
Milí 
Staromešťania,

Končiaci sa rok možno v Starom Meste 
bez preháňania považovať za úspešný. Na 
opravy a komplexné rekonštrukcie komu-
nikácií (ciest a chodníkov) sa minulo viac 
ako 1 milón eur. Zmenili sme filozofiu od 
tzv. “plátania” výtlkov na opravy “od fa-
sády po fasádu”. Takouto rekonštrukciou 

prešli ulice ako Grösslingova, čiastočne 
Mostová a Múzejná či Židovská. Občania 
si tento prístup pochvaľujú. Po 20 rokoch 
sa nám podarilo revitalizovať zeleň a to 
na základe arboretistických posudkov, pri-
budli nové stromy napríklad na Palackého, 
Gajovej a pod. Ukončila sa aj dlhoročná 
anabáza parčíka na Belopotockého ulici, 
ktorý sme verejnosti odovzdali úplne obno-
vený v októbri tohto roku. Do kultúrno-spo-
ločenského kalendára pribudli nové tradí-

cie: Svätomartinské hody, Staromestská 
fiesta - celoletná open-air tanečná škola 
či Cestovanie časom - historické interak-
tívne pásmo pre širokú verejnosť. Úspešne 
pokračuje aj rekonštrukcia Pistoriho palá-
ca. O tom všetkom ste sa mohli dočítať na 
stránkach Staromestských novín. Veríme, 
že aj v roku 2017 Vám budeme prinášať len 
dobré správy. Redakcia Staromestských 
novín  Vám želá pokojné a požehnané Via-
noce a šťastný Nový rok.

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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Čas 
spomaliť
Keď sme spolu zažínali prvú 
sviečku na adventnom venci na 
Hviezdoslavovom námestí, spo-
menul som, že pre mňa osobne 
je tento čas aj obdobím vnútor-
ného stíšenia a hlbokej úvahy 
o zmysle ľudského snaženia 
pred najkrašími sviatkami roka, 
ktoré zvyčajne prinášajú pokoj 
a radosť. Rok 2016 mi napl-
no ukázal aká vie byť služba 
občanovi, ktorý mi dal dôveru, 
zložitá a rozmanitá. Ukázal, aká 
citlivá je hranica medzi rôzno-
rodými záujmami jednotlivých 
skupín občanov. Do tretice mi 
práve sa končiaci rok nastavil 
zrkadlo, ktoré v polčase môjho 
fungovania hovorí, že je dobré 
trpezlivo a pozorne načúvať 
názorom spoluobčanov, kým 
v ich mene prijmeme závažné 
rozhodnutie. Preto som veľa 
zo svojho starostovského času 
venoval stretnutiam a verejným 
diskusiám, aby som sa utvrdil, 
že moje rozhodnutie bude v 
súlade s verejným záujmom. 
Trúfam si povedať, že aj vďaka 
tomu bol rok 2016 pre naše 
Staré Mesto úspešný. Mnohé 
veci sa podarili, niektoré bu-
deme v nasledujúcom období 
dokončovať. Prajem si preto, 
aby sme zmysluplne využili čas 
vianočný na pokojnú bilanciu a 
do roku 2017 aby sme vykro-
čili zdraví a plní sily uzatvoriť 
začaté. 

Váš starosta
Radoslav Števčík  

| AKTUÁLNE |

Vynovená Moskovská ulica

Ekoiuventa je národnou 
kultúrnou pamiatkou

Pri tejto rekonštrukcii sme vy-
užili ponuku BSK participovať 

na tomto programe, pomocou ich 
zdrojov a výrobných kapacít pro-
stredníctvom vlastnej organizá-
cie RCB a.s.

Rekonštrukcia riešila I. časť 
komunikácie, a to úsek medzi 
Poľnou a Strážnickou ulicou. 
Rekonštrukciu vozovky zabez-
pečovala spomínaná spoločnosť 
RCB a.s. prostredníctvom vysú-
ťaženého dodávateľa EUROVIA 
a.s. v hodnote 60.000 eur a re-
konštrukciu prechodov, vjazdu 
do garáží PZ a časti chodníkov 
mestská časť Staré Mesto v 
hodnote 30.000 eur. Aj v tomto 
prípade daná rekonštrukcia vo-
zovky prebiehala formou pod-

kladovej výmeny ako aj obrusnej 
vrstvy s použitím geomreží.

Pri rekonštrukcií časti chod-
níka a prechodov sme použili 

novú rozoberateľnú zámkovú 
dlažbu namiesto asfaltových po-
vrchov. (nr)

Foto - Marek Velček

Ministerstvo kultúry potvrdi-
lo rozhodnutie o vyhlásení 

Ekoiuventy za národnú kultúrnu 
pamiatku. 

Reagovalo tak na aktivity 
vlastníkov okolitých pozemkov, 
ktorí sa v apríli tohto roku od-
volali proti prvostupňovému 

rozhodnutiu Pamiatkového úra-
du. Ministerstvo kultúry ich ná-
mietkam nevyhovelo a pôvodný 
verdikt potvrdilo. „Rozhodnu-
tie ministerstva vítame, vyhlá-
senie Ekoiuventy naše miestne 
zastupiteľstvo iniciovalo ešte v 
minulom roku, aby tak pomohlo 

záchrane tohto ikonického ob-
jektu,“ povedal v reakcii sta-
rosta Starého Mesta Radoslav 
Števčík.

