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Pre Biskupice z rozpočtu mesta
Milí Biskupičania, keďže svoje zastupovanie Podunajských Biskupíc v mestskom
zastupiteľstve beriem s náležitou zodpovednosťou a rešpektom, dovolím si vás ešte
pred prázdninami informovať o investíciách, ktoré som presadil a hlavné mesto ich
bude v priebehu roka 2017 v našej mestskej
časti realizovať.

a k nášmu úseku cca 3500 m2 sa pridá mestská časť Vrakuňa so svojimi 2000 m2, čím
bude celá obnova tejto komunikácie ukončená. Následne budeme v priebehu prázdnin pokračovať obnovou zvlnenej vozovky
na Korytnickej ulici. Tentoraz to nebudú
záplaty, ale výmena povrchu v celej dĺžke
3500 m2. Naplánované je ešte dokončenie

som už informoval) ponad Kazanskú ulicu.
Žiadosť o búracie povolenie je čerstvo podaná
a prebieha už výberové konanie na dodávateľa búracích prác. Ak všetko pôjde dobre, v ideálnom prípade búracie práce budú prebiehať
podľa projektu počas prázdnin a víkendov,
kedy je najmenšie dopravné zaťaženie.
Verím, že tieto investície prispejú k lepšej do-

O obnove fasády nájomného bytového
domu na Bodrockej 44 začiatkom tohto roka
som už písal a teraz nás čakajú investície
najmä do cestnej infraštruktúry. V priebehu júna začneme s výmenou asfaltového
povrchu vozovky na Podunajskej ulici

opravy chodníka na Krajinskej ulici a výmena asfaltu na Uzbeckej ulici vo výmere
2000 m2 pri križovatke Dolce vita smerom
k zastávke pri Bille.
V tomto roku by sme mali ešte odstrániť
zvyšky nefunkčných nadchodov (tak ako

pravnej obslužnosti obyvateľov Podunajských
Biskupíc a v poslednom štvrťroku, v prípade
nevyčerpaných ﬁnančných prostriedkov, sa
mi podarí presadiť ďalšie projekty.
Ing. Milan Černý, poslanec mestského
a miestneho zastupiteľstva

Na aktuálnu tému
V máji som za celý
Bratislavský samosprávny kraj viedla delegáciu
do regiónu Haut s- de
–France vo Francúzsku,
s ktorým chceme nadviazať spoluprácu. Ešte počas 7. Európskeho samitu
regiónov a miest, ktorý sme organizovali
v Bratislave počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, v júli minulého roku, nás zaujala prezentácia podpredsedu tohto regiónu
pána Rapeneaua. Predstavil v nej stratégiu
prechodu na 3. priemyselnú revolúciu, kde
sme identif ikovali viacero spoločných
záujmov Bratislavského regiónu a regiónu Hauts-de-France. Ide o regionálnu
inovačnú stratégiu, stratégiu znižovania
energetickej náročnosti budov, vypracovanie adaptačných opatrení miest a obcí na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Veľkou
výzvou nášho kraja v tomto procese je dokončenie integrovanej dopravy, prepojenie
vzdelávania s potrebami trhu práce. Je veľmi dobré, ak medzi jednotlivými krajmi rôznych štátov nastane spontánna spolupráca
nie na základe zmlúv, ale reálnych záujmov,
spoločných projektov slúžiacich na rozvoj
miest, obcí a mestských častí. Bratislavský

Naša delegácia s podpredsedom kraja Hauts-de-France.
samosprávny kraj má ambíciu pridať sa
k formujúcej sa platforme inteligentných
európskych regiónov a práve preto bola
návšteva regiónu Hauts-de-France veľmi

inšpiratívna a prospešná, z čoho do budúcna bude ťažiť aj naša mestská časť.
Alžbeta Ožvaldová
starostka
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Máj krášli aj Biskupice
Mesiac máj sa všeobecne považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová
zeleň bola vždy symbolom sily a dobrého
rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi
rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia
strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje
ako máj. Na to boli súce najmä vysoké rovné stromy (najčastejšie jedle alebo smreky)
zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami. Máj stavali v noci
pred prvým májovým dňom mládenci diev-

čatám, o ktoré sa uchádzali, a tento zvyk
bol rozšírený na celom území Slovenska.
V zmenenej podobe sa udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom
uprostred dediny alebo hlavného námestia
pre všetky dievčatá.
V aprílovom čísle Biskupických novín sme
vás pozvali na stavanie mája v našej mestskej časti. Krásny, urastený máj pre všetky
dievčatá sa v plnej svojej výške zaskvel na

priestranstve pri Pošte na Uzbeckej ulici
predpoludním 2. mája. Deti z našich materských a základných škôl sa na viazanie
pestrofarebných stúh, spevy a tance okolo
neho tešili už od rána. Stavania mája sa
zúčastnila starostka Alžbeta Ožvaldová
a mnohí obyvatelia Podunajských Biskupíc
napriek nestálemu počasiu.
Beata Biksadská
Foto: Beata Prekopová

