ktoré je ochrannou známkou, registrovanou spoloènosou NIVEL
PLUS, ktorá vydáva Bratislavské noviny.

Volebná koalícia SDKÚ - DS - ANO SMK vedená Jánom Odzganom a Romanom Filisteinom tak hrubým spôsobom
zneuila noviny mestskej èasti Staré
Mesto na prezentáciu kandidátov týchto
politických strán pre nadchádzajúce komunálne vo¾by. Staromestské noviny sa
stali predmetom volebného boja a stratili
vinou politikov dôveryhodnos a dobré
meno.
Staromestské noviny boli doteraz vdy
nestranné a napriek opakovaným tlakom
niektorých komunálnych politikov si
zachovali odstup od politických strán.
Najmä v èase parlamentných a komunálnych volieb redakcia Staromestských
novín dbala o vyváenos a nestrannos.

To vak niektorým staromestským politikom prekáalo a tak sa rozhodli Staromestské noviny jednoducho ukradnú!
Volebná koalícia SDKÚ - DS - ANO SMK ich ukradla nielen vydavate¾ovi mestskej èasti Staré Mesto, ale najmä Staromeanom.
Redakcia Staromestských novín a spoloènos NIVEL PLUS ako nakladate¾ Staromestských novín, rozhodli o vypovedaní
zmluvy o výrobe a distribúcii Staromestských novín. V praxi to znamená, e Staromestské noviny v doterajej podobe
prestávajú odteraz vychádza. Vinou staromestských politikov z koalície SDKÚ DS - ANO - SMK tak Staromeania
strácajú ob¾úbené noviny.
(brn)

Prechod kompetencií bol bez problémov
Pred rokom prebehli vo¾by, na základe
ktorých vznikli vyie územné celky a
samosprávne kraje. O tom, èo sa odvtedy podarilo realizova na úrovni vyích územných celkov, ako aj o ïalích
témach, sme sa pozhovárali s predsedom Bratislavského samosprávneho
kraja ¼ubom ROMANOM.
- Hovorilo sa o tom, e nábeh na nové
samosprávne kraje bude trva dva roky. V
skutoènosti sa to zvládlo za rok. Okrem
toho, e sa nám podarilo kontituova
úrad, ktorý je funkèný, podarilo sa nám
etablova aj v európskom priestore. Uzavreli sa vetky medzinárodné zmluvy, ktoré
úrad má ma, a to nielen s prihraniènými
oblasami, ale napríklad aj s moskovskou
oblasou, pripravená je zmluva so anghajom. Pokraèuje preberanie kompetencií
v oblasti kolstva, sociálnych zariadení a v

Ná rozhovor
kultúre. Pokia¾ ide o kultúru, do marca
2003 bude dobudovaná a skolaudovaná
Aréna a zaène fungova ako regionálne
divadlo. koly sú v celkom dobrom stave,
prognózy, e sa bude vypína prúd, e sa
deti nebudú ma kde uèi a podobne, sa
nenaplnili. Naopak, myslím si, e prvé
kroky sa nám podarilo urobi tak, e sa
stredné kolstvo zaèína stabilizova.
Èo si s¾ubujete od otvorenia kancelárie
Bratislavského samosprávneho kraja v
Bruseli?
- S¾ubujem si od toho základnú vec - e v
Bruseli budú vedie, e nejaká Bratislava
vôbec existuje. Nerobme si ilúzie: kým sa
tam neetablujeme, nik nebude tui, e
existuje. Máme tam zamestnankyòu, kto-

rá lobuje za tento kraj, robí mu propagáciu
a buduje prvé styky, ktoré potrebujeme nielen kultúrne, portové, ale aj ¾udské a
najmä ekonomické.
Vyí územný celok chystá otvorenie
útulku pre bezdomovcov v Bratislave.
V akom tádiu je tento zámer?
- Nepôjde o útulok, teda ubytovacie zariadenie, ale noc¾aháreò. Zariadenie, kde by
títo ¾udia mohli prespa, aby v zime nepomrzli, v meste chýba. Som rád, e k
námu zámeru sa pripojilo aj mesto a
chceli by sme ho otvori k 6. decembru.
Nie je podstatné, kde bude, ale to, aby sme
to dokázali a prispeli tak k tomu, aby bezdomovci namiesto vlámaní do chatiek
mali alternatívu, kam ís. Zariadenie by
malo by umiestnené v Petralke v priestoroch bývalej vojenskej katedry.
Zhováral sa Juraj Handzo
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Kandidát na
starostu neije
v Starom Meste
STARÉ MESTO
Kandidát na starostu Starého Mesta
Ján Odzgan, ktorého kandiduje zoskupenie SDKÚ - DS - ANO - SMK, vraj
neije v Starom Meste. Informoval o
tom denník Pravda vo svojom vydaní z
25. novembra 2002.
Pravda, ktorú o uvedenej skutoènosti
informoval nemenovaný zdroj, pripomína,
e pod¾a zákona o vo¾bách do orgánov
samosprávy musí ma kandidát na funkciu
starostu alebo primátora obce trvalý pobyt
tam, kde kandiduje. Pod¾a Pravdy Odzgan
tieto ohováraèky rezolútne popiera a
tvrdí, e od roku 1977 býva na Gundulièovej ulici èíslo 1 v Starom Meste. Je neuverite¾né, ako niektorí ¾udia dokáu zneui neastie druhých! rozhorèil sa, keï
si u neho Pravda informáciu overovala.
Ako ïalej vysvetlil, jeho manelka neznáa pobyt v meste zo zdravotných dôvodov.
Preto predal dve chalupy a kúpil dom
vzdialený od Bratislavy nieko¾ko desiatok
kilometrov. Dve, tri noci v týdni spím tu
a ostatné tam, doplnil. Pravda sa tie
dozvedela, e Odzgan svoj byt v centre
mesta prenajal. Áno, ale nie celý, iba dve
izby, potvrdil kandidát na starostu s tým,
e v nich prechodne ijú tudenti. To¾ko
denník Pravda.
Nám sa podarilo zisti, e Ján Odzgan skutoène väèiu èas týdòa býva v rodinnom
sídle v Blahovej v okrese Dunajská Streda.
Ako potvrdili niektorí obyvatelia domu na
Gundulièovej, ktorí si neprajú by z pochopite¾ných dôvodov menovaní, Jána
Odzgana tu skutoène málo vída. Súèasne
vyjadrili poèudovanie nad tým, e èlovek,
ktorý v Starom Meste nebýva denne, chce
by starostom mestskej èasti.
Pripomeòme, e meno Ján Odzgan figuruje v tzv. Cibulkových zoznamoch spolupracovníkov tátnej bezpeènosti. V tomto
zozname je osoba s menom Ján Odzgan a
dátumom narodenia 19. júl 1942 evidovaná pod èíslom 20194 hneï v dvoch kategóriách - agent a tajný spolupracovník s
krycím menom Jano. Ten odmieta vedomú
spoluprácu so tátnou bezpeènosou, ako
sa dostal na zoznam spolupracovníkov
tB, vak vierohodne vysvetli nevedel.
Meno Jána Odzgana figuruje aj v afére
týkajúcej sa podozrenia z tunelovania tátnych hmotných rezerv. Aféra sa èasovo
viae na obdobie, keï bol Odzgan predsedom Správy tátnych hmotných rezerv. V
marci 2000 prenikli do médií poznatky
Slovenskej informaènej sluby zakladajúce
podozrenia, e na správe tátnych hmotných rezerv dochádza k tunelovaniu. Tieto
poznatky potvrdila aj následná kontrola
Najvyieho kontrolného úradu. J. Odzgan,
ktorý èelil podozreniam z nezákonného
obohacovania, musel odstúpi z funkcie.
Ján Odzgan bol doteraz predsedom
poslaneckého klubu SDKÚ v miestnom
zastupite¾stve Staré Mesto. V komunálnych vo¾bách sa spolieha, e ako kandidát SDKÚ bude zvolený za starostu, pretoe túto stranu volilo v Starom Meste v
septembrových parlamentných vo¾bách
40,7 % volièov. On sám kandidoval za
poslanca Národnej rady SR, získal vak
len 553 preferenèných hlasov z celkového poètu 433 953 hlasov, ktoré SDKÚ
získala na celom Slovensku.
(pol)

Bratislava
prila v SKB
o 370 miliónov

Na rohu Jesenského a Mostovej ulice pri hoteli Carlton od nedele 24. novembra ukazujú presný èas nové poulièné hodiny.
Prostredníctvom Komunitnej nadácie Bratislava a Bratislavských novín sa na ne zozbierali samotní Bratislavèania. Ståpové hodiny patria k najväèím v Európe, sú vysoké es metrov a váia vye 600 kilogramov. Na ich podstavci je umiestnená tabu¾ka s vyrytými menami vetkých darcov. Osadením kópie poulièných hodín na korze oíva tradícia ïalieho miesta stretávania sa vetkých Bratislavèanov.
FOTO - Vladimír Miauer

V zoznamoch tB je aj kandidát na poslanca
BRATISLAVA
Meno Romana Filisteina, ktorý kandiduje do miestneho zastupite¾stva v
Starom Meste, sa nachádza v zozname spolupracovníkov tátnej bezpeènosti, známom ako Cibulkove zoznamy.
Po Jánovi Odzganovi, ktorý sa uchádza o
funkciu starostu Starého Mesta, je R.
Filistein u druhým predstavite¾om bratislavskej organizácie SDKÚ, o ktorom
vychádza najavo táto skutoènos. V zozname spolupracovníkov tátnej bezpeènosti je osoba s menom Roman Filistein a
dátumom narodenia 2. jún 1967 evidovaná pod èíslami 30833 a 3083388 hneï v
dvoch kategóriách - agent a tajný spolu-

pracovník, v oboch prípadoch pod krycím
menom Biológ. Pod¾a odborníkov zaoberajúcich sa problematikou bývalej komunistickej tajnej sluby v prípade, e evidovaná osoba bola zaradená do kategórie
agent, je ove¾a vyia miera pravdepodobnosti, e lo o vedomú spoluprácu ne v
prípade, e je evidovaná v kategórii tajný
spolupracovník. Vedomú a aktívnu spoluprácu s najobávanejím represívnym
orgánom bývalého komunistického reimu nemono potvrdi, ale ani vylúèi.
Pripomeòme, e Roman Filistein si miesto v politike vybicykloval - v roku 1998
bol spolujazdcom Mikuláa Dzurindu v
predvolebnom podujatí vtedajej SDK
Okolo Slovenska. Po vo¾bách v roku

1998 sa mu uiel lukratívny post v tátnej
správe - stal sa generálnym riadite¾om
sekcie európskej integrácie na Úrade
vlády SR. Spolu s Branislavom Oravom,
ktorý sa stal v rovnakom období poradcom premiéra pre vnútornú bezpeènos a
poslancom Národnej rady, figuroval v
takzvanej kauze GSM 1800. R. Filistein i
B. Orava sa v lete 1999 stretli na neformálnych rozhovoroch s firmou Telenor,
ktorá mala záujem na prevádzkovaní
licencie GSM 1800. Pre podozrenie z
klientelizmu Filisteina odvolal z funkcie
vtedají vicepremiér Pavol Hamík. Filistein je aj tak vo verejnej funkcii - je
poslancom zastupite¾stva Bratislavského
samosprávneho kraja.
(red)

Robil poslanec Peter Ïuraèka hanbu
bratislavskému mestskému zastupite¾stvu?
BRATISLAVA
V poslednom vydaní naich novín sme
informovali o niektorých mediálne
známych osobách, ktoré sa v nadchádzajúcich komunálnych vo¾bách opätovne uchádzajú o dôveru volièov.
V èlánku sme tri vety venovali aj poslancovi Petrovi Ïuraèkovi. Tieto tri vety
zneli: O dôveru volièov sa vak uchádza
aj doterají poslanec Peter Ïuraèka,
ktorý robil mestskému zastupite¾stvu
hanbu konfliktmi s políciou a taxikármi.
Pre výtrnosti a podozrenie z útoku na
verejného èinite¾a bol dokonca zadraný
a pod¾a naich informácií stále èaká na
rozhodnutie súdu. Predtým kandidoval
za SDK, do SDKÚ ho vak neprijali, a
tak sa tentoraz snaí dosta do mestského
parlamentu ako nezávislý.
~ ~ ~
P. Ïuraèka reagoval písomným vyjadrením, ktoré sám nazval: Robil Peter
Ïuraèka hanbu mestskému zastupite¾stvu? Poiadal o uverejnenie odpovede
na nepravdivé a pravdu skres¾ujúce in-

formácie. Keïe obsah vyjadrenia P.
Ïuraèku v prevanej miere nesúvisí s
tým, èo sme o òom uviedli, zverejòujeme
len tú jeho èas, ktorá priamo súvisí s
faktmi uverejnenými v naom èlánku.
V súdnom konaní, v ktorom bol Peter
Ïuraèka obvinený z útoku na verejného
èinite¾a, traja svedkovia, z toho dvaja
taxikári a dokonca jeden z policajtov,
potvrdili, e nepoèuli z úst pána Ïuraèku
iadne vulgárne slová. Policajt, ktorý
vyetroval dopravnú nehodu, dokonca
pred súdom potvrdil, e sa k nemu pán
Ïuraèka po celý èas správal slune. Súd
oslobodil Petra Ïuraèku spod obvinenia
z výtrníctva, nako¾ko uznal, e taxikára
napadol len preto, aby mu zabránil v
pokraèovaní pokodzovania jeho auta,
uvádza sa vo vyjadrení Ïuraèku.
~ ~ ~
Faktom je, e Okresný súd Bratislava 1
ete 14. marca tohto roka P. Ïuraèku síce
oslobodil spod obaloby z trestného èinu
výtrníctva, Ïuraèka vak bol obalovaný z dvoch skutkov - okrem výtrníctva

MERCEDES
280 x 30 mm

aj z trestného èinu útoku na verejného
èinite¾a. V tomto bode obaloby ho súd
uznal vinným a uloil mu peòaný trest
20-tisíc korún. Prokurátor podal proti
oslobodzujúcej èasti rozsudku odvolanie
na Krajský súd v Bratislave, ktorý ho 17.
októbra 2002 zamietol. Rozsudok tým
nadobudol právoplatnos.
Dodajme, e nezávisle od týchto udalostí vyetrovate¾ 9. januára 2001 vzniesol voèi Petrovi Ï. obvinenie z trestného èinu podvodu. Pod¾a informácií zo
sekcie justiènej polície ministerstva
vnútra sa ho Peter Ï. mal dopusti ete
v roku 1996. iadal odpoèet DPH vo
výke viac ako 15,6 milióna korún a z
tejto sumy mu bolo vyplatených takmer
9 miliónov korún, napriek tomu, e sa
neuskutoènilo zdanite¾né plnenie. Svojím konaním uviedol do omylu pracovníkov Daòového úradu Bratislava 4 a
Bratislava 1 a obohatil sa takto o sumu
takmer 9 miliónov korún.
Zdá sa tak, e odpoveï na otázku v titulku je celkom jasná.
(red)