Úplný text rozhodnutia Mi-
nisterstva kultúry si môžete 
prečítať aj na webe mestskej 
časti Úradná tabuľa. (nr)

V rámci programu rekonštrukcií a komplexných obnôv komunikácií  
v správe Starého Mesta sme opravili ďalšiu komunikáciu,  

časť Moskovskej ulice. 
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ĎAKUJEME všetkým aktívnym občanom, 
ktorí sa so svojimi podnetmi zapojili do ve-

rejnej diskusie o oživení verejných priestorov v 
zóne Južného predmestia. Ide o územie ohrani-
čené Hviezdoslavovým námestím a Gorkého uli-
cou zo severu, Štúrovou ulicou z východu a rie-

kou Dunaj z juhu. V debate dominovali najmä tri 
témy: redukcia dopravy, požiadavky na detské 
ihriská a zeleň. Všetky pripomienky boli vypo-
čuté budú zapracované do správy, ktorú pripra-
víme v spolupráci so združením PDCS a čoskoro 
ju zverejníme na dostupných staromestských 

informačných kanáloch. Súčasťou záverečnej 
správy budú odporúčania na rýchle operatívne 
riešenia a takisto odporúčania na koncepčné 
návrhy do blízkej budúcnosti v rámci riešeného 
územia a predmetnej lokality. (nr)

Foto - Marek Velček

Naši žiaci mali možnosť  posú-
diť prezentácie jednotlivých 

účastníkov, ktorí predstavovali 
svoje projekty, ktorým sa venujú a 
využívajú na svoju činnosť práve 
priestory tohto paláca. Pisztory-
ho palác prešiel rekonštrukciou 
a peniaze na túto rekonštruk-
ciu získavajú práve od nórskych 
partnerov projektu NIKU, ktorí sa 
prišli osobne pozrieť na využitie 
priestorov. 

Nóri mali pripravenú prezen-
táciu v angličtine, kde predstavi-
li svoje návrhy a ukázali zveľaďo-
vanie pamiatok vo svojej krajine. 
Predstavili sa členovia Divadla 
Len Tak Tak, ktorí zaujímavo 

priblížili všetkým zúčastneným 
svoju činnosť a niektorých žia-
kov vyzvali aj na praktickú ukáž-

ku. Predstavil sa Film Europe, 
Projekt Forum a Divadlo Equi-
teatro, ktoré žiakov asi najviac 

zaujalo krátkymi  ukážkami di-
vadelnej činnosti, ktorá spočíva 
v spracovávaní dejepisných tém 
zaujímavou a pútavou formou. 

Naši žiaci mali výbornú prí-
ležitosť a praktickú skúsenosť 
oboznámiť sa s rôznymi forma-
mi prezentácie v reálnom pro-
stredí. Otestovali si schopnosť 
spracovať si vlastné poznámky. 
Spätnou reflexiou sme zistili, že 
akciu žiaci vnímali pozitívne, 
napriek náročnosti témy, ktorá 
nebola nastavená na ich vekovú 
kategóriu a okruhy záujmu.

Mgr. Eva Dubeňová
Riaditeľka ZŠ Dubová 1

Foto - Marek Velček

V mestskej časti Staré Mesto sa 
k 29. 11. 2016 narodilo 1053 detí

Tri najpoužívanejšie dievčenské mená, pre ktoré sa rozhodli rodičia 
malých Staromešťaniek, boli Hana, Ema a Sofia. Chlapčenské mená, kto-
ré v Starom Meste rezonovali v roku 2016 boli Michal, Adam a Martin.

| AKTUÁLNE |
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Workshop v Pisztoryho paláci

V Berlinke sa diskutovalo o Južnom predmestí

Pod záštitou Starého Mesta sme sa so žiakmi našej školy zúčastnili 25. 10. 2016  
workshopu v Pisztoryho paláci v Bratislave. 
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Spoločnosť AII Technické 
služby má v podmienkach 

vysúťaženej zmluvnej spoluprá-
ce okrem iného aj fakt, že začať 
s odhŕňaním snehu musí  najne-
skôr do dvoch hodín od začiat-
ku sneženia. K dispozícii má 2 
posypové vozidlá nad 7,5 tony, 

6 malých sypačov do 7,5 tony, 
nakladače a vozidlá na odvoz 
snehu. 

Pre mestskú časť je pripra-
vených 500 ton technickej soli 
a 200 ton ekologického posypo-
vého materiálu. „Osobne som sa 
stretol so štábom zimnej údržby 

a pozrel som si vybavenosť vo-
zového parku. Môžem povedať, 
že na sneh a poľadovicu sme 
dobre pripravení. Spoločnosť 
AII TS má dlhoročné skúsenosti 
a chápe, že zimná údržba musí 
fungovať na 100 %“, povedal 
starosta Starého Mesta Rado-

slav Števčík. Obyvatelia môžu v 
prípade potreby volať na Dispe-
čing, ktorý zabezpečujú Tech-
nické služby Staré Mesto, kon-
krétne na : 02/431 914 76, alebo 
0903 413 421“, dodáva.

(nr)
Foto - Marek Velček

Pražským kolegom sme pri-
pravili pestrý celodenný 

program, ktorý zahŕňal pracovné 
povinnosti i kultúrne vyžitie. De-
legáciu privítal starosta pán Ra-
doslav Števčík spolu so zástupky-
ňou starostu Janou Špankovou a 
vedúcou oddelenia školstva, pani 
Ľuboslavou Vasilovou.

Delegácia sa stretla na pra-
covnom stretnutí s tématikou 
školskej politiky s poslancami 
pôsobiacimi v Komisii pre vzde-
lávanie, mládež a špor, s pánom 

Štefanom Bučkom a Milošom Do-
morákom.

Hostia navštívili v rámci pra-
covnej časti MŠ na Javorinskej a 
Timravinej ulici, kde sa  vzájom-
ne oboznámili s problematikou 
predškolských zariadení a vy-
mieňali si  skúsenosti a poznatky.

