
Milí 
Staromešťania,

November bude mať v Starom Meste 
už predvianočný podtón. V druhej polovi-
ci mesiaca – od 18. novembra - sa určite 
stretneme na Staromestských vianočných 
trhoch, ktoré v roku 2016 potrvajú o čosi 

dlhšie ako po minulé roky. Počas druhého 
novembrového víkendu oživíme tradíciu 
Staromestských Martinských hodov, od 
piatka 10. novembra až do nedele si pripo-
menieme nielen legendu o svätom Marti-
novi a tradície s tým spojené. Počas tohto 
zaujímavého podujatia sme pre Vás pripra-
vili množstvo sprievodných podujatí pre 
deti aj dospelých. Stretnúť sa môžeme po-
čas lampiónového sprievodu, či v Dome detí 

Bibiana. Dúfame, že staronová tradícia si 
nájde miesto nielen v kalendári podujatí, 
ale aj v srdciach Bratislavčanov a návštev-
níkov hlavného mesta a že prinesie aj počas 
jesenných dní do ulíc život a dobrú zábavu. 
O ostatných novinkách v Starom Meste sa 
dočítate na nasledujúcich stranách.

Príjemné čítanie Vám praje 
redakcia Staromestských novín.  

Foto - Marek Velček

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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27 rokov 
po
Ako študenti Filozofickej fa-
kulty Univerzity Komenského 
sme boli jedni z prvých, ktorí 
sa aktívne zapojili do novem-
brových udalostí v roku 1989. 
Bol som v strede diania a 
bol som pyšný, že aj „vďaka 
mne“ získali ľudia v bývalom 
socialistickom Českosloven-
sku vytúženú slobodu. Keď 
sa dnes pozerám, čo sa deje 
vo svete, mali sme obrovské 
šťastie – neboli obete, netiekla 
krv a za dva mesiace osla-
vovali ľudia prvý slobodný 
silvester. Ak to veľmi preže-
niem, sloboda nám padla do 
rúk takmer zadarmo. A tak 
sa k nej žiaľ mnohí správajú. 
Ako komunálny politik a tiež 
bývalý novinár si denne vší-
mam ako si ju niektorí mylne 
interpretujú len ako bezvý-
hradné právo na čokoľvek. 
Sloboda je však aj záväzkom 
– rešpektovať slobodu druhé-
ho a neobmedzovať ju svojimi 
názormi či záujmami. Svet sa 
za posledné roky dramaticky 
zmenil a dianie v ňom doslova 
zatriaslo hodnotami, ktoré v 
Európe považujeme za „svä-
té“, slobodu radiac na prvé 
miesto. Skúsme sa nad tým 
počas celého radu spomien-
kových podujatí na výročie 
Nežnej revolúcie spoločne 
zamyslieť.   
.

Rado Števčík

| AKTUÁLNE |

Vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie 
podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Miestne zastupiteľstvo mest-

skej časti Bratislava-Staré Mesto 
uznesením č. 148/2016 z 25. 10. 
2016

vyhlasuje

podľa § 18a ods. 2 zákona SNR  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov deň 
konania voľby hlavného kontroló-
ra a podľa § 7 ods. 4 zákona SNR č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave v znení neskorších pred-
pisov voľbu miestneho kontroló-
ra  mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na 6. 12. 2016 na riadnom 
zasadnutí Miestneho zastupiteľ-
stva mestskej časti Bratislava-Sta-
ré Mesto;

ustanovuje

1. Podľa § 18a ods. 3 zákona 
SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpi-
sov (ďalej len „zákon“) podrobnosti  
o spôsobe  a vykonaní  voľby  hlav-
ného kontrolóra a  podľa § 7 ods. 4 
zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlav-
nom meste SR Bratislave v znení 
neskorších predpisov miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto (ďalej len „miestny 
kontrolór“),  nasledovne:

1.1 Kandidát na funkciu miest-
neho kontrolóra (ďalej len „kandi-
dát“) musí  odovzdať svoju písom-
nú prihlášku najneskôr 14 dní pred 
dňom konania voľby, t. j. najneskôr 
22.11.2016 do 15.00 h do poda-
teľne Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, Va-
janského nábrežie 3, Bratislava, 
v zalepenej obálke s označením 
„Prihláška kandidáta na funkciu 
miestneho kontrolóra“ s poznám-
kou „Neotvárať“. Kandidát môže 
taktiež zaslať svoju prihlášku v 
zalepenej obálke prostredníctvom 
pošty na adresu: Miestny úrad 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 
21 Bratislava, s tým, že na obálku je 

potrebné napísať text: „Prihláška 
kandidáta na funkciu miestneho 
kontrolóra“ s poznámkou „Neotvá-
rať“. V tomto prípade musí byť pre-
zenčná pečiatka podateľne miest-
neho úradu na obálke s najneskor-
ším dátumom  22.11.2016. Neskorší 
dátum doručenia je v zmysle platnej 
právnej úpravy neakceptovateľný.

1.2 Posúdenie náležitostí po-
daných písomných prihlášok kan-
didátov vykoná Komisia mandáto-
vá Miestneho zastupiteľstva mest-
skej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktorá súčasne vyhodnotí splnenie  
náležitostí prihlášok jednotlivých 
kandidátov a vypracuje zoznam 
kandidátov.

1.3 Uchádzač, ktorý splní 
všetky náležitosti prihlášky kan-
didáta ustanovené týmto uznese-
ním,  bude zaradený ako kandidát 
do voľby na funkciu miestneho 
kontrolóra. Úspešným uchádzačom 
bude miestnym úradom zaslaná 
poštou, ako aj e-mailom pozvánka 
na voľbu miestneho kontrolóra.