Z úcty k tým, ktorí položili životy aj za nás
Na v ýročie oslobodenia a ukončenia
II. svetovej vojny si pamiatku tých, ktorí položili životy za našu slobodu, uctili
predstavitelia samosprávy našej mestskej
časti, zástupcovia politických a spoločenských organizácií, občianskych združení
i občania. V sobášnej sieni miestneho úradu
sa prítomným prihovorila starostka mestskej časti Alžbeta Ožvaldová. V jej príhovore
rezonoval najmä význam pripomínania si
dôležitých historických udalostí, spolunažívania v mieri, ale aj potreba uvedomovania

si dôsledkov vojnového besnenia, ktoré by sa
v uvedomelej spoločnosti už nikdy nemalo
opakovať.
Účastníci potom položili kvety a vence
k Pomníku padlých hrdinov na Trojičnom
námestí, členovia miestneho dobrovoľného
hasičského zboru oslávili patróna hasičov
sv. Floriána položením vencov k soche
sv. Floriána na Trojičnom námestí a všetci
sa zúčastnili sv. omše vo Farskom kostole
sv. Mikuláša.
Beata Biksadská, foto: Beata Prekopová
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Spomienka na generála Dr. Milana Rastislava Štefánika
Pietnou spomienkou na gen. Dr. Milana
Rastislava Štefánika sme si 4. mája 2017
uctili 98. výročie tragickej smrti velikána
slovenských i svetových dejín.
Miestna samospráva v Ivanke pri Dunaji
spolu s Maticou slovenskou organizovali
toto podujatie za účasti občanov a školskej
mládeže na mieste, kde tragicky zahynul.
Jeho relatívne krátky život bol nesmierne
plodný. Ako mladý vedec sa aktívne venoval
astronómii pri pozorovaní vesmíru v rôznych
končinách Zeme. Neskôr sa angažoval v diplomacii, keď sa významnou mierou zaslúžil
o vznik Československej republiky po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie po skončení
prvej svetovej vojny. Osobne sa angažoval aj
vo vojenskom konﬂ ikte v I. svetovej vojne,
kde dosiahol hodnosť francúzskeho generála, čomu venoval štyri intenzívne prežité
posledné roky svojho života. 4. mája 1919,

Účastníci pietnej spomienky položili k mohyle kvety a vence.

Žiaci zo Základnej školy na Podzáhradnej
ulici pred bustou M. R. Štefánika.

pri jeho návrate na Slovensko vojenským
lietadlom, havaroval pri Ivanke pri Dunaji.
Miest ny odbor Mat ice slovenskej
v Podunajských Biskupiciach opätovne
inicioval účasť žiakov zo základných škôl
našej mestskej časti na pietnej spomienke.
Na tej tohoročnej sa zúčastnili vybraní žiaci
zo Základnej školy na Podzáhradnej ulici.

Náklady na dopravu žiakov si rozdelili MO
Matice slovenskej a miestny úrad. MO
Matice slovenskej ďakuje Miestnemu úradu
v Podunajských Biskupiciach a vedeniu
školy za podporu tejto akcie.
Ing. Peter Bobula
predseda MO Matice slovenskej

Hazard v druhom dejstve
Téma o hazarde rezonuje
v Bratislave už niekoľko mesiacov a, bohužiaľ, spoločnosť
skôr rozdeľuje ako spája, hoci
všetci sme za jedno a to, že
hazardu je v Bratislave veľa.
Druhé dejstvo sa odohráva práve v týchto mesiacoch rozhodnutím prokurátora
o nezákonnosti VZN o absolútnom zákaze
hazardu. Takéto rozhodnutie mnohí poslanci rešpektujúci právny stav a medzi nich
patrím aj ja, očakávali a snažili sa mu vyhnúť práve prijatím prísnej regulácie, kedy
by sa odstránili automaty a herne z terás
bytových domov či pohostinstiev, pričom
by umožnili prevádzkovať kasína v hoteloch
pre turistov či majetných zákazníkov, ktorí
takúto spoločenskú ochranu nepotrebujú.
No kdesi sa stala chyba a na základe
takéhoto VZN, ktoré si nasilu presadili
ľudia neochotní načúvať argumentom
iných, žiadna herňa nezanikne, ba naopak, môžu vznikať nové a dokonca sa

