
Najmä pokoj a zdravie
V rukách máte posledné tohtoroč-

né vydanie Staromestských novín. 
Tak ako bilancujete vy, milí Staro-
mešťania, robíme tak aj my v našej 
malej redakcii. Uverejňujeme články 
o témach, ktoré vás najviac zaujíma-

jú – o čistote, stave ciest a chodníkov, 
o mestskej zeleni. Záleží nám aj na 
vašom názore na využite verejných 
priestorov ako sú námestia, prázdne 
plochy na nábreží a podobne. Preto sa 
vám chceme poďakovať za diskusiu, 

ktorú sme spolu viedli v tomto roku a 
nielen na stránkach Staromestských 
novín. Veríme, že spoločná, otvorená 
a kultivovaná diskusia bude vládnuť v  
Starom Meste aj v roku 2016. 

Vaša redakcia 

Prípadné podnety, nápady alebo pripomienky  k obsahu novín nám môžete zasielať na Komunikačné oddelenie úradu Starého Mesta, 
konkrétne na nora.remiarova@staremesto.sk alebo zavolať na +421 2 5924 6223.
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Do predvianoč-
nej atmosféry 
čoraz viac vstu-
puje nebezpečná 
hektika. Pritom 
práve tento čas 
v roku  má byť 

o stíšení a úvahe, čo nám končiaci sa 
rok priniesol, prípadne zmenil v našich 
životoch. O roku 2015 sa raz budú 
učiť deti na dejepise ako o roku, ktorý 
zmenil tvár Európy. Utečenecká kríza, 
teroristické útoky, strata bezpečia. 
Fanatizmus sa všetkými prostriedkami 
snaží zakoreniť v teritóriu, ktoré sa 
pýšilo slobodou a pokojom. Európ-
skymi mestami sa plazí strach a obavy. 
Čo ešte príde? Strach je nebezpečný 
svojou schopnosťou paralyzovať 
zdravé uvažovanie. A to by nikto z nás 
nemal dopustiť. Stojíme na križovatke, 
ktorou musíme prejsť, ak chceme mať 
budúcnosť vo svojich rukách. Riešenia 
neprídu samé a potrvá istý čas, kým 
zafungujú, je však našou povinnosťou 
ich hľadať. Želám Vám, aby ste z via-
nočného času načerpali veľa síl, pokoja 
a lásky. Venujte sa svojim blízkym, lebo 
to je to, na čom záleží. Prežite krásne 
Vianoce.   Rado Števčík

Starosta Starého Mesta

Staromestské vianočné trhy 
sa menia na promenádu

Postupne chceme zmeniť ich 
štýl od prevažne gastro-

nomického ku kombinácii s 
kultúrnou a spoločenskou 
promenádou, aby sa takzva-
né korzovanie, ako ho poznali 
starí Bratislavčania, opäť vrá-
tilo do Starého Mesta - povedal 
pred otvorením trhov starosta 
mestskej časti Radoslav Štev-
čík. Otváracím programom, 
kde sa starosta mestskej časti 
prihovoril prítomným a ktoré-
ho vrcholom bolo rozsvietenie 
vianočného stromčeka, sprevá-
dzali obľúbení herci Karin Hay-
du a Marek Majeský. 

Najväčšou zmenou oproti 
minulým rokom je umiestne-
nie klziska do stredu Hviezdo-
slavovho námestia za pôvodné 
gastronomické stánky. „Nové 
miesto pre klzisko prináša 
celý rad výhod, tvrdí zástup-
ca starostu Ľubomír Boháč,  
uvoľnil sa priestor pred his-
torickou budovou SND pre 
prechádzajúcich aj konzumu-
júcich, ktorí v minulosti na 
seba narážali. Premiestnenie 
ľadovej plochy posilňuje pro-
menádny charakter trhov, ku 
ktorému smerujeme,“ dodá-
va. Každý piatok od 19,00hod 

budú na ľade promoakcie k 
Majstrovstvám Európy v kra-
sokorčuľovaní, ako aj ohňová 
show.

Na staromestských vianoč-
ných trhoch pribudli stánky, 
na pódiu sa vystrieda celý rad 
umelcov, ktorí spríjemnia at-
mosféru svojimi vystúpeniami 
až do 19. decembra. To najlep-
šie z muzikálového repertoáru 
si návštevníci môžu vychutnať 
v podaní interpretov z Novej 
scény.   

Oficiálne otvorilo Staré 
Mesto vianočné trhy už 20. no-
vembra. (nr)

Od 20. novembra do 23. decembra  
sú pre Bratislavčanov a návštevníkov mesta  

otvorené staromestské vianočné trhy.

| AKTUÁLNE |
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Developer 
búra a rúbe 
pri Mičurine 
načierno

Búracie práce a výrub 14 stro-
mov v objekte Mičurin sú 

nelegálne. Staré Mesto nevydalo 
žiadne povolenie na tieto aktivity. 
Situáciu v súčasnosti vyhodnocu-
je Stavebný úrad ako aj Oddelenie 
životného prostredia miestneho 
úradu, ktoré môžu stavebníka po-
kutovať. 

