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BRATISLAVA JE TENTO ROK KRAJŠIA A ČISTEJŠIA
Skutočnosť, že sme sa tento rok stali predsedajúcou krajinou Rady Európskej Únie, významnou mierou
prispelo k tomu, že sa naše hlavné mesto stalo čistejším, upravenejším aj zelenším.
poslanec bol pri všetkých dôležitých rozhodnutiach a schvaľovaniach, vďaka ktorým sa Bratislava skrášlila a my, Bratislavčania, sa teraz,
počas návštev významných európskych politikov, nemusíme za naše hlavné mesto hanbiť.
O tom, čo všetko sa nám podarilo opraviť a zrekonštruovať, sa dočítate v ďalšom článku.

Pevne verím, že sme
na najlepšej ceste
k definitívnemu
odstráneniu plota na
Hviezdoslavovom námestí

Veľa vecí sa zrazu pohlo a to, čo sa predtým neriešilo roky, bolo konečne urobené alebo dokončené. Toľko opráv, rekonštrukcií, novej výsadby
a čistenia, koľko sa uskutočnilo počas tohto
roka, sa predtým neurobilo za niekoľko rokov.
Som rád, že som ako mestský a staromestský

Bratislava je krajšia
a čistejšia a my sa
nemusíme za naše
hlavné mesto hanbiť

Bohužiaľ, je jedna záležitosť, ktorá sa, naopak,
nepohla a marazmus tejto kauzy trvá už neuveriteľných desať rokov. Hovorím o železnom
plote okolo americkej ambasády na Hviezdoslavovom námestí. Napriek mojim niekoľkoročným snahám vyriešiť túto vec, viesť dialóg
s mestom a ambasádou, som nezaznamenal
žiadny úspech. Plot naďalej stojí na našom
najkrajšom námestí. Na svoje listy, ktoré
opakovane píšem veľvyslancovi, nedostávam ani odpovede. Sľuby veľvyslanectva, že
si nájdu iné miesto v Bratislave, kam svoj
zastupiteľský úrad presťahujú, zostávajú nesplnené. V článku „Zmizne konečne plot spred
ambasády?“ vám prinášam stručnú genézu vývoja tejto záležitosti od podpisu zmuvy medzi
mestom a Veľvyslanectvom USA v roku 2005
až do dnešných dní. Pevne verím a dúfam,

že v týchto dňoch, po zistení, že ambasáda
už nemá k pozemkom, na ktorých stojí plot,
platný právny vzťah, sme na najlepšej ceste
k definitívnemu odstráneniu plota!
Plot na Hviezdoslavovom námestí je téma,
ktorá ma trápi dlhodobo. Sú ale iné témy a činnosti, ktorým sa rovnako dlhodobo venujem
a prinášajú mi len radosť a uspokojenie. K nim
určite patria moje stretnutia so staromestskými
seniormi a práca pre nich. V rámci mojej snahy
o oživenie Medickej záhrady sú to letné bábkové divadielka a októbrový halloweensky karneval. Tento rok k nim pribudol ešte nový projekt,
z ktorého mám mimoriadnu radosť - prednedávnom začala moja spolupráca s Galériou mesta Bratislavy, kde som sa rozhodol podporiť
oblasť kultúry v našom havnom meste a konkrétne vzdelávacie aktivity galérie. Možno ste
ani nevedeli, čo všetko podniká galéria v oblasti
vzdelávania širokej verejnosti, teraz sa o tom
môžete dočítať na stránkach týchto novín.

Z mojej spolupráce
s Galériou mesta
Bratislavy mám
mimoriadnu radosť
Milí Staromešťania, Vianoce sú už za dverami, preto mi dovoľte, aby som Vám zaželal
pokojné vianočné sviatky v kruhu Vašich najbližších a do nového roka veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.