BRATISLAVA
Víkendovými vo¾bami sa skonèí aj
volebné obdobie samosprávy Bratislavy a jej mestských èastí. Vedenie mesta
a odchádzajúci poslanci mestského
zastupite¾stva tak odídu z funkcií bez
toho, aby Bratislavèania poznali mená
komunálnych politikov zodpovedných
za stratu 370 miliónov korún v skrachovanej Slovenskej kreditnej banke
(SKB). Mesto Bratislava pritom o milióny v SKB prís nemuselo.
Celý prípad sa zaèal ete v decembri 1995,
keï mesto vydalo obligácie v hodnote 80
miliónov dolárov. Vtedy v meste vládli
poslanci troch politických strán - Demokratickej únie, Kresanskodemokratického
hnutia a Demokratickej strany. Mestskí
poslanci sa rozhodli, e výnos v prepoète
za 1,87 miliardy korún uloia v Slovenskej kreditnej banke. Dali sa zláka
vysokými úrokmi a to bola prvá chyba.
Z výnosu obligácií boli postupne financované viaceré mestské projekty, ktoré
garantovali jednotlivé poslanecké kluby.
Tak vlastne dolo k akémusi rozdeleniu
celej sumy medzi DU, KDH a DS.
Úroky z uloených peòazí boli výhodné
a mesto na nich roène zarábalo milióny.
Keï sa vak objavili prvé náznaky nestability SKB, bývalý primátor Peter Kresánek dal postupne aj za cenu stornopoplatkov vybera vklad mesta v SKB a previes do inej banky. Ako predstavite¾
KDH vak na základe politickej dohody
mohol disponova len s prostriedkami,
ktoré boli urèené na projekty garantované poslaneckým klubom KDH, resp. DS.
Tak sa stalo, e v SKB zostali nedotknuté peniaze, o ktoré sa starala Demokratická únia a jej zástupca vo vedení mesta viceprimátor Roman Vavrík.
Druhou chybou bolo, e nové vedenie
mesta na èele s primátorom Jozefom Moravèíkom nerozhodlo o výbere peòazí z
SKB, aj keï banka stratila poves dôveryhodnej intitúcie. Primátor vtedy tvrdil,
e keby mesto vybralo 400 miliónov
korún, banku by to urèite poloilo.
Namiesto toho, aby mal staros o peniaze mesta, väèí strach mal pred krachom
banky. Hovorí sa, e to bolo prirodzené,
veï SKB ovládali ¾udia blízki DU (dnes
SDKÚ) a primátor Jozef Moravèík a
viceprimátor Roman Vavrík boli práve z
tejto politickej strany. Treou chybou
bolo, e sa mesto vlani rozhodlo pre
zápoèet poh¾adávky s dlníkmi SKB.
Tak defnitívne prilo o 175 miliónov.
Ako sa neskôr ukázalo, mesto prilo aj o
zvyné peniaze, pretoe firmy, ktoré mali
dlh mestu splati, sa postupne ocitli v
konkurze a skrachovali.
(brn)

Správy z podsvetia
STARÉ MESTO
NA KOLLÁROVOM NÁMESTÍ v
blízkosti cestovnej kancelárie Satur pri
verejných záchodoch policajná hliadka
nala lea bez známok ivota mua. Mu
asi 35-roèný strednej postavy tmavohnedých vlasov s fúzikmi mal poranenú hlavu
a pootvorené oèi. Policajti sa mu snaili
nahmata pulz, ale márne. Privolaní zdravotníci u len kontatovali smr a na zistenie jej presnej príèiny sa vykonala súdna
pitva. Pod¾a nej dôvodom smrti mua zatia¾ nezistenej totonosti boli poranenia
hrudného koa, peèene a okruia, èo viedlo k vykrvácaniu do dutiny brunej. Pod¾a
týchto, ako i ïalích zranení je moné
usudzova, e sa stal terèom úderov a
kopov pravdepodobne viacerých osôb.
Vyetrovate¾ zaèal trestné stíhanie neznámeho páchate¾a pre trestný èin ublíenia
na zdraví s následkom smrti.
NA LAZARETSKEJ ULICI museli
vyprázdni budovu poisovne Allianz po
tom, èo neznámy mladík telefonicky oznámil, e v objekte je bomba. Policajti so
psom a pyrotechnikom za prítomnosti
hasièov a policajného výjazdu vykonali
obhliadku objektu. Ako predpokladali,
iadnu výbuninu nenali. Vyetrovate¾
zaèal trestné stíhanie neznámeho páchate¾a pre trestný èin írenia poplanej správy.
PETRALKA
NA VRANOVSKEJ ULICI prepadol
16-roèný Milan B. o rok mladieho chlapca, ktorý sedel na zábradlí a hral sa s mobilom. Udrel ho do tváre mobil mu vytrhol a
uiel. Na úteku ho zadrala policajná
hliadka. Vyetrovate¾ voèi útoèníkovi
vzniesol obvinenie pre trestný èin lúpee.
NA PANÓNSKEJ CESTE sa do zaparkovaného motorového vozidla -Felícia
zelenej farby vlámal zlodej, ktorý asi chce
zmeni svoj spôsob obivy a zaèa sa jazykovo vzdeláva. Z auta si toti odniesol
okrem technického preukazu a CD nosièa
aj dva ivnostenské listy a uèebnicu anglického jazyka.
KARLOVA VES
V LÍÈOM ÚDOLÍ neznámy páchate¾
vykradol sídlo jednej firmy. Vlámal sa do
maringotky a odcudzil z nej nielen dve
sekery a tyri píly, ale vysal z firemných
nákladných vozidiel parkujúcich pri
maringotke okolo 100 litrov nafty. Keïe
koda sa odhaduje na viac ako 150 000
korún, prípad prevzal vyetrovate¾.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA VÁSKEJ ULICI horelo motorové
vozidlo VW Golf. Poiar pokodil aj ïalie dve vozidlá, ktoré parkovali ved¾a neho, a to kodu Felíciu a Ford Fiesta. Poiarny technik ako príèinu poiaru uviedol
úmyselné konanie cudzej osoby. Po páchate¾och polícia intenzívne pátra.
NOVÉ MESTO
NA SÚKENNÍCKEJ ULICI Policajná
hliadka vyzvala 22-roèného Vladimíra K.
z Bratislavy, aby predloil doklad totonosti. Mladík vak celou silou sotil do
hliadkujúceho nadstrámajstra, ktorý spadol a zlomil si ruku. Potom sa dal na útek.
Druhý strámajster ho dobehol a zadral i
napriek tomu, e aj na neho zaútoèil. Mladíka stíhajú na slobode pre trestný èin
útoku na verejného èinite¾a.
VRAKUÒA
NA JED¼OVEJ ULICI zasahovali pracovníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii. Z jedného z bytov predviedli matku s dcérou. Boli obvinené pre
trestný èin nedovoleného prekroèenia tátnej hranice spolupáchate¾stvom, pretoe
vo svojom byte nielene poskytovali ubytovanie nelegálnym migrantom, ale pomáhali ich nelegálnemu prechodu cez hranice. Polícia zadrala aj dvoch Ukrajincov a
8 arabských uteèencov. Prípadom sa zaoberá vyetrovate¾.
(ver)

Starosta Raèe Pavol Bielik: Majetok mestskej
èasti sme zve¾adili v prospech obèanov
Ako s odstupom èasu hodnotíte svoje
zaèiatky vo funkcii starostu Raèe?
- Zaèínal som s novým prístupom k obèanovi: Kadý má ku mne dvere otvorené.
Dni, týdne, roky plynuli v rokovaniach a
prijímaní obèanov a rieení ich problémov. Bolo to ve¾mi podnetné a som
vïaèný vetkým, ktorí sa na mòa s dôverou obrátili. Ve¾a som sa od obèanov
Raèe, Krasòan a Východného nauèil. Za
rok som prijal alebo sa stretol s asi dvetisíc obèanmi. Je mi ¾úto, e nie vetko
som vedel vyriei. Avak prikrýva sa
môeme len takou perinou, akú máme.
Som rád, e sme mohli zve¾aïova Raèu
- nie je to len pôvodná vinohradnícka
obec, patria k nej i Krasòany a Východné.
Rozpoèet v roku 1998 bol temer 60 miliónov korún a celkový majetok bol asi
120 miliónov. Rozpoèet sme postupne
zvýili a na takmer 100 miliónov a majetok sme zve¾adili na takmer 500 miliónov
korún.
Aké významné investièné akcie sa vám
podarilo v Raèi realizova v uplynulom období?
- Zaèiatkom roka 1998 sa zaèalo stava
62 bytov na Podbrezovskej ulici, na
výstavbu ktorých v rozpoète mestskej
èasti pôvodne nebolo dos peòazí. My
sme potrebných 31 miliónov zohnali,
zdedený problém vyrieili a byty dokonèili. V roku 1999 sme vynaloili 1,5 milióna korún na vybudovanie nového prejazdu eleznièného priecestia na Východné, ktoré bolo dovtedy v dezolátnom
stave. Dobré vzahy s podnikom Vodárne
a kanalizácie Bratislava vyústili v roku
2001 do komplexnej rekontrukcie kanalizácie na Cyprichovej ulici s nákladom
takmer 20 miliónov korún a opravy
pokodených poklopov kanalizaèných
vpustí v rozsahu asi 2 milióny - a to vetko mimo rozpoètu Raèe. Opravili sme
fasádu aj interiér Obecného domu pre
raèianskych vinárov a vinohradníkov.
Èo konkrétne sa vám ete podarilo
urobi v oblasti dopravy?
- Katastrofálny stav elektrièkovej trate na
Èachtickej ulici sme vyrieili v roku 2000
jej komplexnou rekontrukciou (cesty,
chodníky a ininierske siete) za 94 miliónov korún, z toho Raèa investovala len 1
milión. Na ostatných nákladoch sa podie¾alo hlavné mesto Bratislava, Dopravný
podnik Bratislava, Vodárne a kanalizácie,
Slovenský plynárenský priemysel, Západoslovenské energetické závody a Siemens. Podie¾ali sme sa na rekontrukcii
signalizácie na Hybeovej ulici, ako aj na
vybudovaní novej cestnej svetelnej signalizácie na Peknej ceste - vetko v úhrnnej
hodnote asi 11 miliónov korún. Práve táto
kriovatka bola v minulosti miestom ványch dopravných nehôd. V tomto roku
sme za vye milión korún na Námestí
hrdinov vybudovali kruhový objazd,
ktorý spåòa vetky parametre bezpeènosti
úèastníkov cestnej premávky. Vybudovali sme aj záchytné ostrovèeky na kriovatke ulíc Púchovská a Pri Vinohradoch.
Ktoré ïalie úspechy raèianskej samosprávy by ste chceli osobitne vyzdvihnú?
- Po takmer trojroènom zápase sa mi
podarilo bezplatne získa Zdravotné stredisko na Tbiliskej ulici v hodnote asi 11
miliónov korún. V opaènom prípade hrozilo, e zdravotné stredisko sprivatizuje
niekto iný a obèania Raèe by museli
cestova za lekárom a na Polikliniku na
Tehelnej ulici. Ovocím trojroènej spolupráce so Slovenským zväzom pozemného hokeja je portový darèek pre Raèu v
hodnote 12 miliónov korún - Národný

tadión pozemného hokeja. Raèu to
nestálo ani korunu, navye zväz sa zaviazal na Základnej kole Plickova, v areáli
ktorej sa tadión nachádza, vytvori pre
raèianske deti portovú triedu pozemného
hokeja. Mimoriadne spokojný som s tým,
e do vlastníctva Raèe som prinavrátil
jeden z jej symbolov - Nemecký kultúrny
dom, ktorý si Raèania vybudovali zo
zbierky v roku 1942, ale v 50. rokoch bol
zotátnený. Od roku 1990 sa raèianska
samospráva snaila o jeho vrátenie do
Raèe a podarilo sa to a teraz. Raèa tým
získala majetok v hodnote desiatok miliónov korún. Ako vlastník objektu zachováme kontinuitu s pôvodným úèelom, na
ktorý bol vybudovaný. Ide o zabezpeèovanie rozvoja kultúrnych a duchovných
hodnôt, doplnkové vzdelávanie mládee,
organizovanie telesnej výchovy a portu
pre deti, mláde i dospelých a poskytovanie sluieb s tým spojených. Teraz je
aktuálna otázka financovania obnovy.
Predpokladám, e nebude financovaná
výluène zo zdrojov mestskej èasti, treba
pohnú rozumom a zabezpeèi zdroje aj
zvonku, teda z rôznych podporných fondov, od podnikate¾ov a podobne. Chceme
teda zdrui finanèné prostriedky podobne, ako sme to urobili pri rekontrukcii
trate elektrièiek.
Prejdime na pecifickú tému: na bratislavských cintorínoch je nedostatok
hrobových miest. Dozvedeli sme sa, e
v Raèi ste tento problém vyrieili...
- Je pravda, e po dohode s magistrátom
sme rozírili pôvodný cintorín o asi 600
tvorcových metrov, èím sme získali
priestor na zhruba sto hrobových miest. K
tomuto kroku sme prikroèili práve z
dôvodu, e aj raèiansky cintorín je preplnený a bolo potrebné riei otázku pochovávania v mestskej èasti. Súèasne sme v
spolupráci s mestskou organizáciou Marianum zaèali budova urnovú stenu. Stena
vytvára monos umiestnenia urien do
456 urnových schránok, prièom do kadej schránky mono umiestni tyri urny.
Ide vlastne o tyri samostatné steny, z ktorých jedna je u kompletne dokonèená.

Tým sme problém pochovávania v Raèi
vyrieili na minimálne sedem a desa
rokov.
Èo významné sa dialo a deje v oblasti
kultúry a spoloèenského ivota?
Nadväzovali sme na staré tradície Hody a Vinobranie, ktorým sme dali
nového ducha a zakladali sme nové.
Zaèali sme v roku 1998 vítaním Nového
roka s obèanmi Raèe, pokraèovali sme
ustanovením ocenenia Raèianske srdce
pre osobnosti Raèe, finanènými darmi
jubilujúcim starím spoluobèanom,
organizovaním nových kultúrnych a
portových podujatí...
Na èo by ste sa sústredili, ak by ste boli
opätovne zvolený do funkcie?
- Chcel by som napríklad zve¾adi zdravotnícke sluby v zdravotnom stredisku
rozírením poètu odborných lekárov. V
prinavrátenom Nemeckom kultúrnom
dome oivíme kultúrne, portové a vinohradnícke akcie. Vo vyej miere zapojíme vinohradníkov do Malokarpatskej
vínnej cesty a chceme, aby Obecný dom
slúil ako vinohradnícke centrum. Budeme pokraèova v rieení bytovej otázky a
skrá¾ovaní ivotného prostredia. V
Krasòanoch postavíme sakrálnu stavbu.
Chceme dobudova prístupové cesty a
chodníky a zvýi bezpeènos dopravy
vybudovaním ïalích cestných svetelných signalizácií a kamerového systému.
Z ïalích cie¾ov spomeniem zlepenie
dopravného spojenia Východného s centrom mesta a vybudovanie portového
areálu na Sklabinskej ulici.
Ako hodnotíte skutoènos, e o funkciu
primátora sa uchádza aj jeden zo starostov - starosta Starého Mesta Andrej
Ïurkovský?
- Podporujem kandidatúru Andreja Ïurkovského, pretoe ho povaujem za skúseného komunálneho politika. Stoja za
ním konkrétne výsledky konkrétnej
práce, ktorú vykonal ako starosta Starého
Mesta. Myslím si, e on nepotrebuje ve¾a
hovori o tom, èo urobil, ¾uïom staèí,
keï sa prejdú ulicami vynoveného Starého Mesta. Zhováral sa Juraj Handzo
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Petralka konèí
volebné obdobie
bez dlhov
PETRALKA
Za jeden z najväèích úspechov petralskej samosprávy povauje starosta
Petralky Vladimír Bajan skutoènos,
e sa podarilo nezadli túto mestskú
èas, ako jednu z mála miest a obcí na
Slovensku.
Pod¾a informácií, ktoré poskytla hovorkyòa petralského starostu Milka Podmajerská, tvorroèná bilancia príjmov v sume
1,140 miliardy a výdavkov v sume 1,117
miliardy korún signalizuje pozitívny vývoj
v hospodárení. Zdroje rozpoètu vrátane
rezervného fondu v plnej miere pokryli
potreby rozpoètu v príslunom roku a prebytky boli zdrojom na plynulý prechod
financovania potrieb mestskej èasti v
prvom tvrroku nasledujúceho roku. V
roku 2002 v rámci prechodu kompetencií
zo tátu na obce dolo k prudkému nárastu
bilancie rozpoètu o 156 miliónov korún, z
èoho najväèí podiel reprezentujú výdavky
na kolstvo, ktoré v roku 2003 dosiahnu
výku 303 miliónov korún.
Vývoj celkového rozpoètu má za uplynulé obdobie mierne kolísavý priebeh so
stúpajúcou tendenciou v cie¾ovom roku
oproti východiskovému. aisko budúceho vývoja bude ovplyvòova najmä
prechod kompetencií zo tátu na obce,
prièom u pod¾a súèasných poznatkov je
vytvorený dlh na opravách a údrbe
majetku v sume 120 miliónov korún.
Finanèná pozícia mestskej èasti z h¾adiska hodnotenia je na úrovni stabilnej s
dlhodobým výh¾adom plnenia si záväzkov voèi verite¾om bez zvyku.
Vo volebnom období rokov 1998-2002
sa sadzby dane z nehnute¾ností a miestnych poplatkov nominálne nezniovali,
avak na druhej strane ani nezvyovali,
take daòové zaaenie obèanov ostávalo v nezmenenej výke. Mestská èas
Bratislava - Petralka, vzh¾adom na
skladbu obyvate¾stva na svojom území,
uplatòuje v opodstatnených prípadoch v
rámci zákona a v súlade s pravidlami pre
výber daní, i sociálny aspekt pri výbere
daní formou ú¾av v prípade dane z
nehnute¾ností a zmiernenia tvrdosti zákona zníením alebo odpustením v prípade miestneho poplatku.
(ver)