Navyše, Pamiatkový úrad 
začal 23. novembra t.r. správne 
konanie vo veci vyhlásenia areá-
lu Mičurin za národnú kultúrnu 
pamiatku. Tento krok iniciovala 
mestská časť Staré Mesto ešte na 
májovom zasadnutí miestneho za-
stupiteľstva, ktoré zaviazalo sta-
rostu Radoslava Števčíka, aby  vo 
veci ochrany a zachovania areálu 
konal. V podnete na Pamiatkový 
úrad žiada starosta, okrem iného, 
vyhlásiť za národnú kultúrnu pa-
miatku dom mládeže s nástupnou 
plochou, schodisko, amfiteáter 
ako aj bazén. Pamiatkový úrad by 
mal rozhodnúť do konca marca 
2016. Tlačová správa úradu 

Starého Mesta
Foto - Marek Velček
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Chceli ste sa už niekedy po-
zrieť do Olomouca? Niečo 

Vás upútalo,  možno ste niečo už 
o ňom počuli, ale nebola príleži-
tosť? Teraz už je dôvodov na náv-
štěvu tohto malebného mestečka 
niekoľko!

Olomouc, len 200 km vzdia-
lený od Bratislavy právom nazý-
vajú „ malá Praha“.  Určite má  čo 
ponúknuť. Po Prahe je to druhá 
najväčšia pamiatková rezervácia, 
sídlo druhej najstaršej univerzity 
na českom území, centrum kul-
túrneho diania, festivalov, sídlo 
mnohých múzeí a divadiel. 

Mesto je tiež synonymom 
pre baroko – obdobie, ktoré jej 
vzhľad ovplyvnilo snad najviac. 
V Olomouci na Vás baroková at-
mosféra dýcha na každom rohu, 
z krásnych chrámov, kostolov, 
fontán či domov. Veríme, že sa vo 
Vašom kalendári nájde  aspoň je-
den večer, kedy na seba necháte 
pôsobiť atmosféru z tohoto obdo-
bia plného tučnučkých anjelikov. 
Výbornou príležitosťou je naprí-
klad návšteva Olomoucké barok-
ní slavnosti, ktorej tretí ročník sa 
konal toto leto. V rámci festivalu 
si  máte možnosť užiť fascinujú-
ce divadlo, živú exkurziu do roz-
manitého sveta fabulácií, emócií, 
výraznej gestikulácie a pestrých 
farieb barokovej opery. 

Predstavenia z barokových 
opier sú zážitkom, který si po-
chvaľujú aj hostia, ktorí bežne 
tento žáner neobľubujú. Baroko-
vá operná tvorba je totiž velmi 
výrazná, používa silné gestá, je 
velmi emotívna a v môže trochu 
pripomínať súčasné muzikály.

V hlavnom programe mohli 
návštevníci tento rok vidieť 
napr. operu  Wolfganga Ama-
dea Mozarta,  diela Vivaldiho, 
Monteverdiho, Schreiera a tiež 
olomouckého skladateľa a šéfa 
súboru Ensemble Damian Tomá-
ša Hanzlíka, který celú akciu or-
ganizuje.

Olomouc je mesto plné pre-
kvapení a ak neviete, ako origi-
nálne stráviť pár dní budúceho 
leta, či chcete prekvapiť rodinu 
alebo priateľov milým výletom, 
spomeňte si aké krásy ponúka 
toto miesto. Tých pár hodín cesty 
Vám za to stojí a preniesť sa na 
chvíľu do barokovej rozprávky 
tiež nie je na zahodenie. Čo mys-
líte?

Mesto Olomouc sa teší na 
Vašu návštevu.

Viac informácií nájdete na:  
http:// baroko.olomouc.eu  

http:// tourism.olomouc.eu 
Z českého jazyka preložila 

Nora Remiarová 
Foto - archív mesta Olomouc

Olomouc „najkrajšie mesto Českej 
republiky“ Vás pozýva na návštevu

Olomouc je partnerským mestom bratislavského 
Starého Mesta – niekoľkoročnú spoluprácu začala 

samospráva ešte za predchádzajúce vedenia  
a dodnes úspešne pokračuje.

| SPOLUPRÁCA |

O Z N Á M E N I E
Podľa § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej re-

publiky č. 308/2009 Z. z . o materskej škole v znení neskorších 
predpisov,  rešpektujúc záujem zákonných zástupcov detí, prerušu-
jeme a obmedzujeme prevádzku materských škôl a školských jedál-
ní pri materských školách počas vianočných prázdnin nasledovne: 
l Dňa  23.12.2015 a 31.12.2015 je prerušená prevádzka vo 

všetkých materských školách. 
l V dňoch 28.12. – 30.12.2015 je obmedzená prevádzka v ma-

terských školách. 
l V prevádzke bude Materská škola, Beskydská 7.
l V dňoch 4.1. a 5.1.2016 je obmedzená prevádzka v mater-

ských školách. 

l V prevádzke bude Materská škola-Óvoda, Ul. 29. augusta 6.
l V dňoch 7.1. a 8.1.2016 je obmedzená prevádzka v mater-

ských školách.
l V prevádzke budú materské školy:
MŠ, Javorinská 9
MŠ, Karadžičova 51
MŠ, Kuzmányho 9
MŠ, Malá 6
MŠ, Šulekova 35
MŠ, Tabaková 10
MŠ, Timravina 8
MŠ-Óvoda, Ul. 29.augusta 6
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Vianočný 
koncert - 
Adoremus a 
Warchalovci

Prijmite pozvanie 
na Vianočný koncert 

Slovenského 
komorného orchestra 
Bohdana Warchala 

a Slovenského 
speváckeho zboru 
Adoremus, ktorý sa 

uskutoční 
26. decembra 2015 

v Katedrále sv. Martina 
v Bratislave o 15.00.

Pod vedením dirigenta 
Ewalda Danela a zbor-

majstra Dušana Billa uvedú 
známu zľudovelú Vianočnú 
omšu “Radostná zvesť “ od 
Jozefa Halmu  v úprave Du-
šana Billa pre miešaný zbor 
a orchester. 