Obchodná verejná súťaž
Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice,
Trojičné nám. 11, 825 61 Bratislava podľa § 9a zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 281 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve Hlavného
mesta SR Bratislava a je zverená do správy Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice:
¡ v zmysle Uznesenia č. 425/2010-2014 Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice zo dňa 4. 11. 2014 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy
na: nájom nebytových priestorov v Zdravotnom
stredisku na Lotyšskej ul. 1, k. ú. Podunajské

objavujú požiadavky na náhradu škody.
Vynára sa otázka kto to bude platiť, zase
my Bratislavčania? Táto situácia ma vôbec
neteší, pretože neposunula riešenie hazardu ani o krok dopredu a to práve kvôli
zaslepeným populistom bez ochoty vnímať
aj iné názory, ale k tomu som sa už vyjadril
minule. Pamätám si veľmi presne, že aj
kolega Mikuláš Krippel, ktorý vystupoval
na miestnom aj mestskom zastupiteľstve
so svojimi právnymi názormi za absolútny
zákaz hazardu, sa mýlil. A na mojom tvrdení o jeho cynickej poznámke trvám, tá
však zaznela na miestnom zastupiteľstve
14. februára 2017 v bode rôzne, kedy sa
ma snažil ovplyvniť v hlasovaní. Na túto
skutočnosť si pamätajú mnohí poslanci aj
zamestnanci úradu a mrzí ma, že sa pán
poslanec Krippel zaradil medzi tých, čo
nevedia čo hovoria alebo radšej cielene
zabúdajú, keď im to nevyhovuje.
Ing. Milan Černý,poslanec mestského
a miestneho zastupiteľstva
Biskupice, s výmerou 53,19 m2 na dobu určitú do
31. 12. 2018 len na poskytovanie zdravotníckych
služieb.
Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu o nájme nebytových priestorov možno získať:
¡ na internetovej stránke: www.mupb.sk,
¡ na adrese: Miestny úrad Podunajské Biskupice,
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava, kontaktná osoba Vlasta Pavlačková, odd. EOaSM,
číslo telefónu: 02/4020 9230,
¡ na mailovej adrese:
vlasta-pavlackova@ mupb.sk.
Prístup k nehnuteľnosti na obhliadku možno dohodnúť s pracovníčkou odd. EOaSM Vlastou Pavlačkovou,
tel.: 02/4020 9230.
Lehota na predkladanie všetkých súťažných návrhov je do 14. 7. 2017, do 11.30 h.
PhDr. Alžbeta Ožvaldová, starostka

OZNAMY
Miestny úrad Bratislava – Podunajské
Biskupice oznamuje občanom, že počas
letných mesiacov júl – august budú
úradné hodiny na Trojičnom nám. 11
a na Žiackej ul. 2 upravené takto:
Pondelok 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Streda
7.00 – 11.30 12.30 – 16.00
Piatok
7.00 – 11.30
Miestna knižnica na Latorickej ulici
č. 4 oznamuje čitateľom, že v letných
mesiacoch júl a august 2017 budú výpožičné hodiny upravené takto:
Pondelok 12.00 – 18.00
Utorok
10.00 – 16.00
Streda
12.00 – 17.00
Štvrtok
12.00 – 16.00
Piatok
10.00 – 13.00
Od 31. júla do 18. augusta 2017
bude knižnica pre čerpanie dovolenky
zatvorená.
Miestna knižnica na Biskupickej
ul. č. 1 bude od 24. 7. do 4. 8. 2017 pre
čerpanie dovolenky zatvorená.

Juniáles po jedenáste
17. júna pozývame všetkých Biskupičanov,
ich priateľov a známych na 11. Biskupický
juniáles. Na priestranstve pri Pošte na
Uzbeckej ulici čaká na vás bohatý program.
10.00 Vystúpenia detí a žiakov našich
materských a základných škôl
11.00 Kapela Úlet s Liou Grolmusovou
14.00 Akadémia spevu Slovakia
15.00 Fidlikanti
16.30 Monika Adamovič & Experience 4;
Mirka Pilátová & Osiris
18.30 For you A capella
20.00 Elán Tribute
21.30 Vidiek
Tešíme sa na vás.
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Športový deň na jednotku s hviezdičkou
Po úspešnom prvom ročníku Športového
dňa v Podunajských Biskupiciach v roku
2016 usporiadala Mestská časť Bratislava –
Podunajské Biskupice v piatok 19. mája
2017 v športovom areáli Tryskáč na ulici Padlých hrdinov jeho druhý ročník,
ktorý otvorila starostka mestskej časti
PhDr. Alžbeta Ožvaldová.
Súťažili žiaci z našich základných škôl:
z Bieloruskej 70, žiaci z Biskupickej 20,
z Podzáhradnej 70, z Vetvárskej 20 a tento
rok sme privítali aj hostí – 50 žiakov Základnej školy v Rovinke. Prišli nás podporiť
aj naši najmenší, veľkáči“ z Materskej školy
na Linzbothovej ulici.