1.4 Podľa §18a ods. 3 zákona 
na zvolenie hlavného kontrolóra, v 
tomto prípade na zvolenie miestne-
ho kontrolóra, je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov Miestneho zastupiteľ-
stva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto (ďalej len „miestneho zastu-
piteľstva“). Ak ani jeden z kandidá-
tov takúto väčšinu nezíska,  miest-
ne zastupiteľstvo na tom istom za-
sadnutí vykoná  druhé kolo volieb, 
do ktorého postúpia dvaja kandidá-
ti, ktorí získali v prvom kole najväč-
ší  počet platných hlasov. V prípade 
rovnosti hlasov do druhého kola 
volieb postupujú všetci kandidáti  s 
najväčším počtom platných hlasov. 
V druhom kole volieb je zvolený ten 
kandidát, ktorý získal  najväčší po-
čet  platných hlasov. Pri rovnosti 
hlasov v druhom kole volieb sa roz-
hodne žrebom. 

2. Náležitosti prihlášky kan-

didáta v súlade s § 18a ods. 2 záko-
na:

2.1 Písomná žiadosť na výkon  
funkcie  miestneho kontrolóra 

2.2 Osobné údaje - meno, 
priezvisko, titul, dátum narodenia, 
trvalé bydlisko, kontaktné údaje 
(telefón,  e-mailová adresa)

2.3 Úradne overená fotokópia 
dokladu o  vzdelaní  1)

2.4 Štruktúrovaný profesijný  
životopis

2.5 Výpis z registra trestov 
nie starší ako tri mesiace 

2.6 Čestné vyhlásenie o spô-
sobilosti na právne úkony v plnom 
rozsahu

2.7 Písomný súhlas kandidá-
ta na spracovanie osobných údajov 
podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov

1) Kvalifikačným predpokla-
dom na výkon funkcie miestneho 
kontrolóra je ukončené  minimálne 
úplné stredné vzdelanie;

3. Spôsob vykonania voľby 
miestneho kontrolóra:

3.1 Kandidáti sa budú pred-
stavovať v abecednom poradí.

3.2 Každý kandidát má v deň 
konania voľby právo na vystúpenie 
pred poslancami miestneho zastu-
piteľstva v časovom rozsah maxi-
málne 5 minút.

3.3 Voľba miestneho kontro-
lóra bude prebiehať tajným hlaso-
vaním podľa platného rokovacieho 
poriadku miestne

3.4 ho zastupiteľstva;

určuje

1. Funkčné obdobie miest-
neho kontrolóra sa začína dňom 
1.1.2017, ktorý je určený ako deň 
nástupu do práce.

2. Funkcia miestneho kon-
trolóra sa vykonáva na plný pra-
covný úväzok.

Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
starosta mestskej časti
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Pribudlo detské ihrisko, od-
padkové koše a samozrejme 

nechýba ani osvetlenie. Existujúce 
stromy sa dočkali ošetrenia a na 
mieste sme  vysadili novú zeleň. 
Dominantou parčíka je vzácny 
platan, ktorý sa podarilo zachrá-
niť z výrubu pri Riverparku na 
nábreží Dunaja.

Celkové náklady na revitalizá-
ciu parku dosiahli sumu 66 430 
eur, Staré Mesto na obnovu získalo 
od mesta dotáciu 50-tisíc eur. Sú-
časťou odovzdania parku verej-
nosti bol aj novootvorený výbeh 
pre psov v tesnej blízkosti parku, 
ktorý vznikol v spolupráci s RTVS. 

O revitalizácii parčíka na Be-
lopotockého ulici sa začalo hovo-
riť pred dvoma rokmi, keď mesto 
rozhodlo o zámene pozemkov s 
dovtedajším majiteľom – firmou 
Zipp Bratislava. Za parčík v Sta-
rom Meste investor získal po-
zemky na ulici Pod záhradami v 
bratislavskej Dúbravke. To sa však 

nestretlo s pochopením Dúbrav-
čanov, ktorí podali žalobu. Súd v 
tom čase vydal predbežné opat-
renie, podľa ktorého nebolo mož-
né pozemky užívať. Revitalizácia 
parčíka tak musela počkať, súd 
ju odblokoval vlani na jeseň, keď 
predbežné opatrenie zrušil. Sta-

rosta Radoslav Števčík sa vyjadril, 
že podoba parku nemusí byť finál-
na, časom môžu pribudnúť ďalšie 
preliezky pre deti alebo športové 
prvky pre seniorov. „Chceme z par-
ku urobiť viacgeneračné miesto 
pre všetkých obyvateľov Starého 
Mesta a návštevníkov. Som rád že 

toto miesto ožilo a ľudia ho môžu 
plnohodnotne využívať. Podarilo 
sa nám zavŕšiť úsilie obyvateľov 
Belopotockého ulice a okolia o zá-
chranu tohto kúska zelene.“ dodal 
Radoslav Števčík.

(nr)
Foto - Marek Velček

| OBNOVA |
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Nový park a psí výbeh 
na Belopotockého ulici
Oplatilo sa počkať. Z nevyužívaného a zanedbaného priestranstva  

na Belopotockého ulici je konečne zmysluplné miesto  
so zeleňou a lavičkami. 
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Jednou z vyplývajúcich úloh koncepcie je 
zriadenie Kultúrneho laboratória/UR-

BAN LAB, v ktorom budú tvoriví a kreatívni 
ľudia na dobrovoľnej báze napomáhať rie-
šiť rozvojové úlohy, rozpracúvať projekty 
a zámery mestskej časti. Súčasťou činnosti 
laboratória bude skúmanie a tvorivé roz-
víjanie architektonických a urbanistických 
aspektov a námetov rozvoja mestskej čas-
ti – diskusné stretnutia, výmena názorov 
a skúseností, pracovné stretnutia a tvorivé 
dielne. 

Výstupy činnosti laboratória budú rele-
vantným podkladom pre vedenie mestskej 
časti, komisie zastupiteľstva a odborné od-
delenia miestneho úradu.

„Participáciu obyvateľstva pri rieše-
ní rozvojových úloh a tém mestskej časti 
považujem za kľúčovú. Rád by som využil 
tvorivý potenciál a kreativitu obyvateľov 
Starého Mesta a verím, že Urban Lab bude 
slúžiť nielen na diskusiu a rozvoj dialógu, 
ale aj na zdieľanie nápadov a tvorivé rieše-
nie projektov mestskej časti“, uviedol sta-
rosta Radoslav Števčík.