Príbeh príchodu Kráľa 
ľudských sŕdc v mnohorakej 
a rozmanitej podobe zvestujú 
vianočné koledy. V programe 
koncertu nebude chýbať ani 
inštrumentálne dielo, ktoré 
svojim naturelom zdôrazňuje 
a sprítomňuje atmosféru Via-
noc – známe Concerto grosso 
g mol č. 8 op. 6 Fatto per notte 
di Natale / Na Božie narode-
nie od Arcangela Corelliho. 
Neopakovateľnú atmosféru 
svätej noci, ktorá vyzýva ľud-
ské duše k stíšeniu a prijatiu 
večne živej správy o Narode-
ní, obohatí v závere koncertu 
obľúbená Grúberova Tichá 
noc. 

Vianočná hudba inter-
pretované v autentickom, 
monumentálnom sakrálnom 
priestore ponúka nevšedný, 
jedinečný umelecký zážitok a 
zaiste obohatí Vaše prežíva-
nie sviatočného dňa.

Vstupné 5 €. Predpredaj 
vstupeniek v sieti TICKET-
PORTAL.

| KULTúRA |
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Najkrajšie sviatky roka 
na Hviezdoslavovom námestí 

| VIANOCE |

Hviezdoslavovo námestie žije už od 20. novembra vianočnou atmosférou.  Dominantou trhov je 16 metrový 
vianočný stromček (smrek omorikový) a na opačnej strane klzisko, ktoré stráži inštalácia pohyblivých svetelných 
bežcov od Róberta Farkaša „Za mier“ . Túto inštaláciu mali návštevníci možnosť vidieť už počas Bielej noci na 

Rázusovom nábreží.  Stánky ponúkajú najrôznejšie dobroty, vianočné dekorácie či vianočné darčeky.

Program Staromestských 
vianočných trhov, ktorý pravi-
delne začína o 17.00h zvučkou 
zo známej rozprávky Perinbaba,  
je široko koncipovaný. V ponuke 
si nájde každý niečo pre seba. 10. 
decembra sa na námestí odpre-
zentovali deti staromestských 
základných škôl v programe Det-
ské Vianoce. Spolu s pani učiteľ-
kami pripravili koledy, vianočné 
piesne, tance a pásma. 

15. decembra vystúpia zasa 
študenti Gymnázia Vazovova s 
DFS Čunovský kŕdeľ.   

 Štvrtky patria speváckym 
zborom. Už 17. decembra sa nám 
adventným koncertom predsta-
ví spevácka skupina starších 
dievčat Lastovičky, mládežnícky 
spevácky zbor Slza a zbor Anky 
Repkovej. V piatok 11. decembra 
vystúpi oravská rodina Janoští-
novcov zo Zuberca s tradičnými 
koledami, vinšami a tancami  
tohto regiónu v programe Orav-
ské Vianoce. Následne zahrá ľu-
dová hudba Fidlikanti. Členovia 

ľudovej hudby hrajú v rôznych 
známych folklórnych telesách 
ako sú SĽUK  alebo Lúčnica. Ich 
repertoár zahŕňa nielen sloven-
skú, ale aj medzinárodnú fol-
klórnu  tvorbu. Sobotné večere 
patria známym folklórnym sú-
borom z Bratislavy.  Vianočnú at-
mosféru  spríjemnia FS Ekonóm 
a Technik. Nedeľa 13. decembra 
bude patriť koncertu dámskeho 
vokálneho tria Paper Moon Trio -  
Barbora Žilíková, Andrea Babja-
ková, Juliana Šeregiová , ktorých  
zázemím je orchester Bratislava 
Hot Serenaders a salónnému or-
chestru Afrodíté a ich originál-
nému aranžmánu populárnej 
hudby.

Na vianočných trhoch má 
svoje zastúpenia aj charita.  Tak 
ako každý rok, aj v tomto roku 
je k dispozícii charitatívny stá-
nok. Charitatívny rozmer má aj 
vystúpenie nadaných rómskych 
detí Občianskeho združenia 
Divé maky v programe nazva-
nom Cigánske Vianoce. Rodinné 

alebo sociálne podmienky tých-
to detí im často nedovoľujú roz-
víjať talent a nadanie. Prostred-
níctvom  projektov im OZ dáva  
šancu na vzdelanie, motivujú ich 
k lepším výkonom, učí ich cie-
ľavedomosti a vytrvalosti. Vďa-
ka darcom môžu z nich vyrásť 
úspešní mladí ľudia, ktorí sami 
budú môcť pomáhať komunite, z 
ktorej pochádzajú. Na ich vystú-
penie sa môžeme tešiť v piatok 
18. decembra.

Staromestské vianočné trhy 
budú trvať do 23. decembra, 
programovo sú zastrešené do 
20. decembra. V záverečnom ad-
ventnom koncerte sa predstavia 
viaceré zoskupenia. Komorný 
orchester  The Classical Music 
Maniacs, Sólisti Opery SND   a 
Katedrálny zbor Dómu sv. Marti-
na.  The Classical Music Maniacs 
založil v roku 2013  Jarolím Em-
manuel Ružička, ktorého bežne 
vídame za prvým pultom v Slo-
venskej filharmónii. Nasledovať 
budú sólisti opery SND. Tešiť sa 

môžeme na Máriu Rychlovú a 
Martina Gyimesiho, klavír Ma-
rián Varínsky. Na záver sa pred-
staví  Katedrálny zbor sv. Marti-
na.