Na spoločnom rokovaní ria-
diteľského aktívu na ZŠ Jelenia  
rokovali staromestskí pražskí a 
bratislavskí riaditelia a prebra-
li celú škálu problémov, skúse-
ností z  oblastí, ktoré musia ako 

vedúci pracovníci zodpovední za 
budúcnosť vzdelávania mladých 
denno-denne riešiť. Oboznámi-
li sa tiež so systémom  riadenia  
samosprávy ku školám, chodu a 
organizácii oddelení školstva a s 
prácou v špeciálnych základných  
školách, v školách s rozšíreným 
cudzím jazykom.

Vo voľnom čase sme našim 
pražským kolegom ukázali  tro-
chu  z histórie nášho mesta. Ab-
solvovali sme  jazdu historickým 
vláčikom, navštívili sme divadel-

né predstavenie a prezreli sme si 
Galériu moderného umenia Da-
nubiana v Čunove. Za účasti pána 
starostu sme  pracovnú návštevu 
ukončili večerou.

Zhodli sme sa na tom, že pre 
obe strany bola návšteva pod-
netná a opäť prispela k upev-
neniu spolupráce. Všetci  zú-
častnení  vyslovili  želanie   po-
kračovať aj v budúcnosti v pra-
covných stretnutiach, ktoré sa  
vydarilo a bolo veľmi priateľské 
a srdečné.  (nr)

Staré Mesto sa na zimu 
dôkladne pripravilo

Podnetná pražská návšteva

| AKTUÁLNE |

V mestskej časti Bratislava - Staré Mesto funguje od 15. novembra zimný dispečing.  
V prípade zhoršenia počasia - sneženia a poklesu teploty pod bod mrazu - má Staré Mesto  

k dispozícii techniku a ľudí na údržbu ciest. 

V znamení rozvoja spolupráce s partnerskou mestskou časťou Praha 1  
sme v dňoch 22.-23.9.2016 privítali  v Starom meste delegáciu pracovníkov odboru školstva   

pod vedením Mgr. Evy Špačkovej a vedúcej oddelenia školstva Mgr. Michaely Vencovej. 
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V Starom meste sa na príchod 
adventného obdobia a Vianoc 

starostlivo pripravujeme. Via-
nočný strom začíname hľadať už 
v lete, oslovujeme potenciálnych 
darcov, vybavujeme povolenia na 
výrub a komunikujeme s technik-
mi ohľadne prepravy a logistiky. 

Kultúrne oddelenie zostavuje 
plán a program na celé adventné 

obdobie, oslovuje umelcov a prí-
padných účinkujúcich, spolu so 
školstvom pripravuje vystúpe-
nia žiakov staromestských škôl. 
Staromestské vianočné trhy sú 
obľúbenou zastávkou turistov 
(program nájdete na predpo-
slednej strane Staromestských 
novín), ale i obyvateľov mesta a 
domácich z okolitých ulíc. Už tra-

dične pre najmenších zabezpe-
čujeme bezplatné klzisko, ktoré 
sme tento rok otvorili spomedzi 
iných mestských častí ako prví. 

Máme radosť z Vašich emai-
lov a telefonátov, v ktorých je cí-
tiť Váš záujem a účasť, pýtate sa 
nielen na obdobie trvania trhov, 
otváracie doby klziska, ale i na 
našu víziu do budúcnosti. Vaše 

pripomienky sú základom pre 
konštruktívne riešenia, ktoré 
chceme prinášať i naďalej. Sme 
radi, že i Vy prispievate k pokoj-
ným a požehnaným Vianociam, 
k sviatkom kedy sú ľudia k sebe 
ohľaduplnejší a počúvajú sa na-
vzájom. Ďakujeme.

Nora Remiarová
Foto - Marek Velček

Vianoce v Starom Meste

| VIANOCE |

Nadišiel čas spomalenia, nádeje a radosti. Čas kedy sa rodiny stretávajú a ľudia  
majú k sebe akosi bližšie. Vianočné sviatky prinášajú súdržnosť a pokoj, niečo,  

na čo mnohí z nás čakajú po celý rok. 

Strom putoval na námestie z Kráľovej pri Senci. Krásny vianočný strom venovala Starému Mestu rodina Gazdíkových z Kráľovej pri Senci. Cca 20 
ročný  Smrek modrý váži 1,5 tony a meria 16 m, zdobí ho viac ako 15 tisíc svetielok.

Prvú sviečku na adventnom venci spolu so starostom Starého Mesta Radoslavom števčíkom rozsvietil starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf 
Kusý a otec biskup Jozef Haľko. Klzisko je otvorené od 10.00 do 22.00, bez poplatku. Zaplatíte len ak si u nás požičiate korčule (4 eur).
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Opravili sme schody na Židovskú
| OBNOVA |

Po revitalizácií Židovskej ulice a vytvorení pešej zóny sme zrekon-
štruovali aj schody spod Mosta SNP na Židovskú. 
Opravili sme podstupnice, doplnili chýbajúce kamenné nášľapné 

stupnice a náterom ošetrili bočný múrik. Konečne sme osadili chýba-
júce madlo pre bezpečnosť všetkých vekových kategórií. Pokračujme v 
plánovaných opravách Starého Mesta.  (nr)

Foto - Marek Velček

Staré Mesto 
je transparentnejšie
Po dvoch rokoch sa nám podarilo v hodnotení transparentnosti 

slovenských zlepšiť o 31 miest - Staré Mesto 2014 (41.) na Staré 
Mesto 2016 (10.). V hlavnom kritériu “Prístup k informáciám” sme 
dostali najvyššie hodnotenie na Slovensku! Rovnako najtransparent-
nejší na Slovensku sme v “Predaji a prenájme majetku”. „Ďakujem 
všetkým kolegom za to, že sa nám podarilo Staré Mesto vrátiť medzi 
transparentné samosprávy,“ povedal starosta Radoslav Števčík.