„Do činnosti laboratória sa môžu za-
pojiť tvoriví ľudia, architekti, dizajnéri aj 
manažéri, ktorí dobrovoľne poskytnú svoj 
čas a tvorivý potenciál na rozpracovanie 
aspoň jednej z úloh a tém, ktoré  budú evi-
dované na zozname aktívnych problémov, 
či projektov mestskej časti“, dodal.

Urban Lab má podporovať zmysluplnú 
regeneráciu prostredia a ochranu cenných 
historických, kultúrnych a prírodných 
hodnôt územia mestskej časti, zvýšiť kul-
túru prostredia a kultúru dialógu miest-
nych aktérov. 

Podľa štatútu laboratória bude medzi 
prvé činnosti patriť mapovanie zdrojov 
územia a prostredia mestskej časti, vytvá-
ranie databázy kontaktov miestnych ak-
térov, aktívnych združení, komunít a tvo-
rivých skupín, organizovanie spoločných 
stretnutí členov a partnerov, spoločných 
a konzultačných stretnutí s pracovníkmi 
miestneho úradu. Spracovanie podkladov 
a sprístupňovanie výstupov činnosti bude 
uverejnené na webstránke Starého Mesta, 
takisto v tlačenej podobe, pre iné úrady, 
organizácie a aktívne skupiny k dispozícii 
na úrade mestskej časti.

Činnosť URBAN LAB bude koordinova-
ná koordinátorom a gestorovaná gestorom, 
situované bude v jednom zo staromestkých 

kultúrnych centier od začiatku budúceho 
roka. Organizačne bude zaradené pod refe-
rát územného plánu a rozvoja.   (nr)

URBAN LAB
| KULTÚRA |

Dňa 28.6. 2016 zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schválilo Koncepciu kultúrnej politiky mestskej časti na roky 2016 – 2020. 
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Emílii Vášáryovej tento rok 
udelia cenu Samuela Zocha 

| AKTUÁLNE |

Výročnú cenu Samuela Zocha 
tento rok získa aj herečka a 

vysokoškolská profesorka Emília 
Vášáryová, ktorá je dlhoročnou 
obyvateľkou našej mestskej časti. 
Na ocenenie ju navrhla členka Sta-
romestského okrášľovacieho spol-
ku a miestna poslankyňa v Starom 
Meste Barbora Oráčová. Jej návrh 
bol medzi tými, s ktorými sa sto-
tožnil Bratislavský samosprávny 
kraj. Župa udeľuje ceny Samuela 
Zocha významným osobnostiam, 
ktoré prispievajú k jej rozvoju a 
kvalitnej reprezentácii. Laureáti 
si ocenenia prevezmú na slávnost-
nom galavečere, ktorý sa uskutoč-
ní začiatkom decembra.

„Práca a tvorba pani profesor-

ky Emílie Vášáryovej hovoria sami 
za seba. Je to nepochybne jednaz 
najvýznamnejších osobností kul-
túrneho života a patrí medzi najo-
bľúbenejšie slovenské herečky vô-
bec. Okrem toho dlhodobo pôsobí 

ako vysokoškolská pedagogička a 
angažuje sa v charitatívnych pro-
jektoch,“ konštatuje B. Oráčová. 

Prof. Emília Vášáryová začala 
svoju hereckú kariéru na Novej 
scéne hneď po úspešnom absol-
vovaní VŠMU. V ďalšej sezóne už 
bola členkou Slovenského národ-
ného divadla, kde pôsobí dodnes. 
Od prvých predstavení zosobňuje 
veľké postavy klasického reper-
toáru. Od začiatku 90. rokov tiež 
hosťuje v pražskom Divadle Na 
zábradlí a v Činoherním klubu. 

Prácu a kariéru Emílie 
Vášáryovej charakterizuje aj bo-
hatá televízna a filmová tvorba. 
Stvárnila obrovský počet nároč-
ných filmových postáv v množ-

stve známych celovečerných fil-
mov – slovenských aj českých. A 
patrí napríklad k najvýznamnej-
ším tváram mimoriadne populár-
nych “bratislavských pondelkov”. 

Jej herecké umenie si uctili v 
roku 1999 ocenením Krištáľové 
krídlo za rok 1998 v kategórii di-
vadelné umenie. V roku 2000 sa 
stala víťazkou novinárskej anke-
ty Herečka storočia. V roku 2004 
získala prestížne ocenenie Český 
lev za stvárnenie hlavnej ženskej 
úlohy, Věry, vo filme Horem Pá-
dem z dielne režiséra Jana Hře-
bejka. V roku 2007 dostala Cenu 
Literárneho fondu za celoživotnú 
tvorbu.   (nr)

Foto - archív
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Starostlivosť o seniorov je adresná

Na Hviezdoslavovom námestí 
rozvoniavala rybacia polievka

| KOMUNITA |

22. októbra ste mohli na najkrajšom námestí v Bratislave  
zažiť atmosféru s nádychom blížiacich sa  

zimných sviatkov a Vianoc. 

Komplexná starostlivosť o 
seniorov je jednou z priorít 

sociálnej politiky mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v centre 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
Na území mestskej časti žije 
vyše 40 000 obyvateľov, z čoho 
asi 20% seniorov – medzi nimi 
sú ľudia nad 65 rokov i nad 85 
rokov.

Staromestská samospráva 
je najbližšie k občanovi všet-
kých vekových kategórií a 
môže rýchlo reagovať na jeho 
situáciu a adresne mu pomôcť. 

Okrem domova pre seniorov, 
opatrovateľskej služby, den-
ného stacionára či pomoci pri 
zabezpečení stravovania pod-
porujeme aj aktivity seniorov 
v kluboch dôchodcov, poskytu-
jeme im bezplatné alebo zľav-
nené vstupné na spoločenské 
podujatia, výlety. 

Zapájame seniorov do spo-
ločenského života, aby sa naj-
mä osamelo žijúci ľudia necítili 
opustení. Veľmi si vážim srdeč-
nú atmosféru na stretnutí so 
seniormi, životné skúsenosti a 

múdrosť, ktoré odovzdali mojej 
generácii, svojim deťom a vnú-
čatám.