Mesto bude
v hospodárskom
provizóriu

BRATISLAVA
Od nového roku bude magistrát hospodári v rozpoètovom provizóriu.
Taký je výsledok mimoriadneho zasadnutia mestského zastupite¾stva,
ktoré sa uskutoènilo 21. novembra.
Rozpoètové provizórium bude trva
dovtedy, kým nebude schválený riadny
rozpoèet. V rámci rokovania poslanci
schválili aj niektoré zmeny tohtoroèného
rozpoètu hlavného mesta. Tie súvisia s
dianím v akciovej spoloènosti Metro Bratislava, ktorej stopercentným vlastníkom
je mesto, s vytvorením Bratislavskej
vodárenskej spoloènosti, ako aj s plánovanou výstavbou v zóne Pribinova. Ïalie zmeny zoh¾adòujú prechod niektorých kompetencií zo tátnej správy na
samosprávu.
Poslanci mestského zastupite¾stva na
svojom poslednom zasadnutí paradoxne
odmietli schváli uznesenie, ktoré by
zaviazalo vedenie mesta informova ich
o situácii v spoloènosti Metro Bratislava
a o výstavbe piateho mosta.
(brn)

Vo virtuálnych
vo¾bách zvíazil
A. Ïurkovský
REDAKCIA
Koncom októbra sme ponúkli Bratislavèanom monos voli nového primátora prostredníctvom internetu a
potou. Uzávierka oboch hlasovaní
bola v stredu 27. novembra. Tu sú
výsledky týchto virtuálnych volieb.
~ ~ ~
INTERNET
Do naej uzávierky sa na hlasovaní
prostredníctvom internetu zúèastnilo 993
hlasujúcich, z nich najviac 407 hlasov
získal Andrej Ïurkovský (41,0 %). Na
druhom mieste skonèil Juraj Stern so ziskom 329 hlasov (33,1 %). Na treom
mieste v internetovom hlasovaní skonèil
Peter Beòuka so ziskom 160 hlasov
(16,1 %). Na tvrtom mieste skonèili Ján
Turòa a Pavol Jusko, keï obaja dostali
26 hlasov (2,6 %). Ostatní kandidáti mali
zanedbate¾ný poèet hlasov.
Hlasovanie na naej stránke sa podobne
ako ankety na iných serveroch nevyhlo
útoku poèítaèových pirátov. V istom okamihu dosiahol poèet hlasujúcich viac ako
12-tisíc, èo vak nebol skutoèný poèet.
Správca naej www.stránky následne
vytriedil hlasy a tak sme sa dostali ku
koneèným výsledkom. Na rozdiel od
iných ankiet v tej naej sa mohlo hlasova
z kadého poèítaèa len raz. Aj preto bol
poèet hlasujúcich obmedzený. Vetci,
ktorí ete nehlasovali, môu tak urobi na
www.bratislavskenoviny.sk aj naïalej.
~ ~ ~
POTA
Ove¾a presvedèivejie dopadla vo¾ba
nového bratislavského primátora prostredníctvom korepondenèných lístkov,
ktoré mohli Bratislavèania posiela do
27. novembra na adresu naej redakcie.
Prilo presne 390 korepondenèných lístkov alebo poh¾adníc. Napriek tomu, e
na primátora kandiduje a 10 kandidátov,
v potovom hlasovaní sa objavili len tri
mená - Beòuka, Ïurkovský, Stern.
Najviac hlasov - 260 - získal Andrej Ïurkovský (66,7 %), druhý so ziskom 89
hlasov skonèil Juraj Stern (22,8 %) a tretí
Peter Beòuka získal 41 hlasov (10,5 %).
~ ~ ~
Ako sme s¾úbili pred mesiacom, pä z
tých, ktorí sa zapojili do naej potovej
ankety vyrebujeme a odmeníme. Balíèek znaèkovej vlasovej kozmetiky
získava pä naich èitateliek:
~ ~ ~
Gabriela Korèeková, Ruinov
Edita Marèanová, Raèa
B. Podlucká, Staré Mesto
Monika Hromádková, Ruinov
Irena Lukáèová, Lamaè
~ ~ ~
Výhry budú vetkým víazkám doruèené v najbliích dòoch.
(red)

Talianska kuchyòa v historickej pivnici
Nie kadý deò sa núka monos posedie si v pivnici starej nieko¾ko storoèí. Nedávno otvorená retaurácia
Patio v hoteli Carlton vám takúto
monos dáva.
Romantická tehlová pivnica so zvykami
starých nástenných fresiek vás vráti do
èias, keï na mieste dneného hotela stál
zájazdný hostinec. Na jeho mieste
postupnou prestavbou vznikol hotel,
ktorý pred dvoma rokmi preiel zásadnou rekontrukciou.
Súèasná kuchyòa vak ponúka úplne iné
peciality ako tá spred mnohých desaroèí. Retaurácia Patio sa pecializuje na
taliansku kuchyòu, o èom vás hneï za
masívnymi vchodovými dverami presvedèí ve¾ká kamenná pec. V nej sa
peèie nieko¾ko druhov najznámejieho
talianskeho koláèa - pizza. Celý priestor je rozdelený na dve èasti, fajèiarsku a
nefajèiarsku. Cigaretový dym sa v priestore stráca, zato chví¾ami bolo, najmä v
zadnej èasti, cíti kuchynské výpary.
Tehlové steny sú zdobené ve¾kými
benátskymi zrkadlami a ivými kvetmi.
V kombinácii s kamennou dlabou a
tmavohnedým dreveným mobiliárom
vytvárajú príjemnú atmosféru. Oivením je aj kovový mostík ponad malý
vodný kanál, v ktorom plávajú ryby a
korytnaèky.

Bedeker gurmána
Jedálny lístok je tvorený jedlami talianskej kuchyne. Najviac je v òom zastúpená pizza na mnoho spôsobov a cestoviny,
ale vyhovie aj tým, ktorí dávajú prednos
mäsu alebo rybám. Stolovanie sme zaèali predjedlom pane all aglio (zapeèené
bagetky s bylinkovo-cesnakovým maslom) a bruschette (zapeèené peèivo s
paradajkami a mozzarellou, kuracou patétou, balkánskou a nivovou nátierkou. Z
polievok sme dali prednos minestrone
alla milanese, èo je hustá zeleninová
polievka s cestovinami (my sme v nej
nali aj kúsky údeného) a slepaèej polievke. Z klasických talianskych pecialít
to bola pizza dolce picante (omáèka teryaki, syr, kuracie prsia, èervená cibu¾a,
paprika, pizza mediterranea (omáèka
patio, syr, penát, feta, ampiòóny, paradajky, marinované papriky, cibu¾a, oregano) a malfatti (ravioli plnené syrom
ricotta, penátom a preliate jemnou orechovou omáèkou. Z mäsových jedál sme
ochutnali bistecca alla modenese, èo je,
pod¾a elania, prepeèená hovädzia
rotenka obloená karamelizovanou
cibu¾ou s opeèeným zemiakom v upke,
brokolicou a karotkou. Druhou pecialitou bolo galletto all mattone - grilované

kura ochutené cesnakom a rozmarínom
podávané s opekanými zemiakmi. Pre
vetkých odporcov mäsa èi múènych
pokrmov jedna dobrá správa. V Patio
majú skvelý alátový bar. Za jednotnú
cenu si môete vybra èerstvo krájanú
zeleninu, cestovinové aláty, syr feta,
prekladané paradajky s mozzarellou, grilované ampiòóny, plátky baklaánu a
cukiny, olivy, nieko¾ko dresingov. A
navye si môete naloi, ko¾kokrát
chcete. Verte, e ani ten najväèí jedlík
viac ako dva taniere nezvládne. Na záver
sme ochutnali jeden z dezertov - talianske tartuffo, èo je zmrzlina s keksom
zaliata v èokoláde.
Kuchárovi nie je èo vyèíta, koda len, e
grilovaná tvrka kuraa bola v hrubej
èasti neprepeèená. Èaníèka nám síce
zvyok nechala dopiec, no èakali sme,
e okrem toho a následného ospravedlnenia sa doèkáme aj ve¾korysejieho gesta.
V kadom prípade sa retaurácia Patio
zaraïuje k tomu lepiemu, èo v Bratislave máme. Nielen dobrou kuchyòou, ale
predovetkým príjemnou atmosférou a
prostredím starobylej pivnice.
Nae hodnotenie: ««««
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek
O naej návteve nebola retaurácia
informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

V demokracii si svoju vô¾u diktuje väèina
Opä sa na nás obrátil majite¾ bytu dôchodca - so iadosou o zodpovedanie otázok súvisiacich s bývaním.
Citujem: Spoloèenstvo vlastníkov prijme uznesenie o realizácii ve¾kej investície pre spoloènú èas domu, ktorá z h¾adiska fungovania domu nie je nutná. A
navye sa rozhodne, e sa zoberie pôièka na väèí obnos peòazí. V akej situácii
sa ocitnú majitelia bytov (dôchodcovia,
nezamestnaní), ktorých príjmy ledva staèia na ivobytie a nie na splácanie pôièky, ktorú im niekto nanútil. Otázka teda
znie, èi demokratická väèina môe menine nanúti hocièo a, ak sa prehlasovaní
neobrátia na súd, musia to plni, inak je
zle. A ete otázka, dokedy sa treba obráti na súd, aby nebolo právo premlèané?
To¾ko z listu.
Zaènem od konca. Veobecne platí, e èo
najskôr po tom, ako sa dotknutá osoba
dozvie o pokodení svojho práva. Konkrétne v tomto prípade vtedy, keï sa bez
jeho súhlasu uzatvorí zmluva o pôièke.
Tá prvá èas otázky, t. j. èo s diktatúrou
väèiny je u horia. V demokracii to tak

Zákazník je pán
funguje. Neviem teda námu èitate¾ovi
poradi inak, ako u nieko¾kokrát predtým: neznáajte náklady na svoje bývanie iba sami. Vai dedièi po vás získajú
státisícové hodnoty, majú teda morálnu
povinnos prispie na ich zachovanie. e
ete vy prispievate deom èi vnukom?
Odpuste mi tvrdos, nerobte to. Viem
ako èasto si nastupujúca generácia
dopraje to, o èom dôchodca ani nesníva.
Tvrdia, e ijú div nie v biede, ale na
obleèení to nevidie. Dovolenka je tie
akosi bená, podobne ako urèitá úroveò
kultúry. A fajèenie èi piveèko je tie
zahrnuté do tej biedy! Boie prikázanie
hovorí: Miluj blíneho svojho ako seba
samého. Radím, zaènime myslie viac na
seba!
A teraz z iného súdka. Majite¾ objektu, v
ktorom je naa poradòa na Urulínskej
ulici, s nami od 1. januára 2003 nepredåi
zmluvu. My si vak drahé priestory
dovoli nemôeme. To znamená, e

prakticky zostane iba monos sa na nás
obráti cez redakciu novín. Problémy, o
ktorých v naej rubrike píem, vak vo
väèine prípadov pochádzajú z poradenskej èinnosti na Urulínskej. Nu, uvidíme, ako to bude fungova v novom roku.
Keïe kandidujem do miestneho aj
mestského zastupite¾stva, èrtá sa istá
monos. Ak by som bola zvolená,
mohla by som bezplatne vyuíva niektorý z priestorov urèených na styk obyvate¾ov s poslancami. A tak by sme vo
vopred oznámených termínoch mohli v
naom poradenstve pokraèova. Ako
vidíte, tentoraz je to aj vo vaich rukách.
Silne toti pochybujem, e novozvolení
starostovia budú voèi Fóru spotrebite¾ov
ústretovejí ako doteraz. Veï okrem starostu Starého Mesta a Raèe nám nikto
nepomohol. A z primátorov iba ten
médiami vláèený, Peter Kresánek, ktorý
nám pred nieko¾kými rokmi prenajal
priestory na Urulínskej za cenu, ktorú
sme vedeli zaplati. elám vetkým Bratislavèanom dobré èasy!
Marta Èerná, Fórum spotrebite¾ov

Viete, èo je nové v Starom Meste? Dozviete sa na webe...

www.staremesto.sk

Podhradie
mohlo by
atrakciou mesta
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LIST ÈITATE¼A
V èlánku Ako by mohlo vyzera Podhradie ma ako starého Bratislavèana
okovalo odporúèanie poroty pre urbanistickú súa o podobu Podhradia:
...uplatni novodobé formovanie
truktúry s maximálne ve¾korysým
výrazovým vyjadrením (bez umelých
historických reminiscencií).
Tvrdie to nemohli formulova ani bývalí stranícki funkcionári, ktorí boli iniciátormi celoplonej asanácie Podhradia.
Veï tým ilo vtedy predovetkým o to,
aby vymazali z histórie Bratislavy minulos, lebo pre svetlú budúcnos bolo
treba vytvori priestor pre tzv. socialistickú architektúru. Kadý pravý Bratislavèan s ¾útosou spomína na romantickú
tvr pod hradným kopcom, na synagógy. Reazový dom, meitu, Dom s rybou,
metiansky pivovar, kolský dvor, klasicistické domy a záhrady. Je pravda, e
niektoré domy, najmä po tom, èo vyhnali ich obyvate¾ov po vojne, pre nedostatok údrby chátrali, ale mnohé z nich boli
solídne postavené a mali svoju architektonickú hodnotu a vytvárali malebnú
tvr, ktorá by dnes mohla by s kaviarnièkami, krèmièkami, obchodíkmi turistickou atrakciou mesta. Mnohé domy
Podhradia celkom iste boli krajie a
trvanlivejie ako králikárne Petralky. A
preto pokladám vyhlásené podmienky
súae za nepriate¾ské voèi Bratislave.
Mám pocit akoby sa dejiny opakovali,
keï sa likvidovali historické cintoríny a
búralo sa Podhradie. Mono, e sa nedá
u stratená atmosféra úplne vráti, ale
malo sa necha na architektov, aby h¾adali optimálne rieenie priestoru. Som
presvedèený, e by viacerí z nich vedeli
stvárni Podhradie tak, aby evokovalo
pôvodný genius loci s jedineènou panorámou mesta s bohatou históriou. V iadnom prípade to nie je priestor, ktorý by
mal by znevárený stavbami, ktoré tam
nepatria á la prístavba SNG alebo Tatracentrum, ministerstvo spravodlivosti a
ïalie podobné stavy v týle päs na
oko.
Mikulá Gao, Bratislava