Zdroj: Transparency International Slovensko
Viac na www. samosprava.transparency.sk

partneri klziska                                                                                                                                                           mediálni partneri
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Detské vystúpenie pre seniorov

Pozvánka na 
7. ročník tradičnej 

Staromestskej 
kapustnice

| KOMUNITA |

Väčšina z nás si spája jeseň s 
peknými farbami. Deti milu-

jú nenáročnú výtvarnú techniku 
otláčania opadaných listov stro-

mov. Je to školská jesenná klasika 
– tradícia. 

Deťúrence z našej školy 
majú s jesenným obdobím spo-

jenú ešte jednu peknú tradíciu 
na ktorú sa tešia. Veríme, že nie-
len oni, ale aj „naše“ babičky a 
deduškovia v Seniorcentre Sta-

ré Mesto, v Domove sociálnych 
služieb Petržalka a v Seniorklu-
be pôsobiacom v priestoroch 
združenia taoistického Tai-chi v 
Ružinove. 

Vo všetkých spomenutých za-
riadeniach majú naše deti nad-
šených „starkých“, pre ktorých 
pripravili pod vedením pani 
učiteľky Mgr. Janky Šmajdovej 
folklórne pásmo. Deti milujú vy-
stúpenia, pozornosť a potlesk. 
Babičky a deduškovia si ruky 
nešetrili a pridali aj milé slovo. 
Chceme sa im poďakovať a už 
teraz sľubujeme, že prídeme aj 
o rok, veď o tradície a „našich“ 
starých rodičov sa treba starať. 
Naše poďakovanie patrí aj vede-
niu a zamestnancom spomína-
ných zariadení, ktorí vytvorili 
podmienky pre vystúpenie na-
šich detí. Taktiež ďakujeme aj 
rodičom za aktívnu spoluprácu. 

RNDr. Naděžda Točená
riaditeľka ZŠ Jelenia
Foto - Marek Velček

Staromestský okrášľovací 
spolok v spolupráci s miest-

nou poslankyňou Barborou Orá-
čovou vo štvrtok 22. decembra 
zorganizujú už VII. ročník „STA-
ROMESTSKEJ KAPUSTNICE“. 
Tradičné predvianočné podu-
jatie sa bude aj tento rok konať 
od 17.00 vo Funuse (ul. Prokopa 
Veľkého č. 1).

„Na našej kapustnici sa každý 
rok stretnú desiatky Staromeš-
ťanov, ktorí vecne, ale veľmi živo 
diskutujú o dianí v samospráve 
našej mestskej časti i hlavného 
mesta. Hovoríme o tom, čo je 
dobré, čo je zlé, no najmä o tom, 

čo a ako sa dá zmeniť k lepšie-
mu,“ konštatuje Barbora Oráčo-
vá. Dodáva, že toto podujatie sa 
podarí zorganizovať už 7. raz 
práve vďaka aktivite a záujmu 
ľudí zo Starého Mesta o veci ve-
rejné.

Tento rok sa pri diskusii bude 
okrem adventnej kapustnice po-
dávať aj domáci vianočný punč a 
varené víno.

Organizátori opäť srdečne 
pozývajú všetkých Staromešťa-
nov, ktorí si tesne pred Vianoca-
mi nájdu chvíľku voľného času a 
chuti rozprávať sa o tom, čo ich 
zaujíma alebo trápi. (nr)
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Arcivojvodkyňa Izabela 
z Croÿ a Dülmenu

Arcivojvodkyňa Izabela 
z Croÿ a Dülmenu 
(1856-1931)

Bratislava sa začína pripra-
vovať na Vianoce. Pri pre-

chádzke mestom možno vidieť 
ponáhľajúcich sa ľudí, horúč-
kovitým krokom mieriacich 
popri vyzdobených výkladoch 
za lákavou vianočnou ponukou 
toho-ktorého obchodu. Verej-
né priestranstvá zaplavila via-
nočná výzdoba, na Hlavnom a 
Hviezdoslavovom námestí po-
stavili vianočné stromčeky, pod 
ktorými sa konajú tradičné via-
nočné trhy. Aj tento rok budú asi 
úspešné, súdiac podľa množstva 
zákazníkov s cigánskou pečien-
kou, karamelovým jablkom či 
vareným vínom v rukách. 

Dobre si pamätám aj na ne-
dávnu minulosť, keď sa výrazná 
vianočná výzdoba nevyhla ani 
Prezidentskému (Grassalkovi-
chovmu) palácu. V kontraste 
k tej premrštenej gýčovosti si 
prezerám fotografiu, zobrazujú-
cu oslavu Vianoc v paláci pred 
takmer 120 rokmi. Vidieť na nej 
pod dvomi vianočnými strom-
čekmi dva slávnostne vyzdobe-
né stoly a pred nimi dve malé 
dievčatá – arcivojvodkyne – vo 
vianočných úboroch. 

Túto autentickú spomienku 
na minulosť zanechala ich mat-
ka, arcivojvodkyňa Izabela, kto-
rá v paláci bývala na prelome 
19. a 20. storočia. Do Prešporka 
sa prisťahovala v roku 1882 po 
štyroch rokoch manželstva s 
arcivojvodom Fridrichom Ra-

kúsko-Tešínskym, ktorý sa ako 
generálmajor stal šéfom tunaj-
šieho vojenského veliteľstva. Pre 
rozrastajúcu sa rodinu (dokopy 

mali až deväť detí!) bolo potreb-
né zabezpečiť adekvátne sídlo, 
korešpondujúce zároveň s pre-
stížnym spoločenským postave-

ním arcivojvodu. Veď Fridrich 
vo svojej vojenskej kariére jed-
nostaj napredoval, až sa v roku 
1914 stal vrchným veliteľom 
rakúsko-uhorskej armády. Ich 
pozornosť sa preto sústredila na 
bývalý Grassalkovichov palác. 
Ten už dávno neslúžil ako aristo-
kratické sídlo, striedali sa v ňom 
rozličné inštitúcie, naposledy v 
70. rokoch učiteľský ústav. 