ROK 2016 ROKOM REKONŠTRUKCIÍ A OBNOVY
Ako som už spomenul vo svojom úvodníku, tento rok sa v Bratislave významne opravovalo a obnovovalo.
Množstvo ciest a chodníkov bolo zrekonštruovaných, podarilo sa obnoviť niekoľko parkov, vysadiť novú
zeleň aj opraviť fasády historických budov v centre mesta.
Opravy a rekonštrukcie boli najvýraznejšie práve v našej mestskej
časti. Takmer po troch rokoch
bola konečne dokončená oprava Štúrovej ulice, na ktorej sa
nachádza vynovená električková
trať, nová dlažba aj osvetlenie.
Mysím, že môžeme povedať, že
zo Štúrovej ulice je dnes pekný
mestský bulvár. Nasledovalo dlho
a netrpezlivo očakávané otvorenie Starého mosta, najskôr pre

peších a cyklistov, neskôr aj pre
električku. Tá sa do Petržalky vrátila po dlhých 55 rokoch.

Zo Štúrovej ulice
je dnes pekný
mestský bulvár
Opravená dlažba bola v Starom
Meste na Mudroňovej, Klobučníc-

kej, Uršulínskej, Mostovej a mnohých ďalších uliciach. Dunajskej,
Staromestskej, Drotárskej cesty,
Hodžovho námestia sa týkala
výmena asfaltu, rovnako ako na
Palisádoch či na Námestí Slobody. Asfaltový koberec dostala
Grösslingova ulica, nový povrch
ciest aj chodníkov bol položený
na Moskovskej aj Čerešňovej.
V meste boli tiež vymenené stĺpy
verejného osvetlenia, obnovené

zábradlia a pribudlo desať nových osvetlených priechodov pre
chodcov.
V auguste bol opravený aj povrch komunikácie na Americkom
námestí. Rekonštrukcia Amerického a Floriánskeho námestia
je jednou z mojich poslaneckých priorít, ktoré presadzujem
v mestskom zastupiteľstve.
pokračovanie na 3. strane

Spravodajca Martina Borguľu, poslanca za Staré Mesto

ZMIZNE KONEČNE PLOT SPRED
AMERICKEJ AMBASÁDY?
Je to neuveriteľné, ale ten plot tam stojí už viac ako desať rokov.
Je to vlastne tak dlho, že už si ani nepamätáme, ako vyzeralo
námestie predtým, bez plota. Ľudia si jednoducho zvyknú na
všetko a pamäť máme často, bohužiaľ, krátku.
mestu dala – že si bude hľadať nové miesto,
kam svoj zastupiteľský úrad presťahuje. Tých
termínov, dokedy mala ambasáda predložiť
dôkaz, že si novú lokáciu hľadá, bolo niekoľko,
každopádne dodržaný nebol ani jeden.

Ambasáda už nemá
k pozemku, na ktorom stojí
plot, právny vzťah

Plot bol postavený v roku 2005, na námestí
sa vtedy dokonca konali protesty proti výstavbe, železné oplotenie na historickom námestí
kritizovali pamiatkari, Bratislavčania boli pobúrení, ale nič sme si nepomohli. Mesto vtedy jednoducho podpísalo s ambasádou zmluvu
o prenájme pozemkov na vytvorenie tzv. bezpečnostnej zóny pre veľvyslanectvo.

Už viac ako desať rokov
sa o plote hovorí ako
o dočasnom riešení
Iróniou celej tejto situácie je, že od začiatku
sa o oplotení hovorilo ako o dočasnom riešení.
Slovo „dočasnosť“ má ale v sebe veľkú neurčitosť. Zatiaľ čo my sme si predstavovali, že
plot tam môže stáť rok, maximálne dva, Američania pod pojmom „dočasné riešenie“ chápali
celé desaťročie...

Veľká šanca na odstránenie plota mala prísť vo
februári 2015, keď ambasáde končila desaťročná
zmluva o prenájme pozemkov. Veľvyslanectvo ale
už v roku 2014 požiadalo magistrát o predĺženie
zmluvy o ďalších 18 mesiacov, teda do augusta
2016. Pre mňa bolo vtedy nepredstaviteľné, že
by mohlo byť predĺženie skutočne podpísané,
bol som presvedčený, že mestské zastupiteľstvo bude hlasovať proti, že sa spoločne chopíme šance a plot pôjde konečne „dole“. Ale na
moje vtedajšie veľké prekvapenie sa tak nestalo
a zmluva o predĺžení bola podpísaná!