Nezabudneme

Poslanci a zamestnanci mestskej
èasti Bratislava - Staré Mesto,
Staromeania a dôchodcovia,
s ktorými viac ako 25 rokov
spolupracovala v sociálnej oblasti,
chcú aj touto cestou vyslovi
posledné poïakovanie
pani Magdaléne Krúgovej,
ktorá nás 16. novembra 2002
po akej chorobe vo veku 54 rokov
navdy opustila. Vetci tí,
ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Barokový objekt
sa zaskvie
v celej kráse
STARÉ MESTO
Rozsiahla rekontrukcia Nemocnice s
poliklinikou Milosrdní bratia intenzívne pokraèuje. V súèasnosti sa práce
sústreïujú na bývalé jadro nemocnice
- barokový objekt na Námestí SNP.
Ako uviedol riadite¾ nemocnice Peter Krian, rekontrukcia spojená s výstavbou
nových pavilónov sa zrealizovala za plnej
prevádzky v starom objekte do poslednej
chvíle fungovania nemocnice v jej pôvodnej podobe. Keï sme 1. júla tohto roku
otvorili prevádzku v nových pavilónoch na
rohu Treskoòovej a Kolárskej ulice, súèasne sme odovzdali barokový objekt na
Námestí SNP dodávate¾ovi stavby, kontatoval P. Krian. Rekontrukcia pôvodného klátora a nemocnice, ktorá po dokonèení bude nies meno zakladate¾a rehole Milosrdných bratov svätého Jána z
Boha, bude ukonèená k 1. júlu 2003, keï
bude objekt odovzdaný do prevádzky. V
rámci rekontrukcie sme sa rozhodli pre èo
najúplnejie vzkriesenie tohto objektu v
celej jeho barokovej kráse.
Predovetkým sme zbúrali múr medzi
objektom nemocnice a kostolom, ktorý
umelo rozde¾oval tento funkèný celok
poèas obdobia takzvaného socializmu.
Otvoria sa kríové chodby, hlavná hala
spojí vchod z Námestia SNP a nové pavilóny, na prízemí budú administratívne a
reprezentaèné priestory a v streche bude
nový klátor Milosrdných bratov.
Ako dodal P. Krian, vetku akú zdravotnícku techniku, ktorá si vyaduje väèie stavebné úpravy a intalácie, umiestnili v nových pavilónoch. Barokový objekt
bude teda v tomto zmysle od¾ahèený a zo
zdravotníckych prevádzok v òom bude
umiestnené len jedno poste¾ové oddelenie
klinickej onkológie na prvom poschodí,
uviedol.
Pripomeòme, e rekontrukcia celej nemocnice trvá od roku 1997 v nieko¾kých
etapách. Prvou bolo otvorenie Lekárne
Milosrdných bratov v nových priestoroch
na Námestí SNP. Nasledovalo presahovanie èasti prevádzky nemocnice do
úèelových priestorov zrekontruovanej
nemocnice v Prievoze na Krásnej ulici.
Objekt mohla reho¾a vyuíva vïaka
dlhodobej spolupráci s Kongregáciou sestier sv. Frantika z Assisi, ktorá je jeho
vlastníèkou. Po uvo¾není a postupnej asanácii budov a dvorov na rohu Kolárskej a
Treskoòovej ulice sa v decembri roku
2000 zaèala rekontrukcia a dostavba. Po
odovzdaní prvej etapy rekontrukcie a
dostavby práce pokraèujú kompletnou rekontrukciou a retaurovaním barokového
objektu na Námestí SNP. V júna 2002
slávnostne otvorili a posvätili dva nové
pavilóny a èas barokového historického
objektu nemocnice.
(juh)

Blízko Auparku vyrastie nová dominanta
s lávkou, ktorá premostí Einsteinovu ulicu
PETRALKA
Neïaleko obchodného centra Au Park,
na území medzi Einsteinovou ulicou a
elezniènou traou v Petralke, východne od práve budovaného areálu Toyota
- PPC Team, vyrastie nová dominanta.
Bude òou nový polyfunkèný objekt Ravak, ktorý svoj názov nesie pod¾a investora jeho výstavby - bratislavskej firmy Ravak Slovakia. Stavba naväzuje na výstavbu spomínaného areálu Toyoty a budúceho Domu nábytku, ktorý má by najväèí
na Slovensku, a zapadá do územno-plánovacej poiadavky vytvori pozdå Einsteinovej ulice atraktívne mestské prostredie.
Pôjde o 12-podlaný objekt s podzemnými garáami, prièom ïalie garáe budú aj
na druhom a treom podlaí, uviedol
jeden z autorov projektu architekt Ivan
Koèan. Celé prvé nadzemné podlaie je

urèené na obchodnú vybavenos, na zvyných podlaiach budú administratívne priestory najvyej kvality. Na streche niej
èasti budovy bude vyhliadková terasa s
monosou usporiadania rôznych kultúrno-spoloèenských akcií. Na 11. nadzemnom podlaí výkovej èasti objektu bude
situovaná atraktívna retaurácia s terasou a
panoramatickým výh¾adom na siluetu
Bratislavy.
Zaujímavosou je, e cez stred objektu
povedie es metrov iroká lávka pre
chodcov a cyklistov, ktorá bude premosova Einsteinovu ulicu a spája tak Petralku s Au Parkom a Sadom Janka Krá¾a.
Podobných lávok ponad Einsteinovu ulicu
sa bude stava viac, èo súvisí s pripravovanou výstavbou dia¾nice D1 v úseku Viedenská cesta - Prístavný most. Len pre úplnos dodajme, e trasa tohto 3867 metrov

dlhého dia¾nièného úseku povedie uprostred mestskej rýchlostnej komunikácie Einsteinova.
Vráme sa vak k objektu Ravak. Zo spomenutej peej lávky bude moné zís
výahom priamo do priestorov budovy. O
jej rozmeroch si mono urobi obraz aj na
základe nasledujúcich èísel: plocha kancelárií bude dovedna 5000 tvorcových metrov, obchody budú na ploche 900 tvorcových metrov. V garáach bude dovedna
119 stojísk, ïalích 75 stojísk bude na parkoviskách. Za zmienku stojí aj skutoènos,
e celý objekt bude rieený ako bezbariérový. Investor predpokladá, e v prenajímate¾ných priestoroch nájdu svoje sídlo
renomované spoloènosti. Novú budovu by
mali zaèa stava v apríli budúceho roka,
dokonèený by mal by v júni 2004. (lau)
VIZUALIZÁCIA - I. Koèan/AtheStudio

Vianoèná výzdoba bude opä kvalitnejia
STARÉ MESTO
S blíiacimi sa vianoènými sviatkami sa
stáva aktuálnou aj vianoèná výzdoba
centra mesta. Pod¾a predsedu komisie
kultúry miestneho zastupite¾stva Bratislava - Staré Mesto Petra Èiernika bude
v tomto roku ete lepia ako vlani.
Mestská èas Bratislava - Staré Mesto
zabezpeèuje vianoènú výzdobu v peej
zóne, teda na Korze a pri¾ahlých uliciach,
ako aj na Potovej ulici od Námestia SNP
a po podchod na Hodovom námestí,
uviedol P. Èiernik. Tento rok bude s prispením sponzora doplnená výzdoba aj na
Hviezdoslavovom námestí, a to vo forme
girlánd medzi ståpmi verejného osvetlenia
od klziska a po hotel Danube. Aj samot-

V E Ľ K Á

né verejné klzisko na Hviezdoslavovom
námestí bude iluminované drobným vianoèným osvetlením. Vianoèný strom,
ktorý bude z Moravian nad Váhom, bude
stá tradiène pred Slovenským národným
divadlom. Ozdobený bude u v prvých
decembrových dòoch a rozsvieti ho
Mikulá vo tvrtok 5. decembra o 16.30
hodine.
Mestská èas zabezpeèuje osvetlenie
prostredníctvom firmy Osvetlenie, ktorá
kadoroène intaluje prvky vianoènej
výzdoby v peej zóne. Pod¾a P. Èiernika
bude vianoèná výzdoba uvedená do prevádzky v piatok 29. novembra veèer, keï
sa zaèínajú aj Vianoèné trhy 2002, ktoré
budú na Hlavnom námestí. Mestská èas

6

Odobrili výstavbu
na Kollárovom
námestí
STARÉ MESTO
Poslanci mestského zastupite¾stva na
svojom poslednom zasadnutí v tomto
volebnom období 21. novembra schválili uznesenie, ktorým fakticky odobrili novú výstavbu na Kollárovom
námestí.
Pripomeòme, e akciová spoloènos 1.
garantovaná má eminentný záujem
vybudova na Kollárovom námestí
nieèo ve¾kolepé. U dávnejie bola
vypracovaná urbanistická túdia, ktorá
predpokladala výstavbu na námestí.
Vypracovaná bola vo variantoch A, A1,
B a C, ktoré sa navzájom odliovali rozsahom zastavanosti námestia a výkou
zástavby. Po prerokovaní v orgánoch
tátnej správy a samosprávy a pripomienkovaní zo strany ïalích subjektov
sa misky váh priklonili k variantu A1,
ktorý predpokladá zastavanie najmenej
plochy a nepoèíta ani s mrakodrapom.
Tento variant, ktorý bol objednaný dodatoène, ráta so zastavanosou len v hornej
èasti námestia, kde sa nachádza parkovisko. Ako prednedávnom uviedol Horst
Kumor, predseda predstavenstva a generálny riadite¾ akciovej spoloènosti
Metropolitan, ktorá je súèasou holdingovej spoloènosti 1. garantovaná, chceli
by, aby na námestí vzniklo nieèo atraktívne. Vo vybranom variante sa ráta s
výstavbou do výky deviatich podlaí,
spoloènos pôvodne uvaovala o vybudovaní aj dvadsa- a tridsapodlanej
budovy, ako predpokladal variant A,
ktorý rátal s výkovou dominantou (na
rohu Jánskej a Mýtnej ulice, pozn. red.)
plus zástavbou naproti Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity.
Mestské zastupite¾stvo sa zaoberalo
urbanistickou túdiou Kollárovho
námestia a s òou spojeným návrhom na
zmenu územného plánu pod¾a variantu
A1. Schválené uznesenie riei s tým spojené technické otázky.
(lau)

je schopná zo svojich prostriedkov hradi
len údrbu a intaláciu, zdôraznil P. Èiernik, pod¾a ktorého mestská èas vyèlenila
na výzdobu 140-tisíc korún. Vïaka tohtoroènému sponzorskému daru sa vak
vianoèná výzdoba obohacuje o nové
prvky. V porovnaní s minulým rokom,
keï na výzdobu Potovej ulice prispela
táto firma, teraz pribudlo aj Hviezdoslavovo námestie, a tak mono poveda, e úroveò vianoènej výzdoby v Starom Meste sa
z roka na rok zvyuje a pribliuje sa európskemu tandardu.
Ako dodal, na Silvestra bude výzdoba
doplnená jednorazovými svetelnými
efektmi, ktoré zdôrazòujú význam posledného dòa v roku.
(lau)

V I A N O Č N Á

A K C I A

Autocentrum Autotyp ponúka:
Na predaj svoje predvádzacie vozidlá za výrazne zvýhodnené ceny.
Nové automobily: FIAT SEICENTO od 239 900,- Sk
FIAT PUNTO so zľavou 35 000,- Sk
FIAT STILO so zľavou až 51 000,- Sk
FIAT DUCATO - dopredaj za najnižšie ceny vo svojej triede
K vybraným modelom špeciálny vianočný bonus - TANKOVACIA KARTA ZDARMA
*BliÏ‰ie informácie získate u predajcov.

RoÏÀavská ulica 28/A, 821 04 Bratislava, Tel.: 02/4820 8740-2, Fax: 02/4820 8712

Novomestský
erb nie je
nezmyselný

AD: STANIÈNÁ VEA...
Kadé èíslo novín uverejòuje ve¾mi
zaujímavé èlánky o stavebníkoch a o
osudoch mnohých bratislavských budov. Ich autor, tefan Holèík, nie je iba
tlmoèníkom zaujímavých a dávno
zabudnutých historických okolností.
Svoje zistenia takmer vdy hodnotí a
komentuje. Naposledy uverejnil zaujímavý èlánok o prvej konskej eleznici.
Svoj výklad uzatvára kontatovaním:
Hoci je to z heraldického h¾adiska
nezmysel, stanica sa stala ústredným
motívom znaku mestskej èasti Bratislava - Nové Mesto.

Ide o ve¾mi nespravodlivé hodnotenie
erbu tejto èasti Bratislavy, ktoré s
nevô¾ou prijalo predovetkým predstavenstvo Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto. Pretoe som sa pri zrode
tohto erbu v apríli 1992 zúèastnil ako
odborný poradca, reagujem na Holèíkovo
hodnotenie erbu.
Nové Mesto od 12. januára 1993 reprezentuje èervený tít, v ktorom je pod striebornú staniènú budovu konskej eleznice
s èervenou strechou umiestnený strieborný strapec hrozna so zlatým listom. Tieto
dva motívy reprezentujú v erbe dve
katastrálne územia mestskej èasti, a to
Nové Mesto a Vinohrady.
Pouitie staniènej budovy ako hlavného
motívu erbu Nového Mesta je v súlade so
zvyklosami mestskej heraldickej tvorby.
Táto budova je jedinou pozoruhodnou
historickou stavbou tejto mestskej èasti.
Jedineèná a pre danú lokalitu charakteristická architektúra (opevnenie, kostol,
most, mlyn, atï.) je èastým prvkom v
erboch miest a obcí. O tom, e symbol
upozoròujúci na zdroj obivy miestnych
obyvate¾ov je celkom beným znakom
nielen slovenskej, ale aj zahraniènej heraldickej tvorby, netreba u vôbec pochybova. Z týchto dôvodov erb Nového
Mesta za iadnych okolností nemono
povaova za heraldický nezmysel.
Iná je otázka vo¾by symbolu, v tomto prípade dvoch, ktoré majú reprezentova
prísluný región. Málokto si uvedomuje,
e v Novom Meste sú predovetkým nové obytné tvrte, portoviská, Kuchajda, v
èase vzniku erbu priemyselný podnik
Dimitrovka a vinohrady. Táto skutoènos
sa prejavila aj na obsahu 12 návrhov erbu
pre Nové Mesto. Do títu sa navrhoval
pôdorys futbalového ihriska, skúmavka,
panelák, ale aj stanica konskej eleznice a
vinohradnícky motív. Z nich sme mali
vybra, upravi a schváli nový erb.
Zhodli sme sa na obsahu, ktorý je aj dnes
pouívaný. Do definitívnej podoby dotiahol svoj návrh Ing. arch. Jaroslav Kocka.
Erb Bratislavy - Nového Mesta vo¾bou a
heraldickou úpravou stanice prvej konskej eleznice a strapcom hrozna treba
chápa ako symbol historizujúci, po
heraldickej stránke úplne správny a pre
Nové Mesto rozhodne výstiný.
Prof. Jozef Novák, Bratislava