Rodina neváhala a opustený 
palác si od budapeštianskych 
grófov Karátsonyiovcov najskôr 
prenajala a napokon v roku 1897 
kúpila. Izabele sa v paláci páčilo 
– sama ho zariaďovala v súlade s 
vtedajšou módou. Interiéry boli 
preplnené textilnými závesmi, 
zamatom, plyšom či bibelotmi. 
Aj obyvatelia mesta sa tešili prí-
tomnosti členov kráľovského 
rodu. Veď v osobe prapraprav-
nuka Márie Terézie videli ozve-
nu najslávnejšej éry mesta 18. 
storočia, keď na hrade bývala 
dcéra tejto panovníčky Mária 
Kristína aj so svojím manže-
lom, miestodržiteľom Albertom 
Sasko-Tešinským. A prítomnosť 
arcikniežacieho páru naozaj 
zvýšila prestíž Prešporka. 

Palác sa stal častým stre-
diskom návštev prominentných 
hostí, medzi ktorými by sme 
našli španielskeho kráľa Alfon-
za XII. či uhorského kráľa Fran-
tiška Jozefa. Následník trónu 
František Ferdinand d’Este sa 
tu v lete 1899 stretával so svo-
jou budúcou manželkou Žofiou 
Chotekovou, ktorá bola dvornou 
dámou Izabely. Tá však pevne 

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.
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dúfala, že by sa princeznou moh-
la stať jedna z jej ôsmich dcér. 
Aké bolo jej sklamanie, keď na 
tenisovom dvorci kaštieľa našla 
Františkove vreckové hodinky a 
podľa fotografie vo vnútri zisti-
la, že jej dcéry slúžia iba ako zá-
mienka, aby si mohol “zapinkať“ 
so Žofiou! Nemožno sa diviť, že 
svojim dcéram chcela zabez-
pečiť výbornú budúcnosť, veď 
bola známa ako vzorná matka, 
vyznačujúca sa zodpovednosťou 
a láskou k deťom. V tejto pozícii 
usmerňovala chod dvora, pomá-
hala manželovi spravovať maje-
tok, súčasníci u nej vyzdvihovali 
okrem krásy aj múdrosť, nápad-
ne silnú vôľu a túžbu po moci. 

Zlé jazyky tvrdia, že Fridrich 
žil doslova pod papučou. V duchu 
svojho spoločenského postave-
nia a silného sociálneho cítenia 
sa celý život intenzívne zaujíma-
la o verejné dianie a dobročin-
nosť. Podporovala rozvoj ľudovej 
remeselnej výroby v Uhorsku. 
Založila Ženský spolok pre pod-
poru domáceho vyšívačského 
priemyslu v Prešporku a okolí, 
nesúci jej meno. Sídlil v Karátso-
nyiho paláci na Štefánikovej uli-
ci, ktorý arcivojvoda Fridrich od-
kúpil. Dodávateľkami výšiviek 
boli najmä ženy z Cífera a okolia, 
ktoré pod vedením poštmajster-
ky Márie Hollóssyovej dosiahli 
takú umeleckú dokonalosť, že ich 
výšivky boli ocenené aj na sveto-
vej výstave v Paríži. Izabela bola 
tiež patrónkou prešporského 
charitatívneho útulku pre deti. S 

rodinou si často vyšla na koni do 
okolitej prírody, mala rada poľo-
vačky a bola uznávanou hráčkou 
tenisu. Zo všetkých svojich ko-
níčkov nadovšetko milovala fo-
tografovanie. 

Práve v 90. rokoch 19. sto-
ročia sa Európou prehnala prvá 
veľká vlna fotoamatérstva, kto-
rá zmietla aj Izabelu. So svojím 
pomocníkom – asistentom a no-
sičom – putovala často po okolí 
Prešporka a neraz vyvolávala aj 

úsmevy okolia. Na fotografiách 
sa často objavujú členovia jej 
rodiny, ktorí jej s obľubou pózo-
vali. Vďaka tejto vášni vznikla 
séria mimoriadne vzácnych fo-
tografií Prešporka najmä spred 
roku 1905, keď sa presťahova-
la do Viedne. Toto fotografic-
ké dedičstvo dnes tvorí súčasť 
zbierok Maďarského národného 
múzea v Budapešti, no jeho časť 
bola prednedávnom prenesená 
prostredníctvom Prešporské-

ho kalendára na rok 2017 aj do 
Bratislavy. Na 12 atmosféric-
kých Izabeliných fotografiách je 
zachytená trojjazyčná minulosť 
nášho mesta. Kalendár možno 
zakúpiť až do 22. decembra na 
vianočných trhoch, a to v stánku 
OZ Bratislavské rožky na Fran-
tiškánskom námestí (charitatív-
na zóna, celkom vzadu pri fontá-
ne).  Ján Vyhnánek, 

OZ Bratislavské rožky
Foto - archív

Židovská ulica.