Ambasáda doteraz
nesplnila svoj sľub
o hľadaní novej lokácie
pre svoj úrad
A to napriek tomu, že ambasáda vtedy (a vlastne doteraz) nesplnila svoj základný sľub, ktorý

Bude to znieť až neuveriteľne, ale aj napriek nedodržaným sľubom, ambasáda prišla na jar tohto roka na magistrát opäť s požiadavkou o ďalšie predĺženie zmluvy. A, áno, tušíte správne
- poslanci mesta boli opäť ústretoví a 29. júna
2016 predĺženie schválili, tentokrát na tri roky
s opciou na ďalšie dva roky. Len tu nastala na
americkej strane malá chyba – predĺženie malo
vstúpiť do platnosti po podpise dodatku, lenže ten ambasáda doručila hlavnému mestu až
po uplynutí doby nájmu, po 15. auguste 2016.
Tým, že dodatok podpísali po uplynutí doby
nájmu, nájomný vzťah vlastne zneplatnili.
V súčasnosti už teda ambasáda nemá k pozemku, na ktorom stojí plot, právny vzťah!
Na ostatnom, septembrovom zasadnutí zastupiteľstva sa mala odsúhlasiť nová nájomná zmluva,
tá však už hlasovaním poslancov neprešla. A tak
tu máme konečne po viac ako desiatich rokoch
reálnu šancu vrátiť späť Hviezdoslavovmu námestiu jeho tvár bez železnej opachy. A ja len
dúfam, že všetci kompetentní, ktorí do toho majú
čo povedať, si naplno uvedomia svoju zodpovednosť voči tomuto mestu a jeho obyvateľom
a túto šancu už nenechajú premrhať!

Pán veľvyslanec USA,

ODSTRÁŇTE PLOT

Z HVIEZDOSLAVOVHO NÁMESTIA,
vráťte námestie Bratislavčanom

Spravodajca Martina Borguľu, poslanca za Staré Mesto

Stretnutia so seniormi sú pre mňa
obohatením a inšpiráciou zároveň
Kto 21. októbra popoludní prechádzal okolo MDPOH, bol možno prekvapený, že sa do
divadla v nezvyčajnom čase ponáhľajú diváci.
Nezačínalo sa jedno z programových predstavení ani generálka divadla, chystal sa tu
koncert s názvom PRE NAŠICH STARKÝCH.
Ten som v spolupráci s Jednotou dôchodcov
Slovenska usporiadal pri príležitosti Októbra
– mesiaca úcty k starším. Som rád, že pedagógovia zo základných umeleckých škôl z Exnárovej ulice a Daliborovho námestia prijali môj
návrh a zostavili pôsobivé koncertné vystúpenie svojich žiakov. A rovnako ma teší, že pozvanie na koncert prijali naši seniori a divadlo
doslova praskalo vo švíkoch.
Stretnutia so seniormi si nesmierne vážim
a kontakty s dennými seniorskými centrami
sa snažím udržiavať a pravidelne ich navštevovať. Páči sa mi vitalita a záujem našich starších občanov o spoločenské dianie, vážim si
ich kritický postoj k mnohým problémom nielen
v našom meste, ale aj v širších súvislostiach.
Neraz mi pomohli vyjasniť si svoj vlastný postoj k nim. Preto sú tieto stretnutia pre mňa

obohatením aj motiváciou pre moju ďalšiu
poslaneckú prácu.
Pre seniorské centrá som okrem spomínaného
koncertu tento rok zorganizoval niekoľko ďalších podujatí. Na jar to boli prehliadky Bratislavského hradu a priestorov Národnej rady.
Koncom mája atraktívne výlety do Ostrihomu
a Olomouca, v júni do Trnavy a nedávno do Čičmian a Rajeckých Teplíc.
Začiatkom leta som sa s radosťou pridal k organizátorom veľmi zaujímavého podujatia pre
seniorov zameraného na spoznávanie jedného z najstarších prírodných „bonusov“ nášho
mesta. Bola to nielen vychádzka do viníc nad
Račou, ale aj sprievodný poznávací a tiež degustačný program venovaný bratislavskému
vinárstvu.