Počas záverečného koncertu, 
ktorý bude moderovať herečka 
Karin Haydu,  bude predstavený 
Staromestský domček vianoč-
ných prianí. Do domčeka môže 
každý návštevník vložiť svo-
je prianie pre seba alebo svoj-
ho blízkeho. Najkrajšie priania 
budú prečítané a odmenené.

Nepravidelný program bude 
aj na staromestskom klzisku. 
Protikladom ľadu je oheň, pre-
to sme pre vás pripravili každý 
piatok ohňovú show. Tešiť sa 
môžete na prehliadku dobových 
kostýmov, na promo akcie k ME 
v krasokorčuľovaní a na ďalšie 
športové a zábavné vstupy.

Staromestské klzisko je otvo-
rené denne od 10.00 do 22.00, 
bez poplatku.

Oddelenie kultúry miestneho úradu
Foto - Marek Velček
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Vianočné priania žiakov 
staromestských škôl

Oslovili sme žiakov staromestských základných škôl, aby nám po-
vedali čo by želali Bratislave, Starému Mestu, ale i sebe, svojim ro-

dinám a blízkym. Deti nám poslali nádherné priania, plné dojímavých 
viet a farebných obrázkov. Želajú mestu poriadok, mier, veľa turistov, 
ale napríklad aj to, aby nám sem nepadol meteorit alebo aby sme mali 
vlastnú raketovú stanicu. Niektorí si prajú Vianoce až do leta, nové kni-
hy, múdrych spolužiakov a aby boli ich rodiny počas Vianoc spolu. My 
im želáme, aby sa splnilo všetko to, po čom túžia. Veď kedy inokedy, 
ak nie na Vianoce?

Všetky priania zo staromestských škôl nájdete vystavené v TeleCafe 
na Medenej 2.  Text a foto: Nora Remiarová
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Kým v minulom čísle sme písali 
o Prügerovcoch prevádzku-

júcich najnoblesnejší bratislav-
ský hotel Carlton, v tomto čísle si 
predstavíme rodinu, ktorej patril 
dom so známym hostincom Fajka 
na Suchom Mýte. 

SEStry NEulINgErOVé
Prešporok poslednej tretiny 

19. storočia bol prudko sa rozví-
jajúcim kozmopolitným mestom 
habsburskej monarchie a priťa-
hoval ľudí z rôznych kútov stred-
nej Európy. V tomto druhom naj-
významnejšom centre Uhorska 

sa skrížili aj cesty Lorenza Ne-
ulingera a Anny Cysarowskej. 
Kým on sa do Prešporka dostal 
kdesi od českých Modřan, rodina 
nevesty pochádzala podľa vlast-
nej tradície z Poľska. Manžel bol 
pri sobáši už pokročilého stred-
ného veku, nevesta bola – ako sa 
v tej dobe patrilo – zhruba o pol 
generáciu mladšia. Manželom sa 
zanedlho narodili synovia Lo-
renz a Franz, obaja však zomre-
li skôr, než dovŕšili dva roky. O 
to väčšie obavy zrejme napĺňali 
pani Neulingerovú, keď sa do-
zvedela, že čaká dvojičky. Sestry 

Anna (prezývaná Nini) a Augus-
ta (ktorú volali Gucki) sa na-
rodili 6. mája 1893. O niekoľko 
rokov neskôr pribudla do rodiny 
ešte najmladšia Mária („Mitzi“). 
Všetky tri dievčatá vyrastali 
spolu s  rodičmi v dome na rohu 
Suchého Mýta a Veternej. Z okna 
sa pozerali do Hurbanovho ná-
mestia, kde v tom období stávali 
konské fiakre, a pod oknami im 
možno čas od času vyspevova-
li štamgasti obľúbeného lokálu 
Pfeife – Pipa (po 1919 Fajka).

Neulingerovci sa stretávali 
s významnými osobnosťami a 

prešporskými nóbl famíliami. 
Birmovná mama dvojičiek bola z 
rodu Zichy-Ferrari, do salónunad 
Fajkou chodil pán Hubert (vý-
robca šampanského) alebo Dr. 
Kováts (významný prešporský 
intelektuál). Dievčatá absolvo-
vali vyššiu dievčiu školu na Du-
najskej ulici. V roku 1908 dostali 
sestry fotoaparát a priebehu na-
sledujúcich asi 2 desaťročí zho-
tovili množstvo sklených negatí-
vov, z ktorých sa v zbierke L. Kal-
mana zachovalo asi 250 unikát-
nych kusov. Svojím objektívom 
zachytávali najmä príbuzných 

Sestry Neulingerové, 
Fajka a Vianoce kedysi

Milí čitatelia, na stránkach Staromestských novín sa stretávate so životnými príbehmi zaujímavých obyvateľov 
bratislavského Starého Mesta. Aj vďaka spolupráci s verejnosťou sa darí digitalizovať fotografie a iný spomienkový 

materiál, ktorý sa postupne objaví na pamäťovom portáli www.pammap.sk projektu Pamäť mesta Bratislavy. 
Spomienky a materiály sestier Neulingerových poskytol autorovi článku pán Ladislav Kalman. Aj Vy môžete 
prispieť príbehom či fotkami Vašej rodiny, priateľov, či domov a ulíc, ktoré zanikli, alebo sa výrazne zmenili.

Zrejme jediná fotka Lorenza Neulingera 
– prevádzkovateľa domu 
s legendárnym hostincom Fajka.

Nini, Gucki a Mitzi na fotografii 
od EnreKozicsa (cca. 1897).