Vianoce.Domáce muzicírovanie.
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Povedz áno 
športu

Záver októbra bol pre druhákov 
zo Základnej školy Jelenia 16 

zaujímavo náročný. 
Rozhodli sa spolu so svojou 

triednou pani učiteľkou Mgr. 
Monikou Pástorovou a za vý-
datnej kameramanskej a režij-
nej podpory školskej logopédky 
Mgr. Zuzany Schmidtovej zapojiť 
do celoslovenskej športovej vý-
zvy s názvom Pohni kostrou – 
povedz áno športu. Nepatríme k 
školám s veľkou telocvičňou, ale 
môžeme sa pochváliť tvorivými 
deťmi a nadšenými pedagógmi. 
Spoločnými silami v pote tváre 
vymysleli, nacvičili a natočili 
„metre“ materiálu na školskú vi-
deokameru. Dokázali, že cvičiť 

sa dá naozaj všade a kedykoľvek, 
ak nechýba chuť a partia nad-
šencov, v našom prípade detí z 
2.A, pani učiteliek a podpory ro-
dičovskej obce. 

Všetci zúčastnení a my ostat-
ní (tento rok iba zatiaľ prihlia-
dajúci) sa veľmi tešíme z prvého 
miesta spomedzi zúčastnených 
bratislavských škôl. Sme hrdí na 
našich osemročných, ktorí pre 
všetky deti našej školy vyhrali 
cenu v podobe športového dňa v 
réžii garanta súťaže Orbis Insti-
tute. Už teraz sa tešíme, ako sa 
vybláznime s novým športovým 
náčiním.

RNDr. Naděžda Točená
riaditeľka školy

Mesiac úcty k starším 
v Seniorcentre Staré Mesto

Mesiac úcty k starším, október, priniesol do nášho Seniorcentra Staré Mesto veľa milých stretnutí.  
Niesol sa hlavne v duchu „staromestskí juniori staromestským seniorom“. 

Už tradične si seniorov v zaria-
dení na Podjavorinskej uctili 

svojim umeleckým vystúpením 
deti zo Základnej školy Jelenia a z 
Materskej školy Kuzmányho, kto-
ré zožali veľký potlesk. Klientov 
Denného stacionára na Záhreb-
skej prišli potešiť a rozveseliť 
svojim vystúpením detičky z Ma-
terskej školy na Tabakovej. Emo-
tívna bola aj výmena vlastnoruč-
ne vyrobených darčekov.

Výstavka prác klientov dvoch 
blízko susediacich zariadení pre 
seniorov v Staromestskej knižnici 
na Panenskej sa otvorila pri prí-
jemnom posedení s kávičkou a zá-
kuskami. Klienti sa potešili krás-
nemu programu, ktorý pripravili 
deti ZŠ na Podjavorinskej.  

Jesenný čas spríjemnili aj 
chvíle so spisovateľkou Ruže-
nou Scherhauferovou, ktorá pre-
zentovala svoju tvorbu. Veľmi si 

vážime, že Slovák žijúci v Prahe, 
šansoniér a spisovateľ Dušan 
Malota, si našiel čas pre našich 
klientov, porozprával o sklada-
teľoch i obsahu každej piesne. 
Zaspieval nádherné francúzske 
šansóny. 

Srdečný a bezprostredný bol 
prejav Táni Radevy - obľúbenej 
herečky, ako aj a humor a poho-
tovosť moderátorky Adely Baná-
šovej, ktoré oživili dianie v našom 
Seniorcentre. Klienti si vychutná-
vali ich objatia a podanie rúk. 

Veľká vďaka patrí Mgr. Andrei 
Pfundtnerovej – liečebnej pedago-
gičke v našom Seniorcentre, ktorá 
cez svoje bohaté kontakty dokáže 
neustále zabezpečiť významných 
a inšpiratívnych hostí a bohatý 
program.

Matej Alex, 
riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto

Foto - Marek Velček



11 | BLESKOVO |

Rekonštrukcia 
časti polyfunkčnej 
budovy 
na Brnianskej 47

Rekonštrukcia bola nutná z 
dôvodu vybudovania novej ma-
terskej škôlky a zabezpečenia 
bezpečného vstupu do budo-
vy. V rámci opráv sa realizova-
lo vyspravenie komínov, atiky, 
oplechovania, zateplenie časti 
fasády v hrúbke 8 cm, výmena 
sklobetónu na fasáde za okná, 
vybúranie priečky a presum 
fakturačných elektromerov na 
fasádu budovy.

Výťažok zo súťaže 
venujeme seniorom

V nedávnej súťaži vo varení 
rybacej polievky s názvom Preš-
porský rybací kotlík sme z Va-
šich dobrovoľných príspevkov 

vyzbierali 373,35 €. „Už pred 
súťažou sme avizovali, že vy-
zbierané peniaze použijeme pre 
staromestské Seniorcentrum na 
Podjavorinskej ulici. Nakúpili 
sme z tohto príspevku potrebný 
zdravotnícky a hygienický ma-
teriál, ktorý klienti seniorcentra 
potrebujú každý deň „, povedal 
starosta Radoslav Števčík. Oslo-
vili sme aj riaditeľa seniorcentra 
pána Mateja Alexa a ten nám po-
tvrdil, že i takéto drobnosti sú 
pre seniorcentrum pomocou. „ 
Som rád, že ľudia nie sú ľahostaj-
ní a prispejú na dobrú vec. Ďaku-
jeme „, povedal Matej Alex.

Ďakujeme, že ste prispeli.