Som astný, e Bratislava zdvihla hlavu
BRATISLAVA
Keï sme raz dávno spolu veèerali so
starostom Ïurkovským, mal jeden z
prvých nápadov, ktorý ma ako rodáka
zo Starého Mesta zaujal: poïme robi
pre túto èas mesta noviny ! Mal som
tú èes, e ma redaktori prizvali k stálej spolupráci.
Vyrastal som tu, bolo na èo spomína...
vydral som prispieva dlhé roky... A
keï u som si naozaj nevedel na niè spomenú, èo sa za môjho ivota stalo v
naom krá¾ovskom meste - odmlèal som
sa. Neustále som Ïurkovskému frflal, e
centrum Bratislavy chátra, mizne a bolo
by s tým treba nieèo robi! Za tie roky, èo

je starostom, zaèal systematicky vztyèova z màtvych niektoré u vyloene
zabudnuté dvory, krèmy, ulièky! Vidím to
na naej bratislavskej mládei - aká je z
toho nadená. Ono sa mu to toti darí! Po
pár rokoch zaèína stred náho mesta pripomína Bern, Zürich alebo Viedeò...
Choïte sa pozrie na Hviezdoslavovo
námestie! Nielene je krásne vynovený
hotel Carlton, na námestí pribudli fontány
- ale na Vianoce sa tam malí Bratislavèania korèu¾ujú ako na Breughelovych
obrazoch! Za tie roky sú na Slovensku aj
iné mestá, ktorých peie zóny vyzerajú
ako vo Florencii alebo v Dubrovníku - ale
v Bratislave to mal Ïurkovský aie! Po

prevrate do vetkých funkcií, ktoré sídlia
pri Dunaji, naliezali rodáci, ktorí neboli
priamo rodáci z Bratislavy.... Videl som
zblízka, ako nebojácne Ïurkovský bojoval za kadú krèmu, pouliènú lampu..
kandeláber. Som astný, e Bratislava
dvíha hlavu. Èo dvíha - u ju zdvihla!
Okrem Starého Mesta vyrastajú pre mláde kinocentrá. Som pevne presvedèený,
e ak ho nasahujeme do Primaciálneho
paláca - èoskoro bude stá pri Dunaji
ve¾ká socha Hansa Christiana Andersena,
ktorý sa tu kedysi v XIX.-tom storoèí tie
potuloval... Drím mu - ako starý Bratislavèan, v nastávajúcich vo¾bách palce.
Július Satinský

Staré centrum mesta sa naozaj prebralo
BRATISLAVA
Moja mama mi v detstve rozprávala o
predvojnovej Bratislave, ako sa rozpráva o Atlantíde. Opisovala mi príjemné mesto na Dunaji, v ktorom boli
nádherné voòavé obchody, útulné
kaviarne a bájeèné viechy.
Mám schopnos si v hlave premieta film
toho, èo mi niekto rozpráva. A tak som v
duchu videl lahôdky Ruttner, pred ktorými sa klania malý ivý èernoko, obchod
Meinl s vrecami praenej kávy a so zaveseným modelom lode, aká kávu v minulom storoèí dováala; elegantnú galantériu Halmo, pánsku módu Princ, a vetky
tie cukrárne Lévius, Meyer, Sturzer. Priznám sa, e lepie to ovláda môj syn, lebo
on sa stal dedièom rodinných spomienok
na dávnu obývate¾nú Bratislavu.

Medzitým vyrástol trkovec, zaèala sa
stava betónová dung¾a Petralky a
ostatné sídliská. Niekto nechal centrum
mesta zahynú. Od sedemdesiatych
rokov sa chýrne Korzo premenilo na
obyèajnú sivú smutnú ulicu. Omietka
domov opadala, veèer nesvietili svetlá a
od Michalskej brány po Carlton ste
mohli stretnú pár opilcov od frantikánov. Nikdy nepochopím, èi tá devastácia bola zámer alebo hlúpos vtedajích
správcov mesta. Asi aj - aj.
Raz som mal návtevu z Koíc, chceli
vidie historické centrum. Tak som ich
zobral na prechádzku od èinohry SND
po Michalskú bránu. A oni na konci
povedali: Ta to nie mesto to zlomený suchý rook.
V júni roku 1995 som moderoval malú

slávnos. V kaviarni u Rollanda sa
stretli ¾udia okolo starostu Ïurkovského. Vtedy som nevedel, e ten veèer je
bozk ípovému Ruenkovi.
No staré centrum sa naozaj prebralo.
Andrej Ïurkovský a spol. to dotiahli
do konca. Legendárne Korzo oilo,
stalo sa znova obývate¾ným, príjemným útulným centrom. Od Michalskej
brány po Carlton je rados po òom pláva v dave. Nikdy nezabudnem na
oslavy titulu majstrov sveta v hokeji.
Nai to vyhrali - a Korzo bolo na fiestu
pripravené.
Myslím si, e je èas, aby sa tá pozitívna
energia Starého Mesta rozírila po celej
Bratislave. Som rád, e je tu pripravený
tím ¾udí, ktorí vedia, ako sa to robí.
Boris Filan

Na hrade
budú Vianoce
u 8. decembra
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BRATISLAVA
Na nede¾u 8. decembra pripravili pracovníci historického múzea tradièné
podujatie Vianoce na hrade. Bratislavský hrad bude v èase od 10. do 17.
hodiny patri rôznym remeselníkom,
ktorí budú predvádza svoje umenie a
predáva výrobky.
O najmeních návtevníkov sa postarajú
èlenovia skupiny rád svätého Galahada.
V programe Rozprávkový hrad pripravili pre deti rôzne súae, kreslenie, stretnutie s èertom a napokon i sladké prekvapenie. Milovníci hudby si prídu na
svoje na koncerte v podaní C. a k. dychového komorného orchestra, ktorý bude o
14. hodine na 3. poschodí Hradu. Na prízemí sa svojimi aktivitami predstaví Plynárenské múzeum SPP a jeho zástupca J.
Schuster návtevníkov pobaví svojimi
Veselými obrázkami.
Návtevníci si poèas nedele môu prezrie vetky expozície a výstavy vrátane
práve otvorenej Siene slávy slovenského
hokeja. V deò podujatia Vianoce na
hrade majú deti a tudenti vstup vo¾ný,
dospelí zaplatia zníené vstupné 20
korún.
(al)

Vinu za nedostatoènú dopravu nemusí vdy
nies výluène bratislavský dopravný podnik
BRATISLAVA
Na mestskú hromadnú dopravu zväèa
obèania hromia. Ve¾akrát oprávnene,
sú vak situácie, ktoré Dopravný podnik Bratislava objektívne nespôsobil a
svedomie by si mal spytova niekto iný.
Naa èitate¾ka sa s nami podelila o záitok
s vojenskou prísahou èerstvo narukovaných vojakov základnej sluby, ktorá sa
konala 25. októbra na parkovisku pod hradom Devín. Prili na òu ¾udia z celého
Slovenska, ale tí, èo sa na dané miesto
chceli dosta autobusom mestskej hromadnej dopravy, mali smolu, uvádza v
liste naa èitate¾ka. Do Devína chodí nízkokapacitný autobus v intervaloch 25 - 35
minút. Keï som sa nedostala ani do druhého autobusu, la som za dispeèerom
pod Novým mostom. Ten mi povedal, e
kadý nadáva iba jemu, e nemá iné, väèie vozidlo a keby svojvo¾ne poslal ïalí
autobus, dostal by vynadané. Na dopravnom podniku mi oznámili, e nedostali

poiadavku na väèí autobus, pritom o prísahe vedeli, lebo kvôli tomu odklonili
trasu autobusu v Devíne.
Ako ïalej pokraèuje naa èitate¾ka, prísaha sa zaèínala o desiatej a nevie, èo urobila väèina ïalích ¾udí, èo zostala po odchode natrieskaného autobusu o 9.14 hodine pod Novým mostom. Ïalí iel o 9.50 a
ani do toho sa vetci nemohli pomesti.
Jediná monos, ako sa do Devína dalo
dosta, bol taxík za 280 korún, zdôraznila naa èitate¾ka, ktorá upozoròuje, e mini
autobus, ktorý chodí do Devína, je takmer
stále preplnený a je zúfalé èaka na ïalí,
ktorý ide o 25 - 35 minút.
Kadý, kto organizuje nejaké podujatie,
kde sa predpokladá väèí poèet ¾udí, môe
poiada o zvýenie dopravnej kapacity tak, ako to robí napríklad Televízia Markíza, keï má deò otvorených dverí, uviedol riadite¾ rezortu prevádzky a techniky
Dopravného podniku Bratislava Bronislav Veigl. Podobne to robí aj Slovenská

Autodopravcovia Pozor!
Prvá americko-slovenská poisovòa, a.s

Motorový olej 15W-40

• najnovšia technológia ISOSYN™
• spĺňa normy API CI-4/SL
• určený pre dieselové, turbo, EGR
a benzínové motory
• jeden olej pre celý vozový park
• úspora paliva a prevádzkových nákladov
Cena 99,- Sk/l bez DPH v 19 l sude
tel.: 54654499, fax: 54654498
www.chevron.sk

H¾adáme èloveka, ktorý chce ve¾a
pracova, ale aj ve¾a zarába. Ide o
pozíciu Finanèný poradca s monosou
rýchleho postupu do manamentu.
- nemusíte ovláda iadny svetový jazyk
- nemusíte ovláda poèítaè
- minimálne stredokolské vzdelanie
- èistý trestný register
- treba ma úprimnú snahu vybudova si kariéru
Kontakt: Ing. Ivan Horský, 5441 3469, 5441 3485, 0905 322 233

televízia. My skutoène nemôeme ma
preh¾ad o vetkých podujatiach pripravovaných v meste. Chyba sa teda stala niekde inde, nie v dopravnom podniku.
Ako zdôraznil, sanosti na dopravu do
Devína nezaznamenávajú, dopravný podnik má dobrú spoluprácu s devínskym
starostom. V lete a cez víkendy je doprava posilnená. Dodajme, e organizátorom
vojenskej prísahy je jednoznaène armáda
- ako vak urèi, kto konkrétne, èi sú to
jednotlivé vojenské útvary, posádkové
velite¾stvo alebo iná zloka. Od armády
je aké oèakáva, e bude nato¾ko ústretová, aby v deò prísahy zabezpeèovala
posilnenie mestskej hromadnej dopravy.
O necelý polrok bude pod Devínom ïalia vojenská prísaha... Aby sme vojakom
nekrivdili, treba kontatova aj to, e
poiada o zvýenie prepravnej kapacity
zabúdajú aj organizátori iných podujatí,
na ktorých sa koncentruje väèie mnostvo ¾udí.
(lau)

Ponúkame na prenájom
kancelárske priestory
na Hurbanovej ulici
v Banskej Bystrici

- novostavba
- 300 m od výjazdu z dia¾nice
blízko mestského parku
- 230 m2
- 2. poschodie
- bezdrôtové pripojenie do internetu
Telefón: 0905 615 195

PORT BAZÁR
Aktuálna ponuka: lye, lyiarky, snowboardy,
turistické vetrovky, nohavice, bundy, ruksaky
NÍZKE CENY !!!
Pondelok - piatok
14.00 - 19.00
Sobota
9.00 - 12.00
Nájdete nás vo dvore FTV Lafranconi
L. Svobodu 9, pri atletickom tadióne.
Kontakt: 02/54411624 - kl.353,
v èase otváracích hodín.
Spoloènos

DDW s r.o.

so sídlom v Bratislave

prevádzka spol.:

Lachova 39
Bratislava
tel.:6231 3722
0905 470 062

Kompletné spracovanie
jednoduchého a
podvojného úètovníctva
pre malé a stredné s.r.o.
a podnikate¾ov.
úètujeme spo¾ahlivo v MONEYS3

ROLETY:

- drevené, plastové, hliníkové

Balkóny, mree,
zamoènícke práce

l

SIZA

výroba l predaj l servis
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Na Kramároch
zrekontruovali
dom kultúry

3-izb., 132 m2, 6.p.
5,8 mil. Sk
3-izb., 161 m2, 7.p.
6,7 mil. Sk
2
l 4-izb., 242 m , 6 a 7.p.
9,8 mil. Sk
V CENE JE ZARÁTANÝ: VÝAH
A ZARIADENIE (parkety, obklady, dlaba, sanita,
klíma, vlastné kúrenie, krb)
l

l

l

l
l
l
l
l

Matúova ulica
ve¾ký pozemok
nádherný výh¾ad na mesto
6 izieb, úitková plocha 410 m2
dvojgará, bazén
cena: 14,0 mil. Sk

DVERE, OKNÁ, ZÁRUBNE
Predaj, montá, sevis
masívne drevo, eurohranol,
plast, drev. dýha, laminát, fólia,
kovania: Cobra, Metalia

NOVÉ DVERE
u za cenu 1.602 Sk bez DPH
D & W.sk

Karpatská 3 (pri Ymce), Po - pia: 10,00 - 18,00 hod.

tel./fax: 02/524 916 45

Kompletn˘ servis
lyÏí
korãulí
snowboardov
Komisionálny predaj
‰portov˘ch potrieb

Máte pocit, e patríte k skupine ¾udí, ktorí
sú v súèasnosti nespokojní so svojím príjmom?

Ak ÁNO, urèite to chcete zmeni!
KONTINUITA-SP, a.s. , èlen skupiny Wiener Städtische
- najdynamickejia poisovòa v ivotnom poistení zaistená najväèou svetovou
zaisovòou Münchener Rückversiecherung - Gesellschaft, AG, ponúka:

PRÁCU

Výhody spolupráce:

* profesionálne kolenie
* po úspenom zaèiatku 2-dòový motivaèný pobyt

s návtevou centrály poisovne + finanèná odmena

(16 022

MESTSKÁ VILA HORSKÝ PARK

výh¾ad

Predaj BYTY/DOMY:
Kúpe¾ná - 3 i., OV, 80 m2, èiast. zrekontr., 1. posch.
3,6 mil.
2,625 mil.
Krína - 3,5 i., OV, 82 m2, tehla, 1.posch., loggia, pivnica
2
Guothova - staveb. pozemok, 828 m , vypracovaný projekt 5.750 Sk/m2
Pekná cesta - staveb. pozemok, 1300 m2, mierny svah
3.800 Sk/m2

Tel.: 0903 461 758

AA taxi EURO

Mickiewiczova 10, 811 07 Bratislava
Tel.: 5296 2403, 5296 2420, www.iuris@nextra.sk

LUXUSNÉ BYTY NA NÁMESTÍ SNP

Prenájom BYTY/DOMY/PRIESTORY:
Slávièie údolie - gars., nez., 26 m2, 1.p./4, balkón, zrekontr.
8.000 Sk
Jahodová - 2 i., zar., 70 m2, zrekontr., záhradka, 1. p./4,gará 767 EUR
2
Zámocká - 2 i., nez., novost., 66 m , 4.p./4, loggia, terasa
800 EUR
F. Kostku - 2 i., zar., novost., 75 m2, terasa, 4.p./8, park. box
600 EUR
Medená - 3 i., nez., 73 m2, 3.p., vybavená kuch., park. vo dvore 550 EUR
Bagarova - 3 i. zar., 50 m2, 2.p./3, bez výahu, nová kuchyòa
20.000 Sk
29. augusta - 6 i. nez., mezonet, novost., 3.p./4, loggia, nadtand. 1.250 EUR
2
Jadranská - èiast zar. RD, 100 m , gará, záhrada, tiché prostr. 24.000 Sk

KÚPIM

stavebný pozemok, príp. RD
v lokalite Horský park,
Kramáre, Drotárska,
príp. Koliba, Staré grunty

spol. s r.o.

