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Parkovanie
v Petržalke
je bez zmeny

Predajné stánky
budú estetické,
rozhodlo mesto

PETRŽALKA
Nový parkovací systém sa odkladá. Spoločnosť EEI, ktorá
mala v Petržalke prevádzkovať parkovací systém, pred
niekoľkými dňami oznámila,
že definitívne odstupuje od
zmluvy.
„Za posledné týždne sme si
vypočuli z úst takzvaných
expertov na rezidentské parkovanie toľko nezmyslov a urážok, prečítali sme si a videli
sme toľko mediálnych skreslení a zavádzania, že to nemá
zmysel. Občania Petržalky si
asi budú musieť na poriadok v
parkovaní na svojom sídlisku
počkať dlhšie,“ uviedla v stanovisku spoločnosť EEI, ktorá
vraj už nechce byť ďalej spájaná s parkovaním v Petržalke.
Podľa nej bola diskusia o parkovaní v Petržalke neodborná a
plná emócií.
Spoločnosť odstúpila od zmluvy ešte pred začiatkom zasadnutia petržalského zastupiteľstva. Petržalskí miestni poslanci mali na ňom rokovať o všeobecne záväznom nariadení,
ktoré by novú parkovaciu politiku zaviedlo.
„Systém, ktorý bol takmer pred
spustením, bol dobrý, efektívny, pre Petržalčanov výhodný.
Za tým si stojím. Bol postavený
na odborných posudkoch a analýzach,“ netajil svoje sklamanie petržalský starosta Vladimír Bajan.
(db)

BRATISLAVA
Pomaľované a počmárané
stánky prelepené plagátmi.
Klasický obraz, na ktorý si Bratislavčania nechtiac zvykli.
Možno sa však blíži zmena...
Nájomcovia stánkov, ktorí majú
zmluvu o prenájme s hlavným
mestom, sa budú musieť o svoj
stánok starať a dbať o jeho čistotu, čo má zlepšiť vizuálny vzhľad
predajných zariadení. Jednou z
priorít boja proti vizuálnemu
smogu je napríklad odstraňovanie
grafitov na predajných stánkoch
na pozemkoch hlavného mesta.
„Mesto sa snaží o čistotu a poriadok. Je namieste, aby sa o čistotu
a poriadok starali aj nájomcovia
stánkov, ktorí majú s hlavným
mestom zmluvu o nájme pozemku,“ povedal primátor Bratislavy
Ivo Nesrovnal.
Nájomcom, ktorí majú uzavretú
nájomnú zmluvu s hlavným mestom s cieľom prevádzkovať predajné zariadenie, zaslali výzvu,
aby neodkladne upravili vzhľad
svojich stánkov, aby spĺňal
základné estetické požiadavky
kladené na predajné stánky na
území hlavného mesta. Stánok
musí byť udržiavaný, čistý a bez
grafity. Takisto je potrebné
udržiavať čistotu v jeho okolí. Ak
nájomcovia nebudú výzvu rešpektovať, mesto prehodnotí
zmluvný vzťah s nájomcami a
prípadne aj odstráni predajný stánok z pozemku vo vlastníctve
hlavného mesta.
(sk)

Bratislavské cintoríny počas víkendových dní hýrili farbami.

Foto: Juraj Mladý

Dušičky boli pohodové, bez krádeží
BRATISLAVA
Jeden-jediný prípad museli
riešiť bratislavskí policajti
počas dušičkového víkendu.
Rodinka, ktorá si prišla po
roku pozrieť hrob svojho príbuzného, zistila, že z hrobu
niekto ukradol pamätník...
Keďže sa to však stalo už
dávnejšie, nemožno to priradiť k udalostiam víkendu a
tohtoročný Sviatok všetkých
svätých preto patril v hlavnom meste k najpokojnejším
za posledné roky.
„V rámci Bratislavy sme v čase
dušičiek neevidovali ani jeden
spáchaný trestný čin,“ potvrdila
policajná hovorkyňa Tatiana
Kurucová. Určite aj vďaka
tomu, že väčšina návštevníkov
cintorínov rešpektovala pokyny

polície, ako aj pokyny prevádzkovateľov cintorínov.
Hoci cintoríny aj samotné mesto
boli pripravené na návaly, či už
na parkoviskách alebo v prostriedkoch MHD, vďaka vydarenému počasiu sa mnohí návštevníci vydali na cintoríny po
svojich, čo sa odrazilo v kultúrnejšom cestovaní a v menších
zápchach na parkoviskách pri
cintorínoch, ako to bolo v minulých rokoch. Výnimkou neboli
ani poloprázdne autobusy, v
ktorých sa dalo dokonca ešte aj
v sobotu popoludní pohodlne
sadnúť...
Svoje si odviedla aj polícia podrobne monitorujúca bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky.
Osobitnú pozornosť venovala
miestam so zvýšeným pohybom

osôb v okolí cintorínov, odstavných plôch, parkovísk a komunikácií v okolí cintorínov.
Gýčovo krásne počasie zmenilo
miesta posledných odpočinkov
na pestrofarebné záhrady, po
ktorých sa prechádzali aj tí,
ktorí si prišli vychutnať možno
jeden z posledných slnečných
víkendov. Medzi návštevníkmi
bol aj primátor, ktorý na Ondrejskom cintoríne zapálil sviečku
Júliusovi Satinskému, ale aj cestovateľovi Karolovi Jettingovi,
ktorého obyvatelia hlavného
mesta poznajú ako bratislavského Robinsona. Na Martinskom
cintoríne si zase uctil pamiatku
známej grófky Eleny Szapary,
ktorá dala postaviť Farnosť svätej Alžbety, známu ako Modrý
kostolík.
Dušan Blaško

Najlepšia adresa pre Vaše auto
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Všetky sviatky
mali svoju vôňu
a atmosféru
Bratislavské sviatky boli vždy
svojské, každý mal svoju vôňu
a atmosféru. Dnešné akosi
splynuli iba vo voľný deň...
Kedysi prišiel prvý sviatok až 8.
marca na MDŽ. Voňal klinčekmi,
ktoré pomáhali tackajúcim sa
postavičkám udržať rovnováhu,
keď sa pred polnocou a po nej
vracali k manželkám. O mesiac
neskôr to už voňalo bulharskými
voňavkami a tackajúce postavičky
sa objavili ešte za svetla. Na Veľkonočný pondelok pilo všetko, čo
nosilo nohavice. Prvý máj voňal
pitralonom, ktorým sa po raňajšom holení natierali úderníci,
okrem toho si starší Bratislavčania poplačú za lunaparkom,
cukrovou vatou, promenádou
okolo PKO, zmrzlinou, kolotočmi.
Deviaty máj už voňal chlapsky pušným prachom, naftou, benzínom. Na Bajkalskú vyšli tanky,
obrnené transportéry, vyblýskané
Tatry s protiraketovým systémom,
pacifisti by asi umreli, ale bratislavská mládež ochkala od nadšenia. Pár týždňov bol pokoj. Až 29.
augusta sa Bratislavčania rozpŕchli na Partizánsku lúku, zase
do lunaparku či do Rusoviec, kde
by zase odpadávali vegetariáni,
lebo na každom kroku to voňalo
klobáskou, cigánskou, ale aj langošmi, Steinom a prvým burčiakom. Stovky lampiónov nad hlavami boli 7. novembra nultým
ročníkom Bielej noci... V decembri ešte prišli Dedo Mráz (prípadne Mikuláš) a Ježiško, to však už
bola čľapkanica a voňalo to len v
Priori, kde nakupovala celá Bratislava a polovica Slovenska.
Vôňa a atmosféra jednotlivých
sviatkov sa vytratili. Zmizli lunapark, PKO, Rusovce, Stein, burčiak pijú len fajnšmekri, MDŽ a
1. máj sú vraj sprofanované, 8.
máj nenápadný, na Veľkú noc
Bratislavčania utekajú preč z
mesta, lampiónový sprievod sa
neujal ani na Halloween...
Zostali len sviatky v navoňaných
obchodných centrách, na ktoré
budú mladí raz spomínať: To boli
časy, keď sme sa všetci stretli na
jednej chodbe... Dušan Blaško
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Most je spojený, posledné dva výsuvy
premostili Dunaj o takmer 70 metrov
BRATISLAVA
Pred desiatimi dňami sa Bratislava dočkala premostenia
Dunaja pomocou výsuvu
posledných oceľových konštrukcií Starého mosta. Vo
štvrtok 22. októbra sa uskutočnil výsuv 22-metrovej konštrukcie a o deň neskôr väčší
výsuv v dĺžke 45 metrov mostnej konštrukcie.
„Premostenie Dunaja je významnou udalosťou v prácach
na Starom moste, ktoré sú najzložitejšími stavebnými úkonmi
na prevádzkovom úseku nosného systému. Dostávame sa z
rieky na brehy a začíname prepájať jeho jednotlivé časti.
Zmontovaním nového Starého
mosta sme o ďalší krok bližšie k
spusteniu električkovej trate,“
povedal primátor Bratislavy Ivo
Nesrovnal.
Prvá časť finálnych výsuvov
mosta bola realizovaná posunom konštrukcie z petržalskej
strany. Druhý sa uskutočnil z
rieky s podporou lodnej konštrukcie. Súčasťou finálnych
montážnych prác na moste je
domontovanie konštrukcie v
dĺžke 62,5 m na petržalskom
brehu. Posledné vysúvanie konštrukcie mosta si vzhľadom na
zakotvenie súlodia s podpornou
konštrukciou vyžiadalo zastavenie plavby na Dunaji od 23. do
25. októbra.
„S postupom prác som spokojný, idú podľa dohody a časového harmonogramu predloženého zhotoviteľom. Verím, že ak
budeme pokračovať v tomto

tempe, budeme vo finále úspešní a Starý most odovzdáme v
dohodnutom termíne,“ skonštatoval I. Nesrovnal.
Kompletná montáž mostnej
konštrukcie len na brehových
častiach mosta sa skončí do
začiatku decembra. Dovtedy
budú pokračovať práce na
dokončení pilierov na staromestskej strane. Pilier na petržalskej strane je dokončený a
začína sa demontáž umelého
ostrova, ktorý umožňoval konštruktérske a montážne práce z
úrovne Dunaja. Na mostnom
objekte budú uložené inžinierske siete a začne sa povrchová
úprava chodníkov. Súčasne sa
po zmontovaní mosta začne príprava na inštaláciu 450 svietidiel. Súbežne s dokončovaním
mostnej časti projektu sa bude
pracovať aj na príjazdových
komunikáciách smerujúcich na
most. Prestavba Starého mosta

je spolu s vybudovaním električkovej trate zo Šafárikovho
námestia na Bosákovu ulicu na
petržalskej strane kľúčovou
súčasťou budovania I. etapy
nosného systému mestskej
dopravy v Bratislave. Najmä
pre električkovú trať, ktorá
povedie po moste a umožní
moderné cestovanie Bratislavčanom medzi najväčšou mestskou časťou Petržalka a Starým
Mestom. Budúca trať z Petržalky bude pokračovať ďalej po
Šafárikovom námestí a Štúrovej
ulici do centra Bratislavy.
Práce na Štúrovej ulici pokračujú podľa harmonogramu predloženého zhotoviteľom a jednotlivé časti stavby budú ukončené
postupne. Pracuje sa na zastávke pred Univerzitou Komenského a dokončuje sa kolektor v
priestore križovatky Šafárikovo
námestie.
(db, ba)
Foto: bratislava.sk

Zostanú tisícky
Staromešťanov
bez tepla?
STARÉ MESTO
Tisíckam domácností v bratislavskom Starom Meste hrozí,
že od 1. decembra 2015 zostanú
bez tepla. Staromestskí poslanci
totiž zrušili septembrové uznesenia miestneho zastupiteľstva,
ktorými prenajali sekundárne
rozvody tepla, kotolne a kotly
doterajšiemu dodávateľovi tepla Spoločnosti Termming, a.s.,
na ďalších 10 rokov.
Poslanci zrušili ďalší prenájom,
nerozhodli však, kto bude dodávať teplo a teplú vodu staromestským domácnostiam namiesto
Termmingu. „Od 1. decembra bude kúriť zákon,“ argumentovali
niektorí staromestskí poslanci,
pričom sa odvolávali na zákonné
ustanovenie, že výrobca a dodávateľ musia dodávať teplo.
Poslanci nepočúvali upozornenie
starostu Radoslava Števčíka, že
bez nájomného vzťahu k energetickým zariadeniam nikto teplo
dodávať nemôže. Jeho slová potvrdil aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví: „Staré Mesto nevyriešilo nového dodávateľa tepla a
pritom nepredĺžilo nájomnú zmluvu so súčasným dodávateľom.
Tento problém za neho ako majiteľa rozvodov nevyrieši nikto a
žiadna legislatíva ani s riešením
takýchto situácií neuvažuje. Predpokladáme, že Staré Mesto si uvedomuje závažnosť svojich rozhodnutí a prehodnotí svoj postoj.“
Starosta Števčík vyhlásil, že urobí všetko pre to, aby poslanci
zmenili názor a zabezpečili Staromešťanom teplo.
(brn)
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V meste pribudli
nové stromy,
kríky a trvalky
BRATISLAVA
Hlavné mesto využilo priaznivé
októbrové počasie a pokračovalo v jesennej výsadbe, ktorá
potrvá ešte niekoľko najbližších týždňov.
Poslednou bola výsadba trvalkovo-kríkových záhonov pri križovatke Košická – Prístavná na 98
štvorcových metroch, kde vysadili takmer 500 kusov rastlín.
V Starom Meste a v Ružinove
vysadili takmer 2 300 trvaliek.
Približne 600 kusov vysadili v
lokalite Krížna – Karadžičova, 1
200 trvaliek sa vysadilo na
Záhradníckej – Karadžičovej a
takmer 500 trvaliek bolo vysadených na Šulekovej – Timravinej.
Takmer 180 stromov vysadia v
Novom Meste (Klenova a Riazanská ulica), v Petržalke (Jantárová a Švabinského ulica), v
Ružinove (Seberíniho, Zelinárska, Líščie nivy a Ľanová ulica), v
Rači (Podbrezová ulica) a v Podunajských Biskupiciach (Padlých
hrdinov, Dudvážska, Lotyšská,
Uzbecká a Bieloruská ulica). V
rámci jesennej výsadby sa dosadia trvalkové záhony, ktoré už
vysadili na Račianskom mýte,
Panskej ul. a na Hurbanovom
námestí. Znovu vysadia mobilné
kvetináče na Hurbanovom nám.,
pri Redute na Hviezdoslavovom
námestí a mobilnú zeleň na
Suchom mýte.
(ts)
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Čierna skládka pri frekventovanej
ceste straší Bratislavčanov aj turistov
PETRŽALKA
Nelegálne skládky nie sú problémom iba okrajových mestských častí, ale často ich objavíme aj bližšie k centru. Jednu z
nich nájdeme aj blízko frekventovanej cesty, ktorou denne
prechádzajú nielen Bratislavčania, ale aj návštevníci mesta.
Upozornil na ňu aj čitateľ Rastislav Gemerský.
„Priestor medzi Panónskou a
Kopčianskou sa od roku 2008
využíva na rôzne účely, najčastejšie však ako nelegálne verejné
smetisko z čiernych skládok.
Denne sa sem naváža rôzny odpad, aj nebezpečný ako azbest,
práčky, chladničky, televízory,
monitory, tlakové nádoby s freónovou náplňou, PVC obaly z
rôznych jedovatých chemikálií
atď. Okrem toho si tu asociálne a
neprispôsobivé osoby vytvorili
akýsi brlohový bunker a zakladajú otvorené ohne, čím vzniká
aj spálenisko a hnojisko - verejné
WC. Tento hnus vidieť zo všetkých svetových strán, napríklad
z nadjazdu, ktorý vedie k Mostu
Lafranconi. Kultúrny zážitok
majú aj cestujúci z vlakov
medzinárodnej prepravy, lebo
železničná trať vedie z jednej
strany a z druhej strany je štvorprúdová cesta medzinárodného
významu - Panónska cesta.
Medzi nimi je približná vzdialenosť 300 metrov. Situáciu zatiaľ