Zber použitých 
jedlých olejov 

V Starom Meste sme v októbri 
začali zbierať použitý  jedlý olej 
v spolupráci s firmou Slovnaft na 
čerpacej stanici na Americkom 

námestí. Za toto obdobie sa nám 
podarilo vyzbierať zhruba 50kg 
použitého oleja. Je to dobrý za-
čiatok. Zbieranie oleja pokračuje 
aj naďalej. Ako na to? Olej treba 
v dobre uzavretej PET fľaši ale-
bo originálnom obale odovzdať 
obsluhe čerpacej stanice. Tá olej 
skontroluje a zákazníkovi, po-
kiaľ je členom vernostného BO-
NUS klubu, zapíše počet bodov 
podľa množstva odovzdaného 
oleja. Odovzdať možno bežné 
množstvo, ktoré vyprodukuje 
domácnosť. Je na zákazníkovi, či 
použitý olej zbiera do 0,5l alebo 
1,5l PET fľaše alebo originálneho 
obalu (1l – 2l – 5l).

V Pistoriho paláci 
je zrekonštruovaná 
kotolňa

V rámci rekonštrukcie kotol-
ne sa vymieňali pôvodné kotle 

za nové kondenzačné vrátane 
prislúchajúcej technológie, bola 
doplnená úpravňa vody, MaR, 
odvetranie kotolne a drobné 
stavebné úpravy. Účinnosť ko-
tolne sa rekonštrukciou zvý-
šila z pôvodných cca 85 % na 
terajších cca 106 %. Zvýšenie 
účinnosti kotolne bolo aj pod-
mienkou poskytnutia grantu v 
rámci programu „Zachovanie a 
revitalizácia kultúrneho a prí-
rodného dedičstva a Podpora 
rozmanitosti v kultúre a umení 
v rámci európskeho kultúrneho 
dedičstva“ spolufinancované-
ho z Finančného mechanizmu 
Európskeho hospodárskeho 
priestoru a štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky, a spoluú-
časti Mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto.

Opravili sme fasádu, 
schody a zábradlie 
v Staromestskej 
knižnici 

Staromestská knižnica zís-
kala v roku 2016 na projekt 
Oprava bočnej a zadnej steny a 
vstupného schodišťa a zábrad-
lia budovy centrálnej knižnice 
na Blumentálskej 10/a dotáciu z 
Bratislavského samosprávneho 
kraja vo výške 5 000 Eur. Vďa-
ka finančnej podpore mestskej 
časti  Bratislava-Staré Mesto a 
dotácii Bratislavského samo-
správneho kraja sa projekt po-
darilo úspešne ukončiť.

 (nr)
Foto - Marek Velček
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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 

v Zichyho paláci
dňa 22. 12. 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.: 02/592 46 392, 02/592 46 393.

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto pozýva staromest-

ských seniorov na divadelné pred-
stavenie Sen noci svätojánskej v 
divadle ASTORKA Korzo ´90 dňa 
20. december 2016 o 19.00 hod. 
Lístky si môžete zakúpiť za 1euro 
počas úradných dní v pondelok 
a stredu u pani Guldanovej na 
Miestnom úrade Bratislava-Staré 
Mesto, oddelenie sociálnych vecí. 
Potrebné je predložiť občiansky 
preukaz (môže byť aj fotokópia). 
Počet lístkov je obmedzený.

Taktiež Vás pozývame na 
Vianočný koncert do Slovenskej 
filharmónie dňa 21. decembra 

2016 o 19.00 hod. Predstavia 
sa Vám Slovenská filharmónia, 
Slovenský filharmonický zbor a 
Bratislavský chlapčenský zbor. 
V podaní uvedených interpretov 
budete počuť zmes vianočných 
kolied. Lístky si môžete zakúpiť 
za 5eur počas úradných dní v 
pondelok a stredu u pani Žifčá-
kovej na Miestnom úrade Brati-
slava-Staré Mesto, oddelenie so-
ciálnych vecí. Potrebné je pred-
ložiť občiansky preukaz (môže 
byť aj fotokópia). Počet lístkov je 
obmedzený.

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

Druhý novembrový štvrtok 
navštívili  staromestskí se-

niori termálne kúpalisko vo Veľ-
kom Mederi. Výlet organizovalo 
oddelenie sociálnych vecí Miest-
neho úradu mestskej časti Brati-
slava-Staré Mesto. Staromešťania 
tak mali možnosť okúpať sa vo 
viacerých bazénoch (od hydroma-
sážneho, rekreačného, perličko-
vého až po plavecký bazén). Pre 

otužilcov bol pripravený bazén s 
38 stupňovou teplotou a následne 
bola možná prechádzka v záhrade. 
Celkovú pozitívnu atmosféru do-
tvárali aj okolité stánky so suve-
nírmi, či dobrým jedlom. Po troj-
hodinovej regenerácii tak seniori 
odchádzali domov unavení, no o to 
spokojnejší. 

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

Pozvánky 
pre staromestských 
seniorov

Staromestskí seniori 
navštívili termálne 
kúpalisko vo Veľkom Mederi

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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Natália Gálisová a Kristína 
Tomčániová, pôvodne  učiteľ-

ky dejepisu  a autorky kníh o deji-
nách  pre deti spolu so scénograf-
kou Zuzu Hudek  vytvorili jedineč-
ný projekt zážitkového divadla v 
priestoroch Pistoryho paláca. 

Práve prostredníctvom zážitku 
sprostredkúvajú žiakom vedomos-
ti z minulosti. Prvé  predstavenie 
pripravili v roku 2013 pri príleži-
tosti 1000 výročia príchodu Kon-
štantína a Metoda. Inovatívne prv-
ky, humor, prekvapivé situácie, ve-
domosti, historické súvislosti, inte-
raktivita  a v závere tvorivá dielňa 
– toto všetko mladých divákov 
zaujalo a stalo sa základom všet-
kých ďalších predstavení, ktoré 
navštívilo dodnes cca. 2500 žiakov 
bratislavských škôl.  Po úspešnom 

štarte nasledovali ďalšie projekty 
. Hra „Ako obor Klingsor na hrade 
sedával“o možnej, či nemožnej mi-
nulosti bratislavského hradu, seri-
ál „Za tajomstvami mesta“o histórii 
Bratislavy a jedinečné predstave-
nie „Som Štúr, Ľudovít Štúr“ o ži-
votných osudoch buditeľa ako člo-
veka z mäsa a kostí, odhaľuje jeho 
sny, ideály, pravdy aj nepravdy. 