Týždeň
Zelených škôl
Žijeme v prostredí, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je príroda. Ak chceme našim
deťom zanechať jej bohatstvá, musíme ju
chrániť. Naša Zem citlivo reaguje na všetko,
i na to, ako sa k nej správame. Žijú tu s nami
zvieratká, stromy a tí všetci potrebujú pre život vodu. V tomto duchu sa niesol celý týždeň
aktivít s environmentálnym zameraním.
Deti z Materskej školy na Dudvážskej
ulici vyrábali plagáty Deň Zeme – „Na každej
kvapke záleží“, ktoré doplnili myšlienkovou
mapou – načo je voda potrebná a upevnili ich
na plot okolo areálu školy, aby sme upozornili verejnosť, že nám záleží na najvzácnejšej
tekutine VODE. Robili sme pokusy s vodou,
kde deti sledovali priepustnosť látok, pokúsili sa zafarbiť živé kvety, pozorovali
vytvorenie kvapôčkovej závlahy, ako prší
dúha, fúkali slamkami do vody, zahrali si
na vodnom xylofóne atď. Deti vyrobili rybičky z plastových ﬂ iaš, ktoré zdobia eko
triedu. Na školskom dvore sme na strom zavesili zrážkomer, kde budú deti pozorovať

Športové zručnosti, bojového ducha, radosť z pohybu, súťaživosť, ale aj trpezlivosť
využili všetci súťažiaci v disciplínach futbal, vybíjaná a mini hádzaná. Výsledky boli
ocenené zlatými, striebornými a bronzovými
medailami a diplomami. Futbalové zápasy
rozhodoval rozhodca Martin Hajnala.
Výsledky:
Futbal 1. stupeň: 1. miesto ZŠ Podzáhradná, 2. miesto ZŠ Rovinka a 3. miesto
ZŠ Vetvárska. Najlepším strelcom bol Samuel Šablatúra (ZŠ Podzáhradná), ktorý
dal 8 gólov, najlepším brankárom Michael
Rothbauer (ZŠ Podzáhradná) a najlepším
hráčom Nikolas Tulíšek (ZŠ Rovinka).
Futbal 2. stupeň: 1. m iesto Z Š

Podzáhradná, 2. miesto ZŠ Biskupická,
3. miesto ZŠ Rovinka, 4. miesto ZŠ Bieloruská, 5. miesto ZŠ Vetvárska. Najlepší strelec
bol Róbert Keszegh (ZŠ Biskupická), ktorý
dal 7 gólov, najlepší brankárom sa stal Samuel Kužlík (ZŠ Podzáhradná).
Mini hádzaná 1. – 2. ročník: 1. miesto
ZŠ Podzáhradná, 2. miesto ZŠ Bieloruská.
Minihádzaná 3. – 4. ročník: 1. miesto ZŠ
Bieloruská, 2. miesto ZŠ Podzáhradná.
Zápasy vo vybíjanej rozhodovali rozhodkyne Saša a Soﬁa.
Vybíjaná 1. – 2. ročník: 1. miesto
ZŠ Podzáhradná, 2. miesto ZŠ Rovinka,
3. miesto ZŠ Bieloruská.
Vybíjaná 3. – 4. ročník: 1. miesto

množstvo spadnutej dažďovej vody za určité
obdobie. Spoločnými silami sme zhotovili
maketu „vodopádu“ z odpadového materiálu

Na Deň Zeme sme brigádnicky urobili obrovský kus práce pri čistení areálu školy. Spolu
s rodičmi sme upravili vertikálnu zelenú ste-

nu, obnovili naše vŕbové iglu a vytvorili štrkové podložie pod preliezačkou. Účasť prevýšila
očakávania – zúčastnili sa naše deti, všetci
pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci
materskej školy a obrovské množstvo rodičov,
z čoho vyplýva, že majú záujem o skvalitňovanie nášho životného prostredia. Za všetko toto
úsilie im srdečne ďakujeme.
Eva Bacíková
za kolégium Zelenej školy
A-COUNT SERVICE, s. r. o.
Padlých hrdinov 14, 0903 445 855

(plastových ﬂ iaš) pre znázornenie pohybu
vody z viacerých tokov do jedného ústia.