Tri sestry fotené vlastným 
fotoaparátom (cca. 1908).
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a priateľov rodiny. Zaujímavé je, 
že otec sa nachádza len na jed-
nej fotke, zomrel zrejme už okolo 
roku 1910. Dievčatá sa fotogra-
fovali radi sami alebo s priateľ-
kami na tenisových stretnutiach, 
pri ich obľúbenom kúpaní (či už 
na Karloveskom ramene Dunaja 
alebo na plávajúcej dunajskej pla-
várni oproti dnešnej SNG) alebo 
na výletoch do okolia Bratislavy. 
Na rozdiel od dnešných výletní-
kov používali ešte koč. Aj po smr-
ti otca im zrejme prenájom domu 
a hostinca zaručoval pomerne 
slušný príjem.

Časť fotografií z 20. rokov už 
spodobňuje nápadníkov sestier. 
Najmä okolo jednej z dvojičiek 
Nini sa točil driečny dôstojník 
cisársko-kráľovskej armády Ru-
dolf Schnitzler z Viedne. A tak 
hoci sa Nini pôvodne chcela stať 
lekárkou, dala prednosť rodine a 
zrejme ešte počas prvej svetovej 
vojny sa so svojím snúbencom 
vzali. Na fotografiách sestier je 
nielen celá svadobná spoločnosť, 
ale aj oslava v byte, portréty 
Rudolfa a Nini, ako aj množstvo 
krásnych kytíc. Šťastie mla-
dých však netrvalo dlho, lebo 
Nini zomrela už rok po pôrode 
Rudyho mladšieho. Otec odišiel 
do Viedne, ktorá sa medzičasom 
ocitla v inom štáte, a zanechal 
syna na výchovu u tiet a svokry, 
ktoré sa oňho starali a hýčkali 
ho. Snáď polovica z ich fotografií 
zachytáva práve malého Rudyho 
od bábätka až po asi 10. rok, kedy 
si preňho prišiel otec, aby ho vzal 
do Viedne k sebe.  Odvtedy chodil 
na návštevu k tetám a babke len 
raz za čas. Možno počas jedných 
z posledných spoločných Vianoc 
vznikla aj menšia séria fotogra-
fií s ozdobeným stromčekom s 
kopou darčekov. Či vtedy alebo 
dnes – najväčšiu radosť majú do-
spelí, keď vidia radovať sa deti. 
A tak aj dnes sa musíme nechtiac 
usmiať nad rozžiarenými očka-
mi malého Rudyho, ktorý dostal 
šliapacie autíčko.

V tridsiatych rokoch sa koz-
mopolitná Bratislava stále viac 
slovakizovala a tak aj pôvodne 
nemecky (ale samozrejme aj ma-
ďarsky, ba dokonca aj francúzsky 
a anglicky) hovoriace sestry pri-
jali slovenskú národnosť. Tak to 

bývalo v strednej Európe bežné 
– asimilácia bola a je prejavom 
lojality voči väčšine a snahou 
vyhnúť sa „zbytočným problé-
mom“. Ešte na konci  1. svetovej 
vojny matka predala hostinec 
Fajku, dúfajúc, že slušná suma 
zabezpečí jej a deťom pokojný 
život. Mali sa naozaj relatívne 
dobre a tak mohli ešte aj v polo-
vici 40. rokov podporovať rodinu 
Rudyho mladšieho, ktorý splnil 
sen svojej mamy a stal sa leká-
rom. Do druhou svetovou vojnou 
silne poznačenej Viedne pašo-
vali synovcovi zakázané mäso v 
pohároch s masťou. Mitzi sa za-
mestnala v Tatrabanke, Gucki sa 
starala o domácnosť a matku.  

Pri mene peňazí prišli o väč-
šinu úspor a boli nútení sa pre-
sťahovať do menej luxusného 
a menšieho bytu bez toalety a s 
tečúcou vodou len v umývadle. 
Sestry však boli naučené hospo-
dáriť. Deti zo susedstva, ktoré k 
nim radi chodili, spomínajú, že 
„Tante Mitzi“ vedela aj pol hodi-
nu hľadať haliere, ak sa jej neja-
ké stratili. Od 50. do začatku 90. 

rokov žili obe sestry v bytíku na 
Panenskej a starali sa – už ako 
penzistky – jedna o druhú. Svoju 
starú Bratislavu opustili krátko 
po sebe na začiatku 90. rokov 
minulého storočia. Ostali po nich 
veselé spomienky „ich detí“ zo 
susedstva – teraz už dospelých 

mužov a žien, ako aj nostalgické 
fotografie. Ak o nich viete viac, 
ozvite sa autorovi.

Juraj Šedivý 
(sedivy@fphil.uniba.sk) na základe 

informácií 
od ing.Ladislava Kalmana

Foto - archív

Známy hostinec Fajka na rohu Veternej a Suchého Mýta.

Vianočný stromček a Rudy ml. (cca. 1918).

Nini a Rudy st. (cca. 1910).
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Spomienka na „Petepákov“
Na základe rozkazu vtedaj-

šieho ministra národnej 
obrany generála Čepičku ( inak 
zaťa prezidenta Gottwalda), mu-
seli narukovať, ale keďže pre 
režim boli „politicky nespoľah-
liví“, nemohli slúžiť so zbraňou 
v rukách, ale slúžili ako lacná 
pracovná sila a museli pracovať 
a tým pomáhať budovať socia-
lizmus.

Akciu pripravila Obec Orav-
cov v Bratislave, ktorá si týmto 
chcela pripomenúť a uctiť svo-
jich členov a to menovite Milana 
Brišša a Františka Kľusku, za 
spolupráce mestskej časti Staré 
Mesto.