V sezóne 2017 pripravuje Equi-
teatro predstavenie pri príležitos-
ti 300 výročia narodenia Márie 
Terézie. Okrem toho plánuje inten-
zívne plniť web www.equiteatro.
sk materiálmi z histórie, ktoré 
budú zadarmo dostupné a nápo-
mocné žiakom, učiteľom a rodi-
čom nielen pri vyučovaní. 

Natália Gálisová
Foto - Marek Velček

Staromestská knižnica pripra-
vila v spolupráci s občian-

skym združením Milujem knihy/
Amo libris s finančnou podporou 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto mikulášsky darček pre sta-
romestských seniorov v podobe 
novej služby Donáška kníh senio-
rom. 

Nová služba je určená výlučne 
pre seniorov nad 60 rokov s tr-
valým pobytom v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, imobil-
ným, menej pohyblivým a dlho-
dobo chorým, ktorí majú záujem 
čítať a využívať služby knižnice, 
ale zdravotný stav im neumož-
ňuje knižnicu osobne navštíviť a 
nemajú nikoho, kto by túto službu 
pre nich zabezpečil. Podmienkou 

jej využívania je platná čitateľská 
registrácia a vysporiadanie všet-
kých záväzkov voči knižnici (záu-
jemca nemá voči knižnici žiadne 
podĺžnosti – pokuty za prekroče-
nie výpožičnej lehoty,...). 

Ak záujemca zatiaľ nie je re-
gistrovaným čitateľom, môže 
si stiahnuť prihlášku cez www.
starlib.sk, prípadne sa dohodne 
s pracovníkom knižnice a zare-
gistruje sa telefonicky. Vyberie si 
najbližšiu pobočku k miestu svoj-
ho bydliska, ktorá bude službu re-
alizovať, objedná si donášku kníh 
(maximálne 5 kníh v jednej do-
náške), dohodne s pracovníkom 
knižnice termín a čas donášky a 
zabezpečí vstup do domu (ozna-
čenie zvončeka, funkčný domový 

vrátnik). Pracovník knižnice odo-
vzdá čitateľovi  objednané kni-
hy pri vstupe do bytu a zároveň 
preberie vypožičané knihy, ktoré 
chce čitateľ vrátiť. 

Záujemcovia o túto službu si 
ju môžu objednať 6. decembra v 
čase od 13.00 do 14.00 hod. tele-
fonicky alebo e-mailom na všet-
kých pracoviskách Staromestskej 
knižnice, kde im v prípade potre-

by zamestnanci poskytnú bližšie 
informácie. Donášku kníh bude 
knižnica realizovať raz za mesiac, 
vždy prvý utorok v mesiaci v čase 
od 9.00 do 11.00 hod. 

Termín prvej donášky bude 
20. decembra 2016, ďalšia donáš-
ka bude 3. januára 2017.

Zuzana Galbavá
vedúca knižnično-informačných 
služieb Staromestskej knižnice

Equiteatro o.z.
(história, divadlo, zážitok)

Mikulášsky darček 
pre staromestských seniorov

Equiteatro je občianske združenie, ktoré sa ako jedno z mála na Slovensku  
venuje zážitkovému vyučovaniu. Vo svojich divadelných predstaveniach odkrýva deťom  

slovenskú históriu tak, aby ich bavila a ľahšie ju pochopili.

Bližšie informácie poskytnú všetky pracoviská knižnice a nájdete 
ich i na webovej stránke a facebooku Staromestskej knižnice www.
starlib.sk
Blumentálska 10/a, tel: 02/ 5542 2268 sluzbyblum@starlib.sk 
pobočka Panenská 1 tel: 02/ 5441 1874 sluzbypan@starlib.sk
pobočka Záhrebská 8 tel: 02/ 5249 1633 sluzbyzah@starlib.sk
pobočka Západný rad  tel: 02/ 5477 3732 sluzbyzr@starlib.sk
pobočka Karadžičova 1 tel: 02/ 5292 1104 službykar@starlib.sk
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Tretieho veku sa netreba báť

V nádhernú horúcu sobotu 
ešte v auguste sa zúčastnili 

na podujati organizovanom sta-
romestskou samosprávou pod 
názvom TRETÍ VEK.O účasť na 
podujatí prejavili rôzne občian-
ske združenia i organizácie, ktoré  
propagovali zdravý životný štýl 
- teda radili ako sa stravovať, po-
hybovať, alebo aké voliť voľnoča-
sové aktivity primerané senior-
skému veku. Dámy s Lion´ s Clubu 
opäť predávali domáce koláče, 
fantastickú kávičku a s mimoriad-
nym úspechom osviežujúcu  oby-

čajnú „socialistickú“ malinovku 
– malinový sirup a pomarančovú 
šťavu so sódovkou .

Na záver akcie sa konala aj  
módna prehliadka na ktorej sa 
ako atypické modelky zúčast-
nili aj naše členky s heslom WE 
SERVE - my slúžime - a tiež sa ne-
bojíme tretieho veku. Výťažok z 
akcie členky už tradične uklada-
jú pre Seniorcentrum na Podja-
vorinskej ulici v Starom Meste.

Bohdana Machajová, 
prezidenka klubu)
Foto - Lion’s Club

Dámy v modrých zásterách- členky z Lion´ s Clubu Dovina Bratislava  
opäť raz ukázali, že sa vedia obetovať aj zabaviť.