Účtovníctvo pre fyzické osoby
a právnické osoby, DPH · mzdy ·
priznania · poradenstvo zdarma.
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ZŠ Rovinka a ZŠ Podzáhradná, 2. miesto
ZŠ Bieloruská.
Vybíjaná 5. – 9. ročník: 1. miesto ZŠ Podzáhradná, 2. miesto ZŠ Rovinka, 3. miesto ZŠ
Biskupická, 4. miesto ZŠ Bieloruská.
Športovému dňu prialo aj nádherné slnečné počasie, deti mali úžasný športový apetít,
čo sa prejavilo výbornou náladou počas celého dňa. Radosť z ich výkonov mali aj pedagógovia, ktorí ich nesmierne podporovali
svojimi radami a elánom. Ďakujeme všetkým
pedagógom, ktorí sa športového dňa zúčastnili, ďakujeme všetkým, ktorí sa spolupodieľali na príprave tohto podujatia svojimi
cennými radami, organizáciou a prípravou
detí na športový deň. Osobitné poďakovanie

patrí pani učiteľke Nataške Majerčákovej zo
ZŠ Podzáhradná a pánovi učiteľovi Kristiánovi Leskovi zo ZŠ Bieloruská.
Projekt Športový deň v Podunajských
Biskupiciach ﬁ nančne podporil Bratislavský samosprávny kraj formou Bratislavskej
regionálnej dotačnej schémy. Sponzorsky
projekt podporili Szabolcs Bergendi, Milan
Štóra a Jaroslav Bôžik. Športový deň svojou účasťou podporil aj Biskupičan Marek
Rigo, najmladší hráč A mužstva Športového
klubu Slovan.
V poobedňajších hodinách športového dňa
prišli seniori z našich klubov dôchodcov (Latorická, Estónska a Odeská), ktorí sa pobavili na vedomostnom kvíze z oblasti etikety
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a slnku primeraných športových aktivitách.
Záverečnou športovou aktivitou boli
zápasy družstiev v hokejbale na ihrisku na
Baltskej ulici. Konečné výsledky hokejbalového turnaja medzi akčnými hokejbalovými
družstvami:
1. miesto Pfanner team, 2. miesto DOMES
team, 3. miesto Biskupickí beťári.
Víťazné poháre jednotliv ým klubom
a medaily družstvám hokejbalistov odovzdala starostka mestskej časti. Tešíme sa
na Športový deň 2018!
Text: Beata Biksadská
Foto: Katarína Ölveczká a Beata
Prekopová

Anglický týždeň
„Talk, talk“ – znelo po anglicky – „rozprávaj, rozprávaj, neboj sa, smelo, len
po anglick y “. Tak to boli povzbudzovaní žiaci 5. a 6. roční kov Základnej
školy Podzáhradná, kde sa už tradične
od 15. do 19. mája konal anglický týždeň s príjemnými anglickými lektorkami Kathy Morgan z Anglicka a Brianna
OˇSullivan zo Škótska.
Teoreticky naučené vedomosti, predovšetkým slovnú zasobu, si mohli žiaci
precvičovať pri rôznych témach týkajúcich sa predovšetkým praktického života
ako rodina, škola, moje mesto, moje záujmy, ale aj veľmi aktuálnej témy ako je
ochrana životného prostredia. Táto téma
bola spojená s Eco-koncertom, ktorého
sa žiaci zúčastnili a po ňom konverzovali na tému „Protect our enviroment“ –
chráňme si životné prostredie.
Na konc i t ý ž d ň a m al i ž i ac i m ilé
posedenie s občerst vením, čají kom,
veselý mi pesničkami a hrami pod vedením lektoriek z agentúr y Talk Talk

 


 







  
Courses, s. r. o., a za účasti vedenia školy a svojich učiteľov. Veríme, že aj táto
aktivita Základnej školy Podzáhradná
povzbudí našich žiakov v yužívať anglický jazyk v praxi.
RNDr. Alžbeta Hudáková, PhD.
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Tretia turistická prehliadka pre Biskupičanov
Srdečne pozývam obyvateľov Podunajských Biskupíc na v poradí už tretí ročník turistickej prehliadky historického
centra Bratislavy. Uskutoční sa v nedeľu
25. júna 2017 v čase od 14.45 a trvať bude
podľa záujmu a chuti dve až tri hodiny.
Pred rokom v máji sme boli spolu na
druhej prehliadke sústredenej do okolia
Primaciálneho paláca, Františkánskeho námestia a Hlavného námestia. Bola to pekná
akcia. Vždy je pre mňa radosť sprevádzať
Biskupičanov zaujímajúcich sa o históriu
a pamiatky mesta, v ktorom žijeme.
Od roku 2007 som akreditovaný turistický sprievodca Bratislavy. Všetci obyvatelia
Podunajských Biskupíc sú vítaní, tentoraz sa
stretávame pred Morovým stĺpom na Rybnom
námestí (pokračovanie Hviezdoslavovho
námestia, blízko nástupišťa autobusov
pod Mostom SNP). Z Podunajských Biskupíc
sa tam verejnou dopravou dostanete autobusom č. 70 až na konečnú zastávku Most SNP
a odtiaľ asi 2 minúty pešo. Čakáme sa 15 minút, vstup je voľný. Z prehliadky sa možno kedykoľvek odpojiť. Plánovaná trasa prehliadky
bude v porovnaní s poslednou prehliadkou
iná, aby bola zaujímavá aj pre tých, ktorí sa

