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Bratislava chce
zrátať svojich
bezdomovcov

V autobusovom
nebi už jazdia
aj Ikarusy

BRATISLAVA
Hlavné mesto pripravuje prvé
sčítanie ľudí bez domova v
meste. Do spolupráce sa zapoja
aj mimovládne organizácie,
mestské časti a Univerzita
Komenského v Bratislave.
„Nepôjde len o samotné sčítanie,
teda zreálnenie počtu, ale aj o
definovanie toho, koho považujeme za človeka bez domova a
zároveň aj zistenie štruktúry a príčiny bezdomovectva,“ povedal
primátor Ivo Nesrovnal.
Sčítanie bude začiatkom novembra 2016, uskutoční sa v jeden deň
a začne sa v tú istú hodinu. Jeho
cieľom bude zreálniť počet ľudí
bez domova na území hlavného
mesta, keďže doterajšie čísla boli
len odhadom. Dôležité bude aj
definovať, kto je človek bez
domova a pre mesto ako tvorcu
mestskej sociálnej politiky bude
dôležité zistiť štruktúru a príčiny
bezdomovectva.
Súčasťou sčítania sa stane dotazník, ktorého cieľom bude zistiť
odpovede z rôznych oblastí, napríklad dôvody straty bývania,
druhy príjmov, stav zdravia,
väzby na rodinu a podobne. Sčítavať sa budú ľudia prespávajúci
vonku, v neštandardných obydliach, v nocľahárňach, v krátkodobých formách bývania (ubytovne, vybrané zariadenia sociálnych služieb a sociálno-právnej
ochrany). Výdavky so sčítaním
(7000 eur) uhradí hlavné mesto zo
svojho rozpočtu.
(ko)

BRATISLAVA
V časoch najväčšej slávy boli
symbolom Bratislavy a patrili
k autobusom, ktoré človek nemusel vidieť, ale určite ich
cítil... Pred niekoľkými dňami
sa posledné vozidlo značky
Ikarus vybralo na rozlúčkovú
jazdu Bratislavou.
Pamätníci nabitých kĺbových
liniek číslo 30 do Karlovej Vsi,
študentskej linky 39 do Mlynskej
doliny, prípadne petržalskej
linky č. 28 do Ovsišťa či linky
číslo 45, si tak mohli naposledy
zaspomínať na roky sedemdesiate a osemdesiate, keď sem Ikarusy so svojimi kvíliacimi kĺbmi
prišli a keď sa päťdesiathalierové
lístky kupovali u vodiča a študentská mesačná električenka
stála 35 korún...
Továreň Ikarus Budapest poslala prvé autobusy do Bratislavy v
roku 1974 a svoje výrobky sem
dodávala až do konca deväťdesiatych rokov minulého storočia.
Typ autobusu, ktorý sa pred pár
dňami s Bratislavou rozlúčil, bol
dodávaný v rokoch 1996 - 1998,
keď sem celkove prišlo 96 kĺbových vozidiel typu 435 a 44 vozidiel typu 415.
Dopravný podnik plánuje
nechať posledný Ikarus ako
muzeálny exponát a ak to dovolí
jeho technický stav, je pravdepodobné, že počas špeciálnych
akcií sa zaradí do kolóny historických vozidiel v bratislavských uliciach.
(mm)

Koruna je nahnutá na všetky strany, strom potrebuje ľudskú pomoc.

Foto: Juraj Mladý

Strom pred Tescom to má nahnuté
STARÉ MESTO
Bratislava má dva stromy, pod
ktorými si dáte rande a každý
vie, kam má prísť. Strom na
Primaciálnom námestí a strom
pred Tescom (bývalým Priorom) na Kamennom námestí.
Práve tento strom to však má
poriadne nahnuté...
Platí to doslova, pretože jeho
koruna sa nakláňa na všetky strany a korene vytlačili asfalt do
výšky niekoľkých desiatok centimetrov. „Strom má asi štyridsať
rokov a v čase jeho výsadby mu
stačila pomerne malá výsadbová
jama. Tí, ktorí vtedy strom vysadili, si neuvedomili rozmery, aké
dosahuje druh stromu v dospelosti, ako aj schopnosť jeho koreňovej sústavy. Tá dávno „prerástla“ rozmery pôvodnej výsadbovej

jamy a aj vďaka svojej „agresívnosti“ si razí cestu a priestor cez
betón a asfalt. V súčasnosti by
bolo potrebné pre náklon stromu
odborne odľahčiť korunu, zväčšiť
priestor na prekorenenie opatrným odstránením okolitého betónu pri jeho súčasnej stabilizácii,“
tvrdí Zuzana Hudeková z ISA
Slovensko.
Len málo Bratislavčanov pritom
vie, o aký strom vlastne ide. „Je
to paulovnia plstnatá (Paulownia
tomentosa) pochádzajúca pôvodne zo strednej a z východnej
Číny. Tu ho volajú aj strom princezien, pretože ho pravidelne
vysádzali na cisárskom nádvorí
a zároveň bol aj spájaný s bájnym fénixom, a teda je aj symbolom šťastia. V Číne patrilo
k tradícii, že paulovnia sa vysa-

dila, keď sa v rodine narodilo
dievčatko. Keď dovŕšilo dospelosť a išlo sa vydávať, strom sa
vyťal a jeho drevo sa použilo na
výrobu potrebnej výbavy. Už toto
naznačuje, že strom napriek
tomu, že je pomerne rýchlo rastúci, má kvalitné drevo, ktoré sa
používa aj na výrobu hudobných
nástrojov. Strom výborne znáša
mestské prostredie, vďaka svojej
schopnosti prispôsobiť sa rozličným podmienkam sa začal voľne
šíriť a pestovať invazívne - nielen
v Európe, ale aj v Severnej
Amerike, kde vytláča pôvodné
rastlinné spoločenstvá,“ vysvetlila Zuzana Hudeková. Na margo
spomínaného stromu dodala:
„Bratislavský strom by si však
určite zaslúžil, aby sme sa oň
odborne postarali!“
(db)

Najlepšia adresa pre Vaše auto
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Nakreslený
bicykel ešte nie
je cyklotrasa
Na papieri to vyzerá dobre.
Minulý rok sme vytvorili ix
kilometrov ciest pre cyklistov,
takže celkovo už máme ix kilometrov cyklotrás. Chvália sa
samosprávy, keď príde reč na
kilometre ciest pre cyklistov v
hlavnom meste. Realita je
trošku iná.
Cyklotrasy pribúdajú iba pomaly, po metroch, pretože nakreslený bicykel na boku rušnej cesty
nie je cyklotrasa, ale len zúfalý
pokus o vytvorenie bezpečnejšej
cesty pre cyklistov.
Bratislava je podobnými piktogramami obsypaná. Výrazné, ale
niekde už aj poriadne vyšúchané,
obrázky bicyklov nájdete v centre
mesta, aj na výpadovkách, vedú
po rovnej ceste, ale aj medzi
kanálmi, výmoľmi či cez jamy,
takže jazda po nich je nebezpečnejšia než klasicky medzi autami.
Ulice, cesty či chodníky sa nedajú rozšíriť, takže s nakreslenými
cyklotrasami sa čaruje, ako sa
len dá.
Jedna cyklotrasa vedie napríklad
aj centrom mesta. Je namaľovaná medzi parkujúcimi autami a
cestou, na zničenej ceste, takže aj
skúsený cyklista má problémy, či
sprava dávať pozor na nepozorných vodičov, ktorí mieria z parkoviska, prípadne na vodičov tlačiacich sa zľava, na ktorých zase
tlačia električky, ale aj na cestu,
ktorá je v takom stave, že každý
meter hrozí spadnutie do menšej
či väčšej jamy a jamky. Jednoducho, cyklotrasa zbytočná a zavádzajúca, ale rátajúca sa do počtu
kilometrov cyklotrás, takže aj
vďaka tým pár sto metrov turista
listujúci v bedekeri a čítajúci o
kilometroch cyklotrás v hlavnom
meste Slovenska uznanlivo kýve
hlavou: Bratislavskí cyklisti, tí sa
majú!
Dušan Blaško
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Starý most a Štúrova ulica už slúžia
chodcom, cyklistom aj vodičom
BRATISLAVA
Vo štvrtok 19. mája 2016 sa
Bratislavčania dočkali – primátor spolu so starostami Starého
Mesta, Petržalky a s ďalšími
úradníkmi z magistrátu i zo
samospráv (pred mostom to
chvíľami vyzeralo ako na väčšej svadbe) otvorili Starý most.
Zatiaľ iba pre peších a cyklistov, keďže župa stále čaká na
kolaudáciu električkovej trate.
Tri stavebné úrady kolaudovali
takmer 140 objektov a ich schvaľovanie sa ťahalo od januára až
do polovice mája. Kolaudačné
rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 18. mája, hneď na druhý deň
vedenie mesta sprístupnilo Starý
most pre peších a cyklistov, Štúrovu ulicu pre peších, cyklistov a
automobily. Práve na Štúrovej si
vodiči musia dávať pozor, po
novom je pre automobilovú
dopravu jednosmerná, navyše pri

chodníku vedie cyklistický pás,
na ktorom autá nesmú stáť...
Menšie problémy boli aj na
moste, kde hlavne cyklisti jazdiaci z Petržalky nedávali pozor a
automaticky sa presúvali na
chodník od Hradu, kde jazdia
cyklisti mieriaci zo Šafárikovho
námestia do Petržalky. Cyklistom
z Petržalky je však po novom

určený chodník vpravo, s výhľadom na Euroveu.
Druhým problémom sú vyhliadkové miesta, ktoré sa v noci premieňajú na oddychové zóny rôznych skupín presúvajúcich sa z
Petržalky do mesta a opačne.
Ráno tam po nich zostáva často
doslova spúšť...
(db)
Foto: Juraj Mladý

Eskalátory pri Trnavskom mýte
nejdú, kedy ich spustia, nevedno
BRATISLAVA
Hlavné mesto zrejme ešte
nezažilo obdobie, aby v ňom
fungovali všetky eskalátory.
Takmer vždy sa nájdu pohyblivé schody vyradené z premávky, čo hnevá najmä ľudí,
ktorí ich využívajú každý deň,
prípadne v miestach, kde sa
premelie veľa ľudí.
Jedným z takých podchodov je
na Trnavskom mýte, pri tržnici.
„Eskalátory nefungujú už niekoľko týždňov. Pre mladších

ľudí to možno nie je až taký
problém, ale pre starších, ktorí
chodia nakupovať do tržnice,
prípadne tých, ktorí idú do blízkej nemocnice a majú problémy s chôdzou, to je ako výstup
na Gerlach. Mysleli sme si, že
oprava potrvá pár dní, ale keď
sa to natiahlo na pár týždňov,
začína nám to vadiť,“ napísala
čitateľka Janka Suchá z Nového Mesta.
O probléme s odstávkou eskalátorov pri Trnavskom mýte

magistrát vie, informovala jeho
hovorkyňa Ivana Skokanová.
Ani ona však nemohla povedať
presný termín, kedy sa pohyblivé schody dajú opäť do prevádzky. „Chceme, aby schody
začali fungovať v čo najkratšom čase, všetko však bude
závisieť od výsledkov revízie.
O termíne spustenia eskalátorov na Trnavskom mýte budeme Bratislavčanov informovať,“ uviedla hovorkyňa magistrátu Ivana Skokanová.
(db)

Električky by
mohli pustiť
do prázdnin
BRATISLAVA
Minulý týždeň sa na Starom
moste uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré je záverečným krokom k ukončeniu kolaudačného konania,
aby po moste mohli prejsť
električky do Petržalky. Na
miestnom zisťovaní stále chýbali doklady a stanoviská.
Závažnejšie technické nedostatky sa však nezistili.
„Chceli sme to urobiť verejne,
aby nepanovali žiadne pochybnosti o tom, ako to s lehotami
v skutočnosti je, teda zrozumiteľne a verejne, aby si bol
každý istý, že je to bezpečné a
že je to v najkratšej možnej
lehote, akú zákon umožňuje.
Žiadna z týchto lehôt, ktorá je
pred nami, sa už nedá ovplyvniť, lebo je zo zákona. Nikto
nedá podpis a pečiatku na
niečo, čo by nebolo v súlade so
zákonom. Pevne verím, že koncom júna pôjde prvá električka,“ vyjadril sa župan Pavol
Frešo.
Počas miestneho zisťovania si
celú stavbu prešli odborníci,
zástupcovia dotknutých orgánov. Podľa prezenčnej listiny
sa na miestnom zisťovaní
zúčastnili Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta, regionálny úrad verejného zdravotníctva, Inšpektorát práce Bratislava, Dopravný podnik Bratislava, magistrát, MDVRR SR,
Metro ako splnomocnený hl.
mestom, Eurovia – zhotoviteľ
stavby, Alfa 04 – projektant a
stavebný dozor.
Z ústneho pojednávania vyplynulo, že stále chýbajú tri doklady: Koľaj ako spätný vodič v
úseku Starý most - úradná
skúška, Ochranné opatrenia v
zóne Starý most - úradná skúška.
(lc)
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Kúpaliská už
fungujú, dve
otvoria v júni

Grösslingová má nový priechod, na
Baštovej a Klariskej opravujú dlažbu
STARÉ MESTO
Ulice Starého Mesta zažívajú
najväčšiu vlnu rekonštrukcií a
opráv za posledné roky. Okrem
výmeny asfaltových povrchov,
ktoré v centre mesta robí bratislavský magistrát, rozsiahlu
opravu komunikácii realizuje
aj staromestská radnica.
Aktuálne sa pracuje na Klariskej,
Baštovej, Grösslingovej, Múzejnej, Židovskej a Mikulášskej
ulici. SPP Distribúcia, a.s., navyše dokončuje obnovu dlažby na
Rybárskej bráne po výmene plynových prípojok. Táto oprava už
má niekoľkotýždňový sklz,
ktorý podľa staromestskej samosprávy spôsobilo neodborné kladenie dlažby. „Sme sklamaní z
prístupu spoločnosti SPP Distribúcia, ktorá zákonnú obnovu
dláždeného povrchu v pamiatkovej rezervácii zverila do rúk
odborne nespôsobilej firme - tá
zničila časť pôvodnej dlažby, a
tak sa musí čakať na výrobu
nových dlažobných kociek,“

uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.
Vo vlastnej réžii opravuje mestská časť historickú dlažbu na Klariskej a na Baštovej ulici. V hornej časti Klariskej žulová dlažba
nahradí asfalt s betónovým podkladom. Na Baštovej ulici sa
pôvodná dlažba vyberá, upraví sa
jej lôžko a nanovo sa uloží. Dláždenie na Klariskej a Baštovej ulici
financuje mestská časť z daru
spoločnosti Transpetrol, ktorý
schválila vláda v rámci prípravy
na predsedníctvo v Rade Európ-

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
11.6. Vily Tugendhat a Low Beer + súťažný ohňostroj - CZ
12.6. Korunovačný víkend v Godollo, prehliadka zámku - HU
25.6. Veszprém, Székesfehérvár a kúsok Balatonu - HU
26.6. Skanzen v Szentendre a prehliadka mesta - HU
26.6. Zábavný Family park – odmena za vysvedčenie - AT

doprava = 16€
doprava =27€
doprava = 19€
doprava = 25€
doprava = 10€

nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave



BRATISLAVA
Leto už vykoplo dvere a posledný víkend naznačilo, na čo sa
Bratislavčania môžu počas horúcich dní tešiť. Na zmiernenie
horúčav najlepšie poslúži kúpalisko a niektoré bratislavské už
nečakali na dlhšiu sériu horúcich dní.
Od piatka 27. mája 2016 sú teda
otvorené kúpaliská Rosnička,
Lamač, Tehelné pole, Delfín, o
deň neskôr sa k nim pripojili Zlaté
piesky, od 3. júna sa otvoria brány
kúpaliská v Rači a od 10. júna v
Krasňanoch.
Ako informuje správca kúpalísk,
STaRZ, zatvorenie kúpaliska
počas schválenej prevádzkovej
doby denne stanovuje vedúci
prevádzky, strediska, resp. službukonajúci pracovník, a to na
základe aktuálnych poveternostných podmienok a aktuálnej
predpovede počasia.
V prípade, že od 10.00 h pretrváva nepriaznivé počasie a podľa
aktuálnej predpovede na daný
deň má tak byť aj po 15.00 h
(teplota vzduchu do 22 stupňov
Celzia, trvalý dážď, vietor a
podobne), resp. v prípade havárie, ktorá ohrozuje bezpečnosť
návštevníkov, je vedúci prevádzky, strediska či službukonajúci pracovník oprávnený rozhodnúť o predčasnom ukončení
prevádzky.
(mm)
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www.jednodenne-vylety.sk
0903 122 438, 0918 987 224
!! Vypýtajte si plán výletov na rok 2016 – pošlem vám ho poštou !!

skej únie. Z toho istého daru sa
rekonštruuje aj komunikácia na
Židovskej, kde asfaltový povrch
nahradí bezbariérová dlažba, čím
tu vznikne skutočná pešia zóna.
Rekonštrukciu komunikácie na
Grösslingovej ulici financuje Staré Mesto z vlastných zdrojov.
Okrem výmeny asfaltového povrchu sa rozšíril chodník pred
Liga pasážou, vybudoval zvýšený
priechod pre chodcov, opravili
obrubníky a vpusty. Nový povrch
dostali aj chodníky.
(brn)
Foto: Juraj Mladý

Včelí chodník
poučí o histórii
včelárstva
LAMAČ
Mestské lesy otvorili včelí
náučný chodník Karpatská
včela. Trasa chodníka vedie po
turistickej ceste Lamač Klanec
- Kačín a končí sa pri včelnici
MLB (bývalá lesná škôlka).
Včelí chodník tvorí päť náučných panelov.
Dĺžka náučného chodníka je
dva kilometre, chodník je bezbariérový, vedie po asfaltovej
ceste a pre turistov využívajúcich MHD je možné napojiť sa
na chodník aj z konečnej autobusu č. 43 na Kačíne. Návštevníci lesoparku sa dozvedia
o histórii včelárstva, ako aj
o živote včiel a o prospešnosti
včelích produktov pre zdravie.
Zámer rozšírenia činnosti
vznikol v roku 2015, keď bol
zrekultivovaný areál bývalej
lesnej škôlky a kúpené prvé
dve včelstvá. „Veríme, že zvýšenou opeľovacou činnosťou
sa zvýši biodiverzita celého
lesa,“ povedal riaditeľ Mestských lesov J. Zikmund.
Na začiatku boli dve včelstvá,
tento rok je v pláne rozšíriť ich
o pätnásť, neskôr by sa mal
počet zdvojnásobiť. Mestské
lesy spolupracujú s bratislavskými včelármi a majú v pláne
vytvoriť nielen produkčnú
a vzdelávaciu včelnicu, ale aj
včeliu záhradu.
(jz)

© 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.
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Len hlupáci
si ničia svoj
zelený poklad
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Na spoločnej vychádzke s priateľmi v časti Chránenej krajinnej oblasti Malých Karpát, v
Karlovej Vsi, konkrétne nad
Kuklovskou ulicou, sme zostali
pohoršení nad bezohľadnosťou, s akou sa v lese správajú
pracovníci ťažiaci drevo.
Ťažké mechanizmy rozryli tiché
lesné chodníčky doširoka, hlbokými koľajnicami, postupom
hlava-nehlava spôsobili na okolitých stromoch a zeleni hotovú
spúšť. Bola to práve zadlžená
mestská časť Devínska Nová Ves,
ktorá predala developerom časť
tohto lesa, konkrétne Kráľovu
horu, na výstavbu. Len nebývalá
aktivita občanov a aktivistov
zabránila najhoršiemu a lúka v
lese zostala zachránená. To, že sa
mestské lesy dostali na popredné
miesto v hodnotení prímestských
lesov, je práve preto, že zostali
zachované v prirodzenom stave.
Prírastok v lese je zabezpečený
hlavne prirodzenou činnosťou
lesa z náletových semien. Práca v
ňom by sa preto mala zamerať len
na primeraný výrub starých stromov a nie na priemyselnú ťažbu
zdravých. Sme naozaj takí bohatí
a hlúpi, aby sme si práve tento
zelený poklad okolo Bratislavy, v
čase klimatických zmien, keď
práve lesy tvoria prirodzenú a najväčšiu ochranu, dali zničiť priemyselnou ťažbou dreva? Tých
pár eur za drevo je skutočne Judášov groš.
Miroslava Mičunková,
Viera Pischová, Bratislava
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Gatto Matto expanduje do Rusoviec
Reštaurácia s talianskou kuchyňou Gatto Matto z Panskej
ulice expanduje do Rusoviec.
Pred mesiacom otvorila prevádzku aj v tejto okrajovej časti
mesta. Volá sa TRATTORIA
GATTO MATTO a nachádza
sa na rohu Maďarskej ulice s
Balkánskou.
Napriek tomu, že rusovské Gatto
Matto má prívlastok trattoria (v
preklade hostinec, krčma), je to
rozhodne reštaurácia. Nielen interiérom, ale aj kvalitou služieb.
Vznikla prestavbou rodinného
domu na pomerne frekventovanom mieste. Zmizol plot a predzáhradka, na ich mieste pribudli
parkovacie miesta. Časť fasády
domu dostala tehlový obklad.
Priestranný interiér aj exteriér
v podobe letnej terasy poskytuje
dostatočný počet stoličiek aj pre
väčšiu spoločnosť. Ako sme sa
presvedčili, najmä víkendy sú tu
miestom rodinných osláv všetkého druhu. V záhrade spríjemňuje
posedenie jazierko, deti sa môžu
zabaviť v detskom kútiku alebo
so živými domácimi zvieratkami.
Trattoria Gatto Mato ponúka

predjedlá, polievky, rizoto, ručne
robené cestoviny, pizzu, jedlá na
grile a šaláty.
Na úvod sme si dali domáci tatarák pripravený z čerstvého lososa,
ochutený kaparami a s limetkovou šťavou, podávaný s olivovým
chlebom (5,50 €). Z polievok sme
ochutnali dve z dvoch ponúkaných - kurací vývar so zeleninou a
s domácimi špenátovými raviolami (3,50 €) a paradajkovú polievku s nastrúhaným parmezánom a
s krutónmi (2,90 €). Predjedlo ani
polievky nemali chybu.
Z cestovín sme si vybrali lasagne
bolognese plnené mäsovým ragú
priamo s mozzarellou (7,50 €) a z
grilovaných jedál spiedini di sicilia, čiže grilované medajlónky z
bravčovej panenky obalené v slaninke, podávané s grilovanými
kríčkovými rajčinami a dipom z
lahodnej horčice (9,50 €). Lasagne boli vynikajúce, v porovnaní
s tými, ktoré sme mali naposledy
v novej talianskej reštaurácii na
Hviezdoslavovom námestí, boli o

dve triedy lepšie. Rovnako bravčová panenka, ku ktorej sme si
ako prílohu dali studený šalát z
banketových zemiačikov, červenej cibule, petržlenovej vňate,
oleja a korenia (2,20 €). Šupka zo
zemiakov sa sama lúpala, čo nepôsobilo vkusne. Vhodnejšie by
bolo zemiaky pred varením alebo
po varení ošúpať.
Gatto Matto ponúka aj 9 druhov
pizze, dali sme si quattro formaggi s mozzarellou, plesnivým syrom, brie a parmezánom (6,70 €).
Neprekvapila, ale ani nesklamala.
Z dezertov sme si vybrali tradičné tiramisu (3,90 €). Bolo vynikajúce, len ho neodporúčame
jesť na terase, keď fúka vietor kakao budete mať všade...
Celkovo hodnotíme rusovecké
Gatto Matto ako lepší bratislavský priemer. Príjemné prostredie,
vynikajúca obsluha, štandardná
talianska kuchyňa. Odporúčame.
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

Obchodná vojna je nemilosrdná
Za totality bola oproti našej
inštitúcii malá mliekareň.
Útulná, taká, ako sa hovorí,
za groš kudla a panovala v
nej pani Jolanka. Teda, volala sa vlastne ináč, ale my sme
ju volali takto. Prečo taký
divný začiatok? Nuž iba
preto, že pani Jolanka bola už
v tých časoch obchodníčka
ako lusk.
Hoci to bola bežná mliekareň pani Jolanka ovládala návštevné hodiny všetkých okolitých
nemocníc. V hlave držala všetky sviatky a výročia a v predajni mala vždy všetok potrebný
tovar. Proste, obchodík jedna
báseň!
Po tzv. nežnej revolúcii však
dostala padáka od majiteľov
budovy a bolo po kačeninej
svadbe. Už tam nerobím, a tak
neviem, čo z tých priestorov
vôbec zostalo - pretože ani
neboli nejako reprezentantívne.
Iba ak tou geniálnou obchodníčkou!
Čo už. Žijeme inú dobu - hege-

móniu reťazcov. A prirodzene,
ako to už býva na Slovensku
zvykom, museli sme urobiť aj
chyby, ktorých sa napríklad
dopustila aj Viedeň, ale v
súčasností sa ich už snaží
postupne odstrániť.
Aj tam totiž zlikvidovali malé
obchodíky (Tante Ema Laden)
a trvalo im dosť dlho, kým
pochopili, že nie každý má rád
hodinovú prechádzke po supermarkete, kým nájde tovar,
ktorý hľadá.
Poviete si, čo nás do toho. Nuž
iba to, že reťazce sledujú svoje
záujmy a vaše sú im viac-menej ukradnuté. Keď je pán
vedúci „lempl“ a zamestnanci
nie sú motivovaní, tak často
dosť zbytočne hľadáte to, čo by
ste chceli. Príklad? Už skoro
mesiac je teplo. Posledné dni
priam letné horúčavy. No mrazené výrobky, vhodné na jedenie vonku, sme veru nenašli.

Ani náhodou. Rodinné balenia
sú - to nepopieram, ale o tie
zase nemám záujem ja, keď
idem na výlet.
Aj z toho dôvodu, keďže po
nejaký nanuk či nejakého Míšu
do Rakúska či do Maďarska
nepobežím, radšej iba píšem
tento neobchodnícky žalospev
za ľuďmi, ako bola naša pani
mliekarka.
Najnovšie sa veľa mediálneho
rozruchu točí okolo vývozu liekov. Nezdá sa vám, že to má
spoločného menovateľa? Zisky
za každú cenu a spotrebiteľ
nech si trhne nohou, alebo nech
ide nakupovať do Hainburgu či
do Kittsee.
No, priatelia, pozor! Dvíham
varovný prst. Ak naučíte ľudí
chodiť míňať peniaze k susedom, naša ekonomika horko
zaplače. Lebo obchodná vojna
je nemilosrdná a na tom nič
nezmení ani rok milosrdenstva,
vyhlásený pápežom...
Marta Černá
Fórum spotrebiteľov

Nakoniec bude
výhodnejšie byť
nerezidentom
LIST ČITATEĽA
Narodila som sa v Bratislave,
ale bývame v Petržalke, starých
rodičov mám pochovaných v
Rači, rodičia bývajú v Starom
Meste. Osamostatnené deti
bývajú v podnájme v Starom
Meste, ale trvalý pobyt majú
ešte stále v Petržalke.
Podľa predstaveného parkovacieho systému si teda zakúpim ako
rezident Petržalky parkovaciu
kartu pre 5. obvod, druhú a tretiu
kartu v poradí si kúpia aj moje
deti. V Starom Meste si budú
platiť výhodné 50-percentné
zľavnené parkovné. Každé ráno
cestujem do Ružinova do práce,
keď pôjdem autom, zaplatím si
tiež výhodné zľavnené parkovné.
Po práci chodím denne za rodičmi do Starého Mesta, takže si
opäť zaplatím výhodné zľavnené
parkovné. Som síce Bratislavčanka aj s celou svojou rodinou, ale
asi len niekde. Keď pôjdem na
cintorín, na návštevu k známym
do Devínskej, k deťom, lekárom,
na športovisko, zaplatím výhodné
zľavnené parkovné.
Parkovaciu kartu si kúpi aj nerezident, teda bez trvalého pobytu
v Bratislave, kde prechodne býva.
Karta bude síce možno aj päťdesiatkrát drahšia ako moja rezidenčná karta, ale o parkovanie
má postarané. Áno, tiež sa možno
presunie niekde za prácou, ale nie
je odkázaný každý deň pochodiť
celú Bratislavu. Keby sme počítali, čo moja rodina zaplatí za jeden
deň, lebo sme štvorčlenná rodina
a aj každá ďalšia rezidenčná karta
bude násobne drahšia, možno sa
dopracujeme k tomu, že je výhodnejšie byť nerezidentom.
Zjednoťte preto rezidenčnú kartu
na obyvateľa Bratislavy ako takej.
Keď chcete jednotný systém, tak
aj s jednotnými cenami a pravidlami pre všetkých Bratislavčanov,
nie s rozdielmi v jednotlivých
častiach mesta. Pýtajte si peniaze
od nerezidentov, poľudštíte mestskú hromadnú dopravu. Nie zdražovaním cestovného, ale bezplatným cestovaním ušetríte. Na automatoch na lístkoch, ich údržbe,
tlači, na revízoroch...
Ľ. Kvasničková, Bratislava,
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ACTION V RAKÚSKU

KITTSEE
K1 Shopping
Eisenstädter
Straße 29
e
A-2421 Kittsee

AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA!
DÁMSKE
ŠATY

AXE
SPRCHOVÝ GEL

100% polyester
dlhé, s V výstrihom
rôzne farby

rôzne druhy
250 ml

AXE
DEODORANT
rôzne druhy
150 ml

(1 l = 5.96)

NEKĹZAVÁ
ROHOŽ DO KÚPEĽNE

LUXUSNÉ
UTERÁKY

100% polyester
shaggy-chenille
50x80 cm

100% bavlna
čierny, biely, krémový oder
antracit
60x110 cm

(1 l = 10.60)

krátke, s V výstrihom
čierne alebo s kvetinovým vzorom

1.59

froté uteráčik
16x21 cm

3.99

0.45

TIP NA DEŇ OTCOV

249

429

149
HLINÍKOVÝ
SUŠIAK NA PRÁDLO

ŠKOLSKÉ
POMÔCKY

INTEX
NAFUKOVACÍ ČLN

dĺžka šnúr: 40 m jednoducho skladací
výškovo nastaviteľná stabilná montáž
s kovovým ukotvením

rôzne druhy
cena za kus

Explorer
pre 2 osoby
196x102x33 cm

pádlo

3.29

JEDNA VEĽKOSŤ

079

595

1595

XL
VODNÁ PIŠTOL

DIEVČENSKÉ
PLAVKY

SVIETNIK
ZO SKLA

PÁNSKE
ŠORTKY

SIEŤ NA PRÍVESNÝ
VOZÍK

s tlakovou pumpou
rôzne farby
cca 62 cm

88% polyester/12% elastan
rôzne druhy
veľkosti 98-128

rôzne druhy
Ø 15 cm

100% polyester
rôzne farby
veľkosti M-XXL

gumové upínanie
v praktickej taške
1.50x2.20 m

44 cm

plavky pre chlapcov
100% polyester
rôzne
vzory
veľkosti 122-152

95

5

2.59

1.80x4 m

49

2

5.95

OCEĽOVÝ
REGÁL

LEHÁTKO
NAFUKOVAČKA

pozinkovaná oceľ
MDF police
max. nosnosť police:
150 kg vrátane spojok
a ochranných krytov

rôzne farby
188x71 cm

(bez doplnkov)

detské
žabky
rôzne
druhy

595
dámske bikini
88% polyester/
12% elastan
čierne alebo
zvierací motív
veľkosti S-L

SKLADACÍ
BAROVÝ STÔL
oceľový rám s práškovou farbou
biela doska stola Ø 80 cm
110 cm

4.69
BADMINTON
SET
rôzne
farby
s 2 loptami

0.79

1.59

329

10.95

LAMPÁŠ
S LED SVIECKOU
drevený
19.5x30 cm

429

dámske/pánske
slnečné okuliare

0.99

299

SLNEČNÍK
S HLINÍKOVÝM RÁMOM

DEKORÁCIA
NA STENU - KVET

s otočným mechanizmom
krémový alebo antracit

rôzne varianty
kovové, Ø 48 cm

180x80x40 CM

Ø 3 METRA

1695

2295

SOLÁRNY KVET
S KVETINÁČOM
rôzne varianty
kov, 28x15x47 cm

ZÁHRADNÝ
STOJAN NA SLNEČNÍK
čierny
25 kg
45x45 cm

17.95

skladacia barová stolička
sedadlo Ø 31 cm
70 cm

7.95

5.95

289

1995

Od stredy 1. júna do utorka 7. júna 2016

Všetky naše ponuky nájdete na www.action.eu/at/kittsee
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

NÁVLEK
NA STÔL
rôzne farby
80x120 cm

5.95

Chyby v sadzbe a tlačové chyby vyhradené.

2.79

1195
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Staré Mesto
rekonštruuje
Múzejnú ulicu
STARÉ MESTO
V pondelok 30. mája 2016 začala mestská časť Staré Mesto
rekonštrukciu komunikácie na
Múzejnej ulici v úseku od Tobruckej ulice po Vajanského nábrežie. Pre rekonštrukčné
práce bude zatvorená do konca
júna.
Tento úsek Múzejnej ulice slúžil
počas výstavby električky do
Petržalky a uzávierky Štúrovej
ulice ako tranzitná cesta z centra
mesta na nábrežie. Obyvatelia
Múzejnej ulice sa obávali, že aj
po otvorení Štúrovej zostane ich
ulica tranzitnou a požiadali samosprávu o riešenie situácie. Ich
obavy sa naplnili a aj po otvorení
Štúrovej ulice vodiči pri výjazde
na nábrežie využívali práve
Múzejnú.
Vedenie samosprávy Starého
Mesta po diskusii s obyvateľmi
ulice prišlo s návrhom na zmenu
smeru jazdy, a to z Vajanského
nábrežia na Tobruckú. Na Štúrovu totiž ústia tri po sebe idúce
ulice - Tallerova, Dobrovičova a
Tobrucká, pričom Štúrova vedie
na Vajanského nábrežie. Štvrtá za
sebou idúca ulica s rovnakým
vyústením bola zbytočná aj podľa
dopravnej polície, ktorá s touto
zmenou súhlasila.
Rekonštrukcia Múzejnej ulice
teda neznamená len otočenie
smeru jazdy, ale aj komplexnú
opravu chodníkov i vozovky. Parkovacie miesta budú z chodníka
pod oknami bytových domov presunuté na protiľahlú stranu a na
okraji chodníka pred bytovkami
pribudne zelený pás živého plota
a stromov. Asfalt na chodníkoch
nahradí dlažba.
(brn)

V centre mesta nahradili kamenné
kvetináče nové - samozavlažovacie
BRATISLAVA
Mesto nainštalovalo v centre
samozavlažovacie nádoby,
prvé našli Bratislavčania pri
električkovej trati na Kamennom námestí. Nové nádoby
nahradia pôvodné betónové
kvetináče, ktoré mali menšie
rozmery. Postupne bude v
jednotlivých lokalitách v
centre Bratislavy nainštalovaných celkove 170 samozavlažovacích kvetináčov.
Nové nádoby sú vytvorené z
trojmilimetrového hrubého hliníkového plechu a pozostávajú z
vonkajšej a z vnútornej nádoby,
ktorá slúži na osadenie rastlín.
Objem nádoby nových kvetináčov je 21 až 26 litrov vody. Rastliny v nich majú zásobu vody
počas celého vegetačného obdobia a vzhľadom na vnútornú
nádobu z pozinkovaného plechu, ktorá má samozavlažovaciu
funkciu a vonkajšie hliníkové
opláštenie, ktoré je vybavené
ochrannou vrstvou práškového
vypaľovaného laku, nie sú rastliny také prehrievané ako pri
betónových kvetináčoch. Samozavlažovacie nádoby postupne

NOVÉ MESTO
Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry Prezídia
policajného zboru SR zadržali priamo na pôde Miestneho úradu v Ružinove jedného zamestnanca. Dôvodom
bolo podozrenie z jeho korupčného správania.
„Predčasom som nadobudol
podozrenie, že na stavebnom
úrade dochádza k manipulácii

KOMFORT
Ošetrenie: 50 min

V cene je zahrnuté:
 odstránenie zubného kameňa
 pieskovanie
 bioaktívny krém

Platnosť kupónu do: 31. 7. 2016
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umiestňujú do ôsmich lokalít v
centre mesta.
Samozavlažovacia funkcia spočíva v tom, že za pomoci systému knôtov sa voda dostáva do
nádoby so substrátom, čím ju
zvlhčuje. Kvetináč obsahuje
otvor na nalievanie vody a kontrolu stavu hladiny jej zásoby.
Kvetináče majú otvor na odtok
prebytočnej vody, čiže ani
v prípade prívalových dažďov
tak nedôjde k ich zaplaveniu.
„Cena za jeden kus je 820 eur,

keďže kvetináče majú aj antigrafity náter a sú odolné proti preliačeniu a znehodnoteniu vandalmi,“ informovala hovorkyňa
magistrátu Ivana Skokanová.
Podľa jej slov antigrafity náter sa
už aj oplatil: „Už v prvých
dňoch stihli výtržníci kvetináče
počmárať, operatívne sme ich
však mohli rýchlo vyčistiť...“
Nové kvetináče by mali byť v
centre mesta nainštalované do
konca mája.
(is, db)
Foto: is

Polícia rieši podozrenie z korupcie

Dentálna hygiena

Pôvodná cena: 55€
Nová cena: 35€
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spisov a korupcii, preto som
konal a tu je výsledok. V úrade
nestrpím korupciu a podobne
tvrdo zasiahnem v každom prípade, o ktorom budem vedieť.
Nie je možné, aby obyvatelia
Ružinova museli dávať úplatky
za služby, ktoré im majú byť
poskytnuté v zmysle zákona,
alebo aby naši zamestnanci
konali mimo zákona,“ uviedol
starosta Dušan Pekár.

Vzhľadom na vyšetrovania,
úrad ani polícia neposkytli ďalšie informácie, polícia iba
potvrdila, že zamestnanec stavebného úradu je podozrivý z
prevzatia úplatku.
Po nedávnych trestných oznámeniach za spreneveru v Ružinovskom športovom klube a v
Cultuse Ružinov je toto tretí
prípad riešenia korupcie v
Ružinove.
(mm)

Zmena správcu
bytového domu
nie je zložitá
Vlastníkov bytov, ktorí sú
nespokojní so správcom bytového domu, je veľa, no málokedy sa rozhodnú správcu
zmeniť. Zmena správcu
nemusí byť až taká zložitá.
Podľa zákona o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov má
štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome právo zvolať schôdzu, ak
na ich žiadosť nezvolal schôdzu
správca do 15 dní od doručenia
žiadosti. Písomné oznámenie o
schôdzi s programom musí byť
doručené každému vlastníkovi v
bytovom dome minimálne 5 dní
pred dňom konania schôdze, ako
aj správcovi.
Na odvolanie správcu je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome.
Výpovedná lehota je 3 mesiace,
ak sa v zmluve o výkone správy
nedohodlo inak. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Po
schôdzi je potrebné starému
správcovi doručiť výpoveď spolu
so zápisnicou zo schôdze.
Starý správca je povinný 30 dní
pred skončením činnosti (najneskôr v deň skončenia), predložiť
vlastníkom správu o svojej činnosti, týkajúcej sa domu a odovzdať všetky písomné materiály,
ktoré súvisia so správou domu,
vrátane vyúčtovania použitia
fondu prevádzky, údržby a opráv,
úhrad za plnenia a previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch
v banke na účty nového správcu
alebo spoločenstva. Na záver ešte
jedno upozornenie. V prípade, ak
sa vlastníci rozhodnú, že správu
bytového domu budú naďalej
vykonávať prostredníctvom novozriadeného spoločenstva vlastníkov a nie správcovskej spoločnosti, ako to bolo doteraz, ide o
zmenu formy správy, na ktorú sa
vyžaduje súhlas dvojtretinovej
väčšiny hlasov všetkých vlastníkov.
JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723
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Pribudnú nové
špeciálne koše
na ohorky
NOVÉ MESTO
V Novom Meste pribudli
špeciálne smetné koše na
cigaretové ohorky.
Samospráva nakúpila dve stovky špeciálnych košov, ktoré
majú tvar cigarety. O tom, kde
budú rozmiestnené ďalšie cigaretové koše, môžu rozhodnúť aj
samotní Novomešťania. Návrhy na ich umiestnenie môžu
zavolať na číslo 0915/906 648
alebo zaslať mailom na adresu
zp.timkova@banm.sk.
(sm)
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Ďalší nový výbeh na 23 ároch pre
psov v Petržalke bude pri Panónskej
PETRŽALKA
V septembri 2014 Petržalka
otvorila brány prvého oploteného výbehu pre psov s cvičiskom na Wolkrovej ulici.
Psí park odvtedy slúži širokej
verejnosti nielen na stretávanie
a voľné venčenie psíkov, ale aj
na bezplatný výcvik pre riadne
prihlásených psov, konajú sa tu
rôzne vzdelávacie workshopy,
školenia a prednášky pre maji-

Schválili vstup
do parkovacej
politiky mesta
RAČA
Na zasadnutí zastupiteľstva
v Rači poslanci súhlasili s návrhom Všeobecne záväzného
nariadenia mesta o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel.
Zvislé aj vodorovné dopravné
značenie si budú mestské časti
zabezpečovať na vlastné náklady,
takisto bude v každej mestskej
časti potrebné zriadiť firmu, ktorá
bude zabezpečovať kontrolu
úhrady parkovného. Po dvoch
rokoch „skúšobnej“ prevádzky
prevezme kompetencie jedna parkovacia spoločnosť, ktorú určí
hlavné mesto.
(ts)

teľov psov, súťaže aj výstavy.
V januári 2016 dala mestská
časť do užívania oplotený
výbeh na Holíčskej ulici s rozlohou 1 059 štvorcových metrov.
Následne začali zamestnanci
pripravovať návrh na ďalší
výbeh, ktorý bude situovaný na
trávnatej ploche pod stromami
pri Panónskej ceste v blízkosti
obratiska autobusov.

Na pozemok vybudujú vstupy z
Vyšehradskej a projekt na približne dvadsiatich troch ároch
ráta s cvičiacimi prvkami pre
psíkov, s osadením lavičiek pre
ich majiteľov, košov na psie
exkrementy aj komunálny
odpad a s vybudovaním prístupového chodníka. Výbehy
majú slúžiť predovšetkým obyvateľom okolitých petržalských domov.
(pet)

Samit otvorí koncert na Devíne
Bratislavský samosprávny kraj bude
spolu s hlavným mestom SR Bratislavou
hostiteľom 7. európskeho summitu
regiónov a miest. Ten otvorí slávnostný
koncert na hrade Devín, ktorý domácim
aj zahraničným návštevníkom predstaví
to najlepšie zo slovenskej kultúry.
„Chceli sme dať najavo, keďže sa tu zídu
všetky regióny v rámci Európskej únie, že
máme miesto, ktoré nás spája s celou Európu, a to je práve Dunaj, samozrejme, rieka
Morava, to znamená voda, a zároveň predviesť priamo na Devíne svetovú kultúru.
Okrem kultúrnej prezentácie sú to aj
myšlienky, ktoré sa nám podarilo presadiť
do samotného samitu. Snažili sme sa, aby
sme dokázali na samite s ostatnými skoro
štyristo regiónmi, ktoré sú v Európskej
únii, predebatovať zjednodušené čerpanie
eurofondov, ktoré trápi ľudí strednej a
východnej Európy, najmä na vybudovanie
infraštruktúry. Zároveň chceme ukázať aj
to, že máme veľmi silnú spoločnú kultúrnu
identitu,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Hlavný otvárací koncert 7. európskeho
summitu regiónov a miest predstaví 7. júla
na nádvorí hradu Devín to najlepšie zo slovenskej hudby vo výnimočnom žánrovom
priereze. Program sa začne koncertom najväčších česko-slovenských popových
hviezd vystupujúcich v sprievode Sloven-

ského symfonického orchestra. Návštevníci tak budú môcť zažiť koncert Márie Čírovej, Janka Lehotského, Davida Kollera,
skupiny Katarzia a pódium bude patriť aj
skupine Tublatanka či Collegium musicum, ktoré sa predstaví s Mariánom Vargom.
Symfonický orchester prinesie divákom aj
zážitok zo zlatého fondu európskeho
hudobného dedičstva - Hudbu k ohňostroju
G. F. Händla. Program vyvrcholí dramatickou skladbou kapely Pink Floyd (Atom
heart mother), ktorú zahrá kapela Talent
Transport Vladislava Šarišského v aranžmáne so symfonickým orchestrom a speváckym zborom Lúčnica.
Otvárací koncert bude spojený s videopro-

KARIN ADZIMOVÁ
študentka herectva, 2. rońník

jekciou, ktorá zobrazí najaktuálnejšie
výzvy, pred ktorými dnes stojí Európska
únia. Vstup na koncert je voľný.
Európsky summit regiónov a miest bude v
Bratislave 8. a 9. júla a predstaví najmä
tému prepájania Európy prostredníctvom
budovania dopravnej, energetickej či digitálnej infraštruktúry, ako aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.
Rovnako sa dotkne aj tém ako „smart
cities and regions“, podpory startupov či
zjednodušenie kohéznej politiky EÚ. Toto
podujatie bude jedným zo špičkových
podujatí slovenského predsedníctva v
Rade Európskej únie a zúčastní sa na ňom
takmer tisícka zástupcov regiónov a miest
únie.

Náučný chodník
v Dúbravke
je opäť verejný
DÚBRAVKA
Roky pustli, boli zničené, nečitateľné. Sedem tabúľ Dúbravského náučného chodníka
skôr neslúžilo, ako slúžilo.
Zmeniť sa to rozhodli dobrovoľníci v Dúbravke, ktorí v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti – Bratislava Dúbravka
a Občianskym
združením
BROZ obnovili náučné panely
chodníka. Krásy, históriu, vývoj
Dúbravky či jej faunu a flóru
možno opäť spoznávať na okruhu náučného chodníka po okolitom lese a uliciach.
Dúbravský náučný chodník sa
začína na Jadranskej ulici v historickej Dúbravke, prechádza pri
Horanskej studni cez Glavicu a
cez Tavarikovu kolóniu a ústi pri
reštaurácii Zlatá lipa na Švantnerovej ulici. Trasa má približne
päť kilometrov. Autorom textov
a fotografií je Občianske združenie BROZ a správca Dúbravského múzea Ľ. Navrátil.
„Mestská časť uvažuje v budúcnosti o osadení ďalších tabúľ,
napríklad pri Kostole sv. Kozmu
a Damiána, Kaplnke či pri
Dúbravskom múzeu,“ prezradil
starosta Dúbravky Martin Zaťovič a dodal, že obnovu tabúľ
chcela mestská časť zámerne
stihnúť ešte túto jar, aby Dúbravčania čím skôr vyšli von spoznávať svoje okolie.
(lm)

21. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DIVADELNÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL
10. ˾ 15. JÚN 2016 BRATISLAVA
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Historické vlaky
budú v Rendezi
už o dva týždne
RAČA
V sobotu a v nedeľu 16. a 17.
júna 2016 bude v železničnom
depe v Rendezi ďalší zraz historických železničných vozidiel.
Tohtoročný zraz bude výnimočný tým, že po 81 rokoch sa tu
stretne lokomotíva Viedenskej
električky Ganz Eg 6 s pôvodným vagónom Ringhoffer
L.W.P. BCDFa 1400.
Osemnásty zraz historických železničných vozidiel organizuje
Múzejno-dokumentačné centrum
ŽSR. Okrem „spriahnutia“ lokomotívy a vagóna Viedenskej električky uvidia návštevníci historické vozidlá zo Slovenska, z Českej
republiky a z Rakúska, budú sa
môcť povoziť v historických vlakoch, električkách a v autobusoch.
Okrem toho si vypočujú si koncert
C. a k. komorného dychového orchestra, swingový koncert Funny
Fellows a uvidia ukážku bojov z 2.
svetovej vojny. Areál sa otvára
o 10.00 h.
(brn)

Pieta

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

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti
za 777 eur
~~~
Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,
úprava, smútočný obrad,
vybavenie matriky
a kremácia
vrátane štandardnej urny
~~~
V obradnej miestnosti Pieta
ponúkame bezplatne tieto služby:
 prepožičanie štyroch
umelých vencov už aj
so štandardnými stuhami
 zobrazenie fotografie
zosnulého na LCD monitore
 prehratie foto prezentácie
zo života zosnulého
 kondolenčnú listinu
~~~

Na týchto službách
ušetríte minimálne
240 eur
Mlynské nivy 8
02 / 5263 1181
www.pieta.sk
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Beňovský si zaslúži pomenovanie
v Bratislave, tvrdia jeho obhajcovia
BRATISLAVA
K téme pomenovania ulice,
námestia alebo iného priestoru
v hlavnom meste po Móricovi
Beňovskom, ktorú v posledných dvoch číslach otvorili aj
Bratislavské noviny, sa vyjadril
aj čitateľ Miroslav Musil.
Len dve historické osobnosti
slovenského pôvodu dosiahli
vysokú hodnosť generála celkom inej krajiny než ich „domácej“: Milan Rastislav Štefánik a
Móric Beňovský - vo Francúzsku. Slovenský pôvod Beňovského potvrdzuje záznam z
matriky gymnázia piaristov v
Sv. Juri, kde sa (ako šestnásťročný) identifikuje ako „slovenský
šľachtic“, čo je na jeho dobu
pozoruhodné! Jeho mama bola z
rodu Révajových, známych
komunikáciou vo vtedajšej slovenčine, a v nej je spísaný aj jej
závet! Beňovský vypracoval
špeciálne pre Jozefa II. originálny projekt vodnej cesty spájajúcej Viedeň a Bratislavu, cez
Dunaj s Jadranským morom,
sieťou kanálov. Dunaj je aj tepnou spájajúcou Bratislavu s moriami, a Beňovský bol historicky náš najslávnejší moreplavec.
Prostredníctvom jeho bestselleru

Pamäti a cesty a jeho prekladov nás prepojil, aj duchovne, až
na zámorské krajiny ako Japonsko. Čo viac chýba na zdôvodnenie pomenovania po Beňovskom dôstojnej lokality nášho
hlavného mesta, a to špeciálne
pri Dunaji? Tým skôr, že jeho
menom sa pýšia ulice v hlavnom meste Madagaskaru
a troch ďalších miest (čiže tam
zjavne nezanechal zlý dojem)!
Poznámky k jednotlivým výrokom o Móricovi Beňovskom:
Že bol „dobrodruhom, bitkárom,
niekoľkonásobným vrahom...“:
Šľachtic tej doby mal voľbu buď
cirkevnú alebo vojenskú kariéru,
ktorou si nepriamo vyslúžil uvedené prívlastky. Ten, kto sa
zapojil do boja za spravodlivú

Reklama
v novinách?
reklama@banoviny.sk | 0911 668 469

kauzu, nevyhnutne spôsobil straty na živote protivníkov. Budeme takto označovať aj M. R.
Štefánika alebo jeho hrdinských
legionárov? Ruskí vyhnanci dosvedčili, že Beňovský sa usiloval zabrániť vražde veliteľa na
Kamčatke.
K meštianskej dcére, ktorú opustil hneď po svadbe: Ktorý vojak
neopúšťa ženu, keď ho česť a
povinnosť volá inde? Len čo
však Beňovský získal poverenie
Ľudovíta XV., ihneď dal priviezť manželku do Paríža, aby
ho ďalej sprevádzala.
Kráľovstvo Beňovského Madagaskar sa aj v súčasnosti člení
na rad regionálnych kráľovstiev.
Králi najmä severnej, najľudnatejšej a strategicky najvýznamnejšej časti, si ho zvolil za veľkokráľa za to, že ich podporoval
ako slabších proti silnejším kmeňom.
Že bol prvým slávnym maďarským cestovateľom: Len slovenčina, na rozdiel od iných jazykov,
rozlišuje „maďarského“ od „uhorského“. Je logické, že Beňovský
sa prezentoval ako „uhorský“
(Hongrois, Hungarian) šľachtic, to
zodpovedalo vtedajšej historickej
situácii.
(brn)

Novootvorená
zubná ambulancia
prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime
Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk

Hrajte o lístky na Pána prsteňov
Kto je autorom knižnej trilógie Pán prsteňov?
a/ J. P. R. Tolkien
b/ Karl May
c/ J. Rowlingová
odpoveď pošlite do 10. 6. na korešpondenčnom lístku na adresu:

Bratislavské noviny, Gorkého ulica 6, 811 01 Bratislava
Traja vyžrebovaní dostanú po dva lístky na film a koncert
Pán prsteňov - Spoločenstvo prsteňa 20. júna 2016 v Incheba Expo aréne

Z Bratislavy
už aj na Korfu
a do Srbska
BRATISLAVA
Letisku M. R. Štefánika v Bratislave pribúdajú nové pravidelné linky.
Pravidelné letecké spojenie je už
niekoľko týždňov na ostrov
Korfu s frekvenciou jedenkrát
týždenne. Z Bratislavy sa na
Korfu odlieta každý piatok
o 14.05 h, prílet z Korfu do Bratislavy je každý piatok o 7.50 h.
Linka je v prevádzke počas letného letového poriadku, teda do
28. októbra 2016. Od zimného
letového poriadku od 31. októbra,
bude dvakrát týždenne fungovať
aj spojenie do mesta Niš v Srbsku
– v pondelok a v piatok.
(ts)

Kaktusy ukážu
v Botanickej
záhrade
KARLOVA VES
Chcete vidieť parádne exempláre kaktusov? Stačí prísť do
Botanickej záhrady.
Klub kaktusárov Nobilis v Bratislave v spolupráci s Botanickou
záhradou tu organizuje pravidelnú výstavu kaktusov a sukulentov XXI. bratislavská kaktusárska jar. Výstava bude od 10. do
12. júna od 9.00 do18.00 h. Klubovú ponuku rozšíria kolegovia
zo slovenských a z českých klubov. Nájdu sa tu dlhoročne pestovaná kaktusová klasika, novinky
a návštevníkov potešia aj prebytky, ktoré si možno kúpiť a zároveň prekonzultovať ich pestovanie s odborníkmi.
(aš)
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Dámy a slečny
v klobúku majú
Turf-gala zdarma
PETRŽALKA
Milovníci dostihov a príjemnej
zábavy sa dočkali. Už najbližšiu nedeľu 5. júna je na dostihovej dráhe v Petržalke - Starom háji naplánované špičkové podujatie sezóny 2016 na
Slovensku – XXXVIII. ročník
Turf-gala.
Pätica medzinárodných dostihov
s najvyšším štatútom sľubuje
vrcholné turfové zážitky, o
ktoré sa postarajú špičkoví jazdci v sedlá najlepších plnokrvníkov zo strednej Európy.
Okrem napínavých turfových
zážitkov, atraktívnych výher sa
budú môcť diváci tešiť aj na
zaujímavý sprievodný program,
napríklad obľúbenú súťaž o
najelegantnejšiu dámu v klobúku, tombolu s hodnotnými
cenami, detské atrakcie, vozenie
na koníkoch, maľovanie tváričiek, ako i súťaž o najkrajší
detský klobúčik. Hudobný hosť
P. Bažík predstaví svoje najnovšie skladby z debutového albumu. Nedajte si ujsť najzaujímavejšie turfové podujatie a príjemne strávený voľný čas s rodinou v areáli dostihovej dráhy v
petržalskom Starom háji.
Štart prvých dostihov je o 14.
hodine. Dámy a slečny, ktoré
prídu na Závodisko v klobúku,
majú už tradične vstup na Turfgala zadarmo!
(ri)
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Do Bratislavy zavítajú hneď dvaja
víťazi Svetovej ligy volejbalistov
BRATISLAVA
Hlavné mesto uvidí po roku
opäť špičkový medzinárodný
volejbal. Slovenskí reprezentanti privítajú od 23. do 25. júna v
AEGON Aréne na turnaji Svetovej ligy atraktívnych súperov
Kubu, Holandsko a Českú
republiku. V hre je postup na
záverečný turnaj Final Four, na
ktorom sa bude bojovať o prienik do elitnej skupiny.
Po debute v roku 2014 sa Slováci
v Svetovej lige predstavia v tre-

ťom ročníku za sebou, no premiérovo sú účastníkmi 2. výkonnostnej skupiny. Znamená to náročnejšie zápasy a konfrontáciu so
silnejšími súpermi, čo dokumentuje aj fakt, že do Bratislavy
pricestujú dvaja bývalí víťazi tejto
prestížnej súťaže. Kuba získala
zlato v roku 1998, Holandsko o
dva roky skôr. Slovenský tím pod
vedením nového trénera Miroslava Palguta prechádza generačnou
výmenou a šancu dostanú viacerí
talentovaní hráči.

Najdlhšia a najlukratívnejšia
volejbalová súťaž Svetová liga sa
hrá od roku 1990. Tento rok sa v
nej predstaví rekordných 36
tímov, ktoré sú rozdelené do troch
skupín po 12. Slováci odohrajú tri
turnaje, prvý v Turecku, druhý v
Bratislave a na záver v Číne. Systém súťaže sa zmenil a skrátil pre
olympijské hry 2016 v Riu de
Janeiro. Na každom turnaji sa
súperi predstavia proti iným
tímom, Slováci sa celkovo stretnú
až so siedmimi súpermi.
(svf)

ZSE zmení zastávky v Bratislave
na Free Wi-Fi obývačky
ZSE sa aj tento rok rozhodla spríjemniť cestujúcim čakanie na
vybraných zastávkach v Bratislave tým, že z nich urobila obývačku s Wi-Fi zónou zadarmo. Od
24. mája do 6. júna 2016 sa priamo na zastávkach Námestie SNP
a AS Nivy budú môcť cestujúci
registrovať do novej online
Zákazníckej zóny ZSE, ktorá prináša možnosť vybaviť si všetko
so ZSE rýchlo a jednoducho cez
internet.
„Okrem kompletných informácií o
odberných miestach, službách, platbách a faktúrach zákazníci nájdu v
zóne podrobnú analýzu spotreby
elektriny a množstvo užitočných
rád, ako ušetriť. Zároveň sa snažíme
motivovať zákazníkov, aby prispeli
k ochrane životného prostredia aktivovali si elektronickú faktúru a
prešli na platbu inkasom či prevodom z účtu,“ hovorí Daniel Klúčov-

ský, produktový manažér pre online
služby v ZSE.
Darček pre každého
a súťaž o skvelé ceny
Ak sa rozhodnete využívať online
Zákaznícku zónu ZSE, získate onli-

ne darček zadarmo podľa vlastného
výberu a ste automaticky v hre o
jeden z 9 smartfónov iPhone 6S
alebo jeden z 3 Smart televízorov
Samsung.
Viac na www.zse.sk

Milinkovič
a spol. odišli,
prišiel Soumah
BRATISLAVA
Ako to už býva na futbalovom
Slovensku zvykom, letné zemetrasenie neobíde takmer žiadny
káder klubov z najvyššej súťaže. Výnimkou nie je ani Slovan.
A ako už je ďalšou tradíciou,
odchádzajú aj hráči, ktorí boli
ešte pred pár mesiacmi nenahraditeľní, prípadne sa vracajú
hráči, ktorých klub ešte nedávno pustil preč.
Už pred koncom sezóny bolo
jasné, že s Pasienkami sa rozlúči
možno kompletná jedenástka.
Nedávno ešte nenahraditeľný
špílmacher Milinkovič odišiel do
Genclerbirligi, na odchodoch sú
Hrubeš, Podaný, Simovič, Štefánik, Sabo, Jakúbek, podľa klubu
nepresvedčili a môžu odísť aj
Dielna, Adilehou, Crnkič, Gonzalez, po návrate z hosťovania pošlú
zasa na hosťovanie Hudáka, Ďuriša, Matejku, prípadne budú môcť
prestúpiť, na hosťovanie zamieria
aj Kotula, Kopičár, zmluva sa
končí Vittekovi.
Novými hráčmi a možno aj posilami budú bývalý holandský mládežnícky reprezentant Lesley de
Sa (ofenzívny stredopoliar), po
hosťovaní v kuvajtskom klube
Qadsia SC sa na Pasienkoch bude
hlásiť Soumah, guinejský reprezentant, ktorý za Slovan odohral
72 zápasov a strelil v nich 12
gólov.
(mm)

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
TUJETOIN Inzercia BA Noviny 206x85 3. Faza.indd 1

11.3.2016 14:57

BRATISLAVSKÉ NOVINY 11/2016

Petržalčania
spoznali svoje
osobnosti roka
PETRŽALKA
Šesť osobností dostalo osobitné
spoločenské ocenenie, ktoré je
odrazom ich práce, prínosu či
výrazného činu, ktorým prispeli k rozvoju mestskej časti Petržalka Kandidátov na ocenenie
navrhovali samotní občania, ale
aj neziskové združenia a iné
verejné či vzdelávacie inštitúcie.
Zoznam ocenených:
Zuzana Milátová: Spoluzakladateľka aj predsedníčka Asociácie
nízkoprahových programov pre
deti a mládež na Slovensku.
Dušan Srogončík: Ako predseda
súdu Bratislava V sa podieľal na
jeho vybudovaní, materiálnom,
ale aj personálnom.
Fridrich Malíšek: Hrou na husle
ozvláštňuje od roku 1972 všetky
občianske obrady, ktoré zabezpečuje Miestny úrad BratislavaPetržalka pre obyvateľov.
Mária Nemešová: Je aktívna v
osvete nájomníkov DOU, bezplatne doučuje mládež DOU, spolupracuje s oddelením životného
prostredia mestskej časti.
Peter Tvrdoň: Je riaditeľ Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti. Podporuje spoluprácu s Miestnou knižnicou Petržalka.
Milan Lezo: Od roku 2002 je riaditeľom Strediska služieb školám
a školským zariadeniam Petržalka.
(mp)
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Všetky informácie o cyklistike nájdu
Petržalčania pod jednou strechou
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka vytvorila novú rubriku Cyklodoprava na domovskej stránke www.petrzalka.sk. Na nej
si milovníci cyklistiky nájdu
všetky potrebné informácie.
Petržalka zároveň v rámci
plánovaného rozvoja postupne v najbližších rokoch dobuduje cyklotrasy tak, aby boli
všetky existujúce chodníky
navzájom prepojené.
Mestská časť spracovala v rokoch 2013 – 2015 Štúdiu
cyklistickej dopravy, čím pristúpila k jednému z krokov
trvalo udržateľného rozvoja

dopravy. Jeho cieľom je začať
vplývať na obvyklé dopravné
správanie obyvateľov tak, aby
pri každodennej voľbe mali
možnosť zvoliť aj alternatívny
druh prepravy.
V súčasnosti existuje v Petržalke sieť rôznorodých cyklotrás – od medzinárodného
významu až po „sídliskové“.
Základná kostra hlavných trás
je síce zadefinovaná v územnom pláne, ale chýba ich prepojenie, aby cyklisti prešli po
jednej trase súvislo, bezpečne a
efektívne z bodu A do bodu B.
Preto samospráva v štúdii nielen hľadala „kľúč“ na ich

pospájanie, ale aj spôsob, ako
vyhovieť všetkým požiadavkám cyklodopravy – bezpečnosť, dobrá obslužnosť územia
a v neposlednom rade aj celková atraktivita trasy.
Okrem štúdie nájdu obyvatelia
v rubrike aj Etický kódex
cyklistu, rôzne zaujímavé
stránky o cyklistike, servisy
bicyklov, fotogalériu aj články,
ktoré v súvislosti s touto
témou uverejnila samospráva v
minulosti na svojej stránke.
Tiež tu budú denne aktualizované kampane, aktivity, podujatia či súťaže na území Petržalky.
(ts)

Mestské časti majú pripomienky
k návrhu o nakladaní s odpadom
BRATISLAVA
K návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného
mesta o nakladaní s odpadom
majú mestské časti celý rad
vážnych pripomienok. Ide predovšetkým o navrhovaný spôsob likvidácie zeleného odpadu.
O ňu sa majú postarať mestské časti, pritom tie sa často –
najmä pod tlakom občianskej
kritiky - starajú aj o plochy,
ktoré im mesto nezverilo do
kompetencie.
Záhorská Bystrica, Rusovce či
Podunajské Biskupice, našťas-

tie, majú možnosť zbavovať sa
zeleného odpadu v súčinnosti s
pôdohospodárskymi družstvami.
„Likvidujeme ho, ale je to služba za mesto,“ tvrdí starosta
Rusoviec Dušan Antoš. Okrem
toho považuje za scestné, aby za
likvidáciu bioodpadu, vrátane
kuchynského, boli takisto zodpovedné mestské časti. Navyše,
ako podotkol, budovanie kompostární je v kompetencii mesta.
Starostka Podunajských Biskupíc Alžbeta Ožvaldová zas
poukázala na to, že územný plán
ani nedovoľuje tejto mestskej

časti budovať kompostáreň.
Nové nariadenie o nakladaní s
odpadom by malo byť schválené
v júni, aby prvým júlovým
dňom mohlo vstúpiť do platnosti. Regionálne združenie ho
odporúča schváliť až po zapracovaní pripomienok mestských
častí. Vzhľadom na množstvo
pripomienok zaznievajú pochybnosti, či sa nariadenie podarí schváliť v požadovanom termíne. Na druhej strane sa ozvali
hlasy, že lepšie bude schváliť
dobré nariadenie po termíne ako
zlé načas.
(ak)

Schválili zmeny
v solidarite
voči malým
PETRŽALKA
Poslanci miestneho zastupiteľstva v Petržalke schválili
súhlasné stanovisko k návrhu
zmeny Štatútu hlavného mesta
k výške solidarity.
Na jej základe štyri veľké mestské
časti (Petržalka, Staré Mesto,
Nové Mesto, Ružinov) doteraz
prispievali troma percentami svojich rozpočtov šiestim malým
mestským častiam (Čunovo,
Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce,
Vajnory a Záhorská Bystrica). Po
novom sa suma zmení na fixných
1 950 000 eur ročne, na ktoré sa
naďalej budú skladať štyri veľké
mestské časti. Princíp solidarity
voči malým mestským častiam
vznikol v roku 2008, pred vypuknutím krízy, ktorá mala výrazný
dosah na príjmy samospráv. Pre
Petržalku vzhľadom na zlepšený
výber podielových daní navrhovaná zmena znamená výhodu,
pretože sa s ním prestane aritmeticky zvyšovať aj výška solidarity.
Starosta Petržalky V. Bajan uviedol, že zo strany mestskej časti ide
o dočasný kompromis, ktorý by
mal byť začiatkom definitívneho
konca solidarity. „Toto totiž nie je
solidarita, ale pokrivený ekonomický model,“ povedal s tým, že
Petržalka sa už niekoľko rokov
snaží solidaritu zrušiť. Mestská
časť ročne prichádza o vyše 700tisíc eur.
(rnp)

OBNOVME AJ VAGÓN SPOLOČNE
Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky
je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej
hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.
IBAN: SK32 0900 0000 0006 3550 5694, SWIFT: GIBASKBX
Variabilný symbol: 1913

mestskej hromadnej
a regionálnej dopravy

www.facebook.com/viedenskaelektricka
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Mesto dalo do poriadku majetok aj účty
BRATISLAVA
Prvý raz od roku 2004 sa
podarilo uskutočniť inventarizáciu majetku a všetkých
účtov hlavného mesta. Cieľom a účelom tejto inventarizácie za rok 2015 bolo začať
odstraňovať nedostatky v
účtovníctve tak, aby účtovníctvo mesta poskytovalo
pravdivý a verný obraz o
majetku a záväzkoch hlavného mesta.
„Spraviť systémový poriadok
je na fungovanie mesta nesmierne dôležité, a preto sme
si museli doma upratať,“ povedal primátor Bratislavy Ivo

Nesrovnal. „Výsledkom viac
ako ročnej práce je tak konečne
poctivo spravená inventarizácia
majetku, na ktorú naše mesto
čakalo viac ako desať rokov,“
dodal primátor.
Riadne uskutočnenie inventarizácie predstavuje odstránenie
chronicky pretrvávajúcich problémov, s ktorými sa mesto
borilo už od roku 2004.
Problémom bolo, že v roku
2004 došlo k zmene informačného systému na dosiaľ využívaný
informačný systém
Noris. Pri prechode naň v roku
2004 však neboli korektne preklopené dáta, a preto sa tak

dosiaľ neuskutočnila plnohodnotná
a dôkladná
inventarizácia. Účtovníctvo neposkytovalo korektné saldá a
nebolo ani možné vykonávať
inventarizáciu cez účtovné
zápisy.
Inventarizačná komisia pri svojej práci zistila viaceré nedostatky: nedoriešený majetok,
neidentifikovateľné zmarené
investície, zle prepočítaný kurzový rozdiel, problémy sa objavili aj na analytických účtoch,
na ktorých sa účtovali prevažne
finančné operácie týkajúce sa
záloh na služby bytových a
nebytových priestorov, pričom

od roku 2010 sa tieto účty
nabaľovali a nerobili sa ročné
zúčtovania - až v roku 2015 sa
všetky roky zúčtovali. K problematickým účtom patril však
hlavne účet „mylné platby“, z
ktorého sa v priebehu roku
2015 vyčistili približne 3
milióny eur, ktoré boli presunuté do rozpočtu mesta.
Pracovníci magistrátu museli
hľadať a spárovať faktúry za
tovary alebo služby tak, aby
dokázali priradiť platby. Problém bol v tom, že všetky
neidentifikovateľné platby, ktoré prišli na bankové účty mesta,
sa automaticky zaúčtovali na

účet „mylné platby“.
„Niekto chcel napríklad zaplatiť nájom za garáž, ale použil
zlý variabilný symbol, alebo sa
jednoducho pomýlil v špecifikácii platby a peniaze sa tak
nedostali na účet, na ktorý sa
mali dostať, ale boli automaticky priradené na účet „mylné
platby“. Naši pracovníci sa tak
snažili všetky financie z tohto
účtu správne priradiť tam, kam
patria,“ vysvetlil primátor.
Kompletné výsledky vrátane
opatrení predstavia v rámci
záverečného účtu hospodárenia
hlavného mesta za rok 2015 - v
júni 2016.
(ts)

V Podunajských Biskupiciach vyrastá projekt
šesťdesiatich štyroch bytov, VALERIAN
Jednoizbák v základnom štandarde zahrnuté aj parkovacie miesto v podstojí do 80 000 €. Počas výstavby zemnom parkovisku. Každý byt má
majú noví majitelia možnosť vlastný balkón.
zasiahnuť do budúcich dispozícií Trojizbový byt s rozlohou 96 m2 s
ich bytov.
dvoma terasami o rozlohe spolu viac
BENCONT Group túto jar začal v ako 70 m2 je tu v ponuke za 169 000 €.
Podunajských Biskupiciach na Počas výstavby majú noví majitelia
Kazanskej ulici výstavbu dvoch bytov možnosť čiastočne zasiahnuť
sedemposchodových domov s cenovo do ich budúcich dispozícií (kuchynské
dostupnými jedno-, dvoj- a trojizbo- rozvody, sanita, elektroinštalácie,
vými bytmi. Tie budú mať rozlohu od dvere...).
40 m2 do 96 m2. Projekt dostal názov V ponuke je aj sedem nebytových
Valerian.
priestorov, vhodných ako kancelárie či
Cena jednoizbového bytu s rozlohou prevádzky na poskytovanie služieb,
40,43 m2 v základnom štandarde (po- v celkovej výmere 522 m2 a trinásť
dlaha, sanita, bezpečnostné a interié- samostatných murovaných garáží, pre
rové dvere, elektroinštalácia...) sa majiteľov cennejších áut, viacerých
začína na sume
78 000 eur,
v ktorej
motoriek, bicyklov či domácich majsba_noviny.ai
1 16.
5. 2016je 14:15:32

trov. Moderný bytový dom Valerian
bude dostavaný už na konci roka
2016.
Blízkosť mestskej hromadnej dopravy
a štvorprúdovej ko munikácie vedúcej
k hlavným bratislavským dopravným
uzlom sú veľkou výhodou bývania na
Kazanskej ulici.
Podunajské Biskupice a neďaleká
Vrakuňa majú výbornú infraštruktúru
služieb. K Valerianovi je najbližšie
hypermarket Kaufland a supermarket
BILLA. Na dosah, v okruhu 200
metrov, je aj pošta, viacero reštaurácií,
kaviarní, pobočiek bánk a mnoho
obchodov.
Viac informácií nájdete
na www.bytyvalerian.sk

Tretia publikácia z edície

Göghovi
Belasé Legendy odo Kolomanovi
23. 5. už v predaji

Viac info na www.skslovan.com
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Slnovrat pozýva
k Dunaju, ale
aj na Dunaj
BRATISLAVA
Prvý ročník podujatí Slnovrat
na Dunaji ponúka mesiac zážitkov pri vode a na vode, od
Devína po Štúrovo, vrátane
Malého Dunaja. Niektoré podujatia v hlavnom meste:
 2. júna o 15.00 h: Deň otvorených dverí lodenice Klubu vodného slalomu Karlova Ves (Obecná
lodenica Karlovej Vsi pri Vodárenskom Múzeu)
 3. júna - 15. septembra o 10.00
h: Lode a prístavy poľského Baltiku (Múzeum dopravy Bratislava, Šancová 1/A)
 4. júna o 10.00 h: Člnkovanie vo
Vrakuni (Pri malodunajskej ulici)
 4. júna o 10.00 h: Deň detí na
dvoch kolesách (Sad J. Kráľa)
 4. júna: Deň detí Čunova, plavba po Čunovskej vodnej nádrži na
vlastných motorových člnoch
 4. júna o 13.00 h: MDD Slovnaft (Areál Vlčie hrdlo)
 11. júna o 12.00 h: Zažite leto
na Dunaji (nábrežie Dunaja)
 11. júna o 10.00 h: Pohár mládeže (Jarovce Zemník)
 18. júna o 10.30 h: Splav Dunaja (Stopfenreuth – Hainburg –
Devín – Karlova Ves, splav Dunaja cez NP Donau Auen)
 19. júna o 16.00 h: Rozprávky
na Dunaji (Tyršovo nábrežie/Sad
Janka Kráľa)
 21. júna o 19.00 h: Letný večer
v SNG (Café propeler a Preplával
Dunaj, SNG, Berlinka)
 24. júna o 16.00 h: Virtuálne
dunajské nábrežia (ARCHA - Primaciálny palác, nábrežie Dunaja)
 25. júna o 11.00 h: Dvakrát/Trikrát cez Dunaj (Most Lafranconi Most Apollo)
 25. júna o 5.00 h: Dunajský
maratón (Karloveské rameno)
 27. júna -1. júla o 9.00 h (Vodárenské múzeum BVS)
 18. júna: Plavby loďou po
Dunaji pre verejnosť (Osobný prístav Bratislava)
 30. júna o 22.00 h: Tancujúca
voda: Od Tatier k Dunaju (Dunaj,
Vodná stena oproti Námestiu M.
R. Štefánika, Eurovea, Vodná
stena na Dunaji)
 2. júla o 11.00 h: Európske
hviezdy - Miró & Cobra (Danubiana)
(ts)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Švec reality
Realitná Kancelária
v Dúbravke
Saratovská 2, BA
0905 809 984
svec.reality@gmail.com

pobyty pri Jadranskom mori

TOP ponuka sezóny 2016:

Chorvátsko, Slovinsko, Taliansko
Navštívte najkrajšie miesta pri Jadrane

ZUMBA a SALSA
s kubánskym cvičiteľom EMETERIOM
pri Jadranskom mori na Istrii
v termíne 18.6.-25.6.2016
INFO:

CK INTERMEDIAL® s.r.o., Záhradnícka 83, Bratislava
tel. 02 55563860
www.intermedial.sk

3i. byt+garáž KV
 2i. byt Dúbravka
 Záhrada Devín
 RD Dúbravka


140.000,116.990,62.000,285.000,-

Hľadáme
pre konkrétnych záujemcov
1-, 2-, 3-izbový byt v BA IV.
Platba v hotovosti, prípadné
podlžnosti vyrovnáme.

Magistrát
skontroluje
osvetlenie
BRATISLAVA
Osvetlenie v hlavnom meste
prejde rozsiahlou kontrolou.
Bratislavský magistrát si na
posúdenie súčasného stavu
mestského osvetlenia a na
zefektívnenie prevádzkového
riadenia mestského osvetlenia objednal štúdiu, ktorá má
poslúžiť ako podklad pri
verejnom obstarávaní na
dodávateľa mestského osvetlenia.
Samotné analyzovanie potrvá
do júla tohto roka a jeho cena
predstavuje 105-tisíc eur bez
DPH.
Súčasnému dodávateľovi –
spoločnosti Siemens, sa zmluva skončí koncom roka. Hlavné
mesto preto už začiatkom roka
začalo s prípravou nového
verejného obstarávania na
dodávku verejného osvetlenia.
Keďže ide o rozsiahly projekt,
ktorého súčasťou je okrem
zabezpečovania samotného
svietenia aj rekonštrukcia a
modernizácia prostriedkov verejného osvetlenia, hlavné
mesto si za účelom posúdenia
súčasného stavu objednalo analýzu u svojho zmluvného partnera.
V rámci projektových prác,
ktoré potrvajú do júla tohto
roku, spoločnosť vykoná analýzu
stavu
dokumentácie,
prevádzkového modelu, technického stavu osvetlenia
v hlavnom meste a súčasne aj
analýzu technických a kvalitatívnych požiadaviek.
(kk)

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
AŠK INTER BRATISLAVA
HANT ARÉNA ŠH Pasienky
SOBOTA 25. jún 2016 od 9:00 do 18:00

2. rocník

12 športov pod jednou strechou

www.askinter.sk
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štvrtok 2. júna
 10.00 - T. Janovic: Drevený tato,

Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
 10.30 - L. F. Baum: Čarodejník
z krajiny Oz, divadlo Nová
scéna, Živnostenská 1
 10.00 - M. Kecskésová, M.
Mihálek: Rozprávky z Afriky, Bibiana, Panská 41
 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor,
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Námestie E. Suchoňa
 19.00 - S. Štepka: Láskanie,
Radošinské naivné divadlo,
Záhradnícka 95
 19.00 - S. Mrozek: Láska na
Kryme, divadlo Astorka Korzo
´90, Námestie SNP 33
 19.30 - K. Vosátko: Sharon
Stone Let Me Go, divadlo La Komika, Michalská 5
 20.00 - Horor cirkus, bývalý
štadión ZŤS (SKS) Petržalka,
Krasovského ulica
 20.00 - Anthrax, koncert, Majestic Music Club, Karpatská 22
piatok 3. júna
 10.00 - T. Janovic: Drevený
tato, Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor,
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Námestie E. Suchoňa
 19.00 - S. Štepka: Zmiešaná
štvorhra, Radošinské naivné
divadlo, Záhradnícka 95
 19.00 - I. Tasnádi: Cyber Cyrano,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
 19.00 - P. Pavlac: Kamene vo
vreckách, divadlo Astorka Korzo
´90, Námestie SNP 33
 19.30 - K. Vosátko: English
Dvojka - Nová krv, divadlo La
Komika, Michalská 5
 20.00 - Horor cirkus, bývalý
štadión ZŤS (SKS) Petržalka,
Krasovského ulica
sobota 4. júna
 19.00 - F. M. Dostojevskij: Večný manžel, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
 19.00 - Mačky, muzikál, divadlo Nová scéna, Živnostenská 1
 19.00 - Jama deravá, divadlo Astorka Korzo ´90, Námestie SNP 33
 19.30 - V. Klimáček: Divná
doba, divná láska, divné životy,
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
 20.00 - Horor cirkus, bývalý
štadión ZŤS (SKS) Petržalka,
Krasovského ulic
nedeľa 5. júna
 15.00 - R. Ballek, R. Manko-

vecký, T. Cill: Tri prasiatka,
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 20
 15.00 - G. Tóth: Popoluška, divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
 16.00 - B. Šuňavská, organ,
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Námestie E. Suchoňa
 19.00 - Blues na lodi, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
 19.00 - R. Freund: Zlatá baňa,
Teatro Wüstenrot, Dom odborov,
Istropolis, Trnavské mýto 1
 19.00 - Ako zbaliť babu, Štúdio
Olympia, divadlo Nová scéna,
Živnostenská 1
pondelok 6. júna
 10.30 - T. Janovic: Drevený
tato, Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
 11.00 - B. Němcová: Princ Bajaja,
divadlo Nová scéna, Živnostenská 1
 19.00 - P. Quilter: Ráno po,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
 19.00 - M. Gavran: Hľadá sa nový
manžel, Teatro Wüstenrot, Dom
odborov, Istropolis, Trnavské mýto 1
 19.00 - W. Shakespeare: Othello, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7

ešte nemám svojho Milana?, Divadlo O. Belešovej a R. Pomajba,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
 19.00 - Podfuk, Teatro Wüstenrot, Dom odborov, Istropolis,
Trnavské mýto 1
 19.00 - J. Genet: Balkón, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
 19.00 - Mačky, muzikál, divadlo Nová scéna, Živnostenská 1

 19.00 - H. Levin: Život je taký,
divadlo Astorka Korzo ´90,
Námestie SNP 33
 19.30 - V. Klimáček: Milujem
svoj mobil, divná láska, divné
životy, divadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7
 19.30 - K. Vosátko: English
Dvojka - Nová krv, divadlo La
Komika, Michalská 5

streda 8. júna
 11.00 - Ako zbaliť babu, Štúdio
Olympia, divadlo Nová scéna,
Živnostenská 1
 19.00 - M. Gavran: Všetko o
ženách, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
 19.00 - J. Orton: Kľúčovou
dierkou, divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
 19.00 - I. Vilqist: Helverova
noc, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7

 15.00 - G. Tóth: Popoluška,

sobota 11. júna
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
 19.00 - J. Zeller: Pravda, Mests-

ké divadlo P. O. Hviezdoslava,
Laurinská 20
 19.00 - C. Goldoni: Sluha
dvoch šéfov, divadlo Nová scéna,
Živnostenská 1
 19.30 - K. Vosátko: Bohyňa vo
vani, divadlo La Komika, Michalská 5
nedeľa 12. júna
 16.00 - M. Kecskésová, M.

štvrtok 9. júna
 10.00 - J. Michalová: Na van-

drovke, Bibiana, Panská 41
 11.00, 18.00 - I. Brežná, K. Au-

litisová: Na slepačích krídlach, Bratislavské bábkové divadlo, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
 19.00 - J. B. Moliére: Zdravý
nemocný, Mestské divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 20
 19.30 - V. Klimáček: Milujem
svoj mobil, divná láska, divné
životy, divadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7

utorok 7. júna

piatok 10. júna

 11.00 - I. Brežná, K. Aulitisová:

 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík po

Na slepačích krídlach, Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
 19.00 - Musica florea, Malá
sála Slovenskej filharmónie, Námestie E. Suchoňa
 19.00 - Zoznamka alebo prečo

tristo rokoch, Radošinské naivné divadlo so SĽUK-om, Záhradnícka 95
 19.00 - La pasión flamenca,
koncert, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
 19.00 - Mačky, muzikál, divadlo Nová scéna, Živnostenská 1

Mihálek: Rozprávky z Afriky,
Bibiana, Panská 41
 16.00, 19.00 - Fragile, koncert,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
 18.00 - Mačky, muzikál, divadlo Nová scéna, Živnostenská
 19.30 - Bratislava Hot Serenaders, koncert, Spoločenský dom
Nivy, Súťažná 18
pondelok 13. júna
 19.00 - M. Winkelmann, klavír,

Malá sála Slovenskej filharmónie,
Námestie E. Suchoňa
 19.00 - Fragile, koncert, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
 19.00 - A. N. Ostrovskij: Aj
múdry schybí, Mestské divadlo P.
O. Hviezdoslava, Laurinská 20
 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo so SĽUK-om,
Záhradnícka 95

 19.00 - S. Mrozek: Striptíz,
divadlo Astorka, divadelný klub
Trezor, Námestie SNP 33
 19.30 - V. Klimáček: Remix,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

utorok 14. júna
 9.00, 11.00 - M. Zakuťanská:

Zlaté prasiatko, Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
 10.00 - M. Kecskésová, M.
Mihálek: Rozprávky z Afriky,
Bibiana, Panská 41
 19.00 - M. Doleželová, R.
Vencl: Výročí, České divadlo Do
houslí, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo so SĽUK-om,
Záhradnícka 95
 19.00 - R. Thomas: Mandarínkova izba, Teatro Wüstenrot,
Dom odborov, Istropolis, Trnavské mýto 1
 19.30 - V. Klimáček: Socík,
sladký socík, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
streda 15. júna
 9.00, 11.00 - M. Zakuťanská:

Zlaté prasiatko, Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
 10.00 - M. Kecskésová, M.
Mihálek: Rozprávky z Afriky, Bibiana, Panská 41
 19.00 - A. Baricco: Novecento
(Legenda o pianistovi), Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
 20.00 - Bobby McFerrin, koncert,
Stará tržnica, Námestie SNP 25
 19.30 - K. Vosátko: English
Dvojka - Nová krv, divadlo La
Komika, Michalská 5

Zažite unikátnu filmovú technológiu
4DX™ na vlastnej koži!
Na Slovensku je už absolútna novinka, projekcia celovečerných filmov v 4D formáte. V multikine Cinema City, Aupark v Bratislave, v kinosále s revolučnou technológiou 4DX™, ktorá stimuluje všetkých 5 zmyslov špeciálnymi efektmi, prežijete oveľa intenzívnejší a dokonalejší filmový zážitok. Všade vo svete, kde bol exkluzívny koncept filmovej projekcie so zapojením
vôní, svetiel, vetra, pohybu sedadiel a ďalších efektov predstavený, zaznamenali 4DX sály
obrovský úspech a záujem. Cinema City, Aupark je prvým multikinom v Slovenskej republike,
ktoré revolučnú 4DX™ technológiu prinieslo svojim fanúšikom v novej dimenzii zmyslového
zážitku. Nevynechajte jedinečnú príležitosť pozrieť si dobrodružný film v 4D formáte, Alica v
Krajine za zrkadlom. Hlavnú hrdinku čaká nebezpečná cesta, počas ktorej musí zachrániť priateľa skôr, než vyprší čas.
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Predajňa Singer mala aj svoju učebňu
NA PODZÁHRADNEJ ULICI si dvaja neznámi páchatelia
prisadli k 61-ročnej žene na
lavičku. Následne jeden z nich s
vyskakovacím nožom v ruke
požadoval od ženy peniaze. Žena mu dala 80 eur. Lupiči z
miesta činu ušli.
NA KRIŽOVATKE MILETIČOVA – ZÁHRADNÍCKA
chcel 36-ročný Roman z okresu
Šaľa ukradnúť 26-ročnému
mužovi v električke cestovnú
tašku. Ku krádeži však nedošlo,
pretože okradnutý muž to zaregistroval a následne došlo k
výtržnosti medzi mužmi. Romana zadržala hliadka.
NA STAVBÁRSKEJ ULICI
policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky zadržali 31ročného Bratislavčana s ukradnutým tovarom za vyše 1 000 €.
Skontrolovať sa ho rozhodli
nadránom po tom, ako spoločne
s ďalšou neznámou osobou niesol niekoľko škatúľ s obuvou.
Po spozorovaní policajtov podozriví veci zahodili do priľahlého parku a pokúsili sa o útek.
Policajti jedného z nich na úteku
zadržali.
NA TUPÉHO ULICI spozorovala hliadka v priestoroch železničného koľajiska skupinu
piatich osôb, ktoré sprejmi
poškodzovali odstavené železničné vozne. V blízkosti Sliačskej ulice boli následne tieto
osoby, občania Francúzska,
Švajčiarska a Nového Zélandu,
zadržané. Úmyselne prostredníctvom sprejov pokreslili a
popísali niekoľko odstavených
vozňov. Cudzincov zadržali a
predviedli na oddelenie. (mm)
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Devätnáste storočie býva v
literatúre právom označované
ako storočie techniky. Nikdy
predtým svet nezažil toľko
objavov a technických vynálezov. Ľudskú silu a silu zvierat, vody a vzduchu, nahradili iné druhy energie. Na začiatku storočia znamenalo
veľký pokrok predovšetkým
použitie pary. Na konci storočia už boli bežné zariadenia s
elektrickým pohonom. S novými druhmi energie sa zákonite vyvíjali aj mechanické
zariadenia, stroje. Každý si
pod pojmom „stroje v 19. storočí“ predstaví najmä vlaky,
železiarne, oceliarne, zámorské parníky. Veľký rozmach
zaznamenala aj chémia.
Strojom, ktorý sa v druhej
polovici 19. storočia rozšíril do
nespočetne mnohých domácností na celej zemeguli, bol
šijací stroj. Je neuveriteľné, že
sa objavil aj v pomerne chudobných domácnostiach. V čase, keď bola výroba konfekčného tovaru ešte len novinkou, sa
šilo najmä doma, obyčajne aj z
doma vyrobenej tkaniny a s
doma pradenými niťami. Šijací
stroj šitie odevov neuveriteľne
urýchlil a umožňoval oveľa
presnejšie a „elegantnejšie“
šitie, než aké bolo možné voľnou rukou (česť výnimkám!).
Najmä vďaka šijací strojom sa
rozšírila aj priemyselná výroba
nití. V Prešporku množstvo
ľudí zamestnávali hneď dve
„cvernovky“ súčasne.
Isaac Merritt Singer, Američan
židovského nemeckého pôvodu, ktorý začal kariéru ako príležitostný herec, prišiel pred
rokom 1850 na nápad, ako
zmechanizovať proces šitia.
Údajne s malým požičaným
obnosom skonštruoval prvý
funkčný šijací stroj, ktorý si dal
1851 v USA patentovať, a s
priateľom (ktorý mu peniaze
pôvodne požičal) založili spoločnosť na výrobu šijacích strojov. Spoločnosť Singer Manufacturing Company bola už v
roku 1853 nečakane zisková.
Na svetovej výstave v Paríži v
roku 1855 získal šijací stroj
značky Singer prvú cenu.
V tom istom roku vymyslel

Prisťahovalci
mali smolu, do
spolku nesmeli

I. M. Singer spôsob predaja
svojich výrobkov zákazníkom
na splátky, čím umožnil nečakane mnohým klientom kúpiť
si jeho stroj. Výrobu preniesol
aj na európske územie. Živnostenské povolenie pre územie
rakúskeho cisárstva získala
spoločnosť v roku 1886.
Už v roku 1883 predával šijacie stroje značky The Singer
Manufacturing Company v
Prešporku obchodník G. Neidlinger na Laurinskej (Lorenzerthorgasse) ulici 5. Na tej
istej ulici predávali šijacie stroje ešte najmenej dvaja iní
obchodníci. Nie je uvedené, či
aj oni predávali výrobky firmy
Singer. Pravdepodobne nie.
Medzi rokmi 1895 a 1905 sa
predajňa presťahovala (bez
pána Niedlingera) na adesu
Lörinczkapu-utca 10, teda do
domu oproti, ktorý patril pani
Ide Kischker, dedičke majetku
Motešických. Dom má dnes
adresu Laurinská 8 a je známy
ako palác Motešických. Tam sa
obchod nachádzal až do znárodnenia v roku 1948.
Stroje sa kompletizovali z
dovážaných súčiastok v dielni
v juhovýchodnom kúte dvora.
Vlastný šicí mechanizmus tam
pripevnili na pracovný stôl so
šliapacím mechanizmom a
remeňovým prevodom, ktoré z
prefabrikovaných liatinových
dielcov zostavovali priamo v
dielni. Dielňa bola neskôr upravená na garáž služobných aut
Slovenskej hypotečnej a komunálnej banky, ktorá objekt kúpi-

la, neskôr Investičnej banky.
Pri ulici, vľavo od brány, bola
elegantná rozsiahla predajňa.
Za ňou na prízemí východného
krídla objektu, bola „učebňa“.
Mladé dámy tam v rýchlych
kurzoch zaúčali, ako pracovať
na šijacom stroji. Krajčírky
nepracovali len pre svoju osobnú potrebu a nie iba u seba
doma. Bývalo zvykom, že krajčírky prichádzali šiť do cudzích
domácností. Vlastný stroj si so
sebou nosiť či voziť nemuseli.
Pracovali, šili, na stroji zákazníčky – domácej panej.
Zachovaná fotografia z obdobia medzi rokmi 1920 a 1924
bola suvenírom jednej z frekventantiek kurzu. Odfotografoval ich fotograf Eduard Novák,
ktorý sídlil na Novomestskej
(Blumentálskej) ulici 2. Na
reklamnej tabuli v popredí je
uvedené zmenené meno spoločnosti ako Singer Sewing
Machine Company a skomolené meno ulice v poslovenčenej
forme Laurenská. Ani jedna z
odfotografovaných frekventantiek kurzu pravdepodobne
nehovorila ani jedno slovo po
slovensky.
Počas I. svetovej vojny a tesne
po nej mala Singer Company
ešte jednu reprezentačnú predajňu na prízemí objektu, kde je
dnes Miestny úrad BratislavaStaré Mesto (Vajanského nábr.
3, vpravo od vstupu). Bolo to
mimoriadne výhodné miesto.
Presne oproti stál totiž od roku
1914 pavilón konečnej stanice
elektrickej železnice, ktorá spájala mesto s Viedňou (Pressburger Bahn).
Štefan Holčík
Foto: archív autora

Prešporok býval akoby oázou
pokoja uprostred pustošenia,
ktoré postihovalo jeho okolie
nielen počas tureckých čias, ale
aj po nich. Často pod ním táborili nepriateľské armády, a tak
sa nespoliehal len na svoje
mocné kamenné hradby.
Už pred 16. storočím vznikol v
Prešporku strelecký spolok, ktorý
zabezpečoval vojenský výcvik
mešťanov pre potreby domobrany. Bola to vtedy európska novinka, ktorú mesto zavádzalo medzi
prvými, poučené neradostným
osudom podmanených uhorských
miest. Strelecký spolok bol osožná, ušľachtilá a atraktívna inštitúcia. Mala pevnú organizáciu a
spravodlivé reguly, lebo si na
svoje čelo každoročne volila starejších, z ktorých len jedného
smela delegovať mestská rada, i
keď sa všetci jej členovia medzi
strelcov hrdo hlásili. Strelecký
spolok slovutných Prešporčanov
si dal schváliť od magistrátu štatút, ktorý nepripúšťal členstvo ani
tých najbohatších, najurodzenejších prisťahovalcov. Členmi sa
mohli stať až ich dospelé deti, ak
sa narodili v Prešporku.
Hlavnou úlohou roka bolo usporiadanie verejnej prehliadky
vyzbrojenosti a bojovej schopnosti občanov vlastniacich ručné
zbrane. Bývali to parádne strelecké preteky, uskutočnené zväčša za
hradbami mesta. Svoje jarmočné
šiatre tu mali puškári i bambitkári, mušketieri varili v kotliskách
divinový guláš, na obrovskom
ražnisku opekali mladého vola, na
menších prasce a barany, muzikanti vyhrávali do tanca. Prizerať
sa prišiel celý Prešporok i ľudia z
ďalekého okolia.
Zatrúbili surmity a chlapci oblečení ako panoši ukazovali zástupom prekrásne maľované terče.
Potom ich postavili na stojany,
vyhnali ľudí spoza nich a mohlo
sa začať so súťažnou streľbou. Z
rozptylu stôp možno usúdiť, že
často súťažili aj strelci veľmi sviatoční.
Peter Ševčovič
Z kuchyne starého
Prešporka (krátené)
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Bratislava, teš
sa!, vyzýva ju
Bobby McFerrin
STARÉ MESTO
Zabudnite na všetko, čo ste
doteraz počuli! V Bratislave
predvediem jedinečnú improvizovanú šou. Odkazuje všetkým
fanúšikom slávny Bobby
McFerrin, ktorý po rokoch
opäť navštívi hlavné mesto.
Vynikajúci džezman plánuje
zaujať publikum svojím štvoroktávovým hlasom. Keďže jeho
vystúpenia sú vždy neopakovateľným zážitkom, ani sám si
zatiaľ nie je istý, čo slovenské
publikum uvidí a počuje. O svojom talente famózny hudobník
hovorí ako o dare od Boha a hlas
mu podľa jeho slov chráni príroda. Jediným cieľom Bobbyho
McFerrina je robiť poslucháčom
radosť. Slávny umelec je hviezdou na hudobnom nebi vyše tridsať rokov. Počas tohto obdobia
získal desať cien Grammy, prvú z
nich už v roku 1985 za pieseň
Another Night in Tunisia. Šesťdesiatšesťročný umelec stále aktívne vystupuje, jeho koncert si
môže vychutnať aj slovenské
publikum, v Starej tržnici vystúpi
15. júna 2016.
(ts)

vyjdú o 2 týždne
16. júna 2016
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Pán prsteňov bude pre milovníkov
filmu, ale aj symfonickej hudby
PETRŽALKA
Netradičné spojenie, oscarová
hudba a veľkolepá projekcia
čaká fanúšikov trilógie Pán
prsteňov 20. júna v Bratislave.
Hudbu, za ktorú získali tvorcovia filmu Oscara, naživo
zahrá a zaspieva 250-členný
symfonický orchester a zbor.
Legenda o prsteni znovu ožije
na gigantickom filmovom plátne, ktoré bude inštalovať špeciálny tím. Má totiž 150 štvorcových
metrov a na Slovensku zatiaľ
diváci takú veľkú projekciu nevideli. Pôjde o trojhodinový koncert, počas ktorého návštevníci
uvidia celý film, no na rozdiel od
kina, so živým hudobným sprievodom. „Voľba padla na Plzenskú filharmóniu, ktorá je známa
svojím vysoko profesionálnym
prístupom. Okrem nich sa predstaví Kühnov detský zbor a
Vysokoškolský umelecký zbor
Karlovej univerzity,“ povedala
PR manažérka projektu Jana
Tuhá a dodala: „Tento detský
zbor je vo svete mimoriadne
uznávaný. Vystupoval napríklad
v milánskej La Scale či newyorskej Carnegie Hall.“
Pán prsteňov - Spoločenstvo
prsteňa bude vďaka netradičnému spojeniu filmu a koncertu
zážitkom nielen pre milovníkov
Tolkienovej trilógie, ale aj symfonických orchestrov.
Howard Shore, ktorý je autorom

filmovej hudby a získal za ňu
spomínaného Oscara, používa
nástroje a štýly doslova z každého kúta sveta. O to zaujímavejšie bude vypočuť si ich prevedenie orchestrom. Plzenskú
filharmóniu si zvolila priamo
americká produkcia, ktorá má na
výber interpretov mimoriadne
vysoké nároky.
V Bratislave sa predstaví stovka
hudobníkov pod vedením dirigenta Davida Reitza. Sólistkou
bude Clara Sanabras, ktorej
meno je vo svete filmovej hudby

dobre známe. „Naspievala napríklad soundrack k trháku The
Hobbit alebo Snehulienka a
lovec. Clara je veľmi pôvabná
speváčka, narodila vo Francúzsku, vyrastala v Barcelone, no
napokon sa z nej stala Londýnčanka. V jej žilách koluje krv
indiánskeho kmeňa Siouxov,“
prezradila Jana Tuhá.
Projekcia a koncert Pán prsteňov
– Spoločenstvo prsteňa sa uskutoční 20. júna 2016 o 18.30 h v
Incheba Expo aréne.
(jt)
Foto: xlpromotion

Trieda A už od 19 990 €
Pripravená na novú generáciu

Trieda A: kombinovaná spotreba paliva 7,3 – 3,5 l/100 km; kombinované emisie CO2 171 – 89 g/km.
Informáciu o dobe platnosti tejto ponuky nájdete na stránke www.tvojmercedes.sk
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Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk
prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk
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Devínu pomôžu
zapojiť sa do
elektronizácie
DEVÍN
Bratislavská samospráva spustila elektronizáciu svojich služieb, do ktorej sa zapojili takmer všetky mestské časti.
Mestská časť Devín sa nemohla
zapojiť do projektu z dôvodu
nútenej správy.
Mestská časť Devín vzhľadom na
to, že je v nútenej správe, nemohla byť prijímateľom pomoci zo
štrukturálnych fondov EÚ, z ktorej bol projekt elektronizácie služieb hradený. Ďalšie dve nezapojené mestské časti majú tiež
záujem pridať sa k systému.
Hlavné mesto preto v súčasnosti
pripravuje partnerskú zmluvu s
mestskými časťami Devín, Staré
Mesto a Petržalka, ktorá umožní
ich zapojenie do projektu a obyvateľom týchto mestských častí
umožní využívať elektronické
služby naozaj plnohodnotne. V
prípade Devína mesto uhradí aj
náklady súvisiace s integráciou a
udržateľnosťou projektu. (kk)
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Náhradné byty v Dúbravke vyvolali
kritiku obyvateľov mestskej časti
DÚBRAVKA
V Dúbravke sú v podstate
všetci proti a nikto ich
nechce. Náhradné byty pre
ľudí z reštituovaných domov,
prevažne Staromešťanov.
Dúbravčania ich nechcú, lebo
nové bytovky im zaberú miesto
na parkovanie, zahustia lokalitu, okrešú zeleň, nechcú ich
ani obyvatelia z reštituovaných domov, lebo to nepovažujú za riešenie ich problému,
nechce ich ani vedenie Dúbravky, ktoré tak čelí kritike, a
musí sa postarať napríklad o
náhradné parkovanie, no a
nechce ich ani samotný magistrát, ktorý ide náhradné byty
stavať.
To ukázala verejná debata pod
názvom Na slovíčko so starostom o náhradných bytoch,
ktorú zorganizovalo vedenie
mestskej časti.
Napriek tomu sa náhradné byty
v Dúbravke stavať budú.
Zákon totiž hovorí, že mesto

musí do konca roku 2016
zabezpečiť náhradné nájomné
bývanie pre 580 žiadateľov,
ktorým na to vyplýva zo zákona
nárok, inak bude musieť preplácať žiadateľom rozdiel medzi
regulovaným a trhovým nájomným, čo predstavuje sumu asi
štyri milióny eur ročne. Mesto
musí teda začať s výstavbou čo
najskôr, termín však už teraz
nestíha. Dva projekty bytových
náhrad pre ľudí z reštituovaných domov sú plánované v
Dúbravke, na Ulici Na Vrátkach, kde má pribudnúť do 116
bytov a v lokalite Pri kríži,
kde sa má stavať 68 bytov. Ide o
pozemky hlavného mesta, obe
určené na bytovú zástavbu či
občiansku vybavenosť.
Niekoľkohodinová búrlivá debata sa však skončila zmierlivo
a snahou o kompromis. Má
vzniknúť pracovná skupina z
aktívnych obyvateľov Dúbravky z okolia Ulice Pri kríži,
vedenia mestskej časti a samo-

správy, ktorá bude rokovať s
magistrátom o zmene navrhovaného projektu a úprave okolia. Obyvateľom najviac prekáža, že nový dom vyrastie na
parkovisku, čím zaberie parkovacie miesta obyvateľov a
navyše ho mesto postaví bez
podzemných garáži.
„S magistrátom sme už o viacerých návrhoch na úpravu
rokovali,“ povedal starosta
Dúbravky Martin Zaťovič. Ešte
pred verejnou debatou starosta s
magistrátom prerokoval, že parkovanie malo byť riešené na
zelených tvárniciach, upraví sa
zeleň a pribudnú aj parkovacie
miesta.
Vypustiť by sa malo aj plánované detské ihrisko pri parkovisku
a pred zariadením seniorov,
namiesto toho by mal magistrát
obnoviť súčasné ihrisko, ktoré
roky pustne a je vzdialené len
pár metrov. Ďalšie úpravy projektu majú byť vecou ďalších
sedení.
(lm)

Čo sa páči
obyvateľom
Karlovej Vsi?
KARLOVA VES
Takmer polovica obyvateľov
Karlovej Vsi je spokojná s kvalitou verejných priestranstiev.
Tretina si myslí, že je ich nedostatok. Aj takýto názor získala
mestská časť od obyvateľov
prostredníctvom dotazníka.
Bezpečne sa cíti v Karlovej Vsi
47 percent obyvateľov. Ak sa
však Karlovešťania necítia bezpečne, najčastejšie je to v noci na
ulici (68 %), na cestách v pozícii
chodca (47 %) a vodiča (18 %). S
možnosťou trávenia voľného
času športom je veľmi alebo skôr
spokojných 42 percent obyvateľov. S možnosťou trávenia voľného času kultúrne je veľmi spokojných alebo skôr spokojných 38
percent obyvateľov. S kvalitou
verejných priestorov na oddych je
úplne alebo skôr spokojných 47
percent obyvateľov. S ich množstvom je spokojných 34, nespokojných 33 percent Karlovešťanov.
(bh)

BRATISLAVA 4

BRATISLAVSKÉ NOVINY 11/2016

11

Nesúhlas s výstavbou komplexu Rínok Rača
RAČA
Mestská časť Rača ešte začiatkom minulého roku odporučila
ministerstvu životného prostredia nesúhlasiť s navrhovanou
realizáciou obytného komplexu
Rínok Rača a podala proti projektu námietky - viaceré z nich
však v záverečnom stanovisku
neboli zohľadnené.
Rača preto v máji podala proti
Záverečnému stanovisku Mini-

sterstva životného prostredia SR
rozklad (odvolanie).
„Naša požiadavka znížiť intenzitu
využitia územia vzhľadom na
charakter existujúcej zástavby a
väzby na historické prostredie
nebola akceptovaná. Naďalej
však na nej trváme,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský, podľa
ktorého samospráva nesúhlasí ani
so stanoviskom spracovateľa z
hľadiska hluku, ani so svetlotech-

nickým posudkom na existujúce
obytné domy v lokalite Plickova.
„Žiadame znovu preveriť správnosť uvedených záverov,“ vyhlásil Peter Pilinský.
Mestská časť vyjadrila námietky
aj proti výškovej stavbe A1 v juhozápadnej časti územia - podľa
vedenia Rače stavba svojimi proporciami nerešpektuje charakter
existujúcej výstavby na Ulici
Úžiny, vnáša do zástavby neprija-

teľný kontrast a vytvára pohľadovú bariéru na Malé Karpaty.
Starosta Peter Pilinský tiež apeluje na investora riešiť problém
miest v školách a škôlkach. „Tiež
žiadame riešiť dopravno-kapacitné zaťaženie ciest a križovatiek
pre rannú špičku.“
„Bude nutné vybudovať svetelný
priechod pre chodcov na križovatke Kadnárova ulica - Sadmelijská ulica ako vyvolanú investí-

ciu investora a navrhnúť opatrenia pre bezpečnosť cyklodopravy
v tomto úseku. Je potrebné osadiť aj nové prístrešky na zastávkach mestskej hromadnej dopravy a v maximálnej miere žiadame zabezpečiť opatrenia pred
zvýšeným hlukom počas výstavby, ako aj obmedzením času
výstavby počas pracovných dní,
víkendov a sviatkov,“ dodal starosta.
(em)

Na veku nezáleží! Bezplatný projekt Vnúčik je tu pre
všetkých, ktorí majú chuť vzdelávať sa v oblasti IT
Chceli by ste sa naučiť lepšie pracovať
s počítačmi, alebo máte doma aktívnych rodičov či starých rodičov, ktorí
by sa radi priučili novým technológiám? V digitálnej ére nie je miesto
pre generačné predsudky a aj seniori
môžu vyťažiť maximum z neustále sa
zvyšujúceho potenciálu online sveta.
V Poluse vedia, ako na to.
Zdokonaliť sa v počítačovej gramotnosti
im umožní špeciálny projekt Vnúčik,
ktorý sa uskutoční počas júna, v priestoroch Digipointu v Polus City Center pod
záštitou spoločnosti Learn2Code. Od 7.
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6. do 30. 6., každý utorok a štvrtok, vždy
od 10.00 - 12.00 budú k dispozícii
vyškolení IT poradcovia. Vítaní sú všetci s intenzívnym záujmom o dianie
naokolo, chuťou učiť sa nové veci a odhaľovať expanzívne rozmery kybersveta. Predchádzajúce skúsenosti s internetom nie sú pritom podmienkou.
Vyškolení IT poradcovia účastníkov na
kurze naučia: základy používania počítača, čo je to zložka a ako sa používa, ako
dodržiavať bezpečnosť na internete, ako
vyhľadávať na internete, ako si nahrať
fotky do počítača, ako si založiť e-mailo-

vú schránku, ako písať dokumenty a pracovať s Wordom, čo sú to sociálne siete
a ako využiť internet na komunikáciu
(Facebook a a Skype) i ďalšie IT zručnosti.
„Cieľom kurzu je zvýšiť komfort seniorov, pre ktorých práca s počítačom nie je
bežná záležitosť, a môžu mať preto
zábrany. Projekt spúšťame v súlade
s filozofiou Polusu počúvať potreby svojich zákazníkov, neustále im ponúkať
nové typy nadštandardného servisu, a v
neposlednom rade – myslieť pri tom na
všetky vekové kategórie,“ uviedla online

marketingová manažérka Polus City
Center Kristína Halová.
Inštruktori kurzu budú pripravení
odpovedať na doplňujúce otázky účastníkov a ponúknu im tak poradenstvo na
odbornej, pritom však zrozumiteľnej
úrovni s dôrazom na individuálny prístup. Vstup na akciu je bezplatný, laptopy budú k dispozícii priamo na mieste. Priestor Digipointu nájdete na 1.
poschodí v uličke medzi Food Courtom
a Cinema City.
Viac informácií a registrácie nájdete
na www.vnucik.sk
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Poslanci
sa postavili
proti výstavbe
RUŽINOV
Všetci mestskí poslanci za Ružinov požiadali na mestskom
zastupiteľstve primátora, aby
zrušil verejné obstarávanie na
zabezpečenie výstavby náhradných nájomných bytov na
Astronomickej ulici.
Podporili tak ružinovských miestnych poslancov, starostu Ružinova i obyvateľov danej lokality,
ktorí s výstavbou nesúhlasia.
„Chápeme potrebu hlavného
mesta vystavať náhradné nájomné byty pre ľudí z reštituovaných
bytov. Nesúhlasíme však s tým,
aby sa postavili na mestských
pozemkoch na Astronomickej a
na Čmelíkovej ulici. Utrpeli by
tým obyvatelia, ktorí tam žijú,“
objasnil Dušan Pekár, starosta
Ružinova. S výstavbou na Astronomickej ulici nesúhlasia ani obyvatelia danej lokality, ktorí spustili proti nej petíciu. Mestská časť
Ružinov pre zámer hlavného
mesta na výstavbu náhradných
nájomných bytov navrhla iné
lokality. „Pre hlavné mesto ide o
pozemok na Borodáčovej ulici, je
to spevnená plocha. Existujú aj
ďalšie vhodnejšie lokality. Nemohol by však zaznievať argument,
že nemáme čas zaoberať sa nimi,
lebo si vyžadujú zmenu územného plánu. Ide napríklad o pozemky na Bazovej ulici“ uviedol starosta Ružinova.
(ts)
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V uliciach obvodu pribudnú policajti,
vďaka zmenám v plánovaní služieb
RUŽINOV
Na poriadok v uliciach II. bratislavského okresu bude dohliadať viac policajtov. Počet
tabuľkových miest príslušníkov
mestskej polície sa pritom
nezvýšil, spravili sa však viaceré interné zmeny v spôsobe plánovania služieb, ktoré dovolia,
aby policajtov v uliciach bolo
viac. Viac okrskárov pôjde
napríklad aj do ulíc Vrakune a
Podunajských Biskupíc.
Úlohou okrskára je najmä dohliadať na verejný poriadok vo
svojom rajóne. Okrskári napríklad kontrolujú dodržiavanie
povinností majiteľov psov.
Zisťujú a evidujú, kde v obci sa
nachádzajú čierne skládky a kontrolujú čistotu v okolí kontajnerových stojísk.

V II. bratislavskom obvode
zatiaľ pôsobili šiesti okrskári:
dvaja v Podunajských Biskupiciach, po jednom v Trnávke, vo
Vrakuni, na Štrkovci, na Mlynských nivách. Od 1. júna budú v
rámci okrskovej stanice Ružinov
pôsobiť ôsmi okrskári, vo Vrakuni budú dvaja a v Podunajských
Biskupiciach traja. Na Okrskovej
stanici Ružinov pôsobí v súčasnosti 40 príslušníkov mestskej
polície. Pracujú v mestských častiach Ružinov, Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Od začiatku
mája riešili príslušníci mestskej
polície v týchto obvodoch vyše
450 udalostí. Najčastejšie išlo o
porušenie predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Pričom približne na
polovicu takýchto priestupkov

nás upozornili občania. Išlo
o prípady, keď bolo obsadené ich
parkovacie miesto, alebo im bol
zabránený vjazd do garáže.
Občania upozorňovali aj na
situácie, keď pre zle zaparkované auto nemohli použiť chodník
alebo priechod pre chodcov.
Poskytli nám aj informácie o
tom, že miesto vyhradené pre
zdravotne ťažko postihnutú
osobu využíva ten, kto na to
nemá oprávnenie. Mestskí policajti však pomáhali aj pri riešení
rušenia nočného pokoja alebo
zasahovali pri znečisťovaní detských ihrísk či školy.
Príslušníci mestskej polície kontrolovali aj dodržiavanie záverečných hodín podnikov a požívanie alkoholických nápojov na
verejnosti.
(ts)

MÁTE BOLESTI?
Zaçtvacie, koçné, srdcovocievne,
dýchacie, kēbové a iné?
Ponúkame novú pomoc - biorezonanÿné vyšetrenie DIACOM,
ktoré odhalí skutoÿnú prtÿLnu vášho problému
(mikroorganizmy, baktérie, parazity, plesne, chem. látky).
Navrhneme vám terapiu novými úÿLnnými biopreparátmi.
Bezbolestné odborné vyšetrenie od 15 eur je vhodné aj pre deti.

Info: 0911
0910 941
939 887
512
www.komhelp.sk

Ružinov ožije
počas Nášho
mesta farbami
RUŽINOV
Ružinov sa už piaty raz zapája
do akcie Naše mesto, ktorá sa
uskutoční 10. a 11. júna 2016.
Ide o najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe.
Bankári, úradníci, manažéri, programátori či zamestnanci pracujúci vo výrobe sa zmenia na záhradníkov, maliarov, alebo svoj čas
venujú seniorom a ľuďom s
postihnutím. „V rámci Nášho
mesta sme si pripravili pre dobrovoľníkov zaujímavé činnosti, zamerané na natieranie a čistenie
verejných priestranstiev. Na tých,
ktorí sa zapoja, čaká napríklad
aktivita s názvom Farebná cesta
na Mesiac. Novú podobu teda
dostane detské ihrisko na Mesačnej ulici, ktoré dobrovoľníci upracú a natrú na ňom hracie prvky a
mantinelové konštrukcie,“ prezradil starosta Ružinova Dušan
Pekár. Firemní dobrovoľníci
skrášlia aj psie výbehy na rohu
Parkovej a Syslej ulice a na
Astronomickej. Farebný náter
dostane detské ihrisko na Čmelíkovej ulici či plot pri miestnom
úrade na Mierovej. Menší „facelifting“ získa detské ihrisko na
Haburskej ulici, kde vznikne aj
farebná skalka z pneumatík. Cieľom ďalšej skupiny dobrovoľníkov zase bude vyčistenie cyklotrasy vo Vlčom hrdle.
(mš)

OBNOVME AJ VAGÓN SPOLOČNE
Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky
je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej
hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.
IBAN: SK32 0900 0000 0006 3550 5694, SWIFT: GIBASKBX
Variabilný symbol: 1913

mestskej hromadnej
a regionálnej dopravy

www.facebook.com/viedenskaelektricka
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Hviezdoslavovo
námestie bude
patriť deťom

Na Židovskej
majú na odpad
nové nádoby

STARÉ MESTO
Sobotné popoludnie 4. júna
2016 bude na Hviezdoslavovom
námestí patriť deťom. Mestská
časť Staré Mesto tu totiž pri
príležitosti Medzinárodného
dňa detí organizuje Staromestský deň detí s rytiermi.
V sobotu od 14.00 h budú môcť
deti zo Starého Mesta aj z okolia
spoznať stredoveké remeslá, uvidieť šermiarske zápasy a prezrieť
si stredoveké zbrane. Atmosféru
rytierskeho veku bude dotvárať
maľovanie rytierskeho trička, tvorivé dielne, maľovanie na tvár a
maľovanie na stojane. Chýbať
nebude ani detská strelnica, drevený kolotoč a cukrová vata.
Na programe sobotného popoludnia bude aj interaktívne divadielko O kvietkoch a zvieratkách, vystúpenie detí z Detského baletného štúdia, z La Dansa School a z
Rodiného centra Prešporkovo. V
stredovekej kuchyni si budú môcť
deti vyskúšať mletie múky a pečenie posúchov.
V prednej časti Hviezdoslavovho
námestia bude ten istý deň pripravený aj program pre dospelých.
Od 10.00 h tu bude totiž Dizajn
Market 2016, ktorý predstaví začínajúcich aj etablovaných dizajnerov, pre návštevníkov tohto dizajnového trhu budú pripravené
aj workshopy o dizajne a handmade.
(brn)

STARÉ MESTO
Vzhľadom na rekonštrukciu
komunikácie na Židovskej
ulici, spoločnosť OLO, a.s., po
dohode s mestskou časťou
Staré Mesto umiestnila pre
obyvateľov ulice náhradné
1 100-litrové zberné nádoby na
zmesový komunálny odpad.
Spoločnosť OLO prosí obyvateľov ulice, aby svoj odpad dočasne
vkladali do 1 100-litrových zberných nádob, ktoré sú umiestnené
oproti domu č. 21. Nádoby pri bytových domoch budú vyprázdnené po ukončení stavebných prác,
ihneď ako bude komunikácia pre
zvozovú techniku prejazdná. Z
uvedeného dôvodu nie je vhodné,
aby obyvatelia Židovskej hádzali
domový odpad do nádob pri svojich bytových domoch.
„Staré Mesto víta prístup spoločnosti OLO, ktorá problém s odvozom komunálneho odpadu vyriešila podobne, ako to robí aj na
iných uliciach, kde pre rekonštrukciu nie je možný zvoz
odpadu priamo od bytových či od
rodinných domov. Obyvateľom
Židovskej sa ospravedlňujeme za
dočasný diskomfort, ktorý je spôsobený komplexnou rekonštrukciou chodníkov a vozovky na ich
ulici. Organizácia stavby bola
zvolená tak, aby boli práce ukončené čo najskôr,“ uvádza sa vo
vyjadrení Starého Mesta. (brn)
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