* zabezpeèený osobný rast
* mimoriadne odmeny - zájazdy kadý tvrrok
- notebook

* viacstupòový Kariérový plán
* dlhodobú perspektívnu prácu - monos
externej spolupráce
* nadpriemerné provízie za výkony a riadenie skupiny

Na telefónnu objednávku len

12,60 Sk/km

Radi Vám predstavíme nae produkty a monosti spolupráce
Kontakt:

Ferienèíkova 1
02 / 5292 5009
0905 - 264 160

Michalská 2
02 / 5443 1472
0905 - 264 028

Krína 44
02 / 5557 1197
0905 - 354 616

5 rokov záruka + 1 rok servis zdarma
CIVIC 1,4S CD za 499.000,- Sk CIVIC 1,4S 5D 2003 za 549.000,- Sk + klimatizácia za 30.000 Sk
CRV s odpoètom DPH! Z¾ava 50.000,- Sk + CROSS PACK alebo skúter za 55.000,- Sk!

, a.s., Tomáikova 30, Bratislava

02/4824 0482 PREDAJ, LEASING

02/4824 0492 SERVIS, STK

02/4824 0491 NÁHRADNÉ DIELY

Pri zákazke
nad 500,- Sk darãek

BRATISLAVA
Na Zimnom tadióne Ondreja Nepelu
na Ulici odbojárov a zimnom tadióne
na Harmincovej ulici sa zaèala sezóna.
Správa telovýchovných a rekreaèných
zariadení v Bratislave ich otvorila pre
verejnos.
Na Zimnom tadióne O. Nepelu sa
mono korèu¾ova v stredu od 16. do 18.
hodiny, v sobotu a nede¾u od 9. do 12.
hodiny a od 14. do 17. hodiny. Vstupné
je rôzne - v stredu je 30 korún pre dospelých, 20 korún pre deti do 10 rokov.
Vstupné na trojhodinové bloky v sobotu
a v nede¾u je pre dospelých 45 korún, pre
deti do 10 rokov 30 korún.
Na dúbravskom tadióne v Dúbravke je
otvorené cez týdeò v utorok od 16. do
17.30 hodiny. V sobotu je prevádzka od
16. do 17.30 a od 18.30 do 20. hodiny, v
nede¾u sa bude moné korèu¾ova od 15.
do 16.30 a od 17.30 do 19. hodiny.
Vstupné pre dospelých je 20 korún a pre
deti do 10 rokov 15 korún. V iných ako
uvedených èasoch nie sú tadióny prístupné pre verejnos, pretoe sú k dispozícii na tréningy hokejistov a krasokorèuliarov.
(brn)

Poboèka:

17415

túrova 11, 811 02 Bratislava, tel.: 5296 5330, fax: 5296 5332
office@reas.sk, www.reas.sk
Kúpe¾ná 5, 811 02 Bratislava, tel./fax: 5443 4318

Tel./fax: 02/54 79 36 73

Zaèala sa sezóna
na tadiónoch

Sídlo:

Pri Zoologickej záhrade
Lovinského 43
811 04 Bratislava

NOVÉ MESTO
V uplynulých dòoch sa obyvatelia
Kramárov doèkali: starosta Nového
Mesta Richard Frimmel slávnostne
sprístupnil pre verejnos Dom kultúry
na Stromovej ulici, ktorý preiel rozsiahlou rekontrukciou.
Rekontrukcia tohto bývalého osvetového strediska bola investíciou mestskej
èasti, ktorá na tento úèel vynaloila vye
35 miliónov korún. Jej výsledkom je rozírenie priestorov o celé jedno podlaie
(objekt má teraz dve nadzemné a jedno
podzemné podlaie). V staronovom stánku kultúry je viacúèelová spoloèenská
sála, ktorá ma kapacitu 180 miest.
Okrem toho je tu kninica a èitáreò, klub
dôchodcov, uèebne a priestory pre
záujmové krúky. Rekontrukcia trvala
iba necelých osem mesiacov a objekt
kultúrneho domu je po jej uskutoènení
zvonku aj zvnútra neporovnate¾ne atraktívnejí ako pred òou. R. Frimmel, ktorý
sa v nadchádzajúcich vo¾bách opä
uchádza o dôveru volièov, tak splnil svoj
prís¾ub, e dom kultúry bude opä sprístupnený u v novembri.
(brn)

Hodiny
pri Carltone
bývali aj hranaté
LIST ÈITATE¼A
Dòa 24. novembra presne o 15.20 sa
Bratislava doèkala azda jedného z
ïalích Èumilov alebo tradícií?
Veru zhruba esmetrové a es stovák kilogramov váiace hodiny nám
môe závidie nejedna európska
metropola.
Rád by som sa vak vrátil k niektorým
zatia¾ nevyjasneným otázkam týkajúcim
sa histórie samotných hodín. Od ¾udí,
ktorí sa skutoène pod hodinami stretávali, som sa dozvedel, e hodiny mali tvar
tvorca a stáli na trochu odlinom mieste
ako stojí ich súèastná replika. Tento
fakt mi nedal spa a rozhodol som sa
preto zaèa pátranie po dnes u stratenom osude hodín. Teda zaèal som pri
hodinách. Pri dôkladnom preskúmaní
okolia prídete k záveru, e dnená poloha
hodín je iná ako tých pôvodných. Pár
metrov od tých dnených nájdeme èerveno-hrdzavú skrinku, ktorú na základe
dobových fotografií môeme pokojne
urèi ako podstavec tých minulých. Ak
by sme sa mali vyjadri k tvaru, tak tie
pôvodné boli tvorcové a tak trochu
úplne iné. (Krásnu fotografiu hotela
Carlton s hodinami nájdeme napr. v
knihe Bratislava z roku 1956, súbor fotografií zostavených Eugenom Lazianom). No odkia¾ potom prili tie dnené? A kde teda stáli? V knihe Pressburg Pozsony - Bratislava 1883-1919 od autorov Cmorej - Gao môeme nájs viacero fotografií hodín, ktorých presná replika sú dnené hodiny. Dokumentujú tak
poh¾adnice z rokov 1900, 1905, dokonca
nájdeme aj z pred roku 1888. Z týchto je
zrejmé, e ich poloha sa postupne menila. Od centrálneho umiestnenia pred
divadlom a po presunutie na miesto
dnenej kriovatky ulíc Jesenského Mostová. Po roku 1910 sa takýto typ
hodín stráca a u na poh¾adnici datovanej rokom 1915 nachádzame hodiny
kombinované s verejným osvetlením.
Podobné hodiny neskôr nájdeme aj na
afárikovom námestí. Pod typom hodín,
ako sú tie dnené, sa teda urèite nai
dedkovco-babkovci a mamovco-otcovci nestretávali. Stretávali sa pod ich
mladím bratom, ktorý bol trocha hranatejí, ale zato tie pekný. Osobne som
rád, e tradícia darovania a úcty k histórii sa opä prebúdza. Vetkým Bratislavèanom, hlavne nám mladím, elám pod
hodinami ve¾a lásky a kus dobrého
srdca. Jednému by sme sa vak v budúcnosti mali vyvarova. Ak podobnú pamiatku osádzame, treba sa obèas pozrie,
èi náhodou výh¾adu na ciferník nezavadzá ståp verejného osvetlenia alebo nieèo
iné.
Michal Milata, Bratislava

Pod jednotnou fasádou boli rôzne domy
V esdesiatych rokoch sa uskutoènila
pomerne nákladná, ale z h¾adiska
pamiatkovej starostlivosti nie celkom
zodpovedná, úprava historického
objektu Starej radnice. Pri výskume
dovtedy jednotnej fasády, ktorú radnica dostala v roku 1577, sa zistilo, e sa
pod òou skrývajú doklady starích
stavebných fáz. Najväèím prekvapením bolo odkrytie prieèelia bývalého
Pawerovho domu.
Ten postavili tesne pred rokom 1422 v
dovtedy nezastavanom pomerne úzkom
priestore medzi starími objektmi. Priestor sa pôvodne mohol pouíva ako priechod na miesto, kde neskôr vzniklo Primaciálne námestie, ale mohol by aj
záhradou èi dvorom ved¾ajieho domu.
Bohatý mean Hanns Pawer získal
pozemok a postavil na òom dom, ktorý

Pamätníci histórie
jednoducho oprel o obvodové múry
susedných domov bez toho, e by staval
vlastné nosné múry. Preto boli aj ve¾ká
sieò na prízemí a komnata na poschodí
zakryté len ¾ahkými drevenými povalami. O to bohatie bola dekorovaná fasáda novostavby smerom na hlavné trhovisko.
Prvé poschodie pripomínalo skôr prieèelie kamenného gotického chrámu s vysokými hrotitými oknami a s trojuholníkovým títom nad nimi. Celá táto nádhera
bola vak vybudovaná z tehál a omietky.
Mono poslúila ako kulisa uhorskému
krá¾ovi a rímskemu cisárovi Zigmundovi Luxemburskému, keï sa z okna radnice ukázal obyvate¾om mesta zhromade-

ným na trhovisku v roku 1434, aby sa mu
poïakovali za novoudelené privilégiá.
Vtedy u bol toti aj tento dom v majetku mesta a spojený so starou radnicou.
Na prvom poschodí bola u skôr zariadená nová radná sieò. Ozdobné prieèelie sa
vak ako udriavalo a po pokodení
ostre¾ovaním z Hradu (1442) ho u
neobnovili v pôvodnej nádhere. Pri
nasledujúcej oprave radnice ozdoby a
ve¾ké okná zamurovali a na ich miesto
osadili tri menie okná v kamenných
rámoch. Prízemie zaklenuli asi v roku
1457, poschodie ete neskôr. Ma¾ovaná
dekorácia na klenbe poschodia je a z
roku 1878. Maliari Carl Engel a Johann
Grünwdl pouili pri jej ma¾be vtedy
módne vzory inpirované vykopávkami
v Pompejách.
tefan Holèík
FOTO - Vladimír Miauer

Na Rybnom námestí pristávali pltníci
Priestranstvo pri juhozápadnom nároí stredovekého mestského opevnenia
sa sformovalo v priebehu 18. storoèia
na mieste zasypanej dunajskej zátoky.
Pôvodne tam pristávali pltníci, ktorí z
alpských krajín priváali kvalitné stavebné drevo. Na ploche odpadkami
zasypanej zátoky vznikla neskôr plocha, kam sa z jadra mesta presunul trh
s rybami.
V druhej polovici 18. storoèia postavili
okolo pomerne pravidelného námestia
skupinu dvojposchodových metianskych domov. Na junej strane stála v 15.
storoèí malá predsunutá pevnôstka
Tabor a ved¾a nej mali dielne garbiari.
V roku 1772 tam postavili Metiansky
pivovar. Ståp Najsvätejej Trojice v
popredí Rohbockovej kresby stál na for-

Spomienkový album
mujúcom sa námestí u od roku 1713.
Vznikol ako pamätník obetiam morovej
epidémie. Na konci 18. storoèia k ståpu
premiestnili aj sochy Panny Márie ako
patrónky Uhorska a prvého uhorského
krá¾a svätého tefana. Sochy boli prv
ozdobou mosta, ktorý viedol ponad
mestskú priekopu k západnej mestskej
bráne.
Poh¾adu dominuje objekt poiarom v
roku 1811 spustoeného krá¾ovského paláca na hrade. Areál hradu u nebol dostatoène udriavaný a na mieste pôvodného barokového parku sa rozrástol divý
les (je tam dodnes). Ani hradné opevnenie nebolo okolo roku 1850 udriavané,

bata Luginsland (v strede obrazu) bola
otvorenou ruinou bez strechy.
Vea korunovaèného Chrámu svätého
Martina, prevyujúcu strechy domov
vpravo, sa prezentuje na kresbe Ludwiga
Rohbocka, ktorú do kameòa preniesol
Johann Poppel, vo vtedy úplne novej
forme. Po poiari, ktorý zapríèinil blesk
v roku 1833, bola vea skoro dve desaroèia len provizórne zastreená. A v 50.
rokoch ju zvýili a upravili pod¾a projektu Ignáca Feiglera. Vybudovali novú strechu tvaru helmy, fasádu ozdobili v
romantickom týle s pouitím romantických prvkov. Na najvyie miesto vee,
vo výke 85 m, umiestnili zväèený
pozlátený model uhorskej krá¾ovskej
koruny.
tefan Holèík
FOTO - archív a Vladimír Miauer
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Opä sa budeme
stretáva pod
hodinami
LIST ÈITATE¼A
Tak sa nám to podarilo! Hodiny, ktoré
desaroèia dotvárali kolorit dneného
Hviezdoslavovho námestia a plnili v
minulosti nezastupite¾nú úlohu kontroly èasu, a potom i Treffpunktu Nr. 1 v
starom Preporku i v povojnovej Bratislave a ktoré akoby sa prepadli pod
zem, stoja znovu na svojom mieste. Síce
o tri metre ïalej, ale sú to ony.
Pôvodné, ba ete pôvodnejie ako tie, èo
tam stáli predtým, tzv. Baove. Celé
roky pripomínali spoloèenský ivot starej Bratislavy, samozrejme, mnohým ich
mlados a povedzme to ete raz, aj známosti, ktoré sa tu nadväzovali.
Na zaèiatku bolo oèarenie z ve¾korysej
obnovy Hviezdoslavovho námestia. Je to
nádherné - skontatoval poèas jednej z
èoraz èastejích návtev Slovenska Peter
Tóth, ijúci v Kanade - no èosi mi tu
chýba. Nieèo, èo by ¾udí priahovalo, kde
by sa chceli stretáva. Takým bodom boli
predsa ståpové hodiny!
Hodiny tu vdy boli, hodiny sem patria,
vyhlasovali rezolútne vetci známi a priatelia, jedno èi mali trvalé bydlisko v rodnej
Bratislave alebo v zámorí. Ak sa èlovek o
nieèo ve¾mi usiluje, vdy mu to vyjde,
tvrdí iný úspený Slovák v Kanade Vladimír Chrappa. Nápad a iniciatíva je jedno,
realizácia druhé. Èítal som o iniciatíve 12
uvedomelých (vraj aj bohatých) obèanov
Bonnu, ktorí vlastnými silami a prostriedkami zachránili rodný dom L. v. Beethovena. Kde vak u nás nájs prostriedky?
Zorganizova zbierku? Nebude návrh,
výroba a osadenie hodín pridrahý pás?
Mali sme naozaj astie. V ústrety nám
vyiel hlavný architekt námestia a veci sa
ujala Komunitná nadácia Bratislavy. Ak
niekde poèujete, e nie je moná ideálna
spolupráca, zavediem vás medzi dvoch
mladých ¾udí, ktorí tvoria Komunitnú
nadáciu Bratislavy a presvedèím vás o
opaku. Stanete sa tam dôstojnými a
potrebnými ¾uïmi, prestanete by zákazníkmi (preèo si len od pracovníkov nadácií
nevezmú príklad tátni úradníci?). Dokáe
priemerný úradník nehovori o tom, ako
mu je len ako?
Prvé fotografie pri znovuobnovených staronových hodinách budú èoskoro zdobi
nae albumy a cez vo¾né sviatoèné vianoèné dni si iste mnohí zájdu aj na vynovené
Hviezdoslavovo námestie a mono si
postoja pod ich hodinami a zaspomínajú
si. Lebo, ako povedal O. Wilde, spomienky sú na to, aby sme si pripomenuli to, èo
bolo dobré v naom ivote.
Ivan Lesák, Ruinov

Nadácia venovala
¾uïom schody
STARÉ MESTO
Od prvého decembrového deò slúia
verejnosti nové schody. Spájajú Búdkovú cestu s Drotárskou ulicou a skracujú
¾uïom z Drotárskej, Mozartovej,
Haydnovej a ïalích okolitých ulíc
cestu k zástavke MHD.
Ide o dôleitú skratku, ktorú vyuívajú
miestni obyvatelia, keï sa v èasovom strese ponáh¾ajú na blíiaci sa trolejbus.
Desaroèia pouívali skratku vyliapanú v
príkrom a nebezpeènom teréne. Odohralo
sa tu u ve¾a pádov a úrazov.
Darèek, ktorý vetkým obyvate¾om, ale aj
návtevníkom tejto èasti mesta venovala
Nadácia Horský park, prináa do ich ivota malé, no denno-denne pouívané zlepenie.
(mf)

Na Vianoce
darujte zdravie
HIPPOKRATES
Stratené zdravie mono znovu získa
pomocou kvalitnej lieèby a rehabilitácie. Sú vak poruchy zdravia, ktoré
majú trvalý charakter.
Väèinou sa k nim pristupuje tak, e s
nimi sa u nedá niè robi. A postihnutý èlovek trpí. Trvalé poruchy zdravia
vak vyadujú svoj zvlátny manament, ktorý je zameraný na zlepenie
kvality ivota. Sem patrí zmiernenie
bolestí, nácvik náhradných pohybových funkcií, h¾adanie a tréning funkèných rezerv organizmu, psychická
podpora chorému a jeho rodine atï.
Èlenstvo v klube Hippokrates umoní
èerpa komplexnú zdravotnú starostlivos po celý rok s výraznými z¾avami.
Starostlivos je komplexná a na vysokej úrovni.