Senior  ako odberateľ sociál-
nych služieb má svoje potreby, 
pocity i názory, ktoré je dobré 
poznať. Zariadenia sa stávajú 
pre seniorov akýmsi druhým 
domovom, v ktorom žijú rok, 
dva, v mnohých prípadoch ove-
ľa dlhšie a preto by sa mali za-
ujímať a  poznať názory svojich 
klientov napr. na samotné za-
riadenie, či a čo sa im tam páči, 
taktiež či sa im páči okolie, či sú 

spokojní so starostlivosť, kto-
rá im je poskytovaná a taktiež 
majú právo navrhnúť zmeny, 
ktoré by viedli k ich ešte k väč-
šej spokojnosti.

V rámci sociálnej činnosti a 
sociálnej komisie sa zameriava-
me na znevýhodnené skupiny 
obyvateľov a pomoc s ich neľah-
kým osudom. Preto sa snažíme 
zavádzať služby, a to nielen pre 
seniorov, ktoré zlepšia kvalitu 
ich života. 

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH
vedúci oddelenia sociálnych vecí

Mestská časť Staré Mesto sa 
rozhodla zorganizovať nul-

tý ročník súťaže vo varení ryba-
cej polievky s názvom Prešpor-
ský rybací kotlík a dať ľuďom 
možnosť ochutnať, zabaviť sa a 
prispieť na dobrú vec. Výťažok z 
podujatia ( formou dobrovoľné-
ho príspevku) mestská časť pou-
žije na skvalitnenie služieb a ži-

vota seniorov v staromestskom 
Seniorcentre na Podjavorinskej 
ulici.

„Prešporok bol mestom rýb, 
tie sa lovili z Dunaja priamo na 
nábreží a potom sa predávali na 
rybom trhu na dnešnom Rybnom 
námestí. Varenie rybacej poliev-
ky má preto v tomto meste tradí-
ciu a na tú by sme chceli nadvia-

zať súťažou v jej varení,“ uviedol 
starosta Starého Mesta Radoslav 
Števčík.

Súťažilo 10 tímov a rozho-
dovali konzumenti, každý kto 
chcel, mohol svojím hlasom pod-
poriť svojho favorita. Atmosfé-
ra bola výborná a spätná väzba 
samosprávu potešila. „Išlo o 
nultý ročník, akúsi skúšku, ako 

toto podujatie prijme verejnosť. 
Chceme z toho vytvoriť tradíciu, 
na budúci rok chceme takúto sú-
ťaž organizovať vo väčšom roz-
sahu, budú sa môcť prihlásiť aj 
ďalšie tímy. Odozva bola skvelá, 
vyšlo nám aj počasie. Tešíme sa 
na budúci rok, “ dodáva starosta.

(nr)
Foto - archív
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Najznámejší bratislavský 
filatelista Max Stern

MAX STERN 
(1921-2016)

Jedenásteho februára tohto roku 
zomrel v Melbourne v úctyhod-

nom veku nedožitých 95 rokov 
istý Max Stern. Táto správa u nás 
nenarobila veľký rozruch, ba dalo 
by sa povedať, že prešla takmer 
úplne bez povšimnutia. No niek-
torí vedeli – vedeli, že svet navždy 
opustil jeden z najznámejších fila-
telistov 20. storočia, bratislavský 
rodák Maxi. 

Od roku 1904 stojí na nároží 
Šafárikovho námestia a Dosto-
jevského radu dom.  Architekt 
Eugen Schiller ho navrhol v du-
chu dobových trendov a svojou 
ozdobnou neogoticko-secesnou 
fasádou dodnes patrí ku klad-
ným dominantám priestranstva. 
Tam, v prízemnom byte s oblok-
mi do námestia, prišiel 2. marca 
1921 Max Stern na svet. Napriek 
tomu, že sa v byte nachádza-
li dve spálne, veľká jedáleň, 
kuchyňa, kúpeľňa a aj izbietka 
pre slúžku, nezdal sa mu veľmi 
rozľahlý. Veď v priebehu nasle-
dujúcich 15 rokov mu pribudlo 
ďalších šesť súrodencov! Na-
zvyš nebolo ani priestoru, ani 
peňazí. Obaja rodičia sa museli 
obracať, aby uživili 9-člennú ro-
dinu. O čo mali menej hmotných 
prostriedkov, o to viac bola ro-
dina súdržná. Každý piatok sa s 
príchodom sabatu stával veľkou 
rodinnou slávnosťou. Otec pred 
jedlom požehnal jedlá a súro-
denci mu na znak úcty pobozkali 
ruku. Maxiho detstvo plynulo 
pokojne. Od šiestich rokov na-

vštevoval ortodoxnú židovskú 
školu na Zochovej 5, v uličkách 
za rodným domom hrával s ka-
marátmi futbal (mimochodom, 
tento koníček mu ostal do vyso-
kého veku a v jednom období bol 
najstarším registrovaným fut-
balistom Austrálie), či navšte-
voval svojho otca, ktorého ob-
chod s odevmi a galantériou sa 
nachádzal v dnes už zbúranom 
tzv. kapucínskom bazári opro-

ti kapucínskemu kláštoru. Keď 
mal Maxi 12 rokov, kúpil mu otec 
ako dar ku bar micve ilustrova-
ný Schaubekov album známok. 
Svet filatelie chlapca okamži-
te pohltil – horúčkovito hľadal 
správne známky, aby zaplnil 
strany. Najskôr nehľadel na hod-
notu, išlo mu len o to, aby získal 
známky z čo najviac krajín. Jeho 
najväčším potešením bolo získať 
trojuholníkovú známku z Južnej 