zúčastnili prvej alebo druhej prehliadky.
Prehliadka začne v okolí Dómu sv. Martina,
ktorý bol 300 rokov korunovačným kostolom
uhorských kráľov. Pôjdeme aj do katedrály,
kde sa dostaneme aj do priestorov, ktoré nie
sú bežne verejnosti a veriacim prístupné – do
presbytéria, klenotnice a priestorov chóru.
Vyjdeme spolu aj na mestské hradby, z ktorých budeme mať pekný výhľad na Podhradie
a Bratislavský hrad. Pokračovať budeme úzkymi stredovekými uličkami po Kapitulskej
a Prepoštskej ulici ku kostolu Klarisiek
a ich krásnej povesťami opradenej gotickej
veži. Odtiaľ môžeme ísť po Ventúrskej ulici
okolo Academie Istropolitany, najstaršej
univerzity v Uhorsku založenej Matejom
Korvínom, popri budove Uhorského snemu
až k Michalskej veži. Prehliadku ukončíme
tradične v Múzeu obchodu – mladšom bratovi nášho Múzea obchodu v Podunajských
Biskupiciach. Môžeme tu ochutnať slávne
bratislavské rožky či tradičný devínsky
ríbezľák.
V Bratislave by sa dalo navštíviť ešte veľa
pekných miest, tieto však patria k tým najkrajším, preto by som vám ich chcel ukázať.
Väčšina historických pamiatok, ktoré spolu

Z minuloročnej prehliadky historického
centra.
uvidíme, patrí do obdobia 16. až 18. storočia, keď bola Bratislava hlavným mestom
Uhorského kráľovstva. Naše mesto ponúka
mnoho zaujímavých historických budov, zákutí a výhľadov. Objavte ich spolu so mnou.
Teším sa na vás (moje tel. číslo 0904 862 296).
Prehliadka sa uskutoční za každého počasia, termín je nemenný.
Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.
poslanec miestneho zastupiteľstva

Tryskáč pub & restaurant
prijme do TPP
kuchára/ku, čašníka/čku, upratovačku
Kontakt: 0948 093 084
info@tryskacpub.sk

Na konci apríla bol v Dome kultúry Vetvár už deviaty country bál. O dobrú náladu sa
postarala výborná bratislavská kapela Countryﬁed pod vedením Andreja Hlinku, ktorá
hrala pesničky v štýle českého country a folku. „Oldieskami“ nás potešil DJ DUŠKY.

Základná škola na Biskupickej 21,
Bratislava – Podunajské Biskupice, prijme: hlavného kuchára / hlavnú kuchárku
a kuchárku. Požiadavky: vyučení v odbore, minimálna prax 5 rokov. Uchádzači sa
môžu hlásiť u riaditeľky školy Mgr. Ivety
Horváthovej, tel. č. 0903 246 267 do
30. 6. 2017.

Deň podpory, pomoci a spolupatričnosti
Tohtoročnému 21. ročníku Dňa narcisov
7. apríla neprialo počasie, napriek tomu
sa podarilo vyzbierať takmer milión eur.
Predbežne vyzbieraných 924 tisíc eur významne pomôže v boji proti rakovine.
16 106 dobrovoľníkov po celom Slovensku
pomedzi kvapky dažďa pripínalo narcisy,
ktoré ľuďom zápasiacim s ochorením, dodávajú silu a energiu tento zápas vyhrať.
V Bratislavskom kraji vyzbierali 217 025,70,
z toho v Bratislave 170 380,16 €.
Vďaka výnosu zo Dňa narcisov Liga proti
rakovine každoročne zastrešuje užitočné
psychosociálne projekty, ktoré vo vlastnej
réžii plne ﬁ nancuje a organizuje. Sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. V Centrách pomoci

v Bratislave, Martine a Košiciach pripravujú denne zaujímavé programy, ponúkajú širokú škálu služieb, ktoré sú určené
onkologickým pacientom – rehabilitácie,
jazykové, pohybové, kreatívne kurzy či
prednášky a workshopy na rôzne užitočné
témy i individuálne osobné konzultácie.
Práve vďaka ﬁ nanciám zo Dňa narcisov
môžu tisícky pacientov aj ich rodinných
príslušníkov využívať Linku pomoci, internetovú poradňu či psychologickú pomoc
v regiónoch, poskytovanú 20-timi psychológmi. Časť ﬁ nancií zo zbierky je určená na
priamu ﬁ nančnú pomoc pacientom a ich
rodinám, ktorí sa v dôsledku ochorenia
ocitli v hmotnej núdzi.
„Pri v ýnimočnom dni, akým Deň narcisov na Slovensku bezpochyby je, ide,