Na úvod poslankyňa NR SR 
Janka Šipošová informovala o 
iniciatíve, ktorou sa má schváliť 
zákon, ktorý by jednak umožnil 
skrátiť dôchodky „eštebákom“ 
a z ušetrených peňazí jednorá-
zovo odškodniť politických väz-
ňov. 

Prítomných pozdravili aj sta-
rosta Starého Mesta Radoslav 
Števčík a richtár Obce Oravcov 
p. M. Galanda. Zástupca Ústavu 
pamäti národa, pán Daniš prí-
tomných informoval o existujú-
cej legislatíve a o tom, ako má 
postupovať politický väzeň, ak 

si chce vybaviť status účastníka 
alebo veterána protikomunistic-
kého odboja.

Zo záznamu sa s prítomnými 
o svoje spomienky podelil z p. 

Milan Brišš, ktorý nás začiatkom 
tohto roka opustil. Pán František 
Kľuska zaspomínal, ako ťažko sa 
žilo v päťdesiatych rokoch a aj 
neskôr tým, ktorí nemali správ-

ny pôvod alebo postoj konform-
ný s vládnucim režimom.

Milan Galanda, 
Obec Oravcov

Foto - Marek Velček

Študenti pripravili reportáž o verejnom poriadku 
Študenti z Paneurópskej vysokej školy z fa-

kulty Masmédií sa v rámci predmetu Au-
diovizuálna tvorba stretli v novembri so sta-
rostom mestskej časti Radoslavom Števčíkom, 
aby nakrútili reportáž na občiansku tému. Té-
mou  reportáže bol verejný poriadok a údržba, 
nákup 100 kusov nových smetných košov pre 
mestskú časť, ako i spôsob ich umiestnenia v 
uliciach. Koše sú v súčasnosti umiesťňované 
na rohy ulíc, nie na stĺpy verejného osvetlenia 
ako tomu bolo doteraz , sú rozmernejšie a prí-
stupné zo všetkých štyroch strán. Občan tak 
nie je vystavený tomu, že kôš nenájde vo svo-
jej blízkosti. Koše sú umiestňované najmä na 
ťahy, kde je najviac ľudí.

Ako vyplynulo z reportáže Simony Hahno-
vej z Paneurópskej vysokej školy, ktorú odvy-

sielala TV Bratislava, finančne je výhodnejší 
jeden veľký smetný kôš  než tri malé. Nový sto-
jí  418€, staré okolo  150€/ks. Ušetrí sa aj na 
vysýpaní košov, lebo namiesto troch vysýpaní 
platíme len jedno. 

„Tento rok sme tieto nové smetné koše 
umiestnili na Hviezdoslavovom námestí, tam 
sa výrazne zvýšila čistota. Som presvedčený  
- a už sa mi to aj potvrdilo - že ľudia sú poriad-
kumilovní, neporiadok vznikal vtedy, keď boli 
koše preplnené a nemali kam odhodiť odpad“, 
povedal starosta Števčík.

„Na jar sme pomohli hlavnému mestu vy-
riešiť problém na Obchodnej ulici, kde neboli 
žiadne smetné koše a Obchodná ulica bola na-
ozaj znečistená. Umiestnili sme tam 7 nových 
košov. Spätná väzba v priebehu dvoch týždňov 
bola  pozitívna či už od obyvateľov alebo od 
prevádzkárov z Obchodnej ulice, že naozaj 
odpadkov ubudlo. Potvrdila nám to aj Zelená 
hliadka“, dodal starosta. Nora Remiarová 

Foto - Martin Ďorda

Koncom novembra sa v Zichyho paláci stretli bývalí „Petepáci“,  
aby si pripomenuli, že v rokoch 1950 až 1954  

skoro 60 tisíc ľudí muselo narukovať do VTNP-PTP. 
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V novembri Staré Mesto opravo-
valo povrchy vozoviek a chod-

níkov. Plníme tak letný sľub, ktorý 
dal starosta obyvateľom obyvate-
ľom Mikulášskej, Beblavého a Ži-
dovskej ulice, že pri rekonštrukcii 
zničenej drobnej dlažby na Miku-
lášskej nájde trvácnejšie riešenie. 
Podarilo sa, nevhodné malé kocky 
sme nahradili andezitovými koc-
kami štandardného formátu - po-
užili sme použité kocky, ktoré som 
objavil na skládkach mestskej čas-
ti a mesta, a ktoré boli určené na 
vyhodenie. Vrátili sme tak na Mi-
kulášsku kus starej bratislavskej 
dlažby. Dodávateľom je pôvodne 
prešporská, no dnes rakúska fir-

ma Pittel und Brausewetter. Nová 
dlažba zaliata cementovou zmesou 
musí ešte týždeň dozrieť a potm 
už bude slúžiť  Staromesťanom aj 
návštevníkom Starého Mesta.

~ ~ ~ 

V pondelok 30. 11. skončila 
oprava asfaltového povrchu 

vozovky Grősslingovej ulice v 
úseku Lazaretská – Klemensova. 
1350 m2 vozovky tak dostalo pred 
zimou nový šat. 