nikto neriešil, ani mestský úrad,
ani magistrát, nikoho to v podstate nezaujíma. Od roku 2008
som na svoje pripomienky
nedostal ani jediné vysvetlenie,
prečo sa v tomto stave udržuje
životné prostredie. Naozaj nikomu nezáleží na vzhľade a kultúre tohto priestoru, ktoré denne
vidia tisíce ľudí, ani na reprezentácii vstupu do hlavného mesta
SR?“ napísal Rastislav Gemerský.
Bratislavské noviny požiadali o
reakciu magistrát aj mestskú časť.
„Hlavné mesto podnety rieši, pričom len od októbra 2013 vynaložilo približne 2 100 eur na zneškodnenie takmer 51,5 tony
odpadu z tejto lokality. Naposledy to bolo 1. júla 2015, keď bolo
toto územie opätovne vyčistené
od nelegálneho odpadu. Pripravu-

jeme aj osadenie rampy na uvedenom pozemku, čo azda aspoň
sčasti zabráni opakovanému znečisťovaniu danej lokality. Hlavné
mesto SR Bratislavy ako vlastník
pozemku zabezpečuje čistotu na
svojej nehnuteľnosti v zmysle
zákona o odpadoch. Na výzvu
mestskej časti Petržalka alebo
občanov z tejto lokality sme vždy
zareagovali obhliadkou a podnet
riešili. Aj mestská časť Petržalka
však na základe VZN (o čistote a
poriadku) môže danú situáciu
riešiť v rámci svojich kompetencií a možností,“ informovala
hovorkyňa magistrátu Ivana Skokanová.
Bratislavské noviny oslovili aj
mestskú časť Petržalka, tá však na
žiadosť o stanovisko k problému
nereagovala.
(db)
Foto: R. Gemerský

Električky si
museli počkať
na podpisy
STARÉ MESTO
Električková trať Mostová Jesenského je obnovená. Pôvodné plány pribrzdili chýbajúce podpisy od Bratislavského
samosprávneho kraja, ktorému
chýbali niektoré povolenia.
Po dokončení celého projektu
bude môcť električka z Jesenského ulice odbočiť doľava na
Kamenné námestie a rovnako
aj doprava - na Štúrovu ulicu.
Rovnako bude môcť električka
v smere z Kamenného námestia
pokračovať na Štúrovu ulicu,
nielen na Jesenského ulicu, čo
zdynamizuje dopravné prepojenia z centra cez Starý most do
Petržalky.
V rámci projektu odstránili
asfaltové a betónové vrstvy
vozovky a koľaje, staré trakčné
vedenie bolo nahradili novým a
zostávajúca časť električkovej
trate zrekonštruovali, aby bola
dlhodobo funkčná a prevádzkyschopná.
(st)
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Električka určite
pomôže, ale
všetko nevyrieši
LIST ČITATEĽA
Prudký nárast automobilovej
dopravy v meste, zdĺhavá príprava parkovacej politiky či
občasné dopravné obmedzenia
robia z Bratislavy jedno veľké
parkovisko.
Masa ľudí, ktorá sa dennodenne
potrebuje prepraviť z jedného
brehu Dunaja na druhý, je čo raz
väčšia. K „papierovým“ stotisíc
Petržalčanom sa pridávajú obyvatelia pohraničných oblastí a
nových sídlisk. Existuje z tejto
situácie vôbec východisko?
Ak si odmyslíme čarovný prútik
na riešenie problémov s dopravou, jedným z východísk je
alternatíva. Alternatíva v podobe hromadného dopravného prostriedku, ktorý nestojí v
zápchach na mostoch. Navyše
ekologického. Volá sa električka
do Petržalky.
Počúvam hlasy, ktoré dnes spochybňujú jej opodstatnenie.
Verím však, že jej sprevádzkovanie a neskoršie predĺženie dá
za pravdu tým, ktorí veria dôležitosti tohto spojenia.
Nalejme si však čistého vína,
električka do Petržalky zázračne
nevyrieši naše problémy s
dopravou. Určite nám však
poskytne alternatívu v podobe
komfortnejšej hromadnej dopravy a už je len na nás, či ju využijeme alebo nie. Pretože, ak chceme v tomto meste naďalej normálne fungovať, budeme takýchto „alternatív“ potrebovať
čoraz viac.
Michal Milata, Bratislava
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Čierna studňa loví najmä turistov
Namiesto športového baru All
Stars Cafe na Sedlárskej ulici je
už nejaký čas REŠTAURÁCIA
ČIERNA STUDŇA. Napriek
tomu, že je otvorená len niekoľko týždňov, na fasáde domu
hlási, že bola založená v roku
1469. Čo na tom, že to nie je
pravda? Turistom to môže byť
jedno. Kto by vynechal pri
návšteve Bratislavy reštauráciu
starú vyše 500 rokov?
Koncept športového baru s množstvom televíznych obrazoviek na
stenách a prenosmi športových
zápasov zrejme nevyšiel. Čierna
studňa však nadviazala na predchodcu a niekoľko obrazoviek na
stenách zostalo. Treba povedať,
že tento stredoveký meštiansky
dom by si možno zaslúžil vznešenejšie využitie ako je krčma,
takýchto prípadov je však v centre mesta viacero.
Fasáda aj interiér sa zmenili z červenej na sivú a čiernu, nedostatok
denného svetla a tlmené osvetlenie navodzuje skôr dojem nočného baru ako reštaurácie. Jedna
návšteva a pohľad do jedálneho
lístku nás ani na chvíľu nenechal

na omyle, kto je cieľovou skupinou Čiernej studne - zahraniční
turisti, ktorí si do Bratislavy prichádzajú vyhodiť z kopýtka.
V ponuke majú všetko, čo môže
turistom sprostredkovať neopakovateľný gastronomický zážitok na
bratislavský spôsob - od tlačenky,
pečených rebier a kolena, cez vyprážané a čiernohorské rezne, až
po vyprážaný syr, bryndzové halušky a hamburgery. K tomu, samozrejme, pivo. Najlepšie české,
však turistovi to môže byť jedno.
Hlavne nech má čo jesť a piť.
Polievku dňa počas našej návšteve nemali žiadnu, tak sme rovno
siahli po hlavnom jedle. Dali sme
si pečené bravčové rebrá podávané s horčicou, chrenom, nakladanou zeleninou a čerstvým chlebom (12,90 €). Na naše prekvapenie boli rebrá nakrájané na kúsky,
čo síce pôsobilo dojmom veľkej
porcie, ale opak bol pravdou. V
priamom súboji mäso prehrávalo
s kosťami. Chlieb navyše vôbec
nebol čerstvý. Ďalej sme si dali

Blackwell Burger so steakovými
hranolčekmi a cibuľovými krúžkami (9,90 €). Podľa čašníka
malo ísť o hovädzí burger, podľa
farby a chute mäsa však išlo skôr
o zmes hovädzieho s bravčovým,
ktorú ponúkajú v podobe Juicy
Burgera.
Do tretice sme si dali aj niečo slovenské a národné - bryndzové halušky so slaninkou (9,90 €). Porcia to nebola extra veľká, chuť
bryndze sme tu hľadali len ťažko.
Možno to bolo pre turistov, ktorí
nie vždy zdieľajú nadšenie našinca pre bryndzu. Domáci si tu
však dupľu určite nedajú.
Na ďalšie hodnotenie sme už nemali chuť. Najmä, ak nás v jedálnom lístku strašili gramatické
chyby. Taký „kurací steak s bilinkami“ totiž hocikde nenájdete.
Z návštevy Čiernej studne sme
boli sklamaní. Pripomínalo nám
to skôr čiernu dieru. Ale asi aj o
tom je cestovný ruch v Bratislave.
Naše hodnotenie: 
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

Premiérovi asi pošlem tridsať centov
Niekedy si myslím, že na mňa
príde rad písať vždy na nejaké sviatky. Napríklad, dnes je
Sviatok všetkých svätých a ja
namiesto vyzdobovania hrobov musím uvažovať, akú
tému príhovoru mám zvoliť.
Tentoraz som sa teda rozhodla písať o vlastnej veci.
Keď vidím nášho premiéra ako
nadšene odškrtáva svoje balíčky,
naposledy v sprievode takisto
nadšeného ministra práce, chce
sa mi niekomu rozbiť fasádu.
Osobne nebudem z toho sociálneho balíčka čerpať nič. Prečo?
Vlakom necestujem, ani by som
doň nedostala. Príspevok na
lieky nad 25 eur mi poisťovňa
zrejme nedá, pretože na radu
lekárov nie som ochotná zamieňať lieky podľa neustále sa
meniacich kategorizácií, rozumej zvyšovania či znižovania
cien. Rovnako sa ma netýka ani
vianočný veľkorysý príspevok k
môjmu švajčiarskemu dôchodku. Pri dôchodku však zostanem.

V čase, keď mi zomrel manžel,
vdovský dôchodok z Českej
republiky bol približne o desať
korún vyšší ako môj vlastný.
Nikto sa ma na nič nepýtal a
začali mi vyplácať celý vdovský
a polovicu môjho vlastného
dôchodku.
Ibaže za tie roky by bol môj
vlastný dôchodok podstatne
vyšší - ale čuduj sa svete - nič sa
nedá robiť (zákon vraj nepustí) a
tak ma naša dobrotivá dôchodková poisťovňa mesačne ukracuje
o viac ako 100 eur. Zrejme úradníci plesajú, že platia viac Česi.
Summa-summarum: Od januára
mi moja milovaná vlasť bude
valorizovať dôchodok o šesťdesiat centov...! Priznávam, uvažujem, že pošlem po tridsať centov
obom spomínaným pánom zo
začiatku tohto príbehu, aj s osobným listom, aby si prilepšili k
svojim príjmom. Vďakabohu, na
tých šesťdesiat centov nie som

odkázaná... Mimochodom, administratíva s takouto valorizáciou (papier, poštovné, úradníci)
je nepomerne drahšia, takže o
ekonomike tohto kroku taktne
pomlčím. Nuž, ako kedysi niektorý papaláš ráčil utrúsiť: Na
Slovensku je to tak!
Láskavý čitateľ mi dúfam odpustí, že čím ďalej, tým horšie znášam do neba volajúce sprostosti
našej verchušky.
Blížia sa voľby a priznávam, že
ani sa mi nechce ísť voliť. A pretože dôchodcov podobných ako
ja je určite niekoľko stotisíc, bolo
by zaujímavé pozorovať, ako to
zamáva našimi sľubotechnami,
či už v parlamente alebo vo
vláde. A ak sa nazdávate, že som
zaútočila zbytočne, nuž, riadila
som Slovenskú obchodnú inšpekciu a do dnešného dňa robím
bezplatne kvalifikované poradenstvo pre spotrebiteľov.
To je však vec môjho svedomia,
a pravidlo Za dobrotu na žobrotu
platí...
Marta Černá
Fórum spotrebiteľov

Nie je aréna ako
aréna, každá
má svoju adresu
LIST ČITATEĽA
Keď sme si nedávno kúpili lístok na koncert, dočítali sme sa,
že bude v Slovnaft Aréne. Nič
viac, nič menej. Žiadna bližšia
adresa, len názov arény.
Verím tomu, že niektorí Bratislavčania poznajú všetky arény, kluby
a ďalšie koncertné sály. Stále je
však dosť ľudí, ktorí nemusia
vedieť, ako sa ktorý stánok volá.
Najmä keď sa ich názvy zmenia.
Chcela by som preto poprosiť
predajcov lístkov a vstupeniek,
aby k dejisku pridali aj adresu.
Papier to znesie a človek nemusí
zisťovať, kam to vlastne má ísť.
Jolana Viestová, Petržalka

Pre reklamný
plagát sme
čakali v daždi
LIST ČITATEĽA
Reagujem na článok v Bratislavských novinách o reklamách
na ľavých stranách prístreškov.
Stáli sme na zastávke na Bajkalskej ulici smerom na Ružinov a
čakali sme autobus č. 75. Keďže
veľmi pršalo, nemohli sme stáť
pred zastávkou. Pre reklamu na
ľavej strane prístrešku sme nevideli prichádzajúce autobusy, a tak
sa stalo, že sedemdesiatpäťka prešla smerom na Čiližskú, nezastavil a my sme čakali ďalších 15
minút. Radšej už v daždi, aby
nám neodišla aj ďalšia a mysleli
sme pritom na expertov, ktorí
umiestnenie reklám schvaľovali.
Mária Kováčová, Bratislava
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Bratislava rastie, ale chýba jej koncepcia
Podpísal sa pod niekoľko veľkých a
úspešných developerských projektov,
prispel k mimoriadnemu úspechu slovenskej hudobnej skupiny Korben
Dallas. S architektom a urbanistom
Jurajom Benetinom sme sa rozprávali
o smerovaní ďalšieho rozvoja Bratislavy, územnom pláne hlavného mesta,
ale aj problémoch a obmedzeniach, s
ktorými sa stretáva pri projektoch
svojho architektonického štúdia Compass.
~ ~ ~
Rozvoj hlavného mesta naráža na
svoje limity. Centrum sa stále viac
zahusťuje, voľné pozemky sú zastavané. Kam podľa vás porastie Bratislava?
V prvom rade by to mali byť miesta, na
ktorých bolo tej výstavby doteraz z nejakého dôvodu menej – a to napriek vybudovanej infraštruktúre a ďalším možnostiam, ktoré tie miesta ponúkajú. V Bratislave už takýchto miest ale nie je veľa.
Jedno z nich však nájdeme napríklad
popri diaľnici do hlavného mesta v smere
od Malaciek. Územie, ktoré označujeme
ako severo-západný rozvojový pól, dlhodobo unikalo pozornosti urbanistov. V
porovnaní so zvyškom Bratislavy tu začali stavať sídliská až neskôr – Karlova Ves,
Lamač, Dúbravka, Devínska Nová Ves –
to všetko sú relatívne nové sídliská a je
tam málo tej starej sídelnej štruktúry.
Čím je to podľa vás spôsobené?
Za komunizmu bol zrejme problém aj s

blízkosťou rakúskej hranice a železnou
oponou. Územie však bolo vnímané už
trochu aj ako Záhorie. Mnohí Bratislavčania to vnímali tak, že to je za kopcom, za
horou – a tam už nás to netrápi. Bratislava sa týmto smerom rozvíjala trochu v
nerovnováhe aj čo sa týka funkcií.
Vznikli tu monofunkčné veľké sídliská –
ubytovne – no chýbali tu ďalšie mestské
funkcie ako pracovné miesta, priemysel,
obchod, služby verejnosti. Trochu sa to
zmenilo príchodom Volkswagenu a tým,
že tam následne prišlo veľa pracovných
príležitostí. Stále to však nie je dostatočné a táto časť funkčnej náplne mesta by
mala byť v tejto zóne aj naďalej posilňovaná. V tomto západnom póle naďalej
dominuje bývanie.
Mala by sa teda Bratislava rozrastať
do takýchto voľných oblastí na periférii, alebo treba v centre stavať stále
vyššie budovy?
Územie medzi Devínskou Novou Vsou a
Záhorskou Bystricou vedľa diaľnice D2
nevnímam ako perifériu. Stále sa pohybujeme v širšom centre, aj plánovaný
nultý okruh a prepojenie diaľnice D4 a
rakúskej S8 túto oblasť ohraničí zvonku.
V prípade projektu Centrop sa na tomto
území dá hovoriť o zahusťovaní mesta v
rámci jeho existujúcich hraníc. Bratislava je stále roztiahnuté mesto, a tak by
určite mala smerovať k väčšej hustote.
Tá je v dnešnom urbanizme považovaná
za pozitívnu vec, pretože sa efektívnejšie
využíva infraštruktúra. Hustota je jed-