v Medickej záhrade. Som rád, že bábkoherci manželia Stražanovci opäť ústretovo reagovali
na moju prosbu a od mája do konca augusta
odohrali niekoľko vynikajúcich bábkových predstavení. Teší ma, že ohlas u divákov - veľkých
aj malých, bol úžasný a že sa mi aj takýmto
spôsobom podarilo oživiť Medickú záhradu.
Do konca roka máme pre seniorov pripravených
ešte niekoľko podujatí. V novembri to bude Tereziánska frankovka - návšteva vínnych pivníc
v Rači. Naplánovaný je aj výlet do čokoládovne v Kittsee. A na 21. novembra sme pripravili
predvianočný koncert vynikajúceho muzikanta, interpréta moravských ľudových piesní Jožka Černého s jeho cimbalovou kapelou. Milí
seniori, srdečne vás naň pozývam!

Stretnutia generácií, najmä starých rodičov
a vnúčat, majú spravidla silný citový náboj.
Sú plné radosti a lásky. Potvrdilo sa mi to aj
v lete, keď som so svojimi spolupracovníkmi
zorganizoval sériu bábkových predstavení

POZVÁNKA

Predvianočný koncert Jožka Černého
s cimbalovou kapelou

21. november 2016, Dom odborov Istropolis
Pozvánky na koncert budú k dispozícii v denných seniorských centrách

pokračovanie z 1. strany
Okrem opráv ciest a chodníkov
mesto aj naša mestská časť zainvestovala nemalé prostriedky do
obnovy zelene a výsadby nových
kvetinových záhonov. Hviezdoslavovo námestie skrášlil nový trávnik s kvetinovým záhonom. Kvety
pribudli aj na Rázusovom nábreží.
Na Palackého ulici bola vysadená
nová zeleň a nové stromy, onedlho pribudne aj kríková výsadba.
V októbri sa nám podarilo otvoriť

pre verejnosť zrevitalizovaný park
na Belopotockého ulici. Po dhom
čase bol znovu otvorený aj parčík
na Uršulínskej ulici.
Medická záhrada je dlhé roky mojou srdcovou záležitosťou. Snažím sa a podnikám konkrétne kroky, aby bola pekným mestským
parkom, kde to žije, či už tam
prídete na prechádzku, s deťmi na ihrisko alebo si zabehať.
Čo by ste povedali na klzisko

V Starom Meste
je nová zeleň,
kvetinové záhony
aj nové stromy
okolo fontány? Ja to pokladám
za výborný nápad. Nehovoriac
o tom, že v Medickej kedysi prírodné klzisko bolo! V 30. rokoch
20. storočia tu dokonca zakla-

dateľ slovenského krasokorčuľovania Josef Šturm učil prvých
záujemcov o tento šport. Klzisko v Medickej by tak bolo nielen
rozšírením športových aktivít pre
Staromešťanov a všetkých Bratislavčanov, ale aj nadviazaním na
peknú tradíciu. V blízkej Poľnej
ulici by sme zriadili vianočné trhy,
a tak by sme v tejto časti Starého Mesta vytvorili aj počas zimy
miesto, kde sa budú ľudia radi
stretávať.

Kontajnerová akcia pokračuje až do decembra
Akcia ZA ČISTEJŠIE STARÉ MESTO, ktorú organizujem už po tretíkrát,
je v plnom prúde. Akcia začala 3. októbra a bude trvať až do 8. decembra. Pripravených je spolu 34 stanovísk s cieľom pokryť čo najväčšiu
časť Starého Mesta. Na jednom stanovisku stojí kontajner dva dni, cez

noc odchádza s odpadom na skládku a na ďalší deň sa presúva na nové
miesto. Presný rozpis ulíc nájdete na www.borgula.sk. Nepremeškajte
termín, kedy bude kontajner umiestnený práve na vašej ulici, aby ste si
mohli upratať a skrášliť svoje okolie☺

Spravodajca Martina Borguľu, poslanca za Staré Mesