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Určite sa nestihne nároč-
ná rekonštrukcia strechy ZŠ 
na Mudroňovej. Otáznik za-
tiaľ visí nad oknami základ-
ných škôl na Hlbokej a Jesen-
ského a tiež Materskej ško-
ly na Kuzmányho. Všetky sú 
zapísané v zozname kultúr-
nych pamiatok, preto pamiat-
kari nesúhlasili s ich náhra-

dou za plastové. Do náročnej 
repasácie drevených – aj sto-
ročných – okien sa však fir-
mám príliš nechce.

„Pomerne veľký rozsah 
prác sa uskutoční v auguste 
v jedálni a výdajni stravy v ZŠ 
na Jesenského. Suterénnu je-
dáleň, ktorú doteraz vyhrievali 
v zimnom období len elektric-

ké radiátory, napojíme na ko-
tolňu. Nevyhnutné je vybudo-
vanie výťahovej plošiny, aby 
sa dovážaná strava mohla 
dopraviť do výdajne,“ priblíži-
la Dana Poliačiková z inves-
tičného oddelenia miestneho 
úradu jednu zo svojich najná-
ročnejších prázdninových ak-
cií. Teší sa z už hotovej stre-
chy na Podjavorinskej, pred 
sebou má ešte rekonštruk-
ciu telocvične na Škarniclovej 
a kotolne na Gorazdovej.

Vrásky na čele pracovníkov 
investičného oddelenia robí 
strecha telocvične ZŠ na Du-
bovej. „Konštrukcia je sko-
rodovaná, bude ju treba vy-
meniť, rovnako všetko, čo je 
oplechované. Potom urobiť 
izolácie a podhľad v telocvič-
ni, následne opraviť omietky 
a vymaľovať,“ zhrnul vedúci 
oddelenia Ing. Peter Borecký. 
V auguste príde na rad stre-
cha ZŠ na Škarniclovej, do-
vtedy sa však treba dohodnúť 
na postupe s pamiatkarmi,

(Pokračovanie na str. 4)

Rozpálené ulice od 14. júla ochladzuje mestská časť Bratis
lavaStaré Mesto vodou z cisterien. Keď sa teploty vzdu
chu vyšplhali nad 30 stupňov, starosta Andrej Petrek dal 
príkaz na polievanie ulíc. V centre Bratislavy sa kropí dva
krát denne (na snímke polievanie Hviezdoslavovho námes
tia), ostatné komunikácie v správe Starého Mesta (III. a IV. 
triedy) kropia cisterny raz denne. Polievanie bude pokračo
vať, keďže meteorológovia predpovedajú, že horúčavy ne
poľavia.

Komáre pijú krv a peniaze
Dunaj a Morava, ktoré sa vyliali z korýt, ale aj 
striedavé daždivo-slnečné počasie vytvorili ideálne 
podmienky pre premnoženie komárov. V druhej 
polovici júna sa takmer nedalo vyjsť von a už 
vôbec nie do prírody. Zo zelene sa na ľudí vrhali 
celé kŕdle komárov. Od útokov ich neodradili ani 
repelenty.

Na území Starého Mesta 
sa snažila postrekmi zmierniť 
kalamitnú situáciu od 22. jú-
na spoločnosť CHEMIX-D, 
s. r. o., ktorá je zmluvným do-
dávateľom pre hlavné mesto 
Bratislavu.

„Používame KONTAKT – 
ekologický, účinný pyretroid-
ný prípravok na ničenie komá-
rov. Koncentrát je formulovaný 
vo vodnej mikroemulzii, ktorej 
častica je tisíckrát menšia než 

klasická emulzia. Neobsahu-
je zdraviu škodlivé a príro-
du zaťažujúce organické roz-
púšťadlá. Aplikovaný roztok je 
v nízkej koncentrácii (2 dl/ha) 
a rýchlo sa rozkladá na ne-
škodné látky. Neohrozuje ry-
by, plazy a obojživelníky, še-
trný je aj k necielenému hmy-
zu. Je neškodný pre domáce 
zvieratá,“ priblížil riaditeľ spo-
ločnosti Zdeno Jaško.

(Pokračovanie na str. 2)

Začali sa práce 
na dotvorení
pamätníka

Informácia o dočasnom 
u za tvo rení Fajnorovho nábre-
žia v prvej polovici júla vyslala 
na verejnosť jednoznačný sig-
nál: Rozbehli sa práce na do-
tvorení Pamätníka českoslo-
venskej štátnosti podľa po-
žiadavky Pamiatkového úra-
du SR. Odhalený bude 28. ok-
tóbra t. r. pri príležitosti výročia 
vzniku Československej re-
publiky.

Ako sme už informovali, so-
cha prvého československé-
ho prezidenta T. G. Masaryka 
sa bude na základe výsledkov 
verejnej súťaže odlievať v Br-
ne za cenu 17 160 € s DPH 
(necelých 517 000 Sk).

(Pokračovanie na str. 2)

Škôlky v lete
Mestská časť (MČ) Brati-

slava-Staré Mesto podľa § 2 
ods. 6 vyhlášky Ministerstva 
školstva SR č. 306/2008 Z. z. 
o materskej škole prerušu-
je prevádzku materských škôl 
v čase letných prázdnin takto:

V júli 2010 sú na území MČ 
otvorené škôlky na Javorin-
skej 9, Karadžičovej 51, My-
javskej 22 a Vazovovej 16.

V auguste budú k dispozícii 
materské školy na Gorazdo-
vej 6, Malej 6 a Tabakovej 10.

Vraky áut
končia v Zohore

Ďalšie tri vraky, ktoré za-
berali na Holekovej, Poľnej 
a Krížnej parkovacie mies-
ta, skončili pred pár dňami 
na parkovisku spoločnosti Au-
to AZ v Zohore. Pokyn na ich 
odtiahnutie dala mestská časť 
(MČ) Bratislava-Staré Mesto. 
Rovnako skončí ročne okolo 
20 až 25 opustených áut, kto-
rým chýbajú evidenčné čís-
la. Deje sa tak aj vďaka upo-
zorneniam Staromešťanov,

(Pokračovanie na str. 2)

Cez prázdniny sú v školách stavbári
Stovky tisíc eur si počas prázdnin vyžiadajú 
rekonštrukcie a opravy v materských a základných 
školách. Už dnes sa vie, že nie všetko, čo si 
mestská časť (MČ) naplánovala, bude možné aj 
urobiť.

Pre vyše 2 500 
žiakov 8 základ
ných škôl v MČ 
Staré Mesto sa 
začali 1. júla let
né prázdniny. 
Pred odchodom 
z tried si prevzali 
vysvedčenia. Pr
váci na Jesen
ského od staros
tu MČ Andreja 
Petreka.

Druhú parkovaciu oblasť 
označia v auguste
Nový parkovací režim sa začína postupne 
uplatňovať v 1. parkovacej oblasti počnúc piatkom 
23. júla.

V tento deň bude odhalené 
nové zvislé a dopravné zna-
čenie na uliciach Chorvátska, 
Justičná, Lužická, Moskov-
ská, Poľná, Poľská, Sasinko-
va a Šoltésovej.

V nasledujúcich dňoch 
hliadky Mestskej polície a po-
verení pracovníci miestne-
ho úradu budú na týchto uli-
ciach upozorňovať prostred-

níctvom kartičiek za stieračmi 
tých vlastníkov vozidiel, ktorí 
na parkovacích boxoch stoja 
neoprávnene – teda bez par-
kovacej karty. Pre Staromeš-
ťanov to bude nepriamy po-
kyn, aby si kartu prišli čo naj-
skôr vybaviť, pre ostatných,
aby odstavili svoje auto mimo 
vyhradených miest pre držite

(Pokračovanie na str. 2)
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(Dokončenie zo str. 1)
ľov kariet. Po niekoľkých týž-
dňoch sa začne aj s represiou 
- odťahovaním áut.

V poslednom júlovom týž-
dni spoločnosť Sates inštalu-
je dopravné značenie na uli-
ciach Bernolákova, Wilsono-
va, Májkova, Fazuľová, Škol-
ská, Slovanská, Blumentál-
ska a Námestie M. Benku a 
a Kmeťovo námestie – tie sú 
ešte súčasťou 1. parkovacej 
oblasti.

V auguste bude v prácach 
pokračovať v 2. parkovacej 
ob lasti. Zahŕňa ulice Anen-
ská, Belopotockého, Be ne-
dik ti ho, Björnsonova, Čajkov-
ské  ho, Jozefská, Kýčerské-
ho, Le hotského, Leškova, 
Po vraz nícka, Škovránčia, 
Ta ba ková, J. Kronera a Zá-
hreb ská.

Parkovacie karty si 
do 25. júla prišlo vybaviť 
na Pracovisko prvého kon-
taktu miestneho úradu na Va-
janského nábreží 3 okolo 500 
obyvateľov Starého Mesta. 
Najviac ich prichádza počas 
stránkových dní – v pondelok 
a stredu. Pracovisko je však 
otvorené každý deň od 8. h. 
Pokiaľ sa teda Staromešťania 
chcú vyhnúť čakaniu, môžu 
využiť aj ostatné dni v týždni 
v čase úradných hodín.

Odporúčame Sta ro meš ťa-
nom, aby si žiadosť o vyda-
nie parkovacej karty vydá-
vanej MČ stiahli z internetu 
a vopred ju vyplnili. Nebudú 
tak zdržiavať ostatných ča-
kajúcich. Žiadosť dostanú aj 
priamo na Pracovisku prvého 
kontaktu. Priniesť a priložiť 
k nej treba kópiu osvedčenia 
o evidencii motorového vozid-
la, ktorá ostane na úrade. Os-

tatné dokumenty – o ktorých 
sme informovali pred 1. jú-
lom, keď sa začali karty vydá-
vať, treba poskytnúť iba k na-
hliadnutiu (podrobnejšie in-
formácie sú na internetovej 
stránke www.staremesto.sk).

Rezident – držiteľ parkova-
cej karty – je oprávnený za-
parkovať svoje vozidlo na vy-
značených boxoch. V 1. par-
kovacej oblasti ich je 747, os-
tatní motoristi, napr. návštev-
níci, zamestnanci rôznych 
firiem či podnikatelia, tu ma-
jú k dispozícii 248 miest. Pre 
materské školy, taxi, hotely 
a kultúrne centrum na Škol-
skej je k dispozícii v oblas-
ti dovedna 13 miest, ďal-
ších 31 pre držiteľov preuka-
zov Zdravotne ťažko posti-
hnutý (ZŤP). Celkom je v tej-

to oblasti na komunikáciách 
III. a IV. triedy v správcovstve 
MČ časti vytvorených 1 039 
parkovacích miest.

POZOR! Tieto parkovacie 
karty neplatia v zóne s ob-
medzeným státím spravo-
vanej a. s. BPS Park.

Staromešťania, ktorí sú 
držiteľmi parkovacích kariet 
BPS Park, však môžu rovna-
ko ako všetci občania prihlá-
sení k trvalému pobytu v Sta-
rom Meste požiadať o vyda-
nie karty mestskej časti. Mu-
sia však zvážiť, či ju naozaj 
potrebujú. Význam má najmä 
pre tých, ktorí v parkovacej 
oblasti bývajú alebo pracujú, 
prípadne tu často navštevujú 
svojich blízkych. Karta sa vy-
dáva na rok a stojí 10 € (cca 
300 Sk).

(Dokončenie zo str. 1)
Prvý pozemný postrek sa 

v Starom Meste vykonal vý-
nimočne aj v Hors kom par-
ku, čo bežne nie je prípustné. 
Spoločnosť CHEMIX-D ho 
ďalej aplikovala v obytných 
zónach a na priľahlých plo-
chách – možných liahniskách 
komárov. Zamerala sa najmä 
na miesta, z ktorých sa ľudia 
úpenlivo dožadovali pomoci.

Jeden zo Staromešťanov 
položil otázku, či nebolo tre-
ba urobiť preventívne postre-
ky proti komárom, aby ľudia 
netrpeli.

„Preventívne sa dajú vy-
hľadávať liahniská, no v situ-
ácii, v akej sa ocitla Bratisla-
va tento rok, ich bolo nekon-
trolovateľne veľa. V podsta-
te sa na liahnisko premeni-
la každá mláka, ktorá ostala 

po daždivom období,“ reago-
val Z. Jaško.

Ako ďalej povedal, postre-
ky sa pritom nedali pre zmeny 
počasia robiť súvislo. „Pri ka-
lamite je dobre kombinovať 
pozemné zásahy s celoploš-
nými leteckými. Pravda, čosi 
to stojí. Treba však vedieť, že 
komáre nepoznajú hranice. 
Do Bratislavy prilietali zo su-
sedstva, pri vetristom počasí 
za deň prekonajú aj 10-kilo-
metrové vzdialenosti.“

Vážnosť situácie si ten-
to mesiac zrejme uvedomili 
starostovia, primátori a pred-
seda samosprávneho kra-
ja. Dôkazom toho sú júlové 
kombinované zásahy. Z roz-
počtu mestskej časti Bratis-
lava-Staré Mesto na ne bo-
lo uvoľnených 40 000 € (vyše 
1,2 mil. Sk).

Komáre pijú krv a peniaze

(Dokončenie zo str. 1)
Rozoberanie podstavca, 

na kto rom stál lev, a vybu-
do va nie nového, nižšie-
ho, pod Ma sarykovu sochu, 
zverila MČ Bratislava-Sta-
ré Mesto spoločnosti Gamix. 
Vychádzala pritom z výsled-
kov troch verejných súťaží:
- kamenárske práce na sta-
rom a novom podstavci,
- zbúranie starého podstav-
ca,
- vybudovanie nového pod-
stavca vrátane osadenia so-
chy a celkovej úpravy pamät-
níka.

Všetky tri súťaže sa usku-
točnili formou elektronickej 
aukcie. Zapojili sa do nej do-
vedna tri spoločnosti, kto-
ré ceny postupne znižova-
li doslova o centy. Niekoľko-
hodinový maratón napokon 
zdolala s najlepším výsled-
kom – najnižšími cenami – 
spomínaná spoločnosť Ga-
mix. Kamenárske práce uro-

bí za 19 573,13 €  (zhru-
ba 590 000 Sk), búracie 
za 95 054,92 € (2,864 mil. 
Sk) a nový pylón vráta-
ne dokončovacích prác 
za 7 726,92 € (232 781 Sk – 
všetky ceny sú s DPH). Vďa-
ka elektronickej aukcii sa po-
darilo výslednú cenu poriad-
ne skresať – na 122 355 € 
s DPH (3,686 mil. Sk). Pripo-
meňme, že pôvodne sa len 
zbúranie starého podstav-
ca odhadovalo na 120 000 € 
(vyše 3,615 mil. Sk).

Dotvorenie pa mät níka má 
stáť dovedna vyše 139 500 € 
(vyše 4,2 mil. Sk). Dary ob-
čanov a občianskych zo sku-
pe ní predstavovali ku kon-
cu júna 44 400 € (takmer 
1,34 mil. Sk). Posielať ich 
ešte stále možno na účet 
č. 1526012/0200, variabil-
ný symbol 3793700. Viac in-
formácií o darcovstve a da-
rovacej zmluve je na stránke 
www.staremesto.sk.

Začali sa práce na dotvorení...

(Dokončenie zo str. 1)
ktorým sa nepáči, že uličné 
parkovacie miesta v blízkosti 
ich bytov dlhodobo obsadzu-
jú nepojazdné či nepoužíva-
né autá.

Za vrak však možno pova-
žovať iba také vozidlo, na kto-
rom nie je umiestnené ani 
jedno evidenčné číslo. Vtedy 
mestská časť postupuje pod-
ľa zákona o odpadoch. Pros-
tredníctvom Verejnej tabu-
le umiestnenej na Medenej 2 
(je aj na internetovej stránke 
www.staremesto.sk) a ozna-
mu priamo na vozidle vyzve 
majiteľa vozidla, aby s ním 
do 30 dní urobil poriadok.

Ten môže sám osloviť 
zmluvnú spoločnosť mest-
skej časti Auto AZ a odviezť 
jej svoje auto. V takom prípa-
de od nej dostane 33,19 € (1 
000 Sk). Ak to však neurobí 
do stanovenej lehoty, vyzve 
spoločnosť Auto AZ mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto. 
Vrak skončí v Zohore, kde sa 
cez číslo motora alebo karo-
série snažia zistiť jeho vlast-

níka a skontaktovať sa s ním. 
Ak sa to nepodarí, po roku by 
mal Obvodný úrad životného 
prostredia v Bratislave vydať 
rozhodnutie o jeho zošrotova-
ní. Pokiaľ sa v priebehu roka 
majiteľ ohlási s tým, že chce 
auto späť, musí uhradiť nák-
lady za odťah a parkovanie 
v Auto AZ.

Pomerne často sa na MČ 
obracajú Staromešťania s po-
žiadavkou na zlikvidovanie 
auta, ktoré má však evidenč-
né číslo umiestnené vnútri 
za sklom. Takéto vozidlo ne-
možno považovať za vrak, 
preto ho mestská časť nemô-
že nechať odtiahnuť. Snaží 
sa preto zistiť vlastníka a ná-
sledne ho vyzve, aby uvoľ-
nil verejný priestor určený 
na krátkodobé parkovanie.

Druhú parkovaciu oblasť
označia v auguste

Do 25. júla si prišlo vybaviť parkovacie karty na Pracovisko pr
vého kontaktu miestneho úradu na Vajanského nábreží 3 oko
lo 500 obyvateľov MČ BratislavaStaré Mesto.

Vraky áut končia v Zohore

Zničené 
upravujú

Návštevníci Námestia slo-
body sa obrátili na miestny 
úrad Staré Mesto a na magis-
trát s tým, že v dolnej časti 
námestia neznáme osoby de-
vastujú bývalé prevádzky slu-
žieb. Ako sa pri preverova-
ní ukázalo, na základe ohla-
sovacích prác z mája 2008, 
ktorých termín vykonateľ-
nosti bol na základe žiados-
ti predĺžený, začal tu staveb-
né a udržiavacie práce vlast-
ník priestorov, a. s. Green-
light NCR. „Stavby sme oplo-
tili a okolie vyčistili,“ oznámil 
začiatkom júla 2010 staro-
mestskému úradu zástupca 
spoločnosti.

Vybúraním časti nenos-
ných deliacich priečok a vy-
murovaním nových dôjde 
k čiastočnej zmene dispozície 
priestorov. Vymenia sa pre-
skle né časti fasády, strešná 
krytina a hydroizolácia stre-
chy a exteriérový obklad.

Po obnovení priestorov je 
nádej, že sa v dolnej časti 
parku prestane grupovať po-
píjajúca mládež. Najmä po ví-
kendoch tu bolo množstvo 
fliaš od alkoholu a stovky ci-
garetových ohorkov.

V nemocniciach chýba krv
Bratislavská organizácia Slovenského Červeného 

kríža v spolupráci s Národnou transfúznou 
službou sa obracia na občanov s prosbou 

o pomoc pri darovaní krvi. Tradične každé leto 
pociťujú bratislavskí zdravotníci nedostatok tejto 

nenahraditeľnej tekutiny. Havárie, úrazy či choroby 
si však nevyberajú, neraz poznačia aj prázdninový 
a dovolenkový čas, keď väčšina z nás oddychuje. 

Vítaný je každý darca bez ohľadu na krvnú skupinu.
V Bratislave je možné darovať krv na týchto 

pracoviskách Národnej transfúznej služby SR:

NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinov, 
Ružinovská 6, 820 07 Bratislava – odberové 

a spracovateľské centrum, v pondelok až piatok 
od 7. do 12. h, v utorok do 15. h.

Evidencia darcov krvi: +421(2)59103060
Kontakt: MUDr. Klára Sviteková: +421(2)59103051

NTS SR Bratislava, pracovisko Kramáre, 
Limbová 3, 833 14 Bratislava – odberové 

centrum, v pondelok až piatok od 7. do 11. h, 
v piatok do 12. h. 

Evidencia darcov krvi: +421(2)59103026 
Vyšetrovňa darcov krvi: +421(2)59103025
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Podľa vyhlášky, ktorou sa 
vykonáva zákon o ochrane 
prírody a krajiny, sa „rez ži-
vých konárov listnatých dre-
vín s priemerom viac ako 
5 cm vykonáva vo vege-
tačnom období od 1. apríla 
do 30. septembra, najmä v je-
ho prvej polovici, s výnimkou 
obdobia tvorby nových lis-
tov...“. Ako ďalej uvádza tento 
právny predpis pre mestskú 
časť záväzný, „v inom ako ve-
getačnom období možno ta-
ký rez vykonávať len v prí-
padoch rezov produkčných 
ovocných drevín alebo v prí-
padoch bezprostredného 
ohrozenia zdravia alebo ži-
vota človeka, alebo značnej 
škody na majetku“. Spomí-
naná legislatíva platí od jú-
la 2006.

Masívnejšie orezy sa väč-
šinou vykonávajú v uličných 
stromoradiach, ktoré sú tak-
mer všade v Starom Mes-
te v bezprostrednej blízkos-
ti obytných domov. Snažíme 
sa ich robiť na začiatku ob-
dobia, aby mali obyvatelia 
v lete dostatok svetla v by-
toch. Požiadavka na presvet-
lenie bytov je jedna z najčas-
tejších, s ktorou sa na miest-
ny úrad obracajú.

Najprijateľnejšie obdobie 
na orezávanie drevín z hľa-
diska hniezdiacich vtákov 
sme konzultovali s ornito-
lógom Mgr. Jánom Dobšo-
vičom. Uviedol, že väčšina 
druhov vtákov nachádzajú-
cich sa na území Starého 
Mesta začína hniezdiť od ap-
ríla. Odporučil preto vykoná-

vať väčšie orezy drevín až 
od polovice júla. Nakoľko vž-
dy hľadáme kompromis me-
dzi požiadavkami väčšiny 
Staromešťanov a požiadav-
kami ochrancov prírody, sna-
žíme sa veľké orezy drevín 
urobiť začiatkom apríla a po-
tom sa k nim vraciame v au-
guste, prípadne v septembri.

Je však možné, že pláno-
vaný čas ošetrovania dre-
vín trvá dlhšie a presiahne aj 
do obdobia, kedy by na dre-
vinách mohli zahniezdiť vtá-
ky. Dôvodom býva nepriazni-
vé počasie, zaparkované au-
tá na uliciach, kde sa má orez 
vykonať. Vtedy je na odbor-
nej firme, aby operatívne ta-
kýto stav vyriešila. Ako však 
uviedol Tomáš Fraňo z fir-
my Arbor-Vitae – Arboristika, 
s. r. o., ktorý pri orezoch dre-
vín v Starom Meste spolupra-
cuje s dodávateľskou firmou, 
v tomto roku pri prácach ne-
narazili ani na jedno vtáčie 
hniezdo. Keby sa tak sta-
lo, určite by situáciu vyriešili 
v súlade s podmienkami och-
rany prírody.

(lr)

Dátum Miesto pristavenia

27. - 29. 7.

Karadžičova 11

Vazovova 16

Dubová - Bohúňova

3. - 5. 8.

Lermontovova 13

Šancová - Mýtna 23 - vnútroblok

Dobšinského - Palárikova

10. - 12. 8.

Záhorácka

Lazaretská - Cintorínska - pri stĺpikoch

Bernolákova - Blumentálska

17. - 19. 8.

Medená 10

Grösslingová - Klemensova alt. Grösslingová 21- Bezručova

Poľská

24. - 26. 8.

Radvanská - Medzierka 

Beskydská

Havlíčkova - Prokopa Veľkého 

31. 8. - 2. 9.

Haydnova - Rubinsteinova 

Partizánska - Lichardova - pri schodoch 

Kubániho - Čerešňová 

7. - 9. 9.

Ostravská

Drotárska 33 - 39

Šulekova 42 - 46

14. - 16. 9.

Malá - Révová

Jančova 2

Krčméryho - Gorazdova

21. - 23. 9.

Za sokolovňou 

Železničiarska - Žabotova

Matúšova - Súbežná 

28. - 30. 9.

K Železnej studienke 

Slávičie údolie - Korabinského  

Na Slavíne

5. - 7. 10.

Záhrebská - Tabaková -  vnútroblok 

Fialkové údolie - Mudroňova

Timravina 6

12. - 14. 10.

Strmá cesta - Žižkova 

Sasinkova 2

Vlčkova - Dohnalova

19. - 21. 10.

Bartókova

Nad lomom - Na kopci

Na brezinách 8

26. - 28. 10.

Židovská - Zámocké schody 

Javorinská - Hummelova 

Michalská - Zámočnícka - pod Michalskú vežu

2. - 4. 11.

Vetvová

Dobrovského 8

Podhorského

9. - 11. 11.

Májkova - Blumentálska

Panská - oproti Bibiane

Jakubovo nám. - miesto označené šikmými rovnobež. čiarami

16. - 18. 11.
Senická - Gaštanová

Lermontovova 2

Slávičie údolie - Svetlá

23. - 25. 11.

Čajkovského 2

Poštová - Nám. SNP

Nad lomom - Buková

30. 11. - 2. 12.

Tvarožkova

Martinengova 1 - Drotárska cesta

Krížna - Záhradnícka - vnútroblok 

Rozmiestnenie kontajnerov v 2. polroku
Aj v 2. polroku si budú 

môcť Staromešťania robiť 
priebežne veľké upratovanie 
vo svojich domácnostiach. 
Už od 6. júla začala mestská 
časť Bratislava-Staré Mes-
to postupne rozmiestňovať 
po celom území veľkokapacit-
né kontajnery na domový od-
pad – starý nábytok, koberce, 
matrace... Pozor, neslobodno 
do nich vhadzovať elektrood-
pad (napr. chladničky, televí-
zory, žehličky, monitory, po-
čítače, vysávače, mrazničky, 
mikrovlnky), ani nebezpeč-
ný odpad (batérie, žiarivky) či 
biologický odpad zo záhrad 
(trávu, konáre).

Kontajnery sú určené 
pre obyvateľov, nie firmy! Tie 
si musia objednať kontajner 
osobitne.

Kontajnery sa pristavu-
jú vždy v utorok a odvážajú 
vo štvrtok. Vodičov prosíme, 
aby svoje autá nezaparkova-
li na miesta, kde bývajú kon-
tajnery zvyčajne umiestnené. 
Ak sa tak stane napriek tomu-
to upozorneniu, dodávateľská 
organizácia hľadá najbližšie 
možné miesto, kam je možné 
kontajner v lokalite zložiť.

Kedy sa môžu orezávať stromy
V schránke pri vchode do budovy miestneho 
úradu z Vajanského nábrežia, do ktorej môžu 
občania vhadzovať svoje podnety a pripomienky 
na prácu samosprávy, sme našli list. Jeho autor sa 
v Staromestskom spravodaji dočítal o plánovanom 
orezávaní stromoradí. „Stromy sa neorezávajú, keď 
sú živé a keď hniezdia vtáci. Na to nemusí byť ani 
zákon, stačí zdravý rozum a cit. Ale zákon na to je 
a ak sa poruší, môže do toho hovoriť aj inšpekcia,“ 
dvíha pomyselný varovný prst. Ako to teda je?

Nová pošta
Zrušenú poštu na Faj-

norovom nábreží nahradila 
od 1. júla nová na Dvořáko-
vom nábreží 8 (River Park). 
Stará pošta bola otvorená 
len do 15. h, nová je otvore-
ná do 17. h.

P.O.Boxy sú v samostatnej 
miestnosti na elektronické za-
mykanie.

Pribudli psie koše
V týchto dňoch pribudlo v uliciach a na verejných 
priestranstvách mestskej časti (MČ) Bratislava-
Staré Mesto ďalších 12 košov na psie výlučky. 
Pri ich rozmiestňovaní sa referát poriadku riadil 
požiadavkami Staromešťanov. V súčasnosti je 
na území mestskej časti 132 takýchto košov.

Združenie občanov Fialko-
vé údolie zafinancovalo kúpu 
dvoch nádob na psie exkre-
menty s tým, aby boli osade-
né na zábradlí na Radvanskej 
a na Mudroňovej pred do-
mom č. 31.

Z rozpočtu MČ bol uhrade-
ný nákup 10 košov. Psíčkari 
ich nájdu na uliciach:

Hrebendova – na zele-
nom páse oproti domu 
č. 62,

Beblavého – na rohu 
smerom k hradu, v zeleni

Lazaretská – roh s Cinto-
rínskou na konci stromora-
dia

Nábr. arm. gen. L. Sobo-
du – roh so Žižkovou

Nad lomom – oproti do-
mu č. 18

Myjavská – na rohu s Fán-
dly ho, na zábradlí zo strany 
Myjavskej

Hlboká – na rohu s Hav-
líč kovou oproti zábradliu

Prokopa Veľkého – opro-
ti rohu s Krivou, zelená plo-
cha pred plotom

Gorazdova – Langsfeldo-
va – na rohu s Krčméryho, 
zelená plocha pri strome

Palisády – Škarniclova – 
pri obchode s potravinami, 
na začiatku parčíka

Podľa požiadaviek obyva-
teľov miestny úrad premiest-
nil kôš z Drotárskej pri VŠMU 
na roh s ulicou Na hrebienku.

V posledných týž-
dňoch poukazujú viace-
rí Staromešťania na to, že 
miesta, kde sú osadené ko-
še na psie výlučky, niektorí 
chovatelia považujú za voľné 
výbehy. Pustia psy z vôdzky, 
pričom po nich neupratujú.

Ak je to tak naozaj, po-
tom prišlo k nepochope-
niu. Na území Starého Mes-
ta je päť výbehov pre psy: 
na Záhrebskej, Medenej, me-
dzi Chorvátskou a Justič-
nou, časť Námestia slobody, 
priestor medzi Mýtnou a Šan-
covou. Všetky sú označe-
né tabuľkou s textom VOĽNÝ 
POHYB PSOV POVOLENÝ 
a bielou nálepkou, na ktorej je 
obrázok čierneho vlčiaka. Aj 
na týchto plochách však tre-
ba poupratovať, nie sú to psie 
WC!

Pripomíname, že v zmysle 
novely zákona č. 282/2002, 
ktorá platí od 1. apríla t. r., 
je pokuta za psa bez vôdz-
ky mimo výbehu do 65 € 
(1 958 Sk). Rovnakú sumu 
môže zaplatiť jeho sprievod-
ca za neupratanie výkalov 
z verejného priestranstva.

Absolútny zákaz vode-
nia psov platí pre detské ih-
riská a pieskoviská, historic-
ké záhrady, areály školských 
a predškolských zariadení 
a areály zdravotníckych za-
riadení.
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Každý, kto sa rozhodne 
ovplyvniť výsledky súťaže, 
má možnosť do 30. septem-
bra poslať svoj hlas jednému 
z 12 finalistov a podporiť tak 
jeho ošetrenie. Poslaním an-
kety, ktorej 8. ročník vyhlásila 
Nadácia Ekopolis, je upozor-
niť na staré, vzácne či ohro-
zené stromy a vzbudiť záu-
jem ľudí o životné prostredie. 
Partnerom ankety je Vydava-
teľstvo Dajama, kníhkupec-
tvá Artforum a ISA Sloven-
sko (Medzinárodná arboris-
tická spoločnosť). Na ošetre-
nie stromov prispela Nadácia 
Slovenskej sporiteľne.

Do májovej uzávierky priš-
lo 79 nominácií stromov z ce-
lého Slovenska. Prihlásených 
bolo až 18 líp, ďalej to boli 
duby, platany, topole, nechý-
bali ovocné dreviny ako hruš-
ka, jabloň, moruša či oskoru-
ša, z exotických spomeňme 
ľaliovník, pavlovniu či sakuru. 
Napokon porota vybrala 12 
finalistov. Ich fotografie a prí-
behy sú uverejnené na we-
bovej stránke Nadácie Eko-
polis (www.ekopolis.sk). Hla-

sovať za svoj strom môže 
každý, prostredníctvom SMS 

správy (na č. 
7775, v tva-
re Strom me-
dzera a číslo 
stromu od 0 
do 12), koreš-
pondenčné-
ho lístka, po-

hľadnice alebo priamo na in-
ternete.

Koncom októbra bude sú-
ťaž vyhodnotená. Strom 
s najvyšším počtom hlasov 
získa okrem titulu odme-
nu v podobe dendrologic-
kého posudku od ISA Slo-
vensko a finančný príspe-
vok na ošetrenie 333 € (vyše 
10 000 Sk). 

Stromy na 2. a 3. mieste 
dostanú tiež 333 €, ktoré mô-
žu byť použité na ich ošetre-
nie alebo úpravu okolia. Tra-
ja nominujúci budú odmene-
ní hodnotnými knižnými dar-
mi od Vydavateľstva Dajama, 
ďalší traja hlasujúci knižnými 
poukážkami v hodnote 50 € 
(1 500 Sk) od kníhkupectva 
Artforum.

(Dokončenie zo str. 1)
keďže aj táto historická bu-
dova je pamiatkovo chráne-
ná. S najväčšou pravdepo-
dobnosťou s MŠ na Timravi-
nej, ktorá má rovnaký charak-
ter, toľko šťastia mať nebude, 
práce sa budú musieť presu-
núť na neskôr.

Pri návšteve starostu An-
dreja Petreka pred takmer tro-
mi rokmi sa žiaci ZŠ na Jele-
nej ulici dožadovali výmeny 
okien. „V zime cez ne fučí,“ 
žalovali sa. V septembri, keď 
sa vrátia do školy, ich čaká prí-
jemné prekvapenie – nové ok-
ná. Tie dostanú aj materské 
školy na Ferienčíkovej, Špitál-
skej a Vazovovej ulici.

„Pomerne veľa priestorov 
budeme maľovať. Najmä ku-
chyne musíme dať do po-
riadku,“ prezradil ďalší z „in-
vestičákov“ Miroslav Németh. 
Vo viacerých treba opraviť 
dlážky, aby sa po nich moh-
li kuchárky bezpečne pohybo-

vať. Lacné určite nebudú nové 
dvere počítačovej triedy v ZŠ 
na Grösslingovej. Zlodeji sta-
ré vykopli a zničili. Staré pocti-
vé parkety vybrúsia a nalakujú 
v Materskej škole na Vazovo-
vej. V škôlke na Karadžičovej 
časť po zatečení musia vy-
meniť. „Máme to krásne vy-
myslené, aby to nevyšlo dra-
ho a pritom vyzeralo esteticky. 
Parkety, ktoré voda nezniči-
la, necháme, stred nahradíme 
novými, potom všetko vybrú-
sime a nalakujeme. Koberec 
sa sem už nevráti, rodičia ho 
nechcú,“ uzavrel ďalšiu z tém 
M. Németh.

Už dnes je teda jasné, že 
v prácach bude treba pokra-
čovať aj po prvom zazvone-
ní. Pri dobrej vôli zaintereso-
vaných sa to však dá zvlád-
nuť. Aj preto sa v nevyhnut-
ných prípadoch rozbehli nie-
ktoré činnosti už v predstihu 
– pred odchodom na prázdni-
ny a dovolenky.

objekt druh prác
náklady

€ Sk

ZŠ Dubová
rekonštr. obv. a streš. plášťa 140 000 4 217 640

rekonštr. telocvične 40 000 1 205 040

ZŠ Grösslingová nové dvere počítačovej triedy 345 10 393

ZŠ Hlboká

vybudovanie ihriska 120 000 3 615 120

vymaľovanie kuchyne 670 20 184

oprava strechy a rímsy 300 000 9 037 800

ZŠ Jesenského rekonštr. výdaj. stravy a jedálne 50 000 1 506 300

ZŠ Mudroňova modernizácia ihriska 290 000 8 736 540

ZŠ Podjavorinskej rekonštrukcia strechy 20 000 602 520

ZŠ Škarniclova

rekonštrukcia telocvične 40 000 1 205 040

rekonštrukcia strechy 220 000 6 627 720

chemické laboratórium 18 000 542 268

úprava kuchyne 2 000 60 252

ZŠ Vazovova rekonštr. sociálnych zariadení 60 000 1 807 560

ZŠ Hlboká opravy dlážok v kuchyniach, 
výdajné okno 1 300 39 164

ZŠ Podjavorinskej

MŠ Šulekova

rekonštr. a nadstavba objektu 265 000 7 983 390

vybudovanie oporného múru 18 643 561 639

rekonštr. kotolne 35 370 1 065 557

MŠ 29. augusta rekonštr. sociálnych zariadení 20 000 602 520

MŠ Gorazdova rekonštr. kotolne 30 000 903 780

MŠ Kuzmányho
rozšírenie kapacity, maľovka 450 13 557

veľkokap. sporák, zapojenie 750 22 595

MŠ Špitálska maľovka 80 2 410

MŠ Vazovova
maľovka 670 20 184

oprava a úprava parkiet 820 24 703

MŠ Kuzmányho oprava opadávajúcej rímsy 1 500 45 189

MŠ Búdková
oprava strechy (havária) 600 18 076

oprava schodov a uloženie PVC 800 24 101

MŠ Beskydská PVC dlážky 850 25 607

MŠ Karadžičova výmena, oprava a úpr. parkiet 800 24 101

spolu 1 678 648 50 570 950

Cez prázdniny
sú v školách stavbári

Čo sa bude v školách robiť v júli a auguste

Pošlite hlas okrase 
Medickej záhrady
Deväťdesiatročný buk lesný purpurový, ktorý 
rastie v Medickej záhrade, je jedným z 12 stromov - 
finalistov uchádzajúcich sa o titul Strom roka 2010. 
Návštevníkov tohto historického parku zaujme 
fialovo-purpurovou farbou svojej koruny, ktorá 
sa vyníma medzi ostatnou zeleňou pamiatkovo 
chráneného areálu. Do súťaže ho prihlásili chlapci 
z fotografického krúžku.

Strom č. 4: Buk lesný purpu
rový (Fagus sylvatica purpu
rea). Prihlasovateľ: OZ Bol 
raz jeden človek, Bratisla
va.Miesto: Medická záhrada, 
Špitálska ul., Bratislava.

Strom č. 2: Topoľ osika (Po
pulus tremula). Prihlasova
teľ: SOŠ pre žiakov s teles
ným postihnutím, Bratislava. 
Miesto: Športový areál inštitú
tu pre pracovnú rehabilitáciu, 
Mokrohájska 1, Bratislava.

Finalisti ankety Strom roka 2010 
1. lipa veľkolistá Detva 80 rokov 

2. topoľ osika Bratislava 90 rokov 

3. brest hrabolistý Makov (Čadca) 400 rokov 

4. buk lesný purpurový Bratislava 90 rokov 

5. topoľ biely Strážske (Michalovce) 200 rokov 

6. vŕba biela Trenčín 100 rokov 

7. hruška domáca Banská Štiavnica 300 rokov 

8. tis obyčajný Pruské (Ilava) 700 rokov 

9. vŕba biela Košice 35 rokov 

10. dub letný Dubinné (Bardejov) 850 rokov 

11. dub letný Želiezovce (Levice) 350 rokov 

12. pavlovnia plstnatá Trnava 50 rokov 

Záchranári 
z Jesenského 
triumfovali

Územný spolok Sloven-
ského Červeného kríža Bra-
tislava – mesto každoročne 
organizuje súťaž družstiev 
mladých zdravotníkov. Sve-
domito sa na ňu pripravovalo 
aj štvorica žiakov ZŠ na Je-
senského ulici pod vedením 
RNDr. Anny Tomčániovej.

Účasť 32 družstiev doka-
zuje, že súťaž je medzi žiak-
mi veľmi populárna. Ôsmaci 
Kristína Franóová, sestry Ali-
na a Diana Biľakové a Rasti-
slav Križan v nej nezaváha-
li ani na chvíľu. S prehľadom 
zvládli všetky jej tri časti.

Posledná praktická časť 
súťaže stavala do pozoru 
všetkých zúčastnených. Čle-
novia hliadky zo ZŠ na Je-
senského ju však zvládli bra-
vúrne. Ako profesionáli otvo-
rili a následne zatvorili zlo-
meninu, ošetrili kľúčnu kosť, 
krvácanie z tepny, poskyt-
li prvú pomoc pri popáleni-
nách, ošetrili pacienta v bez-
vedomí, zastavili krvácanie 
hlavy a napokon si poradili aj 
s resuscitáciou.

Vďaka spoločnému úsiliu 
a chuti bojovať získali triumf 
najcennejší. Víťazstvo v sú-
ťaži im bude pripomínať dip-
lom.

Dobrovoľníci v Prešporkove
V rámci projektu Naša Bra-

tislava 2010 pomáhali v Ro-
dinnom centre Prešporko-
vo dobrovoľníci zo spoloč-
nosti Hewlett-Packard. Vďa-
ka nim sa podarilo urobiť to, 
na čo nemali mamičky – dob-
rovoľníčky z tohto centra čas 
a energiu. Výnimočné podu-
jatie organizuje Nadácia Pon-
tis v spolupráci so skupinou 
firiem ENGAGE. Do štvrté-
ho ročníka sa prihlásilo 1 600 
dobrovoľníkov zo 44 brati-
slavských firiem a organizá-
cií.

Skrášliť a spestriť Prešpor-
kovo prišlo 16 dobrovoľní-

kov. Ošmirgľovali a ponatie-
rali skrinky, namaľovali radiá-
tory, opravili, čo bolo pokaze-
né, pomohli s likvidáciou od-
padu a ďalšími prácami.

Prišlo aj šesť mamičiek 
s detičkami. Okrem toho, že 
priniesli koláčiky a dačo sla-
né pod zub, pustili sa aj ony 
do práce. „Cítili sme sa tro-
chu ako v rozprávke, kde sa 
zo škaredého káčatka stá-
va labuť. Farby rozihrali naše 
skrinky a interiér dostal ďal-
ší nový náboj. Toľko energie 
a toľko radosti!“ dodala Lenka 
Černáková, štatutárka Preš-
porkova.
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„Je potešiteľné, že napriek 
zložitej sociálnej situácii po-
čet darcov rastie,“ vyhlási-
la pri tejto príležitosti Viera 
Uhríková, riaditeľka územné-
ho spolku SČK.

V rokovacej sále mestskej 
časti Bratislava-Ružinov si 
ocenenia prevzalo 314 bez-
príspevkových darcov krvi 
z celej Bratislavy, medzi nimi 
aj 17 Staromešťanov.

Zlatú plaketu dostali vy-
sokoškolský učiteľ Sloven-
skej technickej univerzity Mi-

roslav Kopča a skladník spo-
ločnosti Rajo Viliam Mikóczi.

Striebornú plaketu si zo 
slávnostného večera odnies-
li učiteľ Provincialátu rehole 
M. B. Františkánov Mgr. Pa-
vol Racek, právnička Sociál-
nej poisťovne Mgr. Ľudmila 
Grauzelová, vodič Doprav-
ného podniku Bratislava Vla-
dimír Grečner a lekárka Ne-
mocnice u Milosrdných bra-
tov MUDr. Zuzana Laginová.

Bronzovou plaketou oce-
nili darcovstvo výskumníč-

ky Ústavu pre vzťahy štátu 
a cirkví ThLic. Michaely Mo-
ravčíkovej, asistentky spo-
ločnosti Signum Group An-
drey Nikodýmovej, kňaza 
Mgr. Roberta Žilku, úradníč-
ky UniCredit Bank Bc. Jany 
Voberovej, lekára MEDAMB 
MUDr. Michala Kovára, ob-
chodníka spoločnosti obedo-
vat.sk Martina Schöna, her-
ca Alfréda Swana, učiteľky 
Základnej školy na Hubené-
ho ul. Ľudmily Rajnohovej, 
pracovníka spoločnosti Im-
perial Tobacco Slovakia Iva-
na Basoša a marketérky Že-
lezničnej spoločnosti Cargo 
Slovakia Ing. Jany Barčia-
kovej.

Prešli 80 ulíc, odkiaľ sa 
v priebehu minulého roka 
nakopilo najviac sťažností 
od občanov. Tým sa nepáči 
najmä to, že chovateľom chý-
ba ochota upratať po svojich 
miláčikoch výlučky. „Väčši-
na kontrolovaných 
pri sebe mala po-
môcky na odstrá-
nenie psích exkre-
mentov – lopatky, 
vrecúška. Svedčí 
to o tom, že osveta 
a vytrvalé upozor-
ňovanie na prob-
lém padli na úrod-
nú pôdu. Chova-
telia pochopili, že 
keď budú po svo-
jich psoch čistiť verejné prie-
stranstvá, bude aj názor ve-
rejnosti na nich priaznivej-
ší,“ konštatovala JUDr. So-

ňa Kardelis, vedúca referátu 
kontroly poriadku miestne-
ho úradu. Večná škoda, že 
sa v centre mesta nájdu takí, 
ktorí povinnosti zanedbávajú. 
Kazia tak meno tým, ktorí dr-
žanie psov v meste berú s pl-

nou vážnosťou a zodpoved-
nosťou.

Počas previerky bolo oslo-
vených 79 občanov. Jeden 
z nich sa pokúsil kontrolórov 
dobehnúť a podal im o sebe 
klamlivé identifikačné údaje. 
„Porušil tak § 49 zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch, 
preto sme záležitosť odstúpili 
na riešenie Mestskej polícii,“ 
priblížila S. Kardelis.

Deviati psičkári boli pozva-
ní na úrad, kde mali zdôvod-
niť, prečo pri kontrole nema-
li evidenčnú známku. V jed-
nom prípade sa chovateľka 
rozhodovala, či si psíka po-
nechá, pretože je slepý, pre-
to údajne nebol ešte prihlá-
sený. V súčasnosti sa na-
chádza v MČ Dúbravka. Šty-
ria Staromešťania bez otá-
ľania prišli psíkov prihlásiť 
do evidencie a súčasne uhra-
dili miestnu daň. Ďalší traja 
pre porušenie nariadenia – 
psy nemali evidenčné znám-
ky -  zaplatili blokové pokuty. 
„V jednom prípade MČ Sta-
ré Mesto začala priestupko-
vé konanie, a keďže dotyčná 
si oznámenie o ňom neprev-
zala, bude jej uložená poriad-
ková pokuta 165 €,“ poveda-
la JUDr. Kardelis. Ako na zá-
ver uviedla, väčšina z kontro-
lovaných mala psíkov zaevi-
dovaných na miestnom úrade 
a rovnako aj uhradila miest-
nu daň.

Park a fontána ostanú na svojom mieste
Čaká parčík na Šafáriko

vom námestí osud Belopo
tockého?

Každý normálny človek, 
ktorý si tento titulok prečí
tal v politickom periodiku 
SDKÚ Modrá jednotka da
tovanom 11. júna, teda deň 
pred voľbami do NR SR, sa 
musel zhroziť. Negatívne po
city a odmietavý postoj k nie
čomu tak barbarskému zná
sobili tri fotografie Šafárikov
ho námestia. Na dvoch bola 
Bratislavčanmi obľúbená Ka
čacia fontána vkusne zakom
ponovaná do zelenej a staro
mestskou samosprávou sta
rostlivo udržiavanej plochy 
ohradenej plotom z dielne 
umeleckého kováča.

Čitateľa chytil za srdce 
hneď úvod článku, pod kto
rým je podpísaná Táňa Roso
vá, podpredseníčka SDKÚ
DS Bratislava, Staré Mesto: 
„Snaha o likvidáciu zelene, 
zdá sa, nemá v Starom Meste 
hraníc.“ V súvislosti so Šafári
kovým námestím autorka tex
tu ďalej konštatuje: „V tých
to dňoch sme mali možnosť 
dozvedieť sa, že na Šafáriko

vom námestí, na mieste ob
ľúbeného parčíka, má vyrásť 
polyfunkčná budova. Autori 
víťaznej štúdie opatrne nazý
vajú budovu galériou. Má byť 
podľa nich v parku iba akýmsi 
doplnkom, ktorý zaplní mies
to po zaniknutom Kazačku. 
Z vizualizácie je však zrej
mé, že to nie je pravda. Na
vrhovaná budova je obrovská 
a park pohltí takmer celý.“

Pozorný čitateľ po prečí
taní týchto viet zaváha a po
loží si otázky: Má sa stavať 
tam, kde bol Kazačok? Alebo 
na mieste fontány – ako naz
načujú fotografie? Je to zá
mer, zlý úmysel, alebo „iba“ 
neprofe sio nalita tvorcov no
vín?

„Fotografie k článku na
ozaj nepovažujem za ko
rektné. Dostali sa do novín 
na poslednú chvíľu namiesto 
vizualizácie projektu galérie, 
ktorá sa ukázala ako práv
ne problematická,“ vysvetli
la staronová poslankyňa NR 
SR a kandidátka na staros
tku Starého Mesta Táňa Ro
sová, ktorú sme požiada
li o vyjadrenie. „Môj podpis 

pod článkom je síce tiež ne
dopatrením, ale s jeho obsa
hom sa stotožňujem,“ doplni
la. Na jednu novinovú stranu 
je tých „nedopatrení“ skres
ľujúcich situáciu pomerne ve
ľa, povedal by si možno čita
teľ, pravda, keby vedel, ako 
sa veci majú.

„Nejde o žiadne vizualizá
cie, ale o ideové návrhy štu
dentov,“ pokračoval v ob
jasňovaní predseda správ
nej rady neziskovej organi
zácie Camera Obskura Peter 
Bielik, syn fotografa Ladisla
va Bielika, ktorého fotogra
fia muža s obnaženou hru
ďou pred okupačným tankom 
pred budovou Univerzity Ko
menského na Šafárikovom 
námestí obletela v auguste 
1968 doslova celý svet.

„Galéria a múzeum Ca
mera Obskura by nemali 
stáť na mieste Kazačka, ale 
v priestore, kde sú dnes stán
ky rýchleho občerstvenia, te
da skôr na Štúrovej ulici než 
na Šafárikovom námestí,“ pri
blížil. Doplnil, že definitívna 
podoba galérie – múzea eš
te nejestvuje.

Otázne je, či objekt, v kto
rom by sa mali robiť výstavy 
fotografií, vôbec uzrie svet
lo sveta. Ak áno, cesta k je
ho realizácii je ešte ďaleká. 
V súčasnosti sa P. Bielik ešte 
len uchádza o prenájom po
zemkov patriacich hlavnému 
mestu a ministerstvu vnút
ra. Kto a prečo mal teda zá
ujem zaviesť ľudí v tak vypä
tom období ničím nepodlože
nými informáciami, je skutoč
ne záhadou.

Peter Bielik sa s unikátny
mi fotografiami jeho dnes už 
nebohého otca vrátil na Ša
fárikovo námestie v rokoch 
1998, 2002, 2006 a napos
ledy v roku 2008. Pri príle
žitosti 40. výročia okupácie 
Československa „spriatele
nými“ armádami sa na mies
te, kde stál aj už spomínaný 
Kazačok, uskutočnila open 
air výstava Ladislava Bielika 
1968 – 2008, ktorá je pova
žovaná za predbežný vrchol 
výstavných aktivít neziskovej 
organizácie Camera Obsku
ra. Alena Kopřivová,

hovorkyňa starostu
MČ Bratislava-Staré Mesto

Červený kríž ocenil darcov krvi
Slovenský Červený kríž v pôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy uskutočnil koncom júna 
slávnostný aktív, na ktorom bezpríspevkoví 
darcovia krvi prevzali plakety Prof. MUDr. Janského 
a Kňazovického.

Chovatelia psov sú 
na upratovanie po svojich 
miláčikoch pripravení
Dva týždne trvala kontrola psičkárov zameraná 
na dodržiavanie miestneho všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2003 o niektorých podmienkach 
držania psov na území mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. Vykonali ju poverení zamestnanci 
miestneho úradu vedno s mestskými policajtami.

Zábavná noc
pre škôlkárskych „maturantov“
Zábavná noc, ktorú 23. júna strávili najstarší škôlkari v priesto
roch materskej školy, bola pre nich súčasne rozlúčkou so živo
tom bez vážnych povinností. Deti počas nej súťažili, púšťali ba
lóny šťastia, maľovali, rozprávali sa a keď nadišiel čas, políhali 
si a zaspali. Jedinečné podujatie tradične pripravujú v Materskej 
škole na Timravinej pre tých, ktorí v septembri zasadnú do lavíc 
základných škôl. Zábavná noc je pre nich milá spomienka.
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Je to tak však aj v skutoč-
nosti?

Pred každými voľba-
mi, keď občania dostáva-
jú do schránok oznámenia 
o mieste a čase konania vo-
lieb, zavolá na miestny úrad 
niekoľko pohoršených Sta-
romešťanov.

Nebolo to inak ani pred jú-
novými parlamentnými voľ-
bami.

Istý pán so značnou dáv-
kou sarkazmu prostred-
níctvom e-mailu informo-
val, že jeho suseda zomre-
la pred 30 rokmi. Na jej bý-
valú adresu však ešte vždy 
chodia pozvánky na oslavu 
jej životného jubilea a infor-
mácie o voľbách. Vraj je naj-
vyšší čas, aby s tým úradní-
ci už prestali.

Úradníci by to spravili ra-
di. Sami od seba však taký 
úkon – odstrániť kohokoľ-
vek zo zoznamu trvalo pri-
hlásených v Starom Mes-
te – nemôžu. Dá sa to iba 
na základe predložených 
dokladov, z ktorých jedno-
značne vyplynie, že sa do-
tyčná osoba prihlásila k tr-
valému pobytu na inú adre-
su, alebo dokonca zomrela.

V druhom prípade treba 
na staromestskú matriku 
priniesť úmrtný list. Pravda, 
ten majú k dispozícii iba prí-
buzní. Pokiaľ túto svoju po-
vinnosť zanedbajú a skon 
oznámia známi alebo su-
sedia, mali by vedieť, kde 

(v ktorom sociálnom zaria-
dení, v ktorom meste, mest-
skej časti) a kedy (aspoň 
rok) dotyčný zomrel.

106-roční:
Jozef Klčo, Helena Žiarov-

ská, Rudolf Kostelný, Mária 
Ňaňková, Etela Bukovinská, 
Margita Gavulová, Ján Vav-
rovič, Margita Labacherová, 
Anna Priesnerová, Štefan 
Raško, Mária Bobková, Ru-
dolf Müller, Leopold Belan-
ský, Ondrej Chreňo, Oskar 
Sálus, Alica Polčíková, Kris-
tína Panenková.

105-roční:
František Sprinzl, Ján Sla-

vík, Herman Kvasnica, An-
drej Kardelis, Žofia Andrej-
ková, Alžbeta Zapská, Zlati-
ca Kováčová, Irena Suchá, 
Ružena Pátková, František 
Meszároš, Vladimír Blaho, 
Ján Steiner, Eliška Lehot-
ská, Mária Hojcsková, Ján 
Wunderlich, Viktória Nagyo-
vá, Anna Škultétyová, Mar-
tin Červenák, Martin Slovák.

104-roční:
Anna Račkajová, Ján Han-

ko, Július Lizoň, Helena Ma-
reková, Gejza Borsody, Ale-
xander Traeger, Pavla Mink-
sová, Ľudmila Porubská, An-
na Palkovičová, Tereza Bílá, 
Imrich Grünwald, Pavel Ďu-
toš, Ján Šteflovič, Štefan Va-
lach, František Andel, Mária 
Janíčková.

103-roční: 
Helena Jankovičová, Uršu-

la Vismeková, Jozefína Sen-
čeková, Antonie Kudrnová, 
Olaf Kwiatkowský, Ján Ko-
váč, Mária Poláková, Mária 
Csapeková, Peter Danišovič, 
Rozália Gémešová, Jolana 
Bednárová, Oľga Dvorská, 
Adriana Šándorová, Mikuláš 
Šimko, Matilda Dostaliková, 
Anděla Zálešáková, Ján No-
vák, Jozef Utrata, Ján Mitták, 
Aurélia Siklenková.

102-roční: 
Gejza Orság, Jozef Rouš, 

Ľudovít Krečko, Margita Ne-
decká, Gustáv Figusch, Ján 
Karbán, Vilma Petríková, 
Mária Táborová, Jozef Rak, 
Vilma Erdélyová, Bohdanka 
Nemšovská, Mária Krecso-
vá, Alexander Šimonkai, Pa-
vel Predanóczi,

101-roční:
Alfréd Spišák, Vilma 

Pischková, Blanka Ameno-
vá, Marcel Valušiak, Ľudmi-
la Bašná, Štefan Kubík, Jo-
zef Binetter, Anna Pritzová, 
Viliam Krkoška, Pavlína Lo-
bodová, Anna Rückschlos-
sová, Emília Veiglová, Justí-
na Kollátová.

100-roční:
Gizela Ujváriová, Rudolf 

Janerla, Alžbeta Lišková, 
Alžbeta Wertheimerová, Ka-
rol Kováč, Petronela Orlic-
ká, Mária Kubovčáková, Voj-
tech Dvonč, Alexander Slo-
boda, Augustín Petrík, Mária 
Vrzalová, Anna Kostrabová, 
Mária Schnorrerová, Júliana 
Zelená, Mikuláš Langer, Ot-
to Felix Eisner, Juliana Voj-
tovičová.

Je potešiteľné, že sa 
v nich napriek mnohým or-
ganizačným zmenám v pred-
chádzajúcom období podari-
lo zachovať veľa overených 
podujatí. Patria k nim detské 
denné tábory počas práz-
dnin na Gaštanovej, džezo-
vý koncert Petra Lipu so sku-
pinou počas plavby výletnou 
loďou na Devín a späť, ktorý 
je jedným z otváracích podu-
jatí staromestského kultúrne-
ho leta.

Ďalej je to Divadlo GU-
naGU so svojimi originálny-
mi vystúpeniami, predstave-
nia Divadla a.ha. a Divadla 
Ívery, promenádne koncerty 
na Hviezdoslavovom námes-
tí, letná divadelná a hudob-

ná scéna na nádvorí Zichy-
ho paláca, kde sa vystriedajú 
známi domáci, ale aj zahra-
niční autori a účinkujúci. 

Neodmysliteľné sú jazyko-
vé a pohybové kurzy, kluby 
a krúžky, ako je napr. Detské 
baletné štúdio.

V réžii oddelenia kultúry 
miestneho úradu Bratislava-
Staré Mesto sa uskutočni-
lo od roku 2007 doteraz tak-
mer 4 000 cyklických a jed-
norazových kultúrnych akti-
vít, z toho bolo napr. bezmála 
300 kurzov a krúžkov, 30 tur-
nusov detských táborov, 270 
programov pre seniorov, 330 
koncertov, 830 divadelných 
predstavení, 90 výstav a vy-
še 800 prednášok a besied.

Novinkou bolo zriadenie 
Galérie Cypriána Majerní-
ka v Zichyho paláci, v pries-
toroch bývalých kancelá-
rií, ktorá preferuje súčasnú 
vý tvarnú tvorbu, a tiež vý-
tvarné vzdelávacie aktivity 
vo vlastnej réžii, ktoré sme 
odštartovali v kultúrnom za-
riadení na Františkánskom 
námestí.

Prierez kultúrnych aktivít 
realizovaných počas uply-
nulých štyroch rokov ponú-
kame od roka 2009 formou 
galérie v zrekonštruovaných 
chodbových priestoroch 
miestneho úradu na Vajan-
ského nábreží 3.

Za pozornosť stojí kvalita-
tívne a kvantitatívne narasta-
nie letných činností v Medic-
kej záhrade. Stáva sa cen-
trom pohybových podujatí 
pod vedením odborných cvi-
čiteľov, ktorých sa zúčast-

ňuje najmä stredná a staršia 
generácia. Mladšie ročníky si 
tu našli koncerty a improvizá-
cie súčasného tanca, nadše-
ne sa zapájajú do tvorivých 
dielní a divadelných predsta-
vení. Záhrada žije vlastným 
životom a počiny Centra di-
vadla, literatúry a vzdeláva-
nia na Školskej ho rešpektujú 
a rozvíjajú tak, aby nenaruši-
li príjemnú komornú atmosfé-
ru – podstatne odlišnú od po-
dujatí organizovaných na ná-
mestiach v centre Bratislavy.

Pravidelnosť koncertov 
na Hviezdoslavovom námes-
tí láka stálych divákov, kto-
rí ich prijímajú s nadšením. 
Stali sa samozrejmou sú-
časťou programov Kultúr-
neho leta v Starom Meste. 
Snahou organizátorov je pri-
nášať každoročne nové hu-
dobné zoskupenia, sólistov 
i pestrosť žánrov.

Cieľom divadelných pred-
stavení a koncertov na ná-
dvorí Centra hudby v Zichy-
ho paláci na Ventúrskej je 
hlavne pobaviť diváka v at-
mosfére letného večera 
a v čase dovoleniek – pri za-
chovaní prijateľného vstup-
ného.

Detské letné tábory v kul-
túrnom zariadení na Gaš-
tanovej sa stali populárne 
vďaka vynikajúcej skladbe 
programu, dobrej organizá-
cii a nadšeniu tunajších pra-
covníkov.

Nezastupiteľné miesto 
v skladbe kultúrnych činnos-
tí majú stretnutia seniorov 
za účasti starostu, ako sú 
napr. Kytička vďaky pre jubi-
lujúcich Staromešťanov a or-
ganizovanie občianskych ob-
radov v spolupráci so sociál-
nym oddelením a staromest-
skou matrikou. bt

Kvalitné kultúrne programy majú šancu prežiť roky
V mestskej časti (MČ) Bratislava-Staré Mesto 
pracujú štyri kultúrne zariadenia - na uliciach 
Ventúrska (Zichyho palác), Gaštanová, Školská 
a na Františkánskom námestí. Majú charakter 
preddavkových organizácií.

Takmer sto Staromešťanov
má viac než sto rokov
Podľa evidencie občanov, ktorú pred šiestimi rokmi 
prevzali od ministerstva vnútra mestá a obce, 
sa v tomto roku dožíva 100 rokov 17 obyvateľov 
mestskej časti Bratislava-Starého Mesta. Takmer 
100 obyvateľov má v rodnom liste zapísaný rok 
1904 až 1909. To znamená, že si v tomto roku 
pripomenú 101 až 106 rokov.

Seniori z Prahy 1
navštívili Bratislavu
Na výmenný zájazd pricestovalo do Bratislavy 
v dňoch 22. až 24. júna vyše 30 seniorov 
z pražského Starého Mesta. V októbri im návštevu 
oplatia bratislavskí Staromešťania.

Hostia si pozreli Hviezdo-
slavovo námestie, Rybár-
sku bránu, Michalskú, Ventúr-
sku a Panskú ulicu a prvý deň 
zavŕšili prehliadku pešej zó-
ny v Galéri mesta Bratislavy 
s aktuálnou výstavou diel Al-
bína Brunovského. Nasledujú-
ci deň križovali mesto autobu-
som. Prezreli si jeho zaujíma-
vosti vrátane vyhliadky z ná-
dvoria Bratislavského hradu 
na Dunaj a všetky jeho mos-
ty. Zážitkom bol obed s typic-
ky slovenskými bryndzovými 
haluškami a pirohmi. Popo-
ludní sa plavili loďou na De-
vín a späť spolu so seniormi 
zo staromestských klubov dô-
chodcov. Pod devínskym bra-
lom mohli obdivovať sútok 
Moravy a Dunaja, časť z nich 
vystúpila na zrúcaniny hradu, 
kde ich potešil zasvätený vý-
klad pracovníčky múzea. Ve-
čer strávili v Divadle Astorka 
Korzo 90, kde si pozreli nároč-
né trojhodinové predstavenie 
Čechovovej hry Platonov.

V posledný deň navštívi-
li Primaciálny palác s jedi-
nečnou Zrkadlovou sieňou 
a vzácnymi gobelínmi. Pekné 
spomienky budú mať na no-
vé mestské centrum Eurovea, 
ktorým sa poprechádzali ale-
bo si posedeli na nábrežnej 
promenáde, kde obdivovali 
modernú architektúru a sochu 
M. R. Štefánika. V obchodoch 
Pražanov lákali najmä sloven-
ské syry a maďarské gaštano-
vé pyré.

Rozlúčkový obed na typický 
maďarský spôsob bol v čárde 
v Čunove so špeciálnym ha-
lászlé. Pred odchodom si ešte 
pozreli čunovské vodné dielo.

Recipročný zájazd približ-
ne 35 staromestských seni-
orov v Prahe sa uskutoční 5. 
až 7. októbra t. r. Ak bude o  
zájazd záujem nad kapacit-
né možnosti autobusu, upred-
nostníme nováčikov, ktorí ne-
boli ešte na takomto pobyte 
organizovanom MČ Bratisla-
va-Staré Mesto. (ps)

Staromestskí seniori sa 26. júna rozlúčili s koncertnou sezó
nou v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca hudobnopoetic
kým programom nazvaným Horizont srdca v židovskej piesni. 
Pripravila ho pre nich Asociácia náročného diváka.
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 „Bezplatné tréningové dni 
potrvajú celé prázdniny, pote-
šíme sa každému záujemcovi 
o tento šport, ktorý sa k nám 
rozhodne pridať,“ uviedol Pe-
ter Vrbický, pod vedením kto-
rého sa celé podujatie koná.

Pripomíname, že noví záu-
jemcovia sa môžu na trojdňo-
vé kurzy prihlásiť vždy v so-
botu až do 28. augusta v ča-
se od 13. do 18. h. V tento deň 
tu bývajú exhibičné jazdy zná-
mych pretekárov bratislavskej 
skateboardovej scény. Ško-
la má vlastné skateboardy aj 

longboardy, deti prihlásené 
do kurzu si ich môžu požičať. 
Ďalšie informácie sú na www.
skateboardskola.sk.

Staromestský spravodaj - vydáva mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1. Kontakt:  tel. (02)59246245, +421910920939, 
e-mail: hovorca@staremesto.sk. Tlač: Versus, a. s., Bratislava. Náklad: 25 000 výtlačkov. Distribuuje: MČ Bratislava-Staré Mesto na území Bratislavy-Starého 
Mesta. Registrované na MK SR pod. ev. č. 3945/09.

Náučno-poznávacie výlety 
do prírody pre verejnosť
7. 8.
Alternatívny výlet do zahraničia – 
Rakúsko - výstup na Wilfeld.

Pozrieme sa do Eisenerzských Álp. Začí-
name v doline Gosgraben pri Moosalmskom 
potoku. Z údolia sa vydáme po značke hore 
cez vrchol Moosalm (1 533 m) až do sedla me-
dzi Speik Kogelom (2 040 m) a Stadelsteinom 
(2 070 m). Zo sedla potom hore na vrchol Wil-
feldu (2 043 m). V prípade dostatku času mô-
žeme vystúpiť aj na Stadelstein. Nevyhnutný je 
turistický výstroj! Stretnutie pri pivovare Stein 
o 6. h (autobus alebo individuálna automobilo-
vá doprava). Výlet potrvá 8 hodín.
10. 8.
Prírodné zákutia Bratislavy – 
Pramene Vydrice.

Budeme putovať hore z Rače po modrej 
značke smerom na Biely kríž, kde sa zastaví-
me pri prameni jedného z najznámejších poto-
kov Malých Karpát. Z Bieleho kríža sa vydáme 
dole Vajnorskou dolinou späť do Rače. Stretnu-
tie o 17.30 h v Rači, zástavka Detvianska (elek-
tričky č. 3, 5 a 16). Predpokladaná dĺžka vy-
chádzky 3 hodiny.
14. 8.
Alternatívny výlet do vzdialenejších 
pohorí Slovenska – Veľká Fatra – 
Ostrá a Tlstá.

Začneme v obci Blatnica, odkiaľ sa vyberie-
me po zelenej značke Blatnickou dolinou. Asi 
po hodine sa napojíme na žltú a Juriašovou do-
linou vystúpime na Ostrú (1 247 m). Z nej pôj-
deme po zelenej postupne na Bágľov Kopec 
alebo Lúbenú (1 414 m) a ďalej na vrchol Tls-
tej (1 373 m). Z vrcholu po modrej značke k jas-
kyni Mažarná a dole do Gaderskej doliny. Vý-
let ukončíme opäť v obci Blatnica. Výlet bude 
dlhý 21 km s prevýšením 1 069 m a klesaním 
1 069 m. Bude trvať 8 hodín. Stretnutie pri pi-
vovare Stein o 6.30 h (autobus alebo verejná 
doprava).
18. 8.
Prírodné zákutia Bratislavy – 
z Krasňan do Mlynskej doliny.

Exkurzia do Bratislavského lesoparku za-
meraná na poznávanie pôvodných lesov Ma-
lých Karpát. Začíname na Peknej ceste, od-
kiaľ vykročíme po žltej smerom na rázcestie 
Pod Chlmcom. Z rázcestia potom dole po žl-
tej do Mlynskej doliny a popri rybníkoch k Čer-
venému mostu. Stretnutie o 17. h na zastávke 

Pekná cesta (električky č. 3, 5, 11). Predpokla-
daná dĺžka vychádzky 3 hodiny.
21. 8.
Alternatívny výlet do zahraničia – 
Rakúsko – výstup na Hohe Weichsel.

Ďalší z vrcholov skupiny Hochswab. Zo sed-
la Seeberg sa vydáme po červenej značke 
č. 855 na hrebeň postupne cez Mieser Kogel, 
Krautgarten Kogel na vrchol Hochweichselu 
(2 006 m). Z vrcholu dole po tej iste ceste späť 
do sedla na parkovisko. Výlet potrvá 8 hodín 
s prevýšením 753 m a klesaním 757 m. Nevyh-
nutný je turistický výstroj! Stretnutie pri pivova-
re Stein o 6. h (autobus alebo individuálna au-
tomobilová doprava).
25. 8.
Prírodné zákutia Bratislavy – 
z Devínskeho hradu do Dúbravky.

Putovanie začneme na začiatku najdlhšej 
turistickej značky na Slovensku, Štefánikovej 
magistrály, kde si povieme niečo o jej založení. 
Pokračujeme na Merice a ďalej Úzkym lesom 
po žltej do Dúbravky. Zameriame sa na histó-
riu turistických akcií na Slovensku a povieme 
si niečo o značení. Stretnutie o 17. h v Devíne 
pod Devínskym hradom (autobusy č. 28 a 29). 
Predpokladaná dĺžka vychádzky 2,5 hodiny.
28. 8. – 5. 9.
Poznávame regióny Slovenska – 
Gemer a národný park Muránska 
planina.

7-dňový poznávací zájazd do regiónu Ge-
mera v strednej časti Slovenska. Ústredným 
motívom bude návšteva jedného z najtajom-
nejších národných parkov Muránska planina. 
Okrem toho chystáme výstup na Kráľovu ho-
ľu (1 948 m), Stolicu (1 476 m), Fabovu ho-
ľu (1 439 m), jeden výlet do Slovenského ra-
ja, návštevu Ochtinskej aragonitovej jaskyne, 
spoznať časť gotickej cesty a veľa ďalších cie-
ľov, medzi nimi aj poldenný výlet na Veľkú lúku, 
kde sa voľne chovajú kone pre drevorubačov. 
Stretnutie 28. 8. o 5.45 h na Hlavnej železnič-
nej stanici v Bratislave (vestibul hlavnej budovy 
pred tabuľami). Vlak odchádza o 6.15 h smer 
Červená Skala.

Sprievodca: Andy Popovič – EKOVÝLETY,
Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava
tel. +421904467942
e-mail: popovic@changenet.sk
web: www.ekovylety.sk

Beh olympijského dňa 
Horským parkom
Sekcia učiteľov telesnej výchovy základných škôl 
pôsobiacich na území mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto zorganizovala 25. júna v spolupráci so 
Základnou školou na Mudroňovej 9. ročník Behu 
olympijského dňa Horským parkom.

Oprava
Skvelý koncert pre rodin-

ných príslušníkov, učiteľov 
a priateľov usporiadal v zá-
vere školského roka gitarový 
krúžok pôsobiaci v Základnej 
škole na Hlbokej ceste, a nie 
na Mudroňovej ulici, ako sme 
omylom uviedli v predchádza-
júcom vydaní Staromestské-
ho spravodaja. Za chybu sa 
ospravedlňujeme.

Zúčastnili sa ho žiaci a žiač-
ky 5. až 9. ročníkov staromest-
ských základných škôl.

Cieľom bolo prispieť k olym-
pijskej výchove mládeže, k ší-
reniu pozitívnych ľudských 
hodnôt, olympijských ideálov 
a princípov a k propagova-

niu spoločenských, výchov-
ných, vzdelávacích a kultúr-
nych hodnôt športu. Beh bol aj 
reakciou na výzvu Slovenské-
ho olympijského výboru sláv-
nostne osláviť výročie zrodu 
Medzinárodného olympijské-
ho výboru.

Výsledky Behu olympijského dňa 2010
5. ročník

dievčatá chlapci

1. Velecká Martina ZŠ Dubová Cesnak Juraj ZŠ Hlboká

2. Talová Barbora ZŠ Hlboká Chovanec Adrián ZŠ Grösslingová

3. Obšitníková Martina ZŠ Grösslingová Velšmid Vladimír ZŠ Mudroňova

6. ročník

1. Korenčíková Karin ZŠ Dubová Šujanský Pavol ZŠ Hlboká

2. Zib Daniela ZŠ Dr. M. Hodžu Belaj Tomáš ZŠ Vazovova

3. Moyšová Marta ZŠ Hlboká Halica Patrik ZŠ Dubová

7. ročník

1. Orlická Emília ZŠ Mudroňova Beňuš Patrik ZŠ Vazovova

2. Redhammerová Lucia ZŠ Hlboká Soroka Vitalij ZŠ Hlboká

3. Polomová Berenika ZŠ Mudroňova Hlubocký Michal ZŠ Dubová

8. ročník

1. Šujanská Magda ZŠ Hlboká Hrušovský Richard ZŠ Mudroňova

2. Timková Denisa ZŠ Hlboká Otruba Martin ZŠ Vazovova

3. Maziniová Dominika ZŠ Mudroňova Slobodník Richard ZŠ Jelenia

9. ročník

1. Ledererová Lucia ZŠ Hlboká Bačík Dominik ZŠ Dr. M. Hodžu

2. Hollá Alexandra ZŠ Dr. M. Hodžu Križan Martin ZŠ Mudroňova

3. Holúbková Veronika ZŠ Dubová Kormoš Lukáš ZŠ Hlboká

Súťaž družstiev
o Pohár starostu
MČ Staré Mesto

1. ZŠ Hlboká 139 bodov

2. ZŠ Mudroňova 116 bodov

3. ZŠ Vazovova 98 bodov

4. ZŠ Dubová 93 bodov

5. ZŠ Grösslingová 48 bodov

6. ZŠ Dr. M. Hodžu 29 bodov

7. ZŠ Jelenia 28 bodov

Tančiareň v parku? Áno!
Tak sa dá pomenovať skú-

senosť z podujatia v horárni. 
Tím horárne na čele s Katkou 
Procházkovou sa pustil do re-
novácie starobratislavského 
obyčaja: spoločenského tanca 
v exteriérových podmienkach. 
Letné tančiarne patrili totiž 
ku koloritu záhradných reštau-
rácií Preš porka. A od 18. jú-
la patrí aj ku koloritu nedeľ-
ných popoludní v Horárni Hor-
ský park.

Bude mať odozvu obnove-
nie tohto obyčaja v súčasnos-
ti? Príde vôbec niekto? Ta-

ké otázky vírili hlavou organi-
zátorov. Obavy sa však rých-
lo roz plynuli. Hostia pribúdali, 
prišli starší, a – zaujímavé – aj 
mladší. Jazz quartet Vlada Vi-
zára spustil svoj skvelý jazz. 
Kaviarnička ponúkla špeciali-
ty, z ktorých boli nesporne naj-
originálnejšie brazílske pala-
cinky.

Takže s potešením ozna-
mujeme, že tančiareň v Hor-
skom parku je na svete a bu-
de sa opakovať až do jesene, 
každú nedeľu od 15. do 19. h.

(kamp)

Organizačná duša podujatia 
Richard Savčinský, riaditeľ 
ZŠ Mudroňova.

Prázdninová škola 
skateboardingu pokračuje
O Prvú prázdninovú školu skatebordingu prejavilo 
od začiatku júla záujem do 20 detí. Stretávajú sa 
na Námestí slobody pravidelne v utorok, stredu 
a piatok vždy v čase od 13. do 18. h.
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Kultúrne leto v Starom Meste - august 2010
Zábavný mix 
v Medickej záhrade
Organizuje Centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania, Školská 14.
(V prípade nepriaznivého počasia 
sa akcie nekonajú s výnimkou 
predstavení pre deti. Tie sa prenesú 
do Centra divadla, literatúry 
a vzdelávania, Školská 14.)

CVIČENIE
Hathajoga
3. 8., 10.00 h
Predcvičuje Soňa Ftáčniková.
Cvičenie na chrbticu
3. 8., 17.00 h
Predcvičuje Klára Bačíková
Brušné tance
3., 10., 17., 24., 31. 8., 18.00 h
Predcvičujú lektorky z tanečného 
štúdia Sanca Tanca.

Hudobné nádvorie
Zichyho palác, Ventúrska 9
Rezervácia: tel.: 54431681
Predpredaj: Ticketportal, 2 hodiny 
pred predstavením v Zichyho paláci

5. 8., 20.30 h
Jana Orlická
Chanson, s‘il vous plait!
Vynikajúca šansoniérka 
a nezameniteľná poetka s pravým 
francúzskym šarmom...
12. 8., 20.30 h
Pacoraa Nina Nagy – Michelle 
(Kanada)
Hudba tria je postavená na prelínaní 
jazzu a folklóru, podfarbená prvkami 
vážnej hudby
19. 8., 20.30 h
Ladislav a Eva Papp – harfa, 
flauta

26. 8., 20.30 h
Honza Nedvěd
Legenda českého folku so svojou 
skupinou.

Divadelné nádvorie
Zichyho palác, Ventúrska 9
Rezervácia: tel. 54431681
Predpredaj: Ticketportal, 2 hodiny 
pred predstavením v Zichyho paláci

4. 8., 20.30 h
Jiří Just
Příběh Coco Chanell (Praha)
11. 8., 20.30 h
Umri, skap a zdochni
Divadlo SkRAT
18. 8., 20.30 h
A. N. Ostrovskij
Nemá kocúr večne hody
Divadlo a.ha.
25. 8., 20.30 h
Dodo Gombár
Pánská jízda
Divadelní spolek Frída (Brno)

Nádvorie
 Zichyho paláca
17. 8., 18.00 h
BE - BA
Beata Králiková
a Babula Frešová
Letná prehliadka tvorby odevných 
výtvarníčok

Hviezdoslavovo 
námestie
1. 8., 18.00 h
Marián Bango – Poviem vám to 
piesňou
7. 8., 18.00 h
V.I.P. – popové melódie
Melódie na počúvanie a do tanca.

8. 8., 18.00 h
Tubarose
Súbor vyznačujúci sa osobitou 
a netradičnou interpretáciou vážnej 
hudby, využíva pre takéto formy 
netradičné hudobné nástroje ako 
tuba a basová gitara.
14. 8., 18.00 h
Afrodite
Atraktívne dámy a krásna hudba.
15. 8., 18.00 h
Anna Repková Band
Mladá slovenská speváčka 
i s vlastnou tvorbou.
21. 8., 18.00 h
Trjof – muzikály, piesne
Mladí speváci - netradičné aranžmán 
známych melódií.
22. 8., 18.00 h
Oregon
Country skupina s repertoárom 
Honzu Nedvěda.
29. 8., 18.00 h
DH Musikverein Kittsee
Dychový súbor zo slovensko-
rakúskeho pomedzia.

Výstavy
Galéria Z
Zichyho palác, Ventúrska 9

Medzinárodná výstava
SOCHA a OBJEKT XV.
Výstava potrvá do 29. 8.
Diela budú vystavené aj 
na Hviezdoslavovom námestí 
a v Lisztovej záhrade.

Galéria F7
Františkánske námestie 7

3. 8., 18.00 h - vernisáž
Judita Kubášková
Farebný svet
Výstava potrvá do 28. 8.

Galéria
Cypriána Majerníka
Zichyho palác, Ventúrska 9

Nekonečný okamih
pred mojím koncom
Mira Gáberová
Katarína Morháčová
Katarína Poliačiková
Výstava potrvá od 13. 8. do 8. 9.

Staromestská knižnica
Letná čitáreň
je umiestnená pri východnej bráne 
Medickej záhrady (vchod od trhoviska 
na Poľnej ulici - drevený krytý altánok) 
a bude prístupná verejnosti do 31. 8. 
v pracovných dňoch od 10. do 18. h., 
v sobotu od 10. do 14. h.
V ponuke bude cca 70 titulov 
slovenských, českých, maďarských, 
nemeckých, ruských, poľských, 
anglických, francúzskych denníkov 
a časopisov vrátane časopisov 
pre deti. Návštevníci tu nájdu aj 
propagačné materiály o kultúrnom 
dianí v Bratislave.
Služby sú bezplatné.

Sprievodné programy
12. 8., 19.00 h
Koncert hudobnej skupiny
My sami.

Maxi šach
Do 23. 8.
Hviezdoslavovo námestie
každý piatok 15. – 20.00 h
v sobotu a nedeľu 14. – 20.00 h

• víkendy a sviatky • pracovné dni

Galéria Čin Čin
Staré Mesto je bohatšie 

o novú galériu. Je na Ulici 
Ľudmily Podjavorinskej, pre-
to prirodzene dostala názov 
Čin Čin.

Prvú výstavu v nej kurátor-
sky pripravil slovenský výtvar-
ník Dan Meluzin známy veľ-
ko ploš nými obrazmi tor to-
vých rezov, vábivého ovocia 
a zvod ných kvetov v štýle pop 
ar tu. Potrvá do 31. augusta.

Galéria je otvorená od pon-
del ka do piatka od 13. 
do 18. h. (vi)

České centrum
pozýva
KONCERT

VÁCLAV KOUBEK
Štvrtok 29. 7. o 18. h

Letná čitáreň U červeného 
raka, Michalská 26, Bratislava

Koncert českého pesničká-
ra, harmonikára a autora po-
viedkových knižiek. Pripravi-
lo České centrum v spoluprá-
ci s Mestskou knižnicou v Bra-
tislave.

Vstup voľný.

Doteraz staromestské Divadlo 
a.ha dovŕšilo 18 rokov. Je do
spelé. Aj preto sa rozhodlo po
staviť na vlastné nohy a krá
čať svojou cestou. Novú diva
delnú sezónu začne už na ja
visku bývalej Malej scény SND 
na Dostojevského rade, ktorú 
krátky čas využívali študenti 
Vysokej školy múzických ume
ní. V týchto dňoch sa priesto
ry opravujú, vyriešilo sa na
prí klad dlhoročné zatekanie 
do budovy, a menia sa podľa 
plánov principála Novej scé
ny STU, ktorým sa stal popu
lárny herec Ján Kroner. O svo
je predstavy – ako by mal in
teriér divadla vyzerať a čím by 
mal prilákať svojich divákov – 
sa podelil so staromestským 
starostom, profesiou architek
tom, Andrejom Petrekom. Ten 
sa stal na chvíľu jeho porad
com, keď mu odporúčal, ako 
zladiť farbu koberca, kresiel 
a stien v prázdnotou zívajúcej 
divadelnej sále a foyeri. Roz
hovor s Jánom Kronerom pri
nesieme v augustovom vydaní 
Staromestského spravodaja.

Kultúrne leto 2010 v Starom Meste otvoril 26. júna na Hviezdoslavovom 
námestí C. a K. dychový orchester.