~ ~ ~ 

Opravy staromestských ciest 
pokrašovali rozsiahlou re-

konštrukciou Hlbokej cesty. V 

realizácii je rekonštrukcia vo-
zovky a chodníkov v úseku So-
kolská - Čapkova. Začali sme 12. 
októbra a plánované ukončenie 
je stanovené na 4. december. 
Celkovo ide o 757 m2 vozovky 
a 409 m2 chodníkov. Práce za-
hŕňajú opravu asfaltového po-
vrchu vozovky, výmenu asfal-
tového povrchu chodníkov za 
dlažobný z betónovej dlažby a 
vytvorenie betónového parko-
vacieho pruhu. Dodávateľom je 
Pittel + Brausewetter sro. Ten 
rekonštruoval i schody na Schil-
lerovej ulici, kde bolo potrebné 
vyrobiť a namontovať 22 oceľo-
vých pozinkovaných schodov a 

zábradlie a odstrániť pôvodné 
kamenné schody.

~ ~ ~ 

Od 15. novembra do 31.marca 
všeobecne platí zákaz rozko-

pávok na komunikáciách v Starom 
Meste. Vzhľadom na nastávajúce 
predsedníctvo Slovenska v EÚ a 
obmedzený režim rozkopávok v 
roku 2016, bude tento zákaz revi-
dovaný v zmysle udeľovania indi-
viduálnych výnimiek. Rozhodol o 
tom starosta miestnej časti Staré 
Mesto Radoslav Števčík. Podrob-
nejšie informácie Vám radi po-
skytneme na referáte dopravy na 
miestnom úrade. (nr)

Mikulášska ulica. Schillerova, schody.

Grősslingova ulica. Rozkopávky na nábreží. Foto - Marek Velček
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Čas plynie... Nechce sa nám veriť,  
že už ubehlo desať rokov od prvého  

stretnutia Staromestskej knižnice  
so Spojenou školou internátnou pre deti  
so zrakovým postihnutím na Svrčej ulici  

pri organizovaní výstavy  
Zastretý farebný svet. 

Vyberáme pre vás knižky 
pod vianočný stromček
Môj dedko rýchly šíp
Marta Hlušíková, 
Slovart, 2013, pre deti od 5 rokov

Šesťročná Rinka trávi prázdniny u sta-
rých rodičov na dedine. Nie je to obyčajná 
dedina, ale indiánska. Rinka začne plniť 
rôzne výzvy, aby mohla získať tri pierká (za 
odvahu, múdrosť a pomoc druhým). Po zís-
kaní pierok dostane indiánske meno Odváž-
na srnka. Milý príbeh, ktorý opisuje krásny 
vzťah medzi starým rodičom a vnúčaťom. 
Napriek tomu, že hlavnou hrdinkou je dievča, knižka zaujme aj 
malých dobrodruhov. Kniha získala ocenenie najkrajšia detská 
kniha v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2013.

O kresbe, čo ožila
Daniel Pastirčák, 
Slovart, 2014, pre deti od 7 rokov

Poetický príbeh o vzniku sveta. Hlav-
ným hrdinom je Veľký Kresliar, ktorý 
postupne vytvára nové životy. Z jedno-
duchej bodky postupne vznikol vesmír, 
príroda a živé tvory, vrátane človeka, 
ktorého predstavuje Malý kresliar. Prí-
beh dotvárajú originálne ilustrácie. 
Kniha, ktorá zaujme deti aj rodičov získala ocenenie v súťaži Naj-
krajšie a najlepšie detské knihy jesene 2014 na Slovensku.

Čím žila slovenská rodina
Katarína Nádaská, 
Fortuna libri, 2014, pre celú rodinu

Kniha predstavuje sprievodcu rodin-
nými udalosťami, rozpráva o životnom 
cykle človeka – od narodenia, cez detstvo, 
dospievanie, svadbu až po starobu a smrť. 
Súčasťou knihy sú ukážky ľudovej slo-
vesnosti doplnené ilustráciami. Kniha je 
vhodná pre všetky generácie. Odporúča-
me aj ďalšie knihy autorky: Čary a veštby, 
Slovenský rok, Čerti, bosorky a iné strašidlá.

Obchodná
Ľubo Stacho, 
Slovart a O.K.O., 2014, pre celú rodinu

Jedinečná fotokniha obsahuje 
500 záberov a zachytáva premeny 
Obchodnej ulice počas tridsiatich 
rokov. Prostredníctvom výkladov 
vnímame politické a spoločenské 
pomery. Zaspomínate si na Víťaz-
ný február, oslavy 1. mája, rady k 
pomarančom, SNP... Fotografie sú 
doplnené textami odborníkov v 
slovenskom a anglickom jazyku. 

Všetky knihy nájdete i v Staromestskej knižnici.

Zastretý 
farebný 

svet

Výstava každoročne predsta-
vuje novú výtvarnú tvorbu 

nadaných detí s úžasným citom 
pre sprostredkovanie skutočné-
ho, ale aj fantazijného sveta pro-
stredníctvom výtvarných výra-
zových prostriedkov.

Výstava sa každý rok koná 
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa nevidiacich (13. november), 
tohto roku bola verejnosti prí-
stupná v pobočke Staromestskej 
knižnice na Karadžičovej č. 1 v 
čase od 11. do 30. novembra. 

Na tri týždne sa priestory po-
bočky stali domovom pre vyše 
dvesto výtvarných prác - výraz-
ných olejomalieb, podmanivých 
akvarelov, jemných pastelov,  
expresívnych malieb na skle, po-
etických malieb uhľom a krieda-
mi, ale aj vydarených dielok z ke-
ramiky, plastelíny, papiera, vlny, 
korálikov, prác vytvorených 
kombinovanými technikami s 
použitím darov prírody – listov, 
plodov, kvetov. 