Juraj Benetin (35) sa narodil a žije v
Bratislave, vyštudoval Fakultu architektúry na Slovenskej technickej univerzite.
V roku 2005 založil s architektom Matejom Grébertom ateliér Compass, v ktorom dnes pôsobí ako architekt. Za projekt Slnečnice získal ateliér viacero
odcenení, vrátane ceny ARCH za najlepšiu stavbu roka 2013. Je spoluautorom
Urbanistickej štúdie Centrop. Angažoval
sa vo viacerých občianskych aktivitách.
Mimoriadne úspechy dosiahol aj s
hudobnou skupinou Korben Dallas. Je
ženatý, má jedno dieťa.
ným zo základných pilierov enviromentálnej udržatelnosti.
Čo by pre toto územie bolo z pohľadu
architekta - urbanistu najvýhodnejšie?
Tento rozvojový pól potrebuje ponúknuť
tomu „mestu za kopcom“ čo najviac
mestských funkcií. Aby sa ľudia nemuseli dopravovať za tou mestskou vybavenosťou do centra. To ale neznamená iba

viac obchodov, spadá do toho aj výroba,
pracovné príležitosti, logistika, obchod a
podobne. To všetko sú veci, na ktoré sa v
tom projekte Centrop myslelo.
Takú tú typickú priemyselnú zónu,
ktorú môžeme vidieť pri vjazde do
iných metropol, pri diaľnici D2 v
smere z Brna nenájdeme. Chýba tam?
Tento vjazd do Bratislavy je iný, ako vjazdy z iných smerov. Je stále relatívne kultivovaný. Vjazd do mesta je ako výklad,
brána do hlavného mesta. Ak je tam dnes
pole a za ním fabrika Volkswagen, treba
dobre premyslieť, čo tam vznikne, keď sa
tá diaľnica obstavia. Bude to vytvárať
dôležitý prvý dojem a imidž Bratislavy.
Priemyselná zóna, ktorú ste spomínali v
otázke, tu viac chýba obyvateľom mesta,
ako jeho návštevníkom. Tieto dva záujmy
treba dômyselne zladiť.
Takéto problémy by mal zrejme riešiť Územný plán hlavného mesta.
Funguje to?
Územný plán by mal v prvom rade obsahovať nejaký plán, víziu. Bohužiaľ,
mesto nedokáže jasne definovať svoju
vlastnú koncepciu a potom ju ďalej umne,
kriticky a odborne prispôsobovať tomu,
ako sa vyvíja spoločnosť. Dnes je zmena
územného plánu projektom na 5 až 8
rokov – a to je neprípustné, pretože ten
život je oveľa dynamickejší. Nie je v ňom
navyše napísaná žiadna taká obrovská a
nemenná pravda, ktorú by bolo treba
chrániť takýmto spôsobom.
O tomto probléme sa ale hovorí už

roky. Prečo sa ho stále nepodarilo
vyriešiť?
Majú to v rukách ľudia na magistráte. Oni
keď sa rozhodnú, že niektorý projekt má
víziu a je v súlade s koncepciou rozvoja
mesta, tak môžu konať v prospech toho,
aby sa ten projekt mohol realizovať. Problém ale je, že zodpovední častokrát radšej volia „bezpečnú“ nečinnosť, ako podporu nejakej myšlienky.
Niektoré projekty vraj stoja pre to, že
návrhy na zmenu územného plánu sa
schvaľujú iba „v balíkoch“. Hoci niektorý projekt by privítali ľudia aj developer, nemôže sa realizovať, lebo v
inom projekte z toho istého „balíka“
žiada iný developer napríklad vyklčovať vinohrady.
To je nepredstaviteľné, že niečo takéto
vôbec niekde na svete môže takto fungovať. Že v jednom balíku zmien, ktorý sa
schvaľuje „áno“ alebo „nie“, je 80 rôznych projektov. Predstavme si, že Národná rada by schvaľovala zákony z rôznych
oblastí od zdravotníctva po chov ošípaných v podobných balíkoch. Buď prejdú
všetky, alebo ani jeden. Štát by bol paralyzovaný, rozvoj by sa úplne zastavil.
Nemôže predsa nejaká drobnosť v Karlovej Vsi čakať na vyriešenie gigantického
problému v centre mesta. Takýto systém
je absolútne neefektívny, pridáva dalšie
zrnká piesku do toho ložiska, ktoré by
malo fungovať hladko a plynulo. Už aj
bez toho sa to naše „koleso“ točí veľmi
ťažkopádne, namáhavo a pomaly. (ca)
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Pozor na zóny
MHD, ale aj na
platnosť lístkov
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava v
súvislosti so spustením III.
etapy integrovaného dopravného systému (IDS) upozorňuje, že od 1. novembra bola zavedená zónovo-časová tarifa.
Železničná doprava, prímestská autobusová doprava a
mestská hromadná doprava sa
zlúčili do jedného systému na
jednotných prepravných a
tarifných podmienkach.
Cena cestovného sa odvíja od
počtu precestovaných zón a od
časovej dĺžky cesty. Do výpočtu
sa započítavajú všetky zóny od
nástupnej do cieľovej zastávky,
a to aj tie, cez ktoré prechádzate,
bez ohľadu na to, či v nich spoj
zastavuje. Každá zóna sa však
zohľadňuje len raz, aj keď cez
ňu prechádzate pri jednej ceste
viackrát. Počas cesty môžete
mať ľubovoľný počet prestupov,
cesta nesmie trvať dlhšie, ako je
časová platnosť lístka.
V prípade využívania cestovania len na území mesta Bratislavy stačí cestujúcemu sledovať
údaj o časovej platnosti cestovného lístka. Všetky druhy cestovných lístkov platia v celej
Bratislave bez ohľadu na zónovú platnosť. Cestujúci môžu
využívať lístky s časovou platnosťou 15, 30 alebo 60 minút.
V prípade ak cestujúcemu nebude stačiť čas na prepravu, môže
použiť ľubovoľný z lístkov s
platnosťou na väčší počet zón
alebo si zvoliť niektorý z denných cestovných lístkov. V
rámci cestovania na území Bratislavy sa zóna 100 počíta ako
dve tarifné zóny.
Dopravný podnik Bratislava
zabezpečil informovanosť cestujúcej verejnosti distribúciou
informačných materiálov, ktoré
sú pre cestujúcich k dispozícii
na predajných miestach DPB,
zastávkach MHD vo vitrínach a
v spojoch MHD a u provízneho
predajcu.
Od 1. novembra do 8. novembra
platia staré aj nové cestovné lístky na MHD, od 9. novembra
budú platiť už len nové cestovné
lístky na MHD!
(ts)
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Na sneh budú vozidlá zimnej údržby
čakať v jednotlivých častiach mesta
BRATISLAVA
Krízový štáb, ktorý pripravuje
mesto na zimnú údržbu komunikácií, potvrdil sériu opatrení
na efektívnu údržbu mestských
komunikácií počas zimného
obdobia. Štáb určil najfrekventovanejšie miesta, kde je v čase
nepriaznivých poveternostných
podmienok nevyhnutná denná
kontrola.
So zimnou pohotovosťou začína
mesto podľa poveternostných
podmienok 15. novembra až 20.
decembra a končí sa 28. februára
až 15. apríla. Riadenie zimnej
údržby je rozdelené do niekoľkých stupňov podľa naliehavosti
a rozsahu zásahu. Novým opatrením mesta je manažovanie zimnej údržby aj prostredníctvom
GPS monitorovania pohybu servisných vozidiel, ktoré bude

vyhodnocovať dispečingu magistrátu. Vozidlá zimnej údržby
budú v predstihu rozmiestnené v
jednotlivých rajónoch, kde počkajú na pokyn dispečera k výkonu. GPS monitoring umožní
vyhnúť sa pri výkone zimnej
údržby zápcham či iným komplikáciám na cestách.
V záujme skvalitnenia zimnej
údržby zabezpečuje hlavné mesto
súčasne aj zvýšenú kontrolu kvality posypových materiálov, určuje podmienky na preventívny
posyp, operatívne odťahovanie
vozidiel komplikujúcich prejazdnosti komunikácií.
Mesto rokuje s Krajským dopravným inšpektorátom Bratislavy o možnostiach odklonu nákladnej dopravy pred vstupom do
mesta či sprievode mechanizmov
údržby, ale aj o možnej spoluprá-

ci s mestskými spoločnosťami a
príspevkovými organizáciami a
poskytnutí záložných vozidiel v
čase pohotovosti. O údržbe komunikácií a chodníkov a jednotlivých zásahoch v meste bude
mesto pravidelne informovať
verejnosť na webovej stránke,
kde budú uverejnené aj telefónne
čísla, na ktorých je možné informovať sa o aktuálnom stave
údržby, nahlasovať kritické či
havarijné situácie a miesta.
Konzorcium A.R.K. technické
služby má v zásobe 2 000 ton
posypových materiálov, ale aj
nové opatrenia na zlepšenie zimnej údržby. Ak by začalo snežiť
skôr, ako je zimná pohotovosť,
bude pripravené vyraziť do ulíc.
K dispozícii má 43 sypačov, 11
multikár, jednu snehovú frézu a
89 pracovníkov v teréne. (ba)

SPOĽAHLIVÉ
URČENIE OTCOVSTVA
Súkromne, anonymne
aj znalecké posudky.
www.dnatest.sk
Tel.: (02) 4524 1268

KOTOLMAJSTER.sk
0903 20 25 26

Hľadáme ženy
vo veku 18 - 35 rokov
pre prácu VIP masérka
plat denne CASH až 300 eur
ubytovanie ZADARMO
Volajte: 0907 320 437
e-mail: ingridka-ba@azet.sk

04. 11.
SLASK WROCLAW

GENERÁLNI REKLAMNÍ PARTNERI

HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

KAPRUN
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Závet musí
spĺňať zákonné
náležitosti
Závet je listinou, na základe
ktorej bude v dedičskom konaní rozdelený majetok závetcu
po jeho smrti. Na platnosť
závetu je však potrebné, aby po
obsahovej a formálnej stránke
spĺňal zákonné náležitosti.
V prvom rade treba poznamenať,
že ak má závetca neopomenuteľných dedičov, teda dedičov, ktorí
nemôžu byť ukrátení o ich zákonný podiel (deti), a v závete ich
nespomenie, táto časť závetu je
neplatná a vyššie uvedení neopomenuteľní dedičia zdedia podiel,
ktorý im priznáva zákon. Jediná
výnimka z tohto pravidla je, ak
boli títo dedičia vydedení.
Závet musí byť urobený slobodne
a vážne a osobou, ktorá má na spísanie závetu právnu spôsobilosť.
Závet musí byť vyhotovený v
písomnej forme, a to buď vlastnou rukou, na stroji alebo na počítači alebo spísaný u notára do
zápisnice. Vlastnoručný závet
musí byť celý napísaný vlastnou
rukou, musí byť podpísaný a musí
v ňom byť deň, mesiac a rok,
kedy ho závetca podpísal. Pri
závete napísanom na počítači sa
vyžaduje prítomnosť dvoch svedkov, pred ktorými závetca výslovne prejaví, že listina obsahuje jeho
poslednú vôľu. Svedkovia musia
závet podpísať a tento musí obsahovať aj ich údaje. Nesmie chýbať deň, mesiac a rok podpisu.
Závet do zápisnice spíše akýkoľvek notársky úrad a uloží sa v
Notárskom centrálnom registri
závetov. Je teda zaručené, že sa
objaví pri prerokúvaní dedičstva,
pretože súd je povinný register
sledovať. Ak je závet v registri,
pozostalým nepomôže, ak ho
zamlčia. To však nemusí byť pravidlom vtedy, keď závetca závet
napísal a uložil doma.
Závetca v závete musí určiť rozsah majetku a okruh dedičov, ktorým tento majetok pre prípad jeho
smrti odkáže. Nesmie byť podmienený a je možné ho kedykoľvek zrušiť.
JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723
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V Bratislave kolabuje doprava,
chce to okamžité riešenia
Áno, je to horšie. A nielen kvôli rozkopávkam ciest z dôvodu opráv. Keď
nám kedysi trvala trasa v rámci Bratislavy do práce 20 minút, teraz je to 40
minút a viac.
Čo je príčina. Veľa satelitov v okolí Bratislavy spôsobilo, že do mesta dochádza
200 000 ľudí denne. Mnohí na vlastnom
aute. A bohužiaľ, v každom aute jeden
človek. Približne v rovnakom čase špičky
sa všetci snažia dostať do centra a do blízkosti biznis centier. Potom krúžia a snažia
sa zaparkovať... Samozrejme, zadarmo.
Stoja na chodníkoch, zeleni, blokujú
výjazdy z brán, zaberajú parkovacie miesta obyvateľom mesta. Navyše v samotnej
Bratislave pripadá na 1 000 obyvateľov
650 áut. Je to viac ako v Prahe, viac ako
vo Viedni. Auto je status a bohužiaľ,
zatiaľ aj nevyhnutnosť.
Lenže toto je cesta do pekla. Cesty sa
nenafúknu a D4 a R7 je krásna vidina, ale
veľa nevyrieši. R7 vypľuje kvantum áut
na Bajkalskú, ktorá skolabuje. D4 – nultý
obchvat Bratislavy skončí v Rači pred

tunelom, ktorý sa v prvej fáze nerealizuje
a odkloní len 13 % tranzitnej dopravy. Nič
moc za tie milióny eur. Naopak na D1
čoskoro vyústi privádzač z dalšieho veľkého satelitu Čierna Voda a náš kvázi
obchvat Bratislavy sa zapchá ako každé
ráno a predĺži sa čas únavného posúvania
sa v kolóne. Nehovorím už o stave Prístavného mosta, ktorý presluhuje a je už
dnes preťažený. Vďaka preplnenému
obchvatu sa plnia všetky významné ťahy
v rámci mesta. A potom trpíme všetci. Čo
s tým? Aké sú riešenia?
Parkovacia politika – bohužiaľ, mnohí
si z nej urobili politickú tému a stráca sa
v nej to podstatné, a to je zavedenie pravidiel v parkovaní a absolútne zvýhodnenie obyvateľov mesta s trvalým pobytom, ktorí tu platia dane.
Záchytné parkoviská – mesto žiadne
nebuduje, ale na vstupe do Bratislavy sú
veľké obchodné centrá, ktorých parkoviská by bolo možné využiť, stačí rokovať.
Ktokoľvek, kto dochádza by mohol príst
napríklad na Zlaté piesky, odstaviť auto za

prijateľnú cenu 1 - 2 eurá na deň. Nastúpiť na flexibilnú a kvalitnú MHD. A
odviezť sa do centra. To však musí byť
verejná doprava hneď v dosahu.
Električka zadarmo – ako motivovať ľudí,
aby vystúpili z auta a išli verejnou dopravou? Len tak, že verejná doprava bude
rýchlejšia, komfortnejšia a lacnejšia ako
jazda autom. Električka rýchlejšia je, má
vlastnú dráhu a mesto pracuje na jej absolútnej preferencii. Komfortnejšia bude
vzhľadom na nový vozidlový park. A keď

bude zadarmo alebo za symbolickú sumu,
bude aj výrazne lacnejšia. Nie je to žiadny populistický krok, ktorý by mesto
nevedelo vykryť. Výpadok príjmov z cestovného pri električke je 10,6 mil eur.
Vykryť je ho možné z výnosu z parkovacej politiky a z preferencie verejnej dopravy. Bezplatnú električku by mohli využívať aj tí, ktorí sa preukážu tým, že nechali auto v záchytnom parkovisku. Cieľom
je časom priniesť Bratislavčanom bezplatnú MHD, ktorá nie je raritou v európskych metropolách a uvažujú nad ňou aj
niektoré slovenské mestá.
Výrazne sa zníži počet áut v meste, zníži
sa množstvo exhalátov, ktoré tak nepriaznivo vplývajú na zdravie človeka. Naše
ulice budú konečne vyzerať ako ulice a
nie ako parkoviská. Áno, možno to chce
aj zmenu životného štýlu a myslenia, ale
všetko je v konečnom dôsledku v náš prospech, veď zdravie a život máme len
jeden. Katarína Augustinič (SKOK)
predsedníčka mestského poslaneckého
klubu Bratislava INAK