Afriky. Zakrátko sa však zo zá-
ľuby stal zdroj obživy, pretože z 
predaja známok si už ako 14-roč-
ný dokázal platiť školné. V roku 
1936 odišiel študovať do Viedne, 
popritom utešene rozvíjal svoje 
obchodné portfólio. Všetko sa 
zmenilo o dva roky anšlusom 
Rakúska. Max sa musel vrátiť 
domov, ale ani tu mu po vzniku 
Slovenského štátu ruže nekvit-
li. Jeho otec v dôsledku protiži-
dovských zákonov stratil prácu, 
a tak sa sotva plnoletý Max stal 
živiteľom celej rodiny. Pred-
sa však bola jeho situácia prvé 
vojnové roky lepšia ako situá-
cia iných Židov. Obchodovaním 
so známkami nadobudol vplyv-
ných priateľov, vďaka ktorým 
bol schopný chrániť seba aj ro-
dinu od najhoršieho. Po tom, čo 
Židom zakázali aj obchodovať, 
pokračoval v tejto činnosti ďalej 
vďaka Rakúšanke Márii Aigne-
rovej, ktorá včlenila jeho Filate-
liu KUKO pod svoj antikvariát. 
Dostal tiež výnimku a nemusel 
nosiť povinnú žltú hviezdu, čo 
mu dávalo o niečo väčšiu voľ-
nosť pohybu. To všetko prestalo 
platiť v septembri 1944, keď pri-
šlo k novým pogromom s cieľom 
spraviť Slovensko „judenfrei“. 
Ako sám Max spomínal: „Nasle-
dujúce ráno som sa rozlúčil s ro-
dičmi ako zvyčajne a odišiel som 
z domu do práce. Potom som ich 
už nikdy viac nevidel.“ Depor-
tovali ich do Marianky a odtiaľ 
do Osvienčimu, kde zahynuli. Aj 
v tejto beznádejnej situácii Max 
natrafil na dobrého človeka. 

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. Aj Vy môžete prispieť príbehom či fotkami Vašej rodiny, priateľov,  
či domov a ulíc, ktoré zanikli, alebo sa výrazne zmenili.

Max Stern.
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Bol to Alfonz Drobný, premietač 
v kine Reduta, ktorý ho „z čisto 
ľudských pohnútok“ ukryl aj s 
niekoľkými priateľmi medzi po-
valou kina a strechou. V malom 

priestore museli riešiť problémy 
bežného života – svoje exkre-
menty balili do novín a ukladali 
do husľového futrálu, ktorý sa 
im kde-tu podarilo vysypať v 

neďalekom parčíku. Po večeroch 
sledovali z prázdnych balkónov 
večerný program kina. Keďže 
každý film hrali večer trikrát, 
po niekoľkých dňoch ich vedeli 

všetky naspamäť.  Raz sa stalo, 
že počas bombardovania Brati-
slavy jedna bomba trafila aj Re-
dutu – zasekla sa medzi hradami 
blízo ich skrýše. Sternov úkryt 
bol napokon vyzradený a aj keď 
sa mu najskôr podarilo uniknúť, 
onedlho ho chytili a čakal ho rov-
naký osud ako tisícov ďalších ne-
pohodlných: cez zberný tábor v 
Seredi transport do koncentrač-
ného tábora v Sachsenhausene a 
odtiaľ do Lichtenrade. Azda jeho 
športové založenie a silná vôľa 
mu pomohli prežiť v neľudských 
podmienkach aj posledný pochod 
smrti. Keď sa 7. mája 1945 prebu-
dil v ktoromsi lese na severe Ne-
mecka, stráže s guľometmi boli 
preč: „Konečne sme boli slobod-
ní. Často sa ma opytovali, ako by 
som opísal svoje pocity v ten deň 
a ja som vždy odpovedal len to 
isté: Bol som strašne hladný.“ Po 
určitých peripetiách sa mu po-
darilo vrátiť do rodného mesta, 
avšak už o tri roky sa po zmene 
režimu presťahoval do Austrálie. 
So sebou vzal iba manželku a je-
den kufrík. Začínal síce od nuly, 
no netrvalo dlho a vypracoval sa 
medzi špičku filatelie. Jeho firma 
Max Stern and Company sa zara-
dila medzi najznámejšie na svete, 
bol priekopníkom v spolupráci s 
Austrálskou poštou, figuroval vo 
viacerých filatelistických zdru-
ženiach, organizoval výstavy, 
výnimočné série známok (naprí-
klad na OH 1956 v Melbourne). 
V roku 1999 mu bol „za služby v 
prospech filatelie a propagácie 
sérií austrálskych známok v zá-
morí“ listom kráľovnej udelený 
titul Člen Rádu Austrálie. Bolo to 
prvé vyznamenanie tohto dru-
hu udelené za filateliu. Napriek 
neľahkému osudu bolo Maxovi 
dopriate žiť dlho a vidieť rásť 2 
dcéry, 6 vnúčat a 16 pravnúčat: 
„Som hrdý na svoju rodinu a na 
to, čo som dosiahol v živote. Cí-
tim, že teraz si už konečne mô-
žem povedať: hej, ja som to pre-
žil!“ Pochovaný je na predmestí 
Melbourne – na židovskom cinto-
ríne v Springvale. 

Ján Vyhnánek, 
OZ Bratislavské rožky.  

Fotografie - OZ Bratislavské rožky
Austrialia Post Collectables

(www.australiapostcollectables.com.au)

Šafárikovo námestie začiatkom 20. storočia. Na prízemí pravého domu vidieť celkom vľavo smerom na námestie 
okná bytu, kde sa narodil Max Stern.

 Budova Reduty s kinom, kde sa Max Stern počas vojny ukrýval.
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Jesenné Kmeťovanie 
podporilo susedské 

vzťahy a komunikáciu 
so samosprávou

Koncom septembra sa v par-
ku na Kmeťovom námestí 

uskutočnilo komunitné poduja-
tie, aké už tradične organizuje 
OZ Kmeťovo námestie.

Aktívni ľudia z občianskeho 
združenia chcú týmito akciami 
podporiť dobré susedské vzťa-
hy a vzájomnú komunikáciu, 
dať príležitosť rodinám s deťmi 
zabaviť sa, ale tiež otvárať váž-
nejšie témy spojené s rozvojom 
štvrte Blumentál.