Vnímavého diváka prekva-
pila rozmanitosť výtvarného 
prejavu detí rôzneho veku. S 
obdivom prechádzal od jedného 
diela k ďalšiemu a nestačil sa 
čudovať tematickému výberu, 
zmyslu pre kompozíciu, úžasné-
mu citu pre kombináciu farieb.                                                                                                                                        
Výstava bola dôkazom, že vý-
tvarné umenie je deťom naozaj 
blízke. Na vernisáži  však deti 

dokázali, že majú vzťah aj k hud-
be a recitácii. Zazneli prekvapivé 
verše básnika a vtipné slová spi-
sovateľa, ktoré doplnili lahodné 
tóny huslí, f lauty a spev. Spoloč-
né vystúpenie detí zo Základnej 
školy na Grősslingovej ul. a detí 
zo Spojenej školy internátnej pre 
deti so zrakovým postihnutím 
na Svrčej ulici bolo veľmi prí-
jemné. 

Talentované deti si zaslúžia 
nielen obdiv, ale aj podporu svoj-
ho snaženia. Je príjemné vedieť, 
že jestvujú ľudia, ktorí si to na-
plno uvedomujú a sú ochotní po-
môcť. STRABAG Pozemné a inži-
nierske staviteľstvo, s.r.o. poho-
tovo prispelo finančným darom 
na zakúpenie výtvarných pomô-
cok, ktoré na vernisáži osobne 
odovzdal riaditeľ spoločnosti  
Ing. Alexander Holénia. Za to mu 
patrí vďaka! Vďaku si zaslúžia aj 
panie učiteľky, ktoré chápu svo-
ju prácu naozaj ako poslanie a 
obetavo odovzdávajú svoje zna-
losti deťom.

Čas plynie... Rýchlo. Nezadr-
žateľne. Pri  takomto krásnom 
podujatí nám to však nepreká-
ža. Už dnes sa tešíme na ďalšie 
stretnutie s umením, ktoré vy-
čaruje úsmev na tvári a pohladí 
dušu. Eva Hurajová, 

vedúca pobočky 
Staromestskej knižnice na 

Karadžičovej č. 1
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urban Market pozýva na vianočné 
stretnutia do Pisztoryho paláca

Urban Market aj tento  
rok v predvianočnom 

období pozýva na oslavu 
dobrého dizajnu, módy, 

doplnkov a umenia. 
Neustále sa rozrastajúce 

podujatie si za šesť 
rokov svojej existencie 

získalo priazeň množstva 
Bratislavčanov všetkých 

vekových kategórií.

Urban Market je jedinečná 
predajná výstava spoje-

ná s množstvom sprievodného 
programu. Tento rok sa uskutoč-
ní 11. až 13. decembra v krásnych 
priestoroch Pisztoryho paláca na 
Štefánikovej ulici. Predstaví sa 
viac ako 60 značiek, ktoré ukážu 
to najlepšie, čo vzniká v atelié-
roch na Slovensku a v Čechách. 
Či už hľadáte darček pre mamu, 
priateľa, ale majú neter, budete 
si mať z čoho vyberať. Svoje za-
stúpenie tu bude mať móda pre 
všetky vekové kategórie, origi-
nálne šperky aj doplnky. 

Podujatie má však čo ponúk-
nuť aj tým, ktorí už majú nákupy 
darčekov za sebou. V spolupráci 
s Kinom Film Europe, ktoré síd-
li priamo v paláci, sa uskutočnia 
viaceré filmové premietania a 
prednášky. V ľavom krídle palá-
ca sa predstavia divadelné súbo-
ry, svoje inscenácie tu predvedú 
Divadlo bez domova, Len Tak Tak 
a Equiteatro. Tvorivé ručičky za-
ujme ponuka tvorivých dielní, na 
ktorých budeme baliť darčeky, 
vyrábať menovky aj háčkovať.

Zimná edícia Urban Marketu 
jednoducho opäť ponúkne tri dni 
plné zaujímavých zážitkov pre 
celú rodinu. Vstupné na všetky 
dni je 3 Eurá, deti a dôchodcovia 
zdarma, kompletný program náj-
dete na webovej stránke www.
urbanmarket.sk

Denisa Chylová
Urban Market
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Knižné domčeky 
v Starom Meste

Mestská časť Bratislava-Sta-
ré Mesto a Staromestská 

knižnica s finačnou podporou 
z nadačného fondu Dell v Nadá-
cii Pontis vybudovali v lokalite 
Starého Mesta tri samoobslužné 
knižné domčeky. 

Sú umiestnené pred budovou 
ZŠ na Mudroňovej 83, v parku 
na Americkom námestí a v par-
ku na Jakubovom námestí. 27. 
Novembra ich slávnostne otvo-
ril starosta mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto Radoslav 
Števčík.

Príďte si vybrať, prečítajte a 
zasa vráťte! (nr)

Foto - Marek Velček

Spomienka na jubileum
Nezabúdame na tých, ktorým vlasy pretkalo striebro a rokmi sťažel 

krok. V oku múdrosť prežitého, myšlienky plné spomienok. Staro-
mestskí jubilanti.

V každom čísle novín nájdete na tomto mieste foto zo stretnutia 
staromestských jubilantov, ktoré býva raz mesačne. Okrem kultúr-
neho programu pripravuje mestská časť seniorom aj malý kvetinový 
darček. Pripájame fotografiu z novembrového stretnutia v Zichyho 
paláci. 

Fotografie z každého stretnutia jubilantov nájdete vždy aj na 
web stránke Starého Mesta vo fotogalérii. 

(nr)

Stretnutie jubilantov v Zichyho paláci.
Foto - Marek Velček
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