Využite aj vy
energiu slnka
Q
Q

Q

nové riešenia pre úsporu energií
fotovoltické panely, solárne kolektory
a tepelné ëerpadlá aj na splátky
bezplatné poradenstvo, montáž a servis

Dotácia až 3 700 €. Viac na www.zse.sk
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Slováci môžu
za nákup získať
až 50 000 eur
v hotovosti!
Potravinové reťazce Terno, Moja
samoška a Hypernova prichádzajú s veľkou vianočnou súťažou.
Už za jeden nákup v hodnote 10
eur môžu zákazníci získať hneď
niekoľko výhier. Tou hlavnou je
50 000 eur v hotovosti.
Predajne Terno, Moja samoška a
Hypernova prichádzajú s vianočnou súťažou určenou všetkým zákazníkom. Súťaž trvá od 5. novembra do 23. decembra 2015.
Reťazce ju prinášajú v záujme spríjemniť zákazníkom často hektické
nakupovanie v posledných týždňoch roka a tiež ako poďakovanie
za priazeň v roku 2015.
Za každých 10 eur nákupu v tomto
období zákazník získa jeden súťažný žreb. Ten mu môže priniesť
okamžitú vecnú výhru. Ak nebude
mať okamžité šťastie, stačí žreb zaregistrovať na www.stedranoc.sk,
kde získa až 10 zákazníkov denne
výhru v hodnote 50 eur na nákup v
ktorejkoľvek zo sietí predajní a 1
zákazník týždenne 5 000 eur v
hotovosti. Žrebovať sa bude pravidelne každú stredu o 18.56 na TV
JOJ, kde sa jeden vyžrebovaný
stane bohatším o spomínaných
5000 eur a vo vysielaní 23. decembra o neuveriteľných 50 000
eur v hotovosti. Žrebovaním bude
sprevádzať obľúbený moderátor
Vlado Voštinár. A aby bola šanca
získať hlavnú či vedľajšie výhry
ešte väčšia, zákazníci majú kúpou
produktov vyznačených v predajniach a v akciových letákoch možnosť získať tzv. bonusové žreby.
Mená všetkých výhercov budú
každý deň uverejnené na stránke
www.stedranoc.sk.

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY
na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,
bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ.
U nás majú príležitosť aj dôchodkyne.
Zavolajte na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte na info@domestica.sk

www.domestica.sk
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Efektívnejšie vymáhanie pohľadávok
a výber daní má zvýšiť príjem mesta
BRATISLAVA
Magistrát predložil návrh
rozvojového rozpočtu mesta
na roky 2016 - 2018 poslancom mestského zastupiteľstvo, ktorí ho mohli pripomienkovať do konca októbra.
Návrhy na zmeny či úpravy
rozpočtu môžu teraz poslanci
predložiť do piatku 6. novembra 2015.
Návrh rozpočtu sa zostavil ako
vyrovnaný, celkové disponibilné zdroje sú najnižšie za

RENEX

posledné tri roky. Požiadavky
výdavkov jednotlivých útvarov
a organizácií hlavného mesta
na rok 2016 predstavovali o 54
miliónov eur viac, ako sú disponibilné zdroje.
Aj napriek tomu takmer vo
všetkých oblastiach je tento
návrh rozpočtu rozvojový, pričom v niektorých prioritných
oblastiach sa plánujú najvyššie výdavky od roku 2013.
Hlavné mesto tiež zapracovalo do svojho návrhu aj priorit-

jednotka
v renováciách

RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

né výdavky na reprezentáciu
hlavného mesta v rámci predsedníctva SR v Európskej
únii, keďže Bratislava bude
hosťujúcim mestom EÚ v
roku 2016. Príjmy by malo
zvýšiť intenzívnejšie vymáhanie pohľadávok či efektívnejší
výber daní. Výdavky mesta by
sa zase mali znížiť napríklad
elektronizáciou samosprávy,
ktorá v spojitosti s informatizáciou zníži aj administratívnu náročnosť.
(ts)

Bratislava sa
každý deň spojí
s Moskvou
BRATISLAVA
Od konca októbra platí zimný
letový poriadok z Letiska M. R.
Štefánika v Bratislave.
Priniesol aj novú dennú pravidelnú linku do a z Berlína (7x týždenne), v decembri sa očakáva
príchod leteckej spoločnosti,
ktorá zabezpečí denné spojenie s
Moskvou, česká letecká spoločnosť zase zvyšuje frekvenciu
letov na linke Praha - Bratislava Košice na 8-krát týždenne. (le)

PÚCHOVSKÉ
KABÁTY
ISTROPOLIS | Trnavské mýto

Predľžená záruka
na 3 roky





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

AKCIA: Ku každým dverám
kľučka ZADARMO
Obhliadka a poradenstvo ZADARMO
VOLAJTE 0919 188 535

PO-PI: 10.00 - 18.00 h
SO:
9.00 - 12.00 h
www.peknekabaty.sk
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Petržalčania
vyzbierali už
tony odpadu
PETRŽALKA
Viac ako sedem ton v roku 2013
a viac ako štyri tony v roku
2014 je bilancia vyzbieraného
elektroodpadu v Petržalke.
V sobotu 14. novembra Petržalčanom bezplatne odvezú elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu. Záujemcovia musia do 11.
novembra kontaktovať miestny
úrad: osobne počas stránkových
dní (pondelok od 8.00 do 17.00 h,
streda od 8.00 do 16.30 h, piatok
od 8.00 do 12.00 h), na tel.číslach
- lokalita Lúky, 02/ 68 288 852,
lokalita Háje, 02/ 68 288 796,
lokalita Dvory, Stará Petržalka,
02/ 68 288 851.
Treba nahlásiť druh a počet spotrebičov, meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z
ktorej potrebuje spotrebiče
odviezť. V deň zberu 14. novembra do 8.00 h ráno treba elektroodpad vyložiť do vchodu bytového domu, resp. za bránu rodinného domu.
(pe)
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V budove prenajatej od kraja bude
nová petržalská materská škola
PETRŽALKA
V nevyužívanej budove na
Krásnohorskej ulici v bratislavskej Petržalke vznikne
materská škola so šiestimi triedami pre 120 detí. Budova,
ktorá patrí Bratislavskému
kraju, bude v dlhodobom prenájme mestskej časti za symbolické euro na rok. Rozhodli
tak krajskí poslanci na žiadosť
petržalskej samosprávy.
„Objekt, ktorý pôvodne slúžil na
účely materskej školy, bude
opäť slúžiť na tieto účely. Mestská časť získa objekt za symbolický nájom, investuje do nej
prostriedky a verím, že čoskoro
tu pribudne šesť alebo sedem
tried a zásadnejším spôsobom sa
podarí vyriešiť nedostatok kapacít v materských školách. Špeciálne v Petržalke je tento problém najakútnejší,“ povedal
Peter Húska z Bratislavského
kraja.
Zástupca petržalského starostu
Michal Radosa hodnotí túto spo-

Vyskúšajte si
beh na počesť
veteránov
PETRŽALKA
Beh na počesť vojnových veteránov sa pobeží 11. novembra.
Trať dlhá 5,5 kilometra bude mať
štart (13.45 h) a cieľ na Cintoríne
1. svetovej vojny v Kopčanoch.
Všetci účastníci dostanú symbol
sviatku – červený mak, ktorý
symbolicky položia na hroby padlých vojakov.
(pe)

luprácu veľmi pozitívne. „Škôlka spolu s našimi ďalšími aktivitami nám pomôže k tomu, že s
veľkou pravdepodobnosťou v
priebehu tohto funkčného obdobia dokážeme odstrániť problém
s nedostatkom miest v škôlkach
pre trojročné a staršie deti,“
uviedol. Potrebné investície
odhadol na 600 000 eur. Radosa
zároveň dodal, že najskôr je
potrebné vyrovnať vlastnícke

vzťahy k pozemku. Škôlku
chcú aspoň čiastočne financovať
zo zdrojov súkromných investorov či osôb.
Budova sa v minulosti využívala
ako materská škola, neskôr v nej
bola zriadená stredná odborná
škola. V roku 2007 prešla do správy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, odkedy sa objekt
nevyužíval.
(pl)
Foto: Petržalka

POŽIČOVŇA
NÁRADIA
Petržalka
www.pn-pozicovna.sk

tel: 0903 709 305
Náš tip:
Aktívny odvlhčovač
vzduchu - pivnice,
garáže, sklady,
stavebné rekonštrukcie
a maľovanie

UŽITE SI ŠTEDRÉ VÝHRY
a za každých 10 € nákupu
ZÍSKAJTE ŽREB
denne hráme o 10 x 50 €
poukážku na nákup
a 50 000 ks
okamžitých výhier
ier

týždenne o

1 x 5 000 €

23.12. žreb
ovanie

www.stedranoc.sk

Akcia trvá od 05.11. do 23.12.2015. Úplné pravidlá hry ako aj vyžrebované kódy budú
zverejnené na www.stedranoc.sk. Každý žreb s unikátnym kódom je možné zaregistrovaħ
len raz. Po registrácii ste automaticky zaradený do denného žrebovania o 10 x 50 €
poukážky, týždenne o 5 000 € a do ﬁnálneho žrebovania o hlavnú výhru 50 000 €.
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Jara Filipa
si pripomenú
Müller aj Šeban
NOVÉ MESTO
Richard Müller a Andrej Šeban
zahrajú najkrajšie piesne Jara
Filipa na turné 15 rokov bez
Filipa! Bratislavský koncert sa
uskutoční v stredu 18. novembra v NTC Aegon aréne.
Spevák Richard Müller a gitarista
Andrej Šeban si zaspomínajú na
kamaráta, skladateľa, textára a
jedinečnú osobnosť Jara Filipa.
Koncert bude plný hitov Jara Filipa v nových aranžmánoch. Chýbať nebudú ani veselé zážitky a
spomienky Richarda Müllera a
Andreja Šebana na umelca, ktorý
pred pätnástimi rokmi odišiel do
hudobného neba.
Autorom myšlienky unikátneho
turné je Richard Müller, ktorý s
Jarom Filipom nahral hity ako
Spočítaj ma, Milovanie v daždi,
100 dní či Cigaretka na dva ťahy,
ktoré teraz predstaví v nových
aranžmánoch!
„Za pomerne krátke, ale intenzívne obdobie sme s Jarom urobili
vyše 60 piesní. Uvedomil som si,
že si chcem uctiť tohto úžasného
človeka a našu spoločnú tvorbu
tým, že spolu s Andrejom Šebanom a kapelou urobíme turné,
ktoré sa volá 15 rokov bez Filipa.
Nebude to však patetická spomienka, ale oslava nadčasovej
hudby, ktorú Jaro vytvoril,“
vysvetlil Richard Müller.
„Projekt som prijal s nadšením.
Po rokoch som si skladby Jara
Filipa znovu vypočul a uvedomil
som si, aké sú to silné veci, dobré
pesničky,“ dodal gitarista Andrej
Šeban.
(ts)
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Petržalské Haló Haló dobylo Európu
PETRŽALKA
Pred niekoľkými dňami sa v
Gibraltáre uskutočnili majstrovstvá Európy v show
dance. Medzi zástupcami
sedemnástich krajín zažiarili
deti z bratislavského tanečného súboru Haló Haló - vybojovali si dva tituly majstrov
Európy v kategóriách chlapčenské sólo - D. Molnár s
choreografiou K vašim službám, a formácia 21 detí s
choreografiou Príbeh zvedavého papagája.
Tanečný súbor Haló Haló vznikol v roku 1997 v Petržalke
ako súčasť Klubu modernej
gymnastiky Danubia. Členmi
sú dievčatá a chlapci vo veku

od štyroch rokov, ktorí sú rozdelení do troch kategórii - detská (do 12 rokov), juniorská
(12 -15 rokov) a hlavná (od 16
rokov) veková kategória. Tanečný súbor sa špecializuje
najmä na show dance, ale aj na
modernu, džez a balet.
Choreografie vyjadrujú určitú
tému, príbeh alebo myšlienku.
Využívajú všetky existujúce
tanečné štýly a techniky, nápadité vizuálne efekty, rekvizity,
ale aj akrobatické prvky, pričom popri technike pohybu je
dôležitý aj celkový dojem,
ktorý dotvára kostým a výraz
tanečníkov.
Tanečný súbor Haló Haló organizuje pravidelné tréningové

PREDÁM
TREZOR
ZSS Seniorville
Bratislava - Jablonové

prijme

aktivity, v ktorých sa snaží priblížiť deťom krásu tanečného
umenia. Deti absolvujú základy
rôznych tanečných techník s
dôrazom na všestranný rozvoj,
správne držanie tela, rozvoj
akrobatických a koordinačných
schopností, rytmiky a výrazovosti tanečného prejavu. Na
tréningoch si osvojujú pod
vedením trénerov, baletných
majstrov, kondičných i akrobatických trénerov rôzne pohybové zručnosti, rozvíjajú svoje
schopnosti, zlepšujú kondičku,
učia sa správnemu výrazu.
Zápis nových členov do klubu
sa koná každý pracovný deň od
17.00 hodiny v telocvični ZŠ
Prokofievova.
(mm)