Slovan sa stal jesenným krá¾om, Inter
a Petralka voli do najlepej estky
Bratislavský futbal nemal v minulej
sezóne dôvod na oslavy. Po troch rokoch
kra¾ovania Slovana a Interu priiel
pôst. Belasí, lto-èierni ani Petralèania
nielene nebojovali o majstrovský titul,
ale iba snom zostal aj postup do pohárovej Európy. Novú sezónu teda zaèal
trojlístok s jednoznaèným cie¾om - vráti Bratislave post hlavného mesta slovenského futbalu. Po polovici je úloha
splnená, Petralka zimuje tvrtá, Inter
iesty, èiastoèná spokojnosti je teda
namieste...
SLOVAN: Osembodový náskok pred druhou Trnavou a dvanás víazstiev z osemnástich stretnutí signalizuje príjemnú
bilanciu nového kormidelníka Duana
Radolského. Po úvodnom tápaní naiel
mustvu vhodnú fazónu a záver jesene sa
zmenil na belasú exhibíciu. ,,S výkonmi
som bol vo väèine zápasov spokojný,
rezervy vak urèite sú, povedal tréner
belasých. Tei ho môe 35 strelených
gólov i koruna jesenného krá¾a kanonierov
Róberta Vitteka. ,,K titulu je ete ïaleko,
tlmí belasé oèakávania Duan Radolský,

ale fanúikovia vedia, e premrha ancu
na opätovné získanie titulu by bolo naozaj
trestuhodné. Na Tehelnom poli u s predstihom zaèali myslie na jar. Na odchode
sú Neèas s Panèíkom, najväèou dilemou
vak zostane Vittek. Napriek èastejím zraneniam neutícha záujem o jeho sluby a
prípadný odchod by zrejme nepoteil nielen Radolského, ale ani priaznivcov Slovana. Na druhej strane, posledný zápas na
Pasienkoch naznaèil, e belasí majú v
zálohe lahora, Bednára, Oberu...
PETRALKA: Mizerná prvá polovica
jesene, výborná druhá èas - jednoduchý
poh¾ad na osemnás petralských kôl.
Zatia¾ èo v prvej polovici mali zverenci
trénera Vladimíra Weissa na konte 9
bodov, v druhej získali dvojnásobný
poèet. Druhé miesto za suverénnym Slovanom naznaèili skutoèné monosti mustva z pravého brehu Dunaja, o ktorom sa
tvrdí, e je ekonomicky najstabilnejie.
Slúi ku cti kormidelníkovi Artmedie, e
stále zostáva pri zemi a napriek zlepeným výkonom a bodovým ziskom neprepadá eufórii. Jeho zverenci to pocítili po

poslednom zápase v Dubnici, kde si hostia pripísali bod, ale Vladimír Weiss niektorých zvozil a pris¾úbil, e nie vetci
dostanú za slabuèký výkon prémie. Teí
zve¾aïovanie stánku. Z troch tvrtín je u
skutoèným skvostom, keï sa dokonèí
tvrtá, mono sa Petralka doèká aj pohárovej Európy...!
INTER: Mlados - nestálos. lto-èierni
zimujú iesti a vedú miniskupinku, ktorá
bude na jar bojova o záchranu. Inter angaoval skúseného kormidelníka Karola
Peczeho, no v kádri nezostal kameò na
kameni a mustvo tak ahajú hráèi, ktorí
ete nedávno sedeli na lavièke, alebo mali
na konte minimum odohraných minút.
,,Doplácame na neskúsenos a výkyvy vo
výkonoch, vzdychal Karol Pecze. Jeseò
vak ukázala aj mnohé pozitíva. Inter
znovu zaèal hra futbal, ktorý sa divákom
páèi, na trávnik sa podostávali mladí
odchovanci, alebo talenty z iných klubov a
u sa zaèína hovori o cenách za Halenára,
èi Èecha. Tím z Pasienkov má perspektívu, otázne zostáva, ako zvládne jar psychicky.
(mm)

Tender na výstavbu dia¾nice sa u zaèal
1. NÁRODNÁ AUKÈNÁ
SPOLOÈNOS, s.r.o.
realitná a aukèná agentúra
Predaj:

2-izb., OV, Jelaèièova, príz., 58m2, pôv. stav, aj úver 1,8 mil. Sk
3-izb., OV, Palisády, 1p., 75m2, mo. odpred. gar., HÚ 2,9 mil. Sk
1,5 mil. Sk
3-izb., DB, Blagoevova, 6p., 78m2, pôv. stav
RD - Pri Suchom mlyne, 400m2, vhodný na kancel. 5,95 mil. Sk
SP - Borinka, 870m2, VIS, . 28m
1,9 mil. Sk
RD - Marhu¾ova, 5 izb., 2x gará, nový, 5,2 á poz.
6,9 mil. Sk
9,5 mil. Sk
RD - Stupava, 4 izb., gará, 711m2
RD - Ve¾ké Leváre, 6 izb., bazén, alarm, 19 á
4,5 mil. Sk
RD - Kramáre, 3 á poz., rod. zástavba
dohodou
2
RD - B. tiavnica, 1 400m , 10 izb., vhod. na podnikanie 2,5 mil. Sk
SP - Pozemok, od 7,8 á do 13,3 á
od 1 791 tis. Ski
Prenájom:

1-izb., Kupeckého, zar., zrek., 35m2, balk.
12 000,-Sk/m.
1-izb., Buèinova, zar., loggia
9 000,-Sk/m.
1,5-izb., Rovníková, nez.
9 000,-Sk/m. + E
700,-EUR/m. + E
2-izb., Suché mýto, zar., zrek., 62m2, park.
2-izb., Nám. SNP, lux., zar., 3p.
800,-EUR/m.
2-izb., Obchodná, terasa, lux. zar.
1 000,-EUR/m.
2
2-izb., 29. augusta, zar., zrek., 70m , park., balkón 700,-EUR/m.
16 000,-Sk/m.
3,5-izb., Èsl. parautistov, zar., 78m2
2,5-izb., Kvaèalova, 4p., novost., podkr., lux., zar. 550,-EUR/m.
3-izb., Kúpe¾ná, zrek., zar., 2p., park.
650,-EUR/m.
RD - Záh. Bystrica, novost., 4 izb., záhr., gar., lux. zar.1 500,-EUR/m.
Panská 27, 811 01 Bratislava
tel.: 54 43 58 31, 54 43 58 45-6, fax: 54 43 58 52
e-mail: tandc@1nas.sk
internet: www.1nas.sk

Vymením 2-izbový byt s výahom
na Hlbokej ulici za väèí byt/dom,
príp. pozemok v lokalite
Staré Mesto, Kramáre + doplatok.
Tel. 02/ 5296 3632 (po 20.00)
0903 704 732

PRIVAT GOLD VIDEO CLUB
ª
ª
ª
ª
ª

poièovòa videokaziet, DVD, CD-ROM
videokabínky
2000 titulov + kadý deò nový film !!!
výkup a predaj kaziet
poièiavanie na 2 dni
Po-So 1000-2100 Ne 1400-2100
Nák. stredisko KOCKA, 1. poschodie
Seberíniho ul., BA - Ruinov

PREDAJ
NÁHRADN¯CH DIELOV
LTO TRADE, s.r.o.
Jaskový rad 197
Tel: 54654499, Fax: 54654498

BRATISLAVA
Pripravovaná výstavba dia¾nièného
úseku Viedenská cesta - Prístavný most
sa dostala do dôleitej fázy - zaèala sa
medzinárodná súa na výber zhotovite¾a tejto významnej dopravnej stavby.
Pod¾a informácií ministerstva dopravy si
súané podklady k stavbe vyzdvihlo
sedem subjektov, z ktorých tyri u predloili konkrétne ponuky. Je predpoklad, e
po vyhodnotení ponúk bude víaz súae
známy u o nieko¾ko týdòov. Náklady na
výstavbu predstavujú takmer 71 miliónov
eúr a majú by hradené zo zdrojov predvstupového fondu ISPA, Európskej investiènej banky a zo tátneho rozpoètu.
Investorom je Slovenská správa ciest.
Ako sme u informovali, dia¾nica v spomenutom úseku bude zaèiatkom dia¾nièného ahu D1, ktorý má pokraèova

obchvatom Bratislavy a Trnavy na Trenèín, ilinu, Preov, Koice a na tátnu
hranicu s Ukrajinou. Hlavným významom
tohto úseku, ktorého dåka je 3,867 km, je
prevzatie tranzitnej dopravy prechádzajúcej cez Bratislavu. Úsek sa zaèína napojením na u existujúce na u vybudované
vetvy kriovatky dia¾nic D1 a D2 a konèí
sa pripojením na Prístavný most. Na mestské komunikácie je prepojený v smere zo
západu na východ na svojom zaèiatku a v
opaènom smere odpojením na Prístavnom
moste. Pripojenie Petralky na dia¾nicu je
rieené cez Einsteinovu ulicu. Trasa dia¾nice je umiestnená uprostred koridoru
mestskej rýchlostnej komunikácie Einsteinova.. Súèasou projektu je aj ochrana
dia¾nice proti hladinám podzemnej vody.
Na zabezpeèenie bezkolízneho prechodu
peích a cyklistov nad Einsteinovou uli-

cou a budúcou dia¾nicou bude vybudovaných pä lávok, ktoré zabezpeèia spojenie
obyvate¾ov Petralky so Sadom Janka
Krá¾a, Inchebou, obchodným centrom Au
Park, tadiónom Artmedie Petralka i starou èasou Bratislavy. Predpokladaný termín výstavby úseku dia¾nice D1 Viedenská cesta - Prístavný most je v rokoch
2003 - 2006, prièom s jej odovzdaním do
uívania sa ráta u v roku 2004.
Rozbehla sa u aj súa na výber zhotovite¾a ïalieho dia¾nièného úseku, a to
dia¾nice D2 na úseku Lamaèská cesta Staré Grunty. Pod¾a dostupných informácií sa do nej prihlásili tri subjekty. Súèasou tohto úseku má by aj 1440 metrov
dlhý tunel pod Sitinou. Výstavba má by
financovaná z prostriedkov japonskej
banky pre medzinárodnú spoluprácu a zo
tátneho rozpoètu.
(lau)

Je tvr zvaná Ahoj zabudnutá Bohom?

NOVÉ MESTO
V mestskej èasti Bratislava - Nové
Mesto existuje Bohom zabudnutá
tvr, takzvaný Ahoj. Je to tvr,
ktorá existovala, keï sa Bratislava
ete konèila pri terajom Jacobse
(bývalé Figaro).
Týmito slovami uvádza svoj list naa èitate¾ka Mariana Krupcová a pokraèuje:
Bratislava sa odvtedy rozrástla a do
Raèe, ale v tejto èasti Nového Mesta sa za
posledných 30 rokov niè nezmenilo. Do
dneného dòa pitnú vodu rozváajú cisterny, lebo tu neexistuje vodovod, plynofikácia je stále v nedoh¾adne, kapacita elektrickej energie je nedostaèujúca, na kanalizáciu, ktorá je v èasti Sliaèskej ulice,
malo monos napoji sa ani nie 10%
domov, o samostatnej telefónnej linke
nemôete ani sníva. A najkrajie je, e na
odbore územného plánovania vás poteia,
e najbliích 10 rokov to vetko zostane
urèite na tej istej úrovni. Podotýkam, e
píem o hlavnom meste Slovenska - Bratislave, nie o pohraniènej dedinke!

M. Krupcová si v závere listu kladie reènícku otázku, èi to nie je spôsobené tým,
e tu nebýva iadny vládny èinite¾ ani
poslanec. List sme poskytli vedeniu
mestskej èasti so iadosou o vyjadrenie. Technickú infratruktúru územia
Ahoj - Brieky riei územný plán obytnej zóny Koliba - Brieky, v ktorom je
navrhnuté, aké zariadenia a siete je
potrebné realizova na zlepenie technického vybavenia tejto lokality, uvádza sa v stanovisku mestskej èasti, ktoré
vypracoval jej hlavný architekt Jaroslav
Kocka. Otázka realizácie súvisí s
nároènosou stavieb, s finanènými prostriedkami a s ochotou jednotlivých
správcov sietí vybudova tieto zariadenia a únikové stavby. Preto je potrebné
poloi otázku, komu platíme vodné,
stoèné, elektrinu, plyn a telefón. Urèite
nie miestnemu úradu, ale jednotlivým
správcom sietí. Nevyhýbame sa zodpovednosti a v mnohých prípadoch v rámci
finanèných moností budujeme aj siete
technickej infratruktúry, ale sme pre-

OZ Pro Natal

FIRMA V BRATISLAVE p r i j m e

www.pronatal.sk

- kurzy prípravy na pôrod
a rodièovstvo
- materské skupiny

kontakt: 0907 137 272

ROBOTNÍKOV
do skladu
Záujemcovia kontaktujte sa na tel. ãíslach:
Tel./fax: 02/62 85 90 69
Mobil: 0905 787 276

svedèení, e komu sa platí, ten by sa mal
postara aj o rozvod médií, za ktoré
poberá peniaze.
Pod¾a J. Kocku je v prípade lokality
Ahoj - Brieky potrebné vybudova pre
zásobovanie vodou automatickú tlakovú
stanicu v rámci areálu vodojemu Vtáènik. Bez tejto vodohospodárskej stavby
nie je moné vybudova rozvod vodovodných potrubí. Podobne je to aj s ïalími sieami a zariadeniami, ako sú trafostanice a regulaèné stanice plynu.
Vieme o problémoch tejto lokality,
ubezpeèuje J. Kocka. Pred asi tromi
rokmi sa nám na základe rokovaní podarilo zaisti posilnenie existujúcej trafostanice a energetici vymenili elektrické
vedenie. Ostatné akcie sú ove¾a nároènejie nielen finanène, ale aj odborne a
vyadujú si spoluprácu a priamu úèas
jednotlivých správcov sietí.
V závere uvádza, e miestny úrad môe
vyvíja väèí tlak na správcov sietí a deklaruje ochotu mestskej èasti podie¾a sa
na financovaní ininierskych sietí. (juh)
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Bez problémov
do superfinále
BRATISLAVA
Po troch hracích dòoch 3. kola Interkontinentálneho pohára hokejistov je
jasné, e pravdu mali optimisti. Tí
toti tvrdili, e Slovan bez problémov
postúpi do januárového superfinále v
Miláne a Lugane.
,,Chlapci najmä v prvých dvoch zápasoch
ukázali dobrý prístup. Súperov nepodcenili a vïaka kvalitným výkonom zaslúene postúpili, pochva¾oval si tréner Július
upler. Fanúikovia si síce aj trochu
zaomrali, remíza v poslednom stretnutí
proti Villachu bola naozaj zbytoèná, ale v
tomto dueli sa ukázalo, ako vyzerá hokej
v podaní hráèov, ktorým o niè nejde...
Belasí majú teraz nieèo vye mesiaca na
prípravu pred úvodným zápasom N-skupiny, v ktorom sa 10. januára v Miláne
stretnú s fínskym Jokeritom Helsinki. A
to u bude iná káva ako slabuèkí zástupcovia maïarského, rakúskeho èi ukrajinského hokeja.
(mm)