Posledné Kmeťovanie okrem 
zvyčajných atrakcií a hier pre 
deti obohatila diskusia verej-
nosti s viacerými aktérmi v úze-
mí. Pred občanov si k diskusné-
mu stolu pod holým nebom sadli 
starosta Radoslav Števčík, zá-
stupcovia investorov projektov 
Stein2 a Blumentál, Radek Pše-
nička a Karol Machánek, staro-
mestskí poslanci Barbora Orá-
čová a Martin Gajdoš a architekt 
a bratislavský aktivita Matúš 
Vallo. Diskusiu moderoval a vie-
dol predseda OZ Kmeťovo ná-
mestie, Patrik Križanský.

Hojne zastúpená verejnosť 
mala záujem vysloviť množstvo 
otázok smerovaných najmä na 
starostu Starého Mesta. Svedčí 
o tom aj fakt, že sa debata vý-
razne predĺžila. Najhorúcejšími 
témami boli stav zelene a sta-
rostlivosť o ňu, rekonštrukcia 
verejných priestorov smerom k 
podpore pešej dopravy a cyklo-
dopravy a parkovanie. 

Občania sa z úst starostu 
dočkali niekoľkých verejných 
prísľubov nasmerovaných v 
blízkej budúcnosti na ich štvrť 
– predložiť do rozpočtu MČ 
na rok 2017 rekonštrukciu 
Blumentálskej ulice s dôrazom 
na  pokojný charakter ulice, na 
rok 2017 resp. najneskôr na rok 
2018 rekonštrukciu parku na 
Kmeťovom námestí a v spolu-
práci s ďalšími aktérmi aktívne 
vplývať na mesto Bratislava s 

cieľom iniciovať rekonštrukciu 
Floriánskeho námestia.  (nr)

Foto - archív
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Škôlkárov 
povozil vláčik

Krásne septembrové počasie 
umožnilo deťom z Materskej ško-
ly na Gorazdovej ulici v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto zre-
alizovať zážitkové učenie počas 
návštevy zoologickej záhrady a 
rozvíjanie pohybových aktivít 
priamo v prírode, na krásnej Že-
leznej studničke.

Získané zážitky, vedomosti a 
radosť z pohybu boli umocnené 
radosťou detí z dopravy mest-
skými vláčikmi Prešporáčikmi, 
ktoré prišli pre deti priamo ku 
materskej škole. Deťom sa aktivi-
ty mimoriadne páčili a odniesli si 
z týchto dní veľa neopísateľných 
zážitkov.  

Na Bielej ulici 
je nová dlažba 

Kamenná dlažba chodníka je 
vynovená aj v priľahlých uliciach 
historického jadra. Na Bielej ulici 
išlo o odstránenie poškodených 
častí, výmenu podložia a následnú  
pokládku nového povchu. 

Rekonštrukcie 
v Starom Meste

S finančnou podporou Brati-
slavského samosprávneho kraja 
zrealizovala mestská časť Brati-
slava - Staré Mesto už spomínanú 
rekonštrukciu schodov Havlíčko-
va – Mišíkova. Predmetné schody 
tvoria prístupovú cestu návštev-
níkom Slavína – pamätníka  so-
vietskych vojakov padlých počas 
druhej svetovej vojny na území 
západného Slovenska, ktorý je  vy-
hľadávaným turistickým miestom 
návštevníkov Bratislavy najmä 
pre jeho polohu. 

Rekonštrukcia pozostávala z 
vybúrania pôvodných betónových 
schodov aj podkladu, úpravy pod-
kladu, odstránenia a opravy záb-
radlia, takisto debnenia schodiska 
vrátane podporných konštrukcii 
a vybetónovania nových betóno-
vých schodov a schodníc. Použité 
boli oceľové  výstuže a následne 
sa osadilo a ukotvilo zreparované 
zábradlie. + Foto Havlickova

Druhého novembra sa začala 
plánovaná rekonštrukcia Moskov-
skej ulice, pre ktorú bolo potreb-
né uzavrieť ulice v úseku Poľná 
– Strážnická. Práce sú naplánova-
né do 20.11.2016. Rekonštrukcia 
bude podobná ako v prípade kom-
pletne vynovenej Grösslingovej 
ulice.

Na Vazovovej ulici sa v mieste 
tzv. anglických dvorčekov prepa-
dával chodník. Nakoľko ide o lo-
kalitu v tesnej blízkosti základnej 
školy a miesto je frekventované, 
závadu sme zaradili do kategó-
rie havárií a okamžite odstránili. 
Prepady sme tento mesiac opra-
vovali na komunikáciách ulíc Be-
lopotockého, Jakubovho námestia, 
na Klemensovej, na chodníku na 
Grösslingovej, Treskoňovej, Kozej 
a Novosvetskej.

Zateplená 
fasáda

V Staromestskej knižnici na 
Blumentálskej sme zateplili a 
opravili fasádu na pôvodnej časti 
fasády knižnice. Išlo zjednotenie 
fasády celej budovy s výmenou 
klampiarskych a okenných prv-
kov.

(nr)
Foto - Marek Velček

Územné 
rozhodnutie

Mestská časť Bratislava – 
Staré Mesto vydala v zmysle zá-
kona rozhodnutie o umiestnení 
stavby (územné rozhodnutie) 
pre „Podzemný parkovací dom 
a mestský park – Kollárovo 
námestie v Bratislave“.  Roz-
hodnutie zohľadňuje súhlasné 
záväzné stanoviská všetkých 
dotknutých inštitúcií z hľadis-
ka súladu predmetnej stavby s 
územným plánom mesta. Ma-
gistrát hlavného mesta Brati-
slavy záväzným stanoviskom 
odsúhlasil plánovaný zámer 
ešte v novembri 2015. Územné 
rozhodnutie nie je povolením 
na stavbu, určuje len umiest-
nenie stavby na predmetnom 
pozemku.
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Navštívte nádherné Adventné trhy vo Vied-
ni,  ktoré sú známe  po celej Európe.  Fa-

rebné adventné dekorácie, remeselné výrobky, 
krásna adventná výzdoba, veľkolepý vianočný 
stromček, vôňa vareného vínka a typické chut-
né jedlá sem lákajú každý rok tisíce návštevní-
kov. 

Adventné trhy vo Viedni navštívi ročne 
viac ako 3 milióny turistov. Neopakovateľ-
ná atmosféra, ktorú tu zažijete je dôvodom 

prečo sa sem ľudia stále vracajú. Nenechaj-
te si ujsť tento rok  najväčší a najznámejší 
adventný trh  v samotnom srdci Viedne a 
bude to pre Vás pravým adventným zážit-
kom. 

• 1.december 2016 (štvrtok)
• odchod autobusu je o 9:00 hod. od 

Domu Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1
• návrat do Bratislavy vo večerných ho-

dinách

• poplatok za výlet 5 eur (16€) 
• prihlasovanie na oddelení sociálnych 

vecí u Bc. Guldanovej (info: 02/529 46 397) 
počas stránkových dní pondelok a stredu.

• priniesť OP alebo fotokópiu 
• účasť na výlete záväzná po zaplatení 

príslušného poplatku

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH
Vedúci oddelenia sociálnych vecí

Denné centrum pre seniorov 
poskytuje sociálnu službu po-

čas dňa fyzickej osobe, ktorá do-
vŕšila dôchodkový vek. V dennom 
centre sa najmä poskytuje sociál-
ne poradenstvo a zabezpečuje zá-
ujmová činnosť. Denné centrá sú v 
prevádzke od 14.00 hod. do 17.00 
hod.

Organizačne sú centrá začle-
nené pod oddelenie sociálnych 
vecí, fungujú však ako samo-
správne jednotky. V každom z 
centier pôsobí viac klubov, kto-
ré majú vlastný samosprávny 
orgán skladajúci sa zo zvole-
ných členov, ktorý zodpovedá 
za činnosť klubu (členské po-
platky v jednotlivých klubov sú 
individuálne, závisí to od toho, 
akú výšku členského si členovia 
schválili). 

Usporadúvajú sa tu besedy, 
prednášky na témy týkajúce 
sa zdravia, výživy, kultúry, dô-
chodkového systému fungujú-
cemu na Slovensku a podobne. 
Organizujú turistické, spevácke, 
literárne krúžky, ale aj krúžok 
šikovných rúk (podľa požiada-
viek členov i ďalšie), v ktorých si 
seniori udržujú i rozvíjajú svo-
ju telesnú i duševnú kondíciu. 
Členovia centier sa stretávajú 
na spoločných posedeniach pri 
príležitosti rozličných sviatkov 

a životných jubileí. Podľa záuj-
mu navštevujú krásne miesta na 
Slovensku i v zahraničí.

Na spoločné posedenia, be-
sedy, prednášky, krúžky či vý-
lety pozývajú členovia centier i 
ďalších záujemcov. Za člena sa 
môžete prihlásiť v ktoromkoľ-
vek z centier nachádzajúcich sa 
na území mestskej časti Brati-
slava-Staré Mesto. Mestská časť 
má v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti zriadené 3 denné centrá. 

Denné centrum Kýčerské-
ho 8, 811 05 Bratislava

Koordinátor:
Maťašová Helena
tel.: 0905/984275
dckycerskeho@zoznam.sk

Denné centrum Karadžičo-
va 1, 811 09 Bratislava

Koordinátor: 
Mgr. Žifčáková Michala 
tel.: 02/ 52 967 122 
0911/107541
micha la . z i fc a kova@s t a re -

mesto.sk 

Denné centrum Gaštanová 
19, 811 04 Bratislava

Koordinátor:
Kopásková Anna

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH
Vedúci oddelenia sociálnych vecí

Pozvanie pre 
staromestských seniorov

Denné centrá 
mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto

Starosta mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
Mgr. Radoslav Števčík 

pozýva 
osamelých seniorov, 

ktorí nemajú nikoho blízkeho, 
žijú sami a nie sú umiestnení 
v zariadení pre seniorov na 

VIANOČNÚ VEČERU 
22.decembra 2016 

o 15:00 hod. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne 

do 19. 12. 2016 
na Miestnom úrade mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, 
na oddelení sociálnych vecí, 

kancelária č.20/a 
(Mgr. Mária Mrázová, Mgr. 

Miroslava Hulíková) 
Info na t.č.: 02/529 46 392, 

02/592 46 393.
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V Staromestskej knižnici sme s 
príchodom jesene otvorili pre 

čitateľov nový arteterapeutický 
čitateľský program Vzťahy v nás a 
okolo nás. 

Program prepája dva ume-
lecké prístupy: arteterapiu a 
biblioterapiu. Arteterapiu chá-
peme ako liečbu umením, rozví-
janie tvorivosti, schopnosť vý-
tvarne spracovať osobné témy. 
Biblioterapiu chápeme ako me-
tódu psychológie, ktorá využí-

va liečebné a podporné účinky 
čítania. Literatúra nám ponúka 
iný pohľad na svet, učí nás pre-
ciťovať, vnímať, správať sa. Po-
máha nám lepšie pochopiť ľudí, 
samých seba, ale aj okolitý svet. 
Cieľom nášho programu je roz-
voj osobných, komunikačných a 
sociálnych kompetencií, podpo-
rovať trvalý záujem o čítanie, 
zvýšiť záujem o slovenskú lite-
ratúru a poéziu, zvyšovať kul-
túrne povedomie.

Aktivity podporujú zážitok z 
čítania, relaxačné zážitky a krea-
tivitu. Na stretnutiach pracujeme 
s knihami – s úryvkami poézie a 
prózy, ktoré následne výtvarne 
spracujeme arteterapeutickými 
technikami. Súčasťou aktivít je 
aj reflexia k vytvoreným dielam. 
Lektorkami programu sú skúse-
né arteterapeutky a psychologič-
ky z OZ Artea. 

Cyklus šiestich stretnutí sa 
koná v pobočke Panenská 1 a po-

trvá do novembra 2016. Projekt 
sa teší veľkému záujmu nielen 
zo strany našich čitateľov, ale aj 
zo strany verejnosti. Na kurz sa 
prihlásili záujemcovia, ktorí do-
teraz nenavštevovali našu kniž-
nicu nenavštevovali a jej služby 
nevyužívali. 

Projekt podporil z verejných 
zdrojov Fond na podporu ume-
nia.

Lenka Čechvalová
Staromestská knižnica

Celoslovenský projekt Senior Friendly - 
priateľskí, otvorení a ústretoví k senio-

rom - je zameraný na podporu, angažovanosť 
a záujem o zlepšenie a skvalitnenie života se-
niorov. Jeho zámerom je oceniť firmy, inšti-
túcie a organizácie, poskytovateľov produk-
tov a služieb, ktorí ponúkajú určité benefity, 
služby, výrobky, výhody, aktivity a možnosti 
uplatnenia pre seniorov v rôznych oblas-
tiach. Cieľom projektu je upriamiť pozornosť 
na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa se-
niorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú 
svojimi aktivitami k zmene postojov k senio-
rom. 

Súťaž vyhlásilo občianske združenie Klub 
Luna Senior Friendly a občianske združenie 
Bagar.

Záštitu prevzali minister práce, sociál-
nych vecí a rodina Ján Richter a predseda 
Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôso-
bovanie verejných politík procesu starnutia 
populácie.

Odborným garantom je PhDr. Lívia Matu-
lová, CSc., koordinátorom projektu je PhDr. 
Miloš Nemeček.

Staromestská knižnica získala ocenenie 
v kategórii kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, 
zdravotnícke zariadenia, médiá za dlhodobú  

aktívnu podporu permanentného vzdelá-
vania seniorov, vrátane zvyšovania  ich po-
čítačovej gramotnosti a tréningov pamäti, 
za poskytovanie služieb, ktorých cieľom je 
zmierniť sociálne, ekonomické a zdravotné 

znevýhodnenie seniorov napr. zľavy na člen-
skom, sprístupnenie kníh pre imobilných a 
zrakovo znevýhodnených čitateľov. 

Gratulujeme! (nr)
Foto - archív knižnice

Vzťahy v nás a okolo nás

Staromestská knižnica získala 
ocenenie SENIOR FRIENDLY 

Arteterapeutický čitateľský program v Staromestskej knižnici

V piatok 21.10.2016 prevzala riaditeľka knižnice PhDr. Judita Kopáčiková  
na slávnostnom stretnutí v Zichyho paláci  

ocenenie Senior Friendly pre Staromestskú knižnicu.
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Spomienka na jubileum
Nezabúdame na tých, ktorým vlasy 

pretkalo striebro a rokmi sťažel 
krok. V oku múdrosť prežitého, myš-
lienky plné spomienok. Staromestskí 
jubilanti.

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

Fotografie z každého stretnutia 
jubilantov nájdete vždy aj na web 
stránke Starého Mesta vo fotogalé-
rii. 

(nr)

Stretnutie jubilantov v Zichyho paláci.
Foto - Marek Velček

Tvorivé projekty 
k Medzinárodnému 

dňu jazykov
Cez školský projekt 
naprieč krajinami

Pre žiakov 7. B triedy ZŠ s MŠ M. R. Štefánika na Grösslingovej 
ulici bol 11. október výnimočný. Na chvíľu sa stali sprievodcami 
naprieč krajinami. Dobre pripravenými prezentáciami vhodne 
komunikovali s publikom, vzbudili záujem u veľkých i malých 
žiakov. Zaujali i spätnou väzbou formou malého kvízu či dialogi-
zovaného rozhovoru. Nezabudli ani na prezentáciu  jedla.

Podnet na vznik tohto školského projektu dali pani učiteľky 
ZŠ s MŠ M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici N. Mojžitová a S. 
Hostová. Myšlienkou bolo, aby štyri tvorivé tímy prezentovali 
krajiny cez ich kultúru, jazyk, umenie a gastronómiu. Kľúčovými 
krajinami boli Francúzsko, Turecko, Španielsko a Gruzínsko.

Akcia bola mimoriadne vydarená. Prispela k rozvoju samo-
statnej tvorivej činnosti žiakov, k rozvoju ich hovoreného slova. 
Žiaci prezentujúcich skupín zapojili do projektu i spolužiakov, 
ktorí by si na to sami netrúf li. Projekciu a hovorené slovo odme-
nili všetci žiaci školy búrlivým potleskom. 

Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do 
tejto akcie, ako aj rodičom, ktorí pripravili gastronomické po-
chúťky. Cestovať po svete a spoznávať nové krajiny je lákavé, v 
tomto prípade to platí dvojnásobne.

Mgr. Michaela Hrnčiarová
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Gaštany pre ZOO
Keď prichádza jeseň, postupne 

všetko vyfarbí. Pozlacuje vr-
cholky stromov, zanecháva všade 
navôkol medené, oranžové a žlté 

farby, ako na maliarovej palete. 
Jednoducho - jeseň má stovky fa-
rebných šiat. 

Ani deťom zo Školského klu-

bu detí pri ZŠ Vazovova 4 v Bra-
tislave táto hra farieb neunikla. 
Zbierali šípky, listy a vetvičky, 
ktorými si prekrásne vyzdobili 

školu i svoje triedy. Ale túto jeseň 
deti nezabudli ani na zvieratká v 
ZOO, na to, čo budú v zime jesť. 
S veľkou chuťou sa pod vedením 
pani vychovávateliek zapojili do 
projektu Zelená škola – gašta-
ny pre zvieratká. Deti zbierali 
gaštany všade, na vychádzkach 
v rámci ŠKD, s rodičmi, starými 
rodičmi, s kamarátmi. Najviac 
gaštanov sa podarilo vyzbie-
rať deťom z 3.B. Srdiečka detí 
sú spokojné, lebo urobili dobrý 
skutok – pomohli zvieratkám 
prezimovať. Odmenou im bude 
zábavné popoludnie – Diskotéka 
strašidiel – oslava jesene.

Jozefína Lehoczká 
– vedúca vychovávateľka ŠKD

Foto - Jana Jurášová