18. 11.
ROYAL HALI GAZIANTEP

GENERÁLNI REKLAMNÍ PARTNERI

HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI

do pracovného pomeru
zdravotnú sestru
na denné zmeny

MEDIÁLNI PARTNERI

KAPRUN

požadované vzdelanie SŠ
Info na tel.č. 0918 634 251
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Noah, Wilander,
Cash či Kvitová
prídu do NTC
NOVÉ MESTO
Yannick Noah, Mats Wilander,
Pat Cash, Mansour Bahrami,
Anna Karolína Schmiedlová a
Petra Kvitová - šesť tenisových
hviezd minulosti i súčasnosti,
ktoré sa predstavia na 8. ročníku exhibície Tennis Champions. Tá sa uskutoční 1.
decembra od 18.00 h v NTC.
Zápasový program vyše trojhodinovej šou odštartuje singlový
duel medzi Švédom Matsom
Wilanderom (8-násobný grandslamový víťaz) a Austrálčanom
Patom Cashom (víťaz Wimbledonu 1987), potom sa na dvorci
NTC predvedú v dvojhre dvojnásobná wimbledonská víťazka
Petra Kvitová a slovenská tenisová ženská jednotka Anna Karolína Schmiedlová. Exhibíciu uzavrie zábavne ladený mix, v ktorom má nastúpiť Noah (víťaz
Roland Garros 1983) so
Schmiedlovou proti dvojici Kvitová/Bahrami.
„Za posledné roky sa nám
osvedčilo, že neoslovujeme
ako prvých úplne tých najmladších, aj keď nevylučujem, že do
budúcnosti niečo také nevymyslíme. Skupina ľudí, ktorí
poznajú McEnroa, Borga,
Lendla či Samprasa, to je to, čo
podľa nás pritiahne ľudí na šou,
a preto sme zvolili tohtoročnú
zostavu, ktoré je kombináciou
zaujímavých legiend i grandslamových víťazov,“ povedal
pre internetovú stránku podujatia Roman Šmotlák, hlavný
organizátor akcie.
„Sme radi, že sa nám podarilo
získať Yannicka Noaha, o ktorého sme sa pokúšali viac rokov.
Jednoduché nebolo získať ani
Wilandera, ktorý exhibície
nehráva často. K nim sme pozvali aj wimbledonského víťaza Pata
Casha,“ pokračoval Šmotlák.
Pánsku zostavu šampiónov
doplnia Anna Karolína Schmiedlová a Petra Kvitová.
Obe dvojhry aj štvorhra sa
budú hrať na jeden set, za prípadného stavu 6:6 bude nasledovať klasický tajbrejk. Program by mal trvať maximálne
tri a pol hodiny.
(mm)
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reklama@banoviny.sk | 0911 668 468
ba_noviny.ai 1 29. 10. 2015 18:42:08

FUTB

7.11. o 17:00

Štadión Pasienky
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ŠK SLOVAN BRATISLAVA
FK SENICA

IDA KELAROVÁ &
ČHAVORENGE
Dirigent:
Adrian Kokoš

Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu

9. 12. 2015

Slovenský rozhlas / Bratislava
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STANLEY CLARKE
7. 3. 2016 BAND /USA/

9. 12. 2015
Istropolis Bratislava
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Vinári sa tešia,
blíži sa sviatok
sv. Martina
BRATISLAVA
Už 8. ročník svätomartinských
dní bude 6. a 7. novembra na
Primaciálnom námestí. Dni sú
oslavou výsledkov práce bratislavských vinárov.
Hlavné mesto chce týmto sviatkom posilňovať historické vedomie Bratislavčanov k vlastným
tradíciám a propagovať prácu
podnikateľov v oblasti vinárstva.
Bratislavskí vinári sa tešili veľkej priazni samotnej kráľovnej
Márie Terézie. Už v 16. až 18.
storočí mala Bratislava najväčšiu výmeru vinohradov a bola
najväčším producentom vína na
území Slovenska. Otváranie
mladých vín patrí k najvýznamnejším vinárskym udalostiam.
Prvé slovenské vína tohtoročného zberu budeme môcť ochutnať
už začiatkom novembra.
Sviatok svätého Martina, jedného z patrónov Bratislavy, sa
oddávna v tomto meste spájal
so slávením hodov a s jarmokmi. V tento deň malo mesto
vyhradené právo čapovať víno
vo svojich pivniciach aj napriek
tomu, že to bol tzv. Bannzeit,
čiže čas, keď mali ostatní bratislavskí vinohradníci výčap vína
zakázaný. Čapovalo sa v podjazde Starej radnice, v pivnici
vo františkánskom kláštore a v
tzv. „apoštolskej pivnici“, ktorá
sa nachádzala v Zelenom dome.
Do tejto vinárne chodieval každoročne na sviatok sv. Martina
richtár s radnými a ostatnými
predstaviteľmi mesta ochutnávať mladé vínko.
Okolo sviatku sv. Martina sa tiež
„chodilo s palicou“. Bol to úkon,
ktorým mesto kontrolovalo
úrodu a množstvo dorobeného
vína u súkromníkov. Mestský
kapitán, drábi a vymeriavač
desiatku chodili merať víno v
sudoch pomocou špeciálnej palice a na základe meraní potom
určili výšku dane. Pozornosť na
svätého Martina sa netočila len
okolo vína. Týmto dňom sa končili i všetky slávnosti, parády,
sprievody a podujatia konané
pod šírym nebom. Sv. Martin
mal priniesť na kopytách svojho
koňa prvý sneh.
(ts)
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Zbavte sa odpadu a pomôžete vlkom
BRATISLAVA
Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu v
spolupráci s mestskými časťami aj túto jeseň organizuje
bezplatný zber elektroodpadu z domácností. Poskytuje
tak službu občanom, ktorí
nemajú možnosť odviezť
svoje staré spotrebiče do
zberných dvorov.
Za každý vyzbieraný kilogram
elektroodpadu venuje združenie 5
centov bratislavskej ZOO. Získané prostriedky poslúžia na vybudovanie výbehu pre vlkov v lesnatej časti ZOO s vyhliadkou pre
návštevníkov, ktorí z nej budú
môcť bezpečne pozorovať život

vlkov v prostredí podobnom voľnej prírode.
Občania majú najčastejšie problém s likvidáciou starej bielej
techniky. Napríklad chladničky,
práčky či sporáky, sú ťažké a
objemné, preto majú občania
obzvlášť problém svojpomocne
ich odviezť na zberný dvor. Z
týchto dôvodov ENVIDOM rozšíril svoje služby v tejto kategórii
spotrebičov o mobilný zber aj
počas pracovných dní.
Do zberu sa počas tohtoročnej
jesene zapojilo už 800 bratislavských domácností, ktoré odovzdali 21 ton starých spotrebičov.
Spolu s jarnými zbermi sa tak
zatiaľ vyzbieralo celkovo 52 ton,

„PÁČIA SA VÁM DIAMANTY?“
rovnomenný e-Book ZADARMO
www.bezstarostnyzivot.com

www.vypratavanie.sk
Vypratávanie bytov, garáží, pivníc,
odvoz starého nábytku

Celá Bratislava


0902 505 222

čo znamená finančný príspevok
2 600 €. Toto množstvo nepotrebných spotrebičov sa navyše ekologicky recyklovalo a nezaťažilo
životné prostredie škodlivými látkami, ktoré z nich mohli uniknúť, ak by ich ľudia vyhodili na
čierne skládky.
Odvoz spotrebičov z bielej techniky (chladničky, práčky, sporáky,
mikrovlnky a pod.) cez pracovné
dni možno jednoducho objednať
online cez webovú stránku
www.zberelektroodpadu.sk
Víkendové zbery všetkého druhu
elektroodpadu je možné objednať
cez túto webstránku, ako aj telefonicky prostredníctvom miestnych
úradov.
(re)
ISTERMEAT a.s.

Prijme na TPP
predavača
do predajne Fresh Market
- farmárska tržnica
031 552 63 89
foldesova@euromilk.sk

Novootvorená
zubná
ambulancia
prijíma
nových pacientov
Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk

02. 12.

BC SIAULIANI

GENERÁLNI REKLAMNÍ PARTNERI

HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

KAPRUN
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Obyvateľov
hnevajú opilci,
ale aj reklama
STARÉ MESTO
Nedávny výskum v centre Bratislavy odhalil slabé miesta
vychytených ulíc. Domácich, aj
návštevníkov trápi najmä
neporiadok na ulici, priveľa
reklamy a s tým súvisiaca absencia zelene.
Prieskum sa týkal základných
oblastí života na Obchodnej ulici
a jej okolí. Okrem neporiadku
respondenti kritizovali aj nedostatočnú údržbu ulice a nekoncepčný vizuál. Nemalým problémom
sú opití a agresívni ľudia., najmä
počas víkendových nocí. Na
Obchodnej ulici a v jej okolí
ľudia evidujú nedostatok zelene,
lavičiek na odpočinok, ale aj
absenciu kultúrnych podujatí.
Prieskum je prvou časťou plánovanej rozsiahlej analýzy stavu a
potenciálu Obchodnej ulice. V
dohľadnom čase bude nasledovať
profesijný socio-ekonomicky audit. Ten spočíva v rozsiahlej analýze jednotlivých prevádzok ako
aj analýze ľudí, ktorí bývajú, pracujú alebo nakupujú na Obchodnej ulici. Socio-ekonomický audit
dá odpovede, akým smerom sa
má Obchodná ulica uberať a
ukáže jej potenciál do budúcnosti.
Mapovanie názorov na stav bratislavských ulíc uskutočnilo
občianske združenie Obchodná
ulica a okolie, ktoré sa snaží o
revitalizáciu priestoru a prinavrátenie lesku tejto vychytenej bratislavskej ulice.
„S odstraňovaním nahromadených problémov na Obchodnej
ulici sme už začali. Osadili sme
nové odpadkové koše, odstránili
sme nelegálnu reklamu na verejných stĺpoch. Súčasne pripravujeme viacero ďalších aktivít na zviditeľnenie a zlepšenie súčasného
stavu,“ konštatuje Davy Čajko z
občianskeho združenia Obchodná
ulica a okolie.
Občianske združenie pri odstraňovaní nahromadených problémov má podporu aj od magistrátu
hlavného mesta. „Na príklade
Obchodnej ulice môžeme vidieť,
že spoločná práca samosprávy a
občianskej verejnosti môže fungovať,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.
(st)
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Jednotkou
Slovak Open by
mal byť Rosol
BRATISLAVA
Jednotkou 16. ročníka turnaja
ATP Challenger Tour Peugeot
Slovak Open (85 000 eur + hospitality) je Lukáš Rosol.
Český tenista, momentálne 78. vo
svetovom renkingu, je jedným z
víťazov predchádzajúcich ročníkov. Turnaj na tvrdom povrchu v
Aegon aréne NTC sa začne kvalifikáciou 7. novembra, finále je na
programe 15. novembra. Z ďalších zaujímavých hráčov by sa v
Bratislave mali predstaviť napríklad Ukrajinec Marčenko, Nemec
Struff, Rus Južnyj, zo Slovákov
Lacko (112.) a Gombos (126.),
prvenstvo z minulého roku obhajuje Nemec Gojowczyk.
Súčasne s mužmi odohrajú aj ITF
Slovak Women Indoor žien s
dotáciou 25 000 dolárov. Nasadenou jednotkou bude Češka Hlaváčková. Zo Sloveniek majú
vďaka voľným kartám istú účasť
Kristína Schmiedlová, Mihalíková, Kužmová, Uberalová. (mm)
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Slov-Matic sa na Zimnom štadióne
Ondreja Nepelu pobije o Final Four
BRATISLAVA
Úradujúci slovenský majster
Slov-Matic FOFO Bratislava
si v elitnom kole UEFA Futsal
Cupu 2015/2016 zmeria sily s
Ekonomacom Kragujevac
(Srbsko), Benficou Lisabon
(Portugalsko) a Lokomotivom Charkov (Ukrajina).
Po úspešnom októbrovom turnaji hlavnej fázy sa Európska
futbalová únia (UEFA) rozhodla prideliť Slov-maticu aj organizáciu tvz. Elite Round. Turnaj D-skupiny sa tak bude hrať
10. - 15. novembra na Zimnom
štadióne Ondreja Nepelu.
Slov-Matic začiatkom októbra
s troma výhrami v HANT
Aréne suverénne ovládol turnaj
4. skupiny Main Round a do
elitnej spoločnosti šestnástich
najlepších futsalových klubov
postúpil ôsmykrát, šiestykrát za
sebou. Zo štyroch skupín postúpia do Final Four, ktoré sa
bude hrať budúci rok v apríli,
už len víťazi skupín.

„Top mužstvom v našej skupine je bezpochyby Benfica,
ktorá už vyhrala v minulosti
celú Ligu majstrov. No aj Charkov a Kragujevac sú špičkové
tímy, nabité reprezentantmi
Ukrajiny a Srbska. Pre divákov
a najmä pre fanúšikov kvalitného futsalu to bude zaujímavý a
atraktívny turnaj. Z hľadiska
súčasnej situácie Slov-Maticu
treba priznať, že každý jeden
bod bude veľkým úspechom.
Určite sa však nebojíme a chceme obstáť so cťou,“ povedal
pre internetovú stránku SlovMaticu manažér Vladimír
Ambrozek.
Tréner Martin Rejžek dodal:
„Vedeli sme, že v tejto fáze
súťaže už neexistuje ľahký
súper a s napätím sme očakávali žreb v Nyone. V hre boli
naozaj zaujímavé tímy a my sa
už tešíme ako privítame mužstvá svetovej úrovne. Najmä
Benfica, ktorú považujeme za
favorita skupiny, hrá momen-

tálne vo výbornej forme. S
ukrajinským futsalom už máme
svoje skúsenosti, poznáme ho a
vieme že budeme mať do činenia s mimoriadne kvalitným
súperom. Posledný súper - Kragujevac - tvoril základ srbskej
reprezentácie doplnený výbornými brazílskymi legionármi.
Podľa posledných informácií sa
tento tím troška obmenil, uvidíme, v akej sile sa ukážu u nás v
Bratislave. Žreb môžem charakterizovať ako dobrý, chceli
sme sa predovšetkým vyhnúť
viacnásobnému šampiónovi
tejto súťaže kazašskému Kairatu Almaty.“
Program bratislavského turnaja
- 10. novembra: Kragujevac Benfica (17.30), SLOVMATIC - Charkov (20.00), 11.
novembra: Charkov - Kragujevac (17.30), SLOV-MATIC Benfica (20.00), 13. novembra:
Benfica – Charkov (15.30),
SLOV-MATIC – Kragujevac
(18.00).
(va)

Zimná séria je
prípravou na
jarný maratón
BRATISLAVA
Prípravou na 11. ročník
ČSOB Bratislava Marathon,
ktorý sa uskutoční 1. – 3.
apríla 2016, je aj séria behov
v relatívne nesúťažnej časti
sezóny, tento rok pod názvom
ČSOB Zimná séria 2016.
Piaty ročník zimných prípravných behov prináša niekoľko
noviniek. Okrem tradičnej bežeckej destinácie na okruhu so
štartom a cieľom pri Eurovei
sa bežci môžu tešiť na dve nové
lokality (Orechová Potôň,
Čilistov-Šamorín).
V bratislavskom behu si účastníci budú môcť vybrať z dvoch
dĺžok trate (6 kilometrov a 12
kilometrov), pričom ich súčasťou budú už tradične aj detské
behy. Registrácia na ČSOB
Zimná séria 2016 je už spustená. Zvýhodnená cena štartovného pri prihlásení sa na všetky
tri podujatia naraz je tridsať
eur.
(mm)

Exotika
letecky
z Viedne

Dominikánska republika
Kuba
Mexiko
SAE
Maurícius

www.ü.+tour.sk

Rakúske Alpy
Talianske Alpy
Francúzske Alpy

SUPER
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 19.00 - P. I. Čajkovskij: Labutie

štvrtok 5. novembra
 10.00 - Prstom na mape, Brati-

slavské bábkové divadlo, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
 10.30 - Nová scénička, Zahrajme
sa na divadlo, Nová scéna, Živnostenská ulica
 14.00 - Chlap, hrdina, dub, Štúr,
Bibiana, Panská 41
 19.00 - S. Štepka, J. Nvota: Jááánošííík po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor,
Koncertná sieň SF, Námestie E.
Suchoňa
 19.00 - Umenie pre život, Sála
opery a baletu, nová budova SND
 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry, nová
budova SND
 19.00 - E. Kálmán: Čardášová
princezná, historická budova SND
 19.00 - R. Cooney, J. Chapman:
Do spálne vstupujte jednotlivo,
divadlo Háta (Praha), Divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 19
 19.00 - D. Laurentová: Drahouškové, Teatro Wüstenrot, Dom odborov - Istropilis, Trnavské mýto 1
 19.00 - F. M. Dostojevskij:
Večný manžel, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
 19.00 - M. Bango a hostia, koncert ku dňu nevidiacich, Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
 20.00 - Aneta Langerová, koncert, Ateliér Babylon, Námestie
SNP 14
piatok 6. novembra
 10.00 - Prstom na mape, Brati-

slavské bábkové divadlo, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
 19.00 - D. Arcand: Úpadok
amerického impéria/Invázie barbarov, Štúdio, nová budova SND
 19.00 - L. Janáček: Vec Makropulos, historická budova SND
 19.30 - J. Godber: Vyhadzovači, Štúdio Olympia, Nová scéna,
Živnostenská ulica

jazero, Sála opery a baletu, nová
budova SND
 19.00 - Všetečníci - Ulietavame
už 10 rokov, folklór, Dom kultúry
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
 19.00 - J. Púček: …a dážď,
divadlo Ticho a spol., Divadelný
klub 10x10, Školská 14
 19.30 - K. Vosátko: Modelky II,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
nedeľa 8. novembra
 10.00, 14.30 - Prstom na mape,

Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
 11.00 - G. Rossini: Figaro sem,
Figaro tam, historická budova SND
 17.00 - Voci da camera, historická budova SND
 17.00 - D. W. Rettinger: TOP
SECRETárka, Teatro Wüstenrot,
Dom odborov - Istropilis, Trnavské mýto 1
 18.00 - D. Arcand: Úpadok
amerického impéria/Invázie barbarov, Štúdio, nová budova SND
 19.00 - N. Simon: Bosé nohy v
parku, Dom kultúry Dúbravka,
Saratovská 2
 19.00 - Blues na lodi, koncert, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
 19.30 - V. Klimáček: Underground, divadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7
pondelok 9. novembra
 13.00, 18.30, 20.00 - festival

Puberťák, divadlo Ludus, Tower
115, Pribinova 25
 19.00 - M. Camoletti: Štyria na
kanape, Dom kultúry Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
 19.00 - J. Nvota, M. Doleželová,
R. Vencl: Malá domov, malá komédia o veľkom futbale, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
 19.30 - Das Grossmutterchen
Hatz Salon Orkestar, Klezmore festival Vienna & Bratislava, Divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
utorok 10. novembra
 10.00, 18.00 - festival Puber-

sobota 7. novembra
 14.30 - Prstom na mape, Brati-

slavské bábkové divadlo, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
 17.00 - ŠK Slovan - Senica, futbalová Fortuna liga, štadión
Pasienky, Junácka ulica
 19.00 - D. Arcand: Úpadok
amerického impéria/Invázie barbarov, Štúdio, nová budova SND
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

ťák, divadlo Ludus, Tower 115,
Pribinova 25
 10.00 - D. Arcand: Úpadok amerického impéria/Invázie barbarov,
Štúdio, nová budova SND
 10.30 - Ľ. Feldek: Princ a večernica, Nová scéna, Živnostenská ulica
 14.00 - Vieme kresliť puzzle,
Bibiana, Panská 41
 19.00 - E. Suchoň, R. Pepucha,

M. De Candia: Angelika, historická budova SND
 19.00 - M. Lasica, J. Solovič, J.
Satinský: Plné vrecká peňazí, Divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
 19.00 - J. diPietro, J. Roberts:
Milují tě, ale..., Teatro Wüstenrot, Dom odborov - Istropilis,
Trnavské mýto 1
 19.00 - Baby na palube, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
 19.00 - Radůza, koncert, Vklub, Námestie SNP 12
 20.00 - F(l)óór - Comedy Talkshow, Urban Space, Nám. SNP 30
streda 11. novembra
 10.00, 19.00, 20.30 - festival
Puberťák, divadlo Ludus, Tower
115, Pribinova 25
 14.00 - Vieme kresliť puzzle,
Bibiana, Panská 41
 18.00 - Večer anglosaských
serenád pre sláčikový orchester,
Classical Music Maniacs, Malá
sála SF, Námestie E. Suchoňa
 19.00 - T. Hosokawa: Havran,
Štúdio, nová budova SND
 19.00 - G. Verdi: Nabucco, historická budova SND
 19.00 - M. Maďarič: Dáme bez
kamélie, divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
 19.00 - P. Vogel: Najstaršie remeslo, Nová scéna, Živnostenská
ulica
 19.00 - Večer s legendou: Katapult, koncert, Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
p 19.00 - M. Ferencová a kol.:
Sľúbili sme si lásku alebo revolúcia v manželstve, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
štvrtok 12. novembra
 10.00, 19.30 - festival Puber-

ťák, divadlo Ludus, Tower 115,
Pribinova 25
 13.30 - R. Mankovecký: Koza
rohatá, Divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
 14.00 - Vieme kresliť puzzle,
Bibiana, Panská 41
 19.00 - Slovenská filharmónia,
Heiko Mathias Förster - dirigent,
Fabiola Kim – husle, Koncertná
sieň SF, Námestie E. Suchoňa
 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio, nová budova SND
 19.00 - G. Paisiello: Kráľ Teodor v
Benátkach, historická budova SND
 19.00 - P. Lomnický, K. Marx:
Kapitál, divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

 19.00 - W. Russell: Pokrvní bra-

nedeľa 15. novembra

tia, Nová scéna, Živnostenská ulica
 19.00 - Pet Jazz 2015, Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3

 10.00,14.30 - Objavenie Ameriky,

piatok 13. novembra
 19.00 - T. Stoppard: Arkádia,

Sála činohry, nová budova SND
 19.00 - J. Littell: Láskavé bohy-

ne, Štúdio, nová budova SND
 19.00 - G. Bizet, E. Šarközi:
Carmen ŕ la Gypsy Devils, balet,
historická budova SND
 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia muzikál, Nová scéna, Živnostenská ulica
 19.00 - Kamelot, koncert, Stredisko kultúry Nové Mesto, Vajnorská ulica 21
 19.30 - V. Klimáček: Divná doba,
divná láska, divné životy, GUnaGU, Františkánske námestie 7
 20.00 - Gabor Presser, koncert,
Ateliér Babylon, Námestie SNP 14

Bratislavské bábkové divadlo, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
 18.00 - T. Stoppard: Arkádia,
Sála činohry, nová budova SND
 18.00 - D. Arcand: Úpadok amerického impéria/Invázie barbarov,
Štúdio, nová budova SND
 19.00 - J. Nvota: Rómeo, Júlia
a vírus, Túlavé divadlo, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
 19.30 - V. Klimáček: Divná doba,
divná láska, divné životy, GUnaGU, Františkánske námestie 7
pondelok 16. novembra
 19.00 - P. Valentine: Medzi

nebom a zemou, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
 19.00 - M. Doleželová, R. Vencl:
Výročí, divadlo Do houslí, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
 19.00 - HC Slovan - Čerepovec, ZŠ O. Nepelu, Odbojárov 9

sobota 14. novembra
 14.30 - Objavenie Ameriky, Bra-

utorok 17. novembra

tislavské bábkové divadlo, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
 15.00 - S. Štepka, J. Nvota:
Zmiešaná štvorhra, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
 17.00 - HC Slovan - CSKA
Moskva, KHL, Zimný štadión O.
Nepelu, Odbojárov 9
 19.00 - The Speakeasy: Prešporský swingový večer, The SQUARE, Tržnica na Trnavskom mýte
 19.00 - T. Stoppard: Arkádia,
Sála činohry, nová budova SND
 19.00 - Y. Reza: Boh masakra,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
 19.00 - J. Nvota: Café Dostoyevski, V-klub, Námestie SNP 12
 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackeri, homlesáci a manažéri,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

 10.00, 19.00 - T. Stoppard: Arká-

dia, Sála činohry, nová budova SND
 10.00 - D. Arcand: Úpadok
amerického impéria/Invázie barbarov, Štúdio, nová budova SND
 19.00 - J. Genet: Balkón, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
 19.30 - V. Klimáček: Nízkotučný život, divadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7
streda 18. novembra
 19.00 - R. Geri, D. Hevier: Frida:

maľovať a milovať, Teatro Wüstenrot, Istropilis, Trnavské mýto 1
 19.00 - Šansónový večer Jany
Hubinskej, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
 19.00 - 15 rokov bez Filipa,
koncert, NTC, Aegon aréna, Príkopova 6

Miešaný spevácky zbor TECHNIK AKADEMIK

Vás pozýva na koncert pri príležitosti
10.výročia založenia zboru

VÝBER Z TVORBY SLOVENSKÝCH
AUTOROV XX. STOROČIA
Spoluúčinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

14. NOVEMBER 2015 o 18.00 h
VO VEĽKEJ SÁLE SLOVENSKÉHO ROZHLASU
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Prázdna kaplnka pod hradom pustne
NA EINSTEINOVEJ ULICI v
priestoroch jednej z predajní
obchodného centra neznámy muž
bez použitia násilia odcudzil z
predajnej plochy vystavený čierny pánsky oblek. Celkovú škodu
vyčíslili na 599 eur.
NAPOVAŽANOVEJ ULICI sa
38-ročný Róbert H. vlámal do
osobného motorového vozidla a
odcudzil zimnú vestu, v ktorej
mal majiteľ 3 883 €. Keďže sa
spustil alarm, vodič to rýchle
oznámil polícii. Tá zistila, že páchateľ odišiel na ďalšom osobnom motorovom vozidle, ktoré
spozorovala iná hliadka na Ružinovskej ulici. Keď vodič zbadal
policajtov, prešiel cez električkové koľaje na Turčiansku ulicu a
odbočil do jednosmernej ulice v
protismere. Tam sa však nachádzalo vozidlo mestskej polície,
ktoré ho už ďalej nepustilo.
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ
polícia chytila 24-ročného Floriána P., 24-ročného Dávida K. a
22-ročného Richarda K. z Bratislavy, ktorí v čase obeda vošli do
pánskeho kaderníctva a z bundy,
ktorá bola zavesená na vešiaku v
blízkosti dverí, odcudzili z peňaženky 2 500 eur. Následne mladíci odišli. Keď poškodený zákazník zistil krádež, pracovník kaderníctva kontaktoval políciu, ktorá
trojicu zlodejov dolapila.
NA HURBANOVOM NÁMESTÍ 31-ročný Mykol G. z
Ukrajiny použil v jednej z reštaurácii falošnú bankovku, aby
zaplatil účet. V jeho aute našli
ďalších päť kusov sfalšovaných
bankoviek nominálnej hodnoty
100 eur, ktoré chcel Ukrajinec
dostať do obehu.
(mm)

Nevyhadzujte
knihy
darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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Pred šesťdesiatimi rokmi bol
objav cintorína v areáli Bratislavského hradu, kde pochovávali obyvateľov hradu aj Podhradia v 9. až 13 storočí, nečakanou senzáciou.
Neskôr sa ukázalo, že pod hradom bol v stredoveku rad menších usadlostí, z ktorých pravdepodobne každá mala aj vlastný
cintorín. Jeden z takých cintorínov bol na svahu okolo Kostola
svätého Mikuláša. Archeologický
výskum ukázal, že terajší barokový kostol (1661) stojí na základoch staršieho gotického kostola,
zbúraného po roku 1530. Severne
od stojaceho kostola sa pod
zemou nachádzajú základy staršej
sakrálnej stavby kruhového pôdorysu, ktorá bola predchodcom
terajšieho kostola. Aj starší kostol
obyvateľov podhradskej osady
bol zasvätený svätému Mikulášovi, ktorý patril v stredoveku k
mimoriadne intenzívne uctievaným svätcom. Cintorín a kostol
sa nachádzali na miernej rovinke
na svahu. Sídlisko bolo nižšie, v
miestach terajšej Mikulášskej
ulice, ale aj tam, kde neskôr prebiehala Židovská ulica. Časť sídliska zámerne zničili v priebehu
13. až 15. storočia, keď budovali
západný úsek mestských hradieb
a vyhlbovali priekopu. Na jej dne
leží cesta omylom pomenovaná
ako Staromestská ulica.
Cintorín okolo Kostola svätého
Mikuláša bol používaný ako
pohrebisko južných podhradí,
vrátane Vydrice a Zuckermandlu,
až do konca 18. storočia. Keď
Jozef II. prikázal cintoríny vnútri
sídlisk zrušiť, vznikol nový Mikulášsky cintorín pri ceste do Devína. Hroby na starom cintoríne
spustli, ale plocha cintorína bola
až do konca 20. storočia zachovaná. Pred 2. svetovou vojnou dalo
mesto postaviť symbolický náhrobný pamätník sochárovi F. X.
Messerschmidtovi, ktorého tam
pochovali v roku 1783. Už tam
nie je. Keď po roku 1980 zriadili
pod Hradom park, vybudovali
nad kostolom nikam nevedúce
obrovské schodište a tesne nad
kostolom, na ploche bývalého
cintorína, vysokú terasu s predimenzovanými opornými múrmi, ktorá kostol opticky znehodnotila. Terasa „ozdobená“ nezmy-