samozrejme, o získanie zdrojov na pomoc
a podporu. Tento deň však dávno už nie je
len o ﬁ nanciách. Je o ľudskosti, o výchove mladej generácie k „robeniu dobra“, je
o odovzdaní odkazu, že vieme a chceme
pomáhať a je o odovzdaní odkazu, že v zápase s chorobou nie sú pacienti sami. Žiaľ,
z roka na rok ich pribúda, bolo by treba
veľmi veľa takýchto dní, sme však vďační
i za fenomén tohto jediného – vám všetkým – či už na strane dobrovoľníkov, prispievajúcich alebo partnerov. Deň narcisov
je jediný v roku, jeho hodnotu však tvoria
tisíce dobrých ľudí so srdcom… Úprimne
ďakujeme.“, povedala Ing. Eva Kováčová,
výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine na
tlačovej besede 18. mája v Bratislave.
(mk)
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DOKONČENÁ HRUBÁ STAVBA
Výhodné 3 izbové byty

Parkovanie v garáži v cene bytu

Lanovka na Kolibe
Pozrite sa na svet zhora!

Vysokohorský zážitok priamo v Bratislave?
Spoznajte najkrajšie miesta lesoparku
za jediný deň! Sedačková lanovka vás
prepraví z Kamzíka na Železnú studničku
(alebo späť) za osem a pol minúty.
Na kilometrovej trase prekoná
prevýšenie 186 metrov.
Urobte si výlet s deťmi a pokojne
so sebou vezmite svojich štvornohých
priateľov alebo bicykel!

Premáva po celý rok od štvrtka do nedele v čase od 10. – 18. h

HANDMADE – výroba na objednáv-

ku ručne robených pohľadníc, receptárov,
fotoalbumov rôznych formátov pre bábätká, lásky, vianočné, svadobné, narodeninové či rodinné, zdobené scrapbook
technikou a kvalitným papierom. Fotoalbum pozostáva
z 12-tich listov z pevnej lepenky. Mgr. Monika Kovácsová,
0901 747 045, handmade.by.moni@gmail.com; FB: Monika
Kovácsová (Moni HandmadeAlbum)

Kompletné tepovanie
kobercov, sedacích súprav, matracov,
sedačiek, gaučov a auto interiéru.
Bezkonkurenčne nízke ceny.
Spokojnosť zaručená. Tepovanie áut môžeme
realizovať aj po dohode u vás doma.

Tel.: 0917 255 571

7

8

BISKUPICKÉ NOVINY

6/2017

Spomienky
„Tíško si trpela, ubolené srdce
prestalo Ti biť, ale zaspala si,
hoc si chcela ešte žiť.”
3. júna 2016 dotĺklo šľachetné srdce manželky, mamičky, babičky a krstnej mamy
Evičky Igrinyiovej, rodenej
Telekešovej. S láskou a úctou
si spomínajú: manžel Janko, deti Janka, Maroš,
zať Richard, nevesta Gabika a vnúčatká Miriam,
Timotej, Barbora, Miška, krstné deti Rasťo a Ivan
s rodinou, sestra Terka, švagriná Marta. Kto ju
poznal, spomenie si, kto ju mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Za všetkých švagor Mikuláš
Už druhý rok spomíname na našu
milovanú zosnulú, Vier u
Benovicsovú, ktorá nás opustila
8. júna 2015. Nech odpočíva
v pokoji.
Manžel a syn s rodinou
„Sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.“
Dňa 16. 6. 2017 uplynul rok,
čo nás opustil drahý manžel,
otec, dedko a pradedko Ladislav
Fischer. Spomínajú manželka
Antónia, dcéra Helena, vnuci
Barbora, Tomáš, Michal, Petra, Linda, Tamara
a Daniel s rodinami. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami. Ďakujeme.
Manželka a dcéra
Dňa 21. júna uplynie 12 rokov od úmrtia
nášho drahého Štefana Németha. S láskou na
neho spomínajú
manželka, deti, vnúčatá a pravnúčatá
Szomorú szívvel emlékezünk
június 21-én halálának 12-ik
évfordulóján felejthetetlen halottunkra Németh Istvánra.
Emlékét örökké őrző
felesége, gyermekei,
unokái és dédunokái