Vrátil sa Cíger,
Hurtaj odiiel
BRATISLAVA
Návrat Zdena Cígera do slovanistickej
kabíny znamenal aj jeden odchod
smerom von. S belasým dresom sa rozlúèil ¼ubomír Hurtaj, ktorý sa len pár
dní po Cígerovom návrate zbalil a odiiel do Plzne.
Fanúikom sa síce táto roáda ve¾mi
nepáèila, ale funkcionárom majstra zrejme nezostávalo niè iné. Kadá pokladnica má svoje dno a zodpovední sa rozhodli tak, ako sa rozhodli. V kadom prípade
bude zaujímavé sledova, ako si povedie
Slovan bez svojho dovtedy najproduktívnejieho hráèa v Extralige!
(mm)

Postúpi Rapid
z tretej ligy?
BRATISLAVA
Po sérií dohrávok, pod ktoré sa podpísali nevhodné terény, môu aj bratislavskí futbalisti v III. lige zahlási
koniec. Na najvyej prieèke v jednej
zo tyroch skupín tretej najvyej
súai na Slovensku prezimuje Rapid,
ktorému sa jeseò skutoène vydarila.
Zverenci Ladislava Petráa nenali v pätnástich zápasoch premoitela, jedenás
stretnutí vyhrali, v tyroch remizovali a
jar zaènú s trojbodovým náskokom pred
Raèou. Èo sa týka útoku na druholigovú
bránu, mustvo na to výkonnostne má,
otázkou zostáva finanèné zabezpeèenie.
Druhá liga je toti o nieèom inom a práve
na financie doplácali v minulosti víazi
bratislavskej skupiny...
(mm)

LETENKY
CEZ EXPEDIU

V týchto dòoch zaèala v Bratislave
svoju èinnos cestovná agentúra
EXPEDIA, ktorá pre svojich
klientov zabezpeèuje letenky,
komplexný cestovate¾ský servis,
poistenie, víza, ubytovanie
a prenájom dopravy.
Ak cestujete a nie ste spokojní
s doterajími slubami agentúr,
obráte na nás,
skúsime Vau dôveru nesklama.
www.expedia.sk
email: expedia@expedia.sk
02/ 52 93 33 11
02/ 52 93 33 22

16

Oratórium
v Dóme svätého
Martina

Kam za kultúrou?
n 6. 12. o 20.00 sa v divadle Stoka na Pri-

HUDBA
Utorok 17. decembra o 19.30 sa v priestoroch Dómu svätého Martina uskutoèní koncert, na ktorom zaznie oratórium Theogennitor Maria (Bohorodièka Mária) cyperského skladate¾a
Manolisa Tokasa.
Úlohy zbormajstra sa zhostí O. araj a k
Bratislavskej komornej filharmónii a
Speváckemu zboru ECHO sa pridajú aj
hostia z Grécka: M. Mitsias, C. Chatzichristodulu a dirigent G. Payiatis. (bd)

Kocka 2: filmový
thriller pokraèuje
FILM
Nízkorozpoètovú snímku Kocka mohli
pred dvomi rokmi vidie diváci aj v
naich kinách. Nápadité prepojenie
filozofického pozadia s dramatickými
prvkami bez ústupkov bezduchým
konvenciám ánru akèného filmu
zaznamenalo celosvetový úspech. Pokraèovanie napínavého thrilleru na
seba nedalo dlho èaka a prichádza do
slovenskej distribúcie.
Mladý reisér Andrzej Sekul sa rozhodol
èeli známej skutoènosti, e pri zrode
ïalích dielov úspeného titulu stoja väèinou len tlaky komercie a staré nápady
obohatil o nové rozmery a vizuálne efekty. Nový scenárista Sean Hood sa vak
predsa len nevzdialil od spôsobu rozprávania prvej Kocky: aj tentoraz stojí v
centre diania malá skupinka najrôznejích
typov ¾udí, ktorá sa ocitne v záhadnom a
nebezpeènom mechanizme a len pomocou odha¾ovania nároèných ifier h¾adá
cestu von. Uzavretý priestor a hranièné
situácie znovu poskytujú príleitos na
psychologické vykreslenie charakterov a
prekvapenia, èakajúce hrdinov na ceste k
spolupráci. Odha¾ovanie tajomstiev
systému je vak ove¾a zloitejie ako v
predchádzajúcom príbehu, problémy
treba riei v ïalích rozmeroch, ktoré sa
zdajú za hranicami ¾udského chápania a
obete neúspených pokusov zatia¾ pribúdajú...
(bd)

najbliie vyjdú 19. 12.

Jedným z vystavovaných diel Alphonsa Muchu je aj Galéria ¾udského ivota. Výstava potrvá do 19. januára.

Najslávnejie diela A. Muchu v Bratislave
VÝSTAVA
Od polovice novembra sa pozornosti
priaznivcov výtvarného umenia teí
unikátna výstava s názvom Alphons
Mucha v USA, v Èechách a na Morave.
Stodesa najlepích prác svetoznámeho
secesného umelca, z ktorých niektoré sú
zapoièané zo zahranièných zbierok vôbec po prvý raz, môete v kurátorskej
koncepcii Ivana Janèára obdivova v
Pállfyho paláci Galérie mesta Bratislavy.
Otázka, èo sa nám vybaví v súvislosti s
medzinárodným týlom, ktorý v atmosfére
prelomu storoèí natrvalo pozmenil tvár
vo¾nej aj uitej umeleckej tvorby, by zrejme celkom stratila zmysel, neby vestrannej osobnosti rodáka z moravských Ivanèíc. Meno Alfonsa Muchu (1860-1939) je
s fenoménom secesie späté rovnako neod-

myslite¾ne ako plagáty, kostýmy, perky èi
úèesy Sarah Bernhardtovej, ktoré pre tento
enský symbol doby navrhoval.
Najväèími magnetmi pre obete muchománie sú exponáty, ktoré majú v Bratislave svetovú premiéru - krídlový paraván s motívom Zefyra a nymfy, presvetlené vitráe a najmä monumentálna kompozícia Svaz slovanských dynastù, súèas
Slovanskej epopeje. Práve piata èas
slávneho cyklu ve¾korozmerných diel,
zobrazujúca svadbu Pøemysla Otakara II.
pri Bratislave, víta poèetné skupinky
návtevníkov na schodisku vedúcemu k
hlavnej èasti prehliadky. Hoci mnohé z
ïalích malieb, kresieb, kniných ilustrácií, plagátov a grafík pochádzajú z doby
Muchovho pôsobenia v zahranièí, divák v
pozadí figurálnych kompozícií lemova-

ných rastinnými ornamentmi a záplavami
dekoraèných detailov predsa len vytuí
ideu slovanskej vzájomnosti spolu s
inpiráciou ¾udovou kultúrou. Koniec
koncov, nech u pobýval v USA èi v Paríi, Mucha nikdy nezapieral svoje korene.
Najlepím dôkazom toho sú po roku 1918
aj návrhy mincí, známok a znaku Èeskoslovenskej republiky. Portrét jedného z
tvorcov ducha secesie by vak nebol
úplný, ak by divák vynechal fotografie tiché rodinné momentky, premyslené
autoportréty èi dokumenty namáhavej
práce s modelmi. Poèas trvania expozície
vyla GMB svojim návtevníkom v ústrety aj predåením otváracích hodín: do 19.
januára je Pálffyho palác sprístupnený
denne okrem pondelka od 10.00 a do
18.00.
Bohu Dúbrava

Premiéra Giordanovej opery na scéne SND
DIVADLO
Na 18., 19., a 21. december o 19.00
naplánovala Opera SND premiéru,
ktorá poteí vetkých priaznivcov zlatého veku opery. Reisérom, ktorý sa
podujal zinscenova jedno z najslávnejích diel skladate¾a Umberta Giordana, je hosujúci Guy Montavon.
André Chénier patrí k najèastejie uvázaným titulom talianskeho verizmu predminulého storoèia. Podtitul historická
dráma je v tomto prípade úplne oprávnený: autor libreta Luigi Illica si pre dej

opery vybral dobu búrlivých spoloèenských zmien poèas francúzskej revolúcie.
Konkrétne dejinné udalosti pritom nie sú
len zamenite¾nou kulisou príbehu ale
èinite¾om, ktorý priamo motivuje konanie jeho postáv.
Hlavný hrdinom je ve¾ký francúzsky básnik André Chénier bojujúci s úkladmi
svojho bývalého sluhu a soka v láske,
Charlesa Gérarda. Práve Gérard dokáe
vyui nové pomery a z politicky vysokej
pozície zneuíva moc na svoje osobné
ciele. Stupòovaniu dramatického konflik-

Kºúã k väã‰ej úspore

tu dokonale zodpovedá aj Giordanova
hudba - známa Marseilaise evokuje revoluèné vzplanutie, ku ktorému prispievajú
aj drsné vokálne prejavy postáv v úzkostných existenciálnych situáciach. Mainéria revoluèného teroru sa vak nedá zastavi a zrýchlený sled udalostí speje k tragickému koncu... Za hudobné natudovanie vïaèí opera Rastislavovi túrovi,
postavu Chéniera stvárnil Peter Dvorský,
v ostatných úlohách sa predstavia G.
Ovsepian, P. Prokopiev, M. Babjak a
ïalí.
Bohu Dúbrava

binovej 1 uskutoèní hudobný veèer Mikulá s orchestrom Pooò Sentimentál.
n 6. 12. o 18.00 v DK Lúky po projekcii
filmu Sex Pistols - Bes a des vystúpia punkové skupiny B.S.C. a Rádioaktívny
odpad.
n 7. 12. o 19.00 vo V klube na Námestí
SNP 12 uvedú èlenovia Túlavého divadla
predstavenie W. Allen: Boh.
n SNG pozýva na nasledujúce doèasné
výstavy: Fulla a slovenský svet (Dvorana
MK SR), Skice a návrhy 18.-20. storoèia
(Vodné kasárne), Neznámy stredoeurópsky rezbár: Madona (Vodné kasárne), 15.
12. bude sprístupnená expozícia Slovenské vizuálne umenie 1970-85 (Esterházyho palác).
n 8. 12. o 19.00 bude túdio 12 na Jakubovom námestí 12 hosti Divadlo M.U.T.
z Prahy s drámou M. Crimpa Pokusy o jej
ivot.
n Od 9. do 11. 12. kadý deò o 17.30 a
20.00 budú v Kine Mlados na Hviezdoslavovom námestí projekcie v rámci Dní
latinského filmu.
n Od 10.12. je v Galérii Michalský dvor
na Michalskej 3 je denne okrem pondelka
v èase 13.00-18.00 sprístupnená prehliadka akvarelov Z. Hoka.
n GMB ponúka doèasné expozície: A.
Fleischmann: Návrat domov, M. Meko:
Siesta (Mirbachov palác), A. Mucha (Pálffyho palác), 15 súèasných maïarských
sochárov (do 8. 12., Pállfyho palác), 12.
12. pribudne prehliadka S. Ilavský: Asociaèný experiment Sokol a 19. 12. Christmas (obidve Pállfyho palác).
n Novootvorené Múzeum A. Fleischmanna na Bielej 6 so stálou expozíciou diel
tohto výtvarníka môete navtívi denne
okrem pondelka od 10.00 do 17.00.
n V Klube za Zrkadlom sa 11. 12. o 20.00
uskutoèní koncert a krst albumu skupiny
Ghymes, 12. 12. o rovnakom èase vystúpi
Pressburger Klezmer Band.
n 11. 12. o 19.00 v Zichyho paláci vystúpi Zuzana Homolová a jej hosta.
n 13. 12. o 19.00 na scéne divadla Astorka-Korzo´90 predvedie Èinoherní studio z
Ústí nad Labem hru J. Pokorného Odpoèívaj v pokoji.
n 15. 12. o 10.30 v Mirbachovom paláci
GMB organizuje Hudobné centrum vystúpenie M Jurkovièa (flauta) a M. Dobiáovej (èembalo).
n V Galérii Profil môete denne okrem
pondelka od 13.00 do 18.00 navtívi
kolektívnu výstavu slovenských fotografov s názvom Fotografia tanca.
n V Galérii Z v Zichyho paláci môete
denne okrem nedele v èase 12.00-18.00
vidie expozíciu V. Kompánka.

RENAULT KESTLER
Non stop odÈahová sluÏba

mobil : 0903 477 113

Ponúkame na predaj predvádzacie vozidlá:

Kºúã k úspore je karta CCS, ktorú dostanete pri kúpe vozidla Renault Thalia. UmoÏní vám natankovaÈ
pohonné hmoty v hodnote 10 000 Sk. Renault Thalia vám uÏ v základnej v˘bave ponúka 2 airbagy,
moderné poÈahy a prístrojovú dosku, ako aj jedineãn˘ 510-litrov˘ batoÏinov˘ priestor. Navy‰e, úspornú
jazdu zaruãia dieslov˘ motor 1,5 dCi (65k) so spotrebou 4,7 l/100 km alebo benzínové motory
1,4 (78 k) ãi 1,4 16V (98 k). To v‰etko uÏ od 325 900 Sk. Akcia platí do vyãerpania zásob.

ÚSPORA

10 000,- Sk s DPH
NA POHONN¯CH HMOTÁCH

KESTLER, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 3, Bratislava - Petržalka, tel.: 02/6720 2711
Krajinská cesta č. 12, Bratislava - Podunajské Biskupice, tel.: 02/4319 1147, 4329 6954, 4341 1172
e-mail: kestler@partner.renault.sk

Vel Satis 3,0 dCi V6 INITIALE, r. v. 2002, 10.000 km

pôv. cena : 2.020.000,- teraz :

1.850.000,-

Avantime 3,0 V6 24v PRIVILÉGE, r. v. 2002, 12.000 km

pôv. cena : 1.880.000,- teraz :

1.720.000,-

Laguna 3,0 V6 24v PRIVILÉGE, r. v. 2001, 22.000 km

pôv. cena : 1.280.500,- teraz :

1.040.000,-

Laguna 1,9 dCi (120k) Expression, r. v. 2002, 10.500 km

pôv. cena : 929.000,-

teraz :

Kangoo 1,2 Authentique Base, r. v. 2002, 4.000 km

pôv. cena : 397.700,-

teraz :

370.000,-

Clio 1,2 16V Expression, r. v. 2002, 6.800 km

pôv. cena : 429.000,-

teraz :

395.000,-

Kestler, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 3, Bratislava – Petržalka
tel.: 02/6720 2711, kestler@partner.renault.sk

850.000,-