V Prešporku
predávali aj
lacní jožkovia

selnou bronzovou sochou akejsi
bosorky spôsobuje intenzívne
vlhnutie múrov kostola zo 17. storočia, ktorý je na západnej strane
bez izolácie prisypaný zeminou.
Zbúranie Podhradia znamenalo,
že kostol stratil svojich pôvodných užívateľov či návštevníkov
rímskokatolíckeho vierovyznania. Po vojne poškodený kostol
opravili veriaci gréckokatolíckej
cirkvi. Tá bola v roku 1950 zakázaná a opravený kostol dostali
veriaci pravoslávneho rítu. Asanácia budov na Židovskej a na
Mikulášskej znamenala aj vážne
statické poruchy v základoch
kostola. Pred postavením nových
obytných domov preto východnú
časť kostola podopreli mohutným
betónovým blokom.
Schody, ktoré vedú ku kostolu od
Mikulášskej ulice, „opravili“.
Zničili vstupnú bránu. Jej mrežované krídla a štít, kvalitná
kováčska práca z obdobia rokoka, sa stratili. Kamenné schody,
ktoré určite pochádzajú z niektorého po požiari 1811 rozobratého
schodiska hradného paláca,
„odborne opravili“ osekaním
typických „nosov“. Kaplnka tvaru plytkej niky pri vstupnej bráne
na schodisko prišla o svoju štukovú výzdobu z 18. storočia, ale

aj o súsošie, pre ktoré bola postavená. Ostala tam len baroková
mreža s pokladničkou tvaru
srdca na milodary. Z tej niekto
ukradol prednú časť. Kamenné
súsošie premiestnili „dočasne“ do
kostola, kam nepatrí. Stratili sa
kamenné sochy Kalvárie, ktoré
bývali pri vchode do kostola. Pred
portál kostola ktosi s „dobrým
úmyslom“ nasadil stromoradie,
ktoré zabudol orezávať. Dnes
pôsobí ako mohutná clona pred
kostolom a umožňuje vandalom
aby nerušene kostol poškodzovali. Nika vľavo od vstupného portálu je už dávno prázdna ako nika
nad vchodom do uršulínskeho
kostola. Sochy asi nikomu nechýbajú. Soche patróna kostola, ktorý
stojí nad portálom, nedávno
odpadla ruka držiaca železnú
biskupskú berlu. Kostol v roku
2008 prešiel do majetku pravoslávnej cirkvi. Sochy v ňom uložené sa nevrátili na svoje pôvodné
miesta. Stali sa aj tie majetkom
pravoslávnej cirkvi???
Napriek svetovým vojnám a atakom vandalov sa interiér kostola
výnimočne zachoval. Kostol sa
teraz nepoužíva a postupne pustne. Aj vzácne barokové oltáre z
18. storočia, pred ktorými sa v
minulosti modlili generácie obyvateľov Podhradia, najmä lodníci
a rybári.
Štefan Holčík
Foto: autor

Každodennú púť po otvorených viechach a vinárňach prešli s veľkými plochými košmi
zavesenými pred sebou. Prešporčania mali v nich naukladané rôzne domáce maškrty k vínu, z ktorých najobľúbenejšie
boli mravčie kukly popražené
na oleji a rôzne korenené.
Predávali ich v kornútikoch skrútených z novín. Vo vrecúškach
predávali k vínu pražené bravčové a hydinové kože, chrumkavé
zemiačiky, krehké šatôčky plnené
hubovou alebo mäsovou plnkou,
pagáčiky so zapečenými kolieskami korenistej klobásy, hubové
smažienky a varené guľky zo
zemiakov, pomastené hnedastou
opraženou cibuľou.
Z Turca občas prišli so svojím
zázračným tovarom olejkári, od
Banskej Bystrice a z Detvy lacní
jožkovia, ktorí večer predávali iba
šnúrky do topánok a leštiace
krémy na obuv. Najlepšie obchody sa robili so šnupavým a fajkovým tabakom, vyrábaným na moderných strojoch prešporskej tabakovej továrne z roku 1851.
Tabak sa dal pestovať všade tam,
kde sa darilo kukurici. Na jar sa
predpestovala priesada a v máji
ju vysádzali na polia. V okolí
Prešporka a na južnom Slovensku sa udomácnil korenistý
tabak viržinský a odolný tabak
sedliacky - machorka. V Prešporku sa nevyrábalo z neho len
fajčivo, ale aj nikotín, citrónová
a jablčná kyselina, buničina,
oleje a voňavky. Lacní jožkovia
ich s úspechom predávali ako
„turecké“, lebo tabak do Uhorska priniesli vraj Turci.
Sprvoti, keď sa fajčenie ešte
zakazovalo a trestalo, ľudia pestovali tabak najmä v záhradách.
Vladári však rýchlo pochopili,
že pre kráľovstvo je výhodnejšie
fajčiarov zdaňovať, než ich trestať. Roľníci chytili príležitosť
do rúk, naučili sa s tabakom
zaobchodiť a roku 1869 ho už
dorábali v pätnástich slovenských župách. Peter Ševčovič
Z kuchyne starého
Prešporka (krátené)
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Hold Pacovi de
Lucia v Ateliéri
Babylon
BRATISLAVA
Pod hlavičkou Flamenco Experience sa v Bratislave druhý
raz v tomto roku uskutoční
stretnutie umelcov, ktorých
spája láska k flamencu aj
džezu - 7. novembra o 19.30 h
vystúpi v Ateliéri Babylon zoskupenie Flamenco Experience
Sextet.
Pri jeho zrode stál flamencový
gitarista Morenito de Triana (S.
Kohútek). S bubeníkom a perkusionistom M. Cábom a hráčom na klávesy V. Greifom prizvali aj jedného z najlepších džezových hráčov na kontrabase T.
Lišku, srbského akordeonistu N.
Zarica a španielsku flamenco
tanečnicu V. Delgado.
Flamenco Experience Sextet
predstaví to najlepšie z tvorby
Morenita de Trianu, vzdá hold aj
jednému z najlepších flamenco
gitaristov Pacovi de Lucia. „Poznám veľa špičkových hráčov na
gitare, no vo flamencovom svete
je Paco de Lucia Boh,“ netají
Morenito obdiv k hudobníkovi,
ktorému projekt Flamenco Experience Sextet aj venoval.
(ts)

vyjdú o 2 týždne
19. novembra 2015
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Slovo Válkovo ponúka konfrontáciu
dvoch mužov - básnika a politika
BRATISLAVA
Koľkí z nás si pospevujeme
spolu s Mirom Žbirkom nádhernú nostalgickú pieseň Jesenná láska a pritom viacerí
ani netušia, že jej slová napísal náš jedinečný, žiaľ, už
nežijúci básnik Miroslav
Válek. Tento autor sa vždy
vymykal z rámca povinnej
literatúry a do nejednej drevenej školskej lavice bolo
vyrytých zopár jeho veršov.
Pre deti písal roztomilé, hravé
básničky o zvieratkách, o prírode aj o kadejakých kúzlach.
A práve preto osemročnému,
no na svoj vek priveľmi inteligentnému synovi dramatika
Petra Pavlaca nešlo do hlavy,
ako mohol človek, ktorý písal
také krásne básničky, byť
kamarátom s tými, čo ubližovali iným ľuďom!?
Chlapec tak reagoval na videozáznam zo sviečkovej manifestácie z marca 1988, ktorá bola
výraznou predzvesťou nežnej
revolúcie v nasledujúcom roku. Táto synova úvaha naštartovala dramaturga Činohry
SND, zároveň skúseného dramatika k napísaniu komornej
inscenácie Slovo Válkovo.
Ide o silnú konfrontáciu dvoch
mužov: básnika, zároveň ministra kultúry s eštebákom milujúcim poéziu, osobitne výbornú Válkovu poému nazvanú

Slovo. Rozoberajú jednotlivé
slohy a hľadajú ich význam.
Touto novou inscenáciou
pokračuje činohra v línii
mapovania života kontroverzných osobností. Po úspešnej
hre Leni, talentovanej režisérke
z čias hitlerovského Nemecka,
sa pod paľbu kritiky dostáva
vynikajúci básnik.
Aj napriek tomu, že ešte stále
žije viacero svedkov jeho šľachetných činov, keď pomáhal
ľuďom z kultúry, výčitky, že
nezabránil surovému zásahu na
Hviezdoslavovom námestí sú
zo strany obviňujúceho príslušníka ŠtB príliš ostré a zraňujúce. Paradoxom je, že ho obviňuje človek, ktorý takisto spôsobil nejedno nešťastie tým, že
ako zvukár odpočúva a tajne

nahráva iných, aby ich napokon
udal ŠtB. Nuž, aj tak sa žilo v
časoch socializmu.
Na obhajobu Miroslava Válka
treba dodať, že bol jediným z
celej komisie, ktorý nesúhlasil
so zákrokom proti manifestujúcim. Jeho hlas bol prehlušený
ostatnými súdruhmi, ktorí sa
zišli v hoteli Carlton, aby dali
súhlas polícii i hasičom použiť
polievacie autá a vodné delá,
len aby zabránili protestu tri a
pol tisíca ľudí so sviečkami v
rukách, ich tichému volaniu po
slobode a zmenách. Režisérom, zároveň účinkujúcim v
úlohe Válka je Emil Horváth,
František Kovár sa ocitol pre
neho v neštandardnej úlohe
eštebáka.
Anna Sláviková
Foto: Andrej Balco
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Karlova Ves má
novú webovú
stránku
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves má
novú webovú stránku. Zmena
sa týka celkového redizajnu,
usporiadania informácií aj
nového obsahu.
„Najdôležitejšou novinkou je
elektronická úradná tabuľa.
Občania si budú môcť vyhlášky,
oznámenia, verejné súťaže a
ostatné úradné oznamy pozrieť na
svojom počítači alebo na mobile,”
uviedol Ján Hrčka, prednosta karloveského miestneho úradu.
Súčasťou webovej stránky je aj
prehľadná databáza všetkých
objednávok, zmlúv a faktúr, ktorú
obsluhuje jednoduché vyhľadávanie podľa dátumu, ceny, IČO,
dodávateľa a iných kritérií. Túto
aj ostatné časti webstránky pripravoval Miestny úrad Karlova Ves
vo vlastnej réžii.
„Niekoľkomesačná práca priniesla výhody: web je ušitý na mieru
a nie sme viazaní na hotové riešenia od dodávateľa. Z technickej
stránky vieme do nej ľahko integrovať ďalšie projekty, na ktorých
pracujeme,“ uviedol Matúš Súlovec, vedúci IT na miestnom
úrade. Nová webová stránka prináša viac informácií o činnosti
miestneho úradu. Občania sa dozvedia podrobnejšie informácie o
službách, ktoré mestská časť Karlova Ves poskytuje a ako na úrade
vybavia to, čo potrebujú. (kv)
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Pasportizácia parkovacích miest
priniesla Dúbravke utekajúce eurá
DÚBRAVKA
Brigádnici v Dúbravke spisovali a skontrolovali každé
vyhradené parkovacie miesto. Úradníci z oddelenia
územného rozvoja a životného prostredia potom urobili
poriadok v zapisovaní a
kontrole vyhradených parkovacích miest a kontaktovali
tých, ktorí parkovacie miesto
nemali v poriadku.
V minulosti sa vyhradené
miesta v Dúbravke nezapisovali do systému, evidencia takmer
neexistovala. To sa podarilo
zmeniť a spolu s poriadkom
získala mestská časť do rozpočtu peniaze, ktoré jej roky
„utekali“.
„Vďaka pasportizácii parkovacích miest sme do rozpočtu pri-

Ponúkam
vizáž
a základnú
úpravu vlasov
pre slečny
a ženy na rôzne
príležitosti.
Tel.: 0944 127 456
mail:
svecova.petra8@gmail.com

niesli takmer 60-tisíc eur,“
spresnil vicestarosta Dúbravky
Ľuboš Krajčír. „Mestská časť
tak prichádzala o značnú sumu
peňazí, odhadom sme rátali so
sumou 20-tisíc eur.“
Dobrou správou okrem peňazí
a poriadku je, že sa v mestskej
časti viaceré vyhradené parkovacie miesta uvoľnili, čakacia
lehota na pridelenie miesta sa
tak výrazne skrátila. Ide o také
miesta, na ktorých obyvatelia
parkovali bez predĺženia povolenia na vyhradené parkovacie
miesto.
Peniaze, ktoré mestská časť
získala, chce použiť aj na vytvorenie nových parkovacích
miest. Práve to plánuje Dúbravka v súvislosti s parkovaním v
najbližšom roku. Ďalším plá-

nom podľa vicestarostu Ľuboša
Krajčíra je vizuálne sprehľadniť a zjednotiť vyznačovanie
vyhradených
parkovacích
miest.
Aktuálne úrad vyzýva obyvateľov, ktorí majú na vyhradenom
parkovacom mieste tabuľu s
iným evidenčným číslom,
alebo ju neodstránili, hoci za
miesto neplatia, nech tak urobia. Mestská časť totiž chystá
do konca roka kontrolu takýchto miest a aj sankcie.
Úrad tiež pripomína obyvateľom, ktorým do 31. decembra
2015 končí platnosti parkovacej kartičky, aby nezabudli
požiadať o predĺženie a ďakuje, že aj vďaka Dúbravčanom
sa situácia v statickej doprave
zlepší.
(ts)

Komplexná veterinárna starostlivosť

veterinárne
kliniky
Karlova Ves
Janotova 14
Po - Pi 9 - 19
So - Ne 15 - 18
02 / 44 25 25 32

www.petvet.sk

Petržalka
Starohájska 35
Po - Pi 9 - 19
So 9 - 13
02 / 62 41 24 96
0948 119 169

pet.vet@stonline.sk

Opravili cesty,
stihli to ešte
v predstihu
KARLOVA VES
Pred Gymnáziom Ladislava
Sáru mestská časť kompletne
opravila prístupovú komunikáciu k budove školy. Na Ulici
Ľudovíta Fullu zrekonštruovali
chodník a nájazdovú rampu.
Prístupová cesta ku gymnáziu
bola dlhodobo poškodená, keď na
viacerých miestach chýbalo viac
než päťdesiat percent asfaltového
povrchu. Rampa pre peších na Ľ.
Fullu, vrátane časti chodníkov,
bola už po minulé roky v zlom
stave a sťažovala pohyb obyvateľom. Opravy sa mestskej časti
podarili v predstihu, termín ukončenia rekonštrukčných prác bol
pôvodne koniec októbra.
(st)

Nespoliehajte
sa na posledné
dni v roku
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Dôležité upozornenie pre tých,
ktorí by si chceli nechať vybavovanie na úradoch na posledné dni roku.
V dňoch 29. - 31. decembra 2015
bude Miestny úrad Devínska
Nová Ves pre čerpanie dovoleniek zatvorený. Preto ak môžete,
využite stránkové hodiny v pondelok 28. decembra, ktoré budú
do 17.00 h, alebo až v pondelok 4.
januára 2016.
(dv)

Rozvoz tovaru vo väčšom
Šetriť v hektickej dobe čas a
peniaze môžu profesionálni
zákazníci zo segmentu hotelov, reštaurácií, cateringu a
nezávislého maloobchodu
vďaka využitiu služby dovozu
priamo do svojich prevádzok.
Túto im prináša náš najväčší
veľkoobchod METRO, ktorý
v posledných rokoch postupne rozšíril distribučné platformy vo Zvolene, Košiciach,
Žiline, Nitre aj v Ivanke pri
Dunaji.
Jeho najväčším distribučným
centrom na Slovensku sa však v
týchto dňoch stala najmladšia,
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

šiesta prevádzka, ktorá sa tovarov,“ objasňuje výhody klientov je možnosť objednať si
nachádza v bratislavskej služby Marián Zeleňák, riaditeľ tovar zo všetkých položiek,
Devínskej Novej Vsi a je súčas- METRO Bory. Výhodou pre ktorých je viac ako 30-tisíc a to
ťou nákupnej zóny Bory.
„Sme schopní do 24 hodín
doviezť všetok objednaný tovar
priamo k zákazníkovi nielen z
Bratislavy a blízkeho okolia,
ale až k českým hraniciam.
Zákazníci si môžu vybrať z
pohodlia svojej firmy tovary,
ktoré potrebujú a dostať ich
priamo do svojej prevádzky
vždy, keď potrebujú. Okrem
toho, že ušetria čas, môžu sa
spoľahnúť na vysokú kvalitu a
prvotriednu čerstvosť našich

buď cez e-shop alebo call centrum od pondelka do soboty.
Tovar im je už na druhý deň v
dohodnutý čas dovezený presne tam, kde ho potrebujú. „Spôsob objednávania tovaru cez
službu m-objednávka si naši
zákazníci rýchlo obľúbili, pretože je prehľadný, praktický a
šetrí im čas, ktorý zas môžu oni
venovať svojim klientom,“
konštatuje M. Zeleňák.
Zdôrazňuje, že METRO sa tak
mení z tradičného veľkoskladu
na komplexného poskytovateľa
služieb, ktorý umožňuje druhým podnikateľom ďalej rásť.
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Rača uvažuje
o kúpach
kompostérov
RAČA
Od 1. januára 2016 nadobudne účinnosť nový zákon o
odpadoch. Ten ukladá obci
povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie zberu
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a z
cintorínov.
Vzhľadom na to, že táto
povinnosť sa vzťahuje najmä
na obyvateľov žijúcich v
rodinných domoch, mestská
časť Rača zvažuje možnosť
kúpiť pre každú domácnosť v
rodinnom dome kompostovací
zásobník (kompostér s objemom cca 900 l), v ktorom
budú kompostovať nimi
vyprodukovaný biologicky
rozložiteľný komunálny odpad
a vzniknutý kompost následne
sami využívať.
Mestská časť bude preto do 10.
novembra zisťovať záujem
občanov mestskej časti o kompostér.
(ra)
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Čistotu udrží päťdesiat nových košov
NOVÉ MESTO
Predstavitelia projektu rezidencie Pri mýte odovzdali
starostovi Nového Mesta
Rudolfovi Kusému 50 nových
smetných košov, ktoré osadia
v lokalite novej výstavby.