„Nestačí len kytičku položiť,
ale treba aj spomienku
priložiť.“
Dňa 22. 6. 2017 uplynú
4 roky, čo nás navždy opustil
Michal Rychly. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.
Manželka Milka s rodinou
Veľakrát už slnko zapadlo, tisíce sĺz nám z očí vypadlo.
Tvoja strata tak veľmi bolí,
keď plameň sviečky tíško
horí. Šťastie súdené nám s tebou nebolo, odišiel si od nás
tak priskoro…
Dňa 24. 6. 2017 uplynie 5 rokov, čo nás opustil
bez slova rozlúčky náš milovaný Martin Daniel.
S láskou na Teba spomínajú rodičia, sestra s rodinou, manželka a synček, babka i celá ostatná
rodina. V našich srdciach žiješ aj žiť budeš. Tí,
ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.
Smútiaca rodina
X VII. ročník
Memoriálu
Tibora Rajnu
nám pripomína
aj 17. rok úmrtia nášho drahého. Zo srdca ďakujeme priateľom – futbalistom, ktorý z roka na rok si futbalovým zápasom
spomenú na svojho kolegu športovca. Týmto
memoriálom si spomínajú aj na ďalšieho kolegu,
priateľa futbalistu Zoltána Foglszingera, ktorý
bol tiež kmeňovým hráčom tohto tímu. Vďaka
chlapci za skvelý postoj a spomienku.
rodiny Rajnová a Foglszingerová
A Rajna Tibor emlékére már a tizenhetedik
alkalommal megrendezett futballmérkőzés is
emlékeztet bennünket szeretett halottunkra.
Srácok szívből köszönjük, hogy évről-évre tisztelettel adóztok volt futball-társatoknak. Az
idei megemlékezés már második alkalommal
szól a csapat másik elhunyt oszlopos tagjáról
Foglszinger Zoltánnak is. Köszönet és hála
Néktek az emberséges kiállásért.
A Rajna és a Foglszinger család

PREHĽAD KULTÚRNYCH PODUJATÍ
Program na JÚL – AUGUST
Dom kultúry Vesna, Biskupická 1
3. 7.

17.00

MO Csemadok – zasadnutie výboru

4. 7.

18.00

ZO SZZ – pracovné stretnutie záhradkárov

7. 8.

17.00

MO Csemadok – zasadnutie výboru

16. 8.

18.00

ZO SZZ – pracovné stretnutie záhradkárov

23. 8.

18.00

ZO SZZ – pracovné stretnutie záhradkárov

30. 8.

18.00

ZO SZZ – pracovné stretnutie záhradkárov

Dom kultúry Vetvár, Biskupická 15
18. ročník súťaže vo varení guláša – Biskupická ul., pred DK Vetvár
9. 9.

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov, hasičská súťaž o putovný pohár starostky
MČ – Memoriál J. Duranského

Poďakovanie
„Opustil si nás v tichosti
a nečakane, ako slnko,
keď zapadá, ale v našich srdciach žiješ a ostaneš tam navždy.“
S bolesťou v srdci ďakujeme všetkým, ktorí
26. apríla 2017 odprevadili na poslednej
ceste pozemského života nášho drahého
zosnulého Ladislava Juhosa, ktorý nás
opustil náhle a nečakane vo veku 85 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Zvlášť ďakujeme dekanovi Jozefovi
Vadkertimu za povzbudzujúce slová nádeje. Ďakujeme aj Pohrebnej službe Stríž
za dôstojnú prípravu obradu.
Smútiaca manželka a deti
s rodinami

Köszönetnyilvánítás
„Csendben és oly hirtelen mentél el,
mint a lenyugvó nap, de szívünkben
élsz, és ott is maradsz.”
Fájó szív vel mondunk köszönetet
minden rokonnak, ismerősnek, a volt
munkatársaknak a Slovnaft vegyi üzemből, és mindazoknak, akik 2017. április
26-án elkísérték földi léte utolsó útján
a pozsonypüspöki temetőben szeretett
halottunkat, a gondos férjet, édesapát,
nagyapát és dédnagyapát, Juhos Lászlót,
aki 85. évében hirtelen főleg váratlan halálával mély sebet hagyott szívünkben.
Köszönet a sok-sok virágért és a részvét
szavaiért. Külön köszönet Vadkerti József
esperes plébános úrnak az evangéliumból
fakadó buzdító és vigasztaló szentbeszédéért. Köszönet illeti a Stríž Temetkezési
Vállalatot is a temetés méltó körülményeinek biztosításáért.
Gyászoló felesége és gyermekei
családostul

Pútnická sv. omša k bl. Zdenke
v Kostole Povýšenia Svätého kríža s témou príhovoru Bl. Zdenka – naplnená
úctou k Ježišovmu srdcu bude v sobotu
24. júna o 17.00 h. O 16.15 posvätný
ruženec a Litánie k bl. Zdenke.
Milosrdné sestry Svätého kríža
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