Osadenie nových smetných
košov je súčasťou dohody,
ktorú investor stavby a predstavitelia mestskej časti spolu
uzatvorili. Jednotlivé investície
sa zameriavajú prioritne na
skvalitnenie života v tejto

lokalite. „Som veľmi rád, že
investor sa stará o okolie svojej stavby. Nové koše prispejú k
udržaniu čistoty a poriadku v
mestskej časti Nové Mesto,“
povedal starosta Nového Mesta
Rudolf Kusý.
(st)

Vďaka novej dotácii zrekonštruujú
a rozšíria kapacitu ďalšej školy
RAČA
Mestská časť Rača získala
ďalšiu dotáciu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR 55-tisíc eur,
ktorú použije na rekonštrukciu a rozšírenie kapacít
Materskej školy Pri Šajbách.
„O dotáciu sme požiadali
vzhľadom na nutnosť obnovy a
vytvorenia nových miest pre
deti v Materskej škole Pri Šajbách, ktorá zostala ako posledná v poradí bez rekonštrukcie.
Veľmi sa teším, že naša žiadosť
bola úspešná. Aj vďaka dotáciám pribudlo a v najbližších
dvoch rokoch pribudne v

našich škôlkach viac ako 180
nových miest,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.
Za posledné tri roky prešli
kompletnou rekonštrukciou
takmer všetky predškolské
zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti MČ Rača, pričom
posledná, ešte len v auguste
dokončená MŠ Gelnická
dokonca zväčšila svoju kapacitu o dve triedy. Rača teda
mohla už od tohto školského
roku prijať o takmer 50 detí
viac. Ďalšou v poradí, ktorá sa
začne rekonštruovať na jar
2016, je MŠ Barónka, kde na
rozšírenie kapacít o dve triedy

formou nadstavby získala Rača
dotáciu 100-tisíc eur.
Ďalším významným krokom na
ceste k vytváraniu nových
miest v račianskych materských školách bolo schválenie
odkúpenia zdevastovanej budovy bývalého sanatória na Novohorskej ulici, o ktorom rozhodli račianski poslanci na septembrovom zastupiteľstve.
Na kúpu tejto budovy zo
sedemdesiatych rokov minulého storočia s cieľom vybudovať celkom novú, v poradí
ôsmu račiansku materskú
školu, vyčlenila mestská časť
takmer 334-tisíc eur.
(ts)

Vajnorský
širáček začína
svoju tradíciu
VAJNORY
Vajnorský širáček je názov prehliadky amatérskych folklornych súborov a ochotníckych
divadiel, ktorej tradícia sa začína tento rok.
Okrem folklórnych súborov
Kobylka, Klnka, Štvrtčan alebo
Burinka diváci uvidia Divadlo na
Hambálku, Divadlo na Zastávke
alebo študentov VŠMU. Predstaví sa aj domáca scéna - Vajnorský
okrášľovací spolok či Vajnorské
ochotnícke divadlo.
Sprievodným programom prevedie Podobenka z Vajnor, ktorá
má pripravenú Školu Vajnorských tradícií, kde sa záujemcovia môžu naučiť, ako sa maľuje
vajnorský ornament alebo si
vyrobia kraslicu bavlnkovou
technikou. Celá prehliadka bude v
duchu foklóru, ľudového umenia
či slovenskej drámy. Širáček sa
uskutoční 14. a 15. novembra od
rána až do večera, vstupné je 1
euro na obidva dni.
(st)
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Ružinovčanov
čaká dvanásť
akcií festivalu
RUŽINOV
Divadlo pod kostolom v
Ružinove otvorí 8. novembra
3. ročník kultúrneho Festivalu Ružinow.
Súčasťou programu bude koncert
Mariána, Mareka a Martina Geišbergovcov, speváka Petra Bažíka,
dokumentárny film o Antonovi
Srholcovi alebo monodráma o
odkaze Ľudovíta Štúra v roku
2015. „Festivalom Ružinow 2015
chceme opäť priniesť kvalitnú
súčasnú kultúru do Ružinova a
zároveň zaujímavými titulmi prispieť ku kultúrnemu životu v Bratislave,“ povedal Richard Bednár,
riaditeľ Divadla pod kostolom.
Festival prinesie od 8. do 17.
novembra v Divadle pod kostolom na Tomášikovej ulici dvanásť
akcií, medzi ktorými nebudú chýbať divadelné predstavenia, koncerty, diskusia alebo hudobnoliterárny večer. Kompletný program je na www.divadlopodkostolom.sk.
(ts)
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Nový územný plán pre dve lokality
RUŽINOV
Už ôsmy a deviaty územný
plán zóny bude spracovávať
mestská časť Ružinov. Podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu dostane lokalita
Miletičova trhovisko a Líščie
nivy-Palkovičova.
„Zámerom je spodrobniť územný
plán Bratislavy, ktorý je príliš
všeobecný, a dať budúcej podobe oboch lokalít jasné pravidlá,“
vyjadril sa starosta Ružinova

Dušan Pekár. Územie Miletičova
trhovisko je vymedzené ulicami
Miletičova, Záhradnícka, Ružová
dolina, Trenčianska. Na neho
nadväzuje lokalita Líščie nivyPalkovičova ohraničená ulicami
Jégého, Stodolova, Palkovičova,
Prešovská, Líščie nivy, Záhradnícka. Mestská časť Ružinov
začala s procesom obstarania
oboch územných plánov zón.
„Vyzývame občanov, občianske
združenia, občianske iniciatívy a

podnikateľské subjekty, aby do
16. novembra poskytli informácie
a podklady týkajúce sa riešeného
územia zóny, vyslovili požiadavky, námety a odporúčania pre
riešenie lokalít,“ doplnil ružinovský starosta.
Podklady a podnety k obstarávaniu územného plánu zóny je
možné podať v určenom termíne
písomnou formou do podateľne
Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava – Ružinov.
(st)

Odmena za kvalitné stravovanie
RUŽINOV
Školské jedálne v materských a
základných školách zriadených
mestskou časťou Ružinov
ponúkajú kvalitné jedlo. Potvrdzuje to aj ocenenie, ktoré
Ružinov získal v Prahe.
Ocenenie je za mimoriadny prínos pri skvalitnení školského
stravovania a odovzdávalo sa v
Prahe na Medzinárodnej konferencii k 70. výročiu školského
stravovania. Na konferencii sa
zúčastnili aj zahraniční delegáti -

napríklad profesorka a odborníčka na výživu z japonského mesta
Nagano Hiroko Nakazawa, ktorá navštívila aj ružinovskú
Základnú školu Vrútocká.
Ocenila starostlivosť štátu o
zdravé stravovanie detí v
materskej, základnej a strednej
škole, ktorá v Japonsku chýba.
„Zaujal ju v Japonsku neexistujúci mliečny program - pitie
mlieka počas obedov i desiaty
formou mliečneho automatu, z
ktorého si žiaci počas prestá-

vok v škole každý deň vyberajú ochutené mlieka ako
doplnok stravy. Všímala si
zásady slušného stolovania v
školskej jedálni, dostatok ovocia a pomer mäsa, zeleniny a
múčnych výrobkov v týždennej skladbe jedálneho lístka.
Náš stravovací systém veľmi
oceňuje, hlavne mliečny program, ktorý chce zaviesť v
japonských školách,“ prezradila
riaditeľka ZŠ Vrútocká Darina
Bezáková.
(ru)

Zberný dvor
na luhoch je
otvorený dlhšie
RUŽINOV
Zberný dvor Ružinovského
podniku verejno-prospešných
služieb na Mlynských luhoch 19
rozšíril otváracie hodiny.
Od pondelka do soboty je to od
8.00 do 18.00 h. Ružinovčania
môžu zdarma odovzdať záhradný
odpad do 100 kg. Vyhodenie
odpadu nad 100 kg stojí 2 eurá.
Za stavebný odpad zaplatia 5 eur
(100 kg), za kusový odpad 4 eurá
za 100 kilogramov.
(ts)

Bezdomovci
upratujú po
bezdomovcoch
RUŽINOV
Bezdomovci z nocľahárne Depaul upratujú verejné priestranstvá v Ružinove.
Mestská časť to podporila formou
grantu. Ľudia bez domova čistili
hlavne priestranstvá, ktoré znečisťujú práve bezdomovci... (ts)

UŽITE SI ŠTEDRÉ VÝHRY
a za každých 10 € nákupu
ZÍSKAJTE ŽREB
denne hráme o 10 x 50 €
poukážku na nákup
a 50 000 ks
okamžitých výhier
ier
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1 x 5 000 €
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len raz. Po registrácii ste automaticky zaradený do denného žrebovania o 10 x 50 €
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Staré Mesto už
osádza stovku
nových košov
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto osádza na uliciach v centre Bratislavy prvú stovku nových smetných košov. Ide o 110-litrové
nádoby, ktoré nahrádzajú malé
30-litrové koše, ktoré boli
umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia.
„Čistota Starého Mesta je prioritou novej staromestskej samosprávy. Chcem, aby boli ulice čisté a k tomu nepochybne prispejú
aj nové nádoby s väčšou kapacitou. Umiestňujeme ich na rohy
frekventovaných ulíc, aby boli
dobre viditeľné aj z diaľky a obyvatelia a návštevníci Starého
Mesta mali možnosť odpadky
odhodiť do koša, nie na chodník,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.
Jeden nový smetný kôš spravidla
nahradí dve malé nádoby, čím sa
síce zníži počet košov, ale zvýši sa
celková kapacita odpadkových
košov na uliciach.
(brn)
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Odporcovia psieho parku na Poľnej
a majitelia psov hľadali kompromis
STARÉ MESTO
Posledný októbrový pondelok
sa na Poľnej ulici z iniciatívy
starostu Starého Mesta Radoslava Števčíka stretli odporcovia psieho parku a majitelia
psov, aby hľadali kompromisné
riešenie napätej situácie, ktorá
tu panuje od otvorenia oploteného psieho výbehu.
Po emotívnom úvode, keď došlo
k viacerým slovným potýčkam
medzi niektorými predstaviteľmi
oboch táborov, dospeli v pokojnejšej atmosfére ku kompromisu.
Dohodli sa, že mestská časť od
novembra obmedzí otváracie hodiny psieho parku na čas od 9.00
h do 20.00 h. Akceptovali návrh
starostu, že sa uzavrie vchod z
Karadžičovej ulice a v spolupráci
s mestskou políciou sa tu bude
dôsledne kontrolovať prevádzkový poriadok psieho výbehu.
„Problémy Staromešťanov chceme riešiť priamo v spolupráci s
nimi. Zriadenie psieho parku bez
participácie obyvateľov z okolia

bolo chybou, čo sa prejavilo v
zbytočnom napätí medzi obyvateľmi Poľnej ulice a užívateľmi
psieho parku,“ konštatoval starosta Števčík.
Za úplne nevhodné označil starosta umiestnenie agility prvkov,
keďže psí park sa nachádza v
obytnej zóne a tzv. cvičisko sem
rozhodne nepatrí. Psie prekážky
boli z parku odstránené už pred
niekoľkými mesiacmi, čo ocenili
obyvatelia Poľnej ulice a rešpektujú aj majitelia psov.
Spoločne sa zhodli na tom, že
zriadenie prvého ohradeného
psieho výbehu v Starom Meste
skoncentrovalo na Poľnú ulicu
neprimerané množstvo psov,
keďže sem začali chodiť nielen
majitelia so psami okolia, ale aj z
iných mestských častí. Starosta
Števčík prisľúbil, že spoločne s
majiteľmi psov vytypujú lokality
pre menšie výbehy pre psov v
blízkom či v širšom okolí, aby
došlo k rozptýleniu staromestských psov. Tie by mali postupne

vzniknúť v priebehu budúceho
roka.
„Vyzval som obyvateľov Poľnej
ulice aj majiteľov psov na vzájomnú ohľaduplnosť, veď podobné ohradené výbehy pre psov sú
bežné aj v zahraničí a vznikajú aj
v ďalších mestských častiach Bratislavy. Pes je pre mnohých Staromešťanov jediným spoločníkom,
a keďže zaňho platia miestnu daň,
samospráva musí vytvárať primerané podmienky aj pre ich
štvornohých miláčikov. Na druhej
strane aj majitelia psov musia rešpektovať právo svojich spoluobčanov na pokojné bývanie. Preto
sme sa dohodli, že o 20.00 h sa
bude psí park na Poľnej ulici
zatvárať a otvárať sa bude ráno o
9.00 h,“ uviedol starosta Števčík.
O čistotu psieho výbehu sa bude
starať miestna obchodná spoločnosť Staromestská, a. s., v prípade, že majitelia psov nebudú rešpektovať prevádzkový poriadok
psieho parku, samospráva ho ešte
sprísni.
(brn)

Staromestský
šachový turnaj
bude 14. 11.
STARÉ MESTO
Druhý tohtoročný Staromestský šachový turnaj bude 14.
novembra 2015 v Zichyho paláci. Prvý šachový turnaj bol
13. septembra na Hviezdoslavovom námestí.
Prihlásiť sa možno telefonicky na
0908 776 437 alebo e-mailom na
rohacek.miroslav@gmail.com

UŽITE SI ŠTEDRÉ VÝHRY
a za každých 10 € nákupu
ZÍSKAJTE ŽREB
denne hráme o 10 x 50 €
poukážku na nákup
a 50 000 ks
okamžitých výhier
ier

týždenne o

1 x 5 000 €

23.12. žreb
ovanie

www.stedranoc.sk

Akcia trvá od 05.11. do 23.12.2015. Úplné pravidlá hry ako aj vyžrebované kódy budú
zverejnené na www.stedranoc.sk. Každý žreb s unikátnym kódom je možné zaregistrovaħ
len raz. Po registrácii ste automaticky zaradený do denného žrebovania o 10 x 50 €
poukážky, týždenne o 5 000 € a do ﬁnálneho žrebovania o hlavnú výhru 50 000 €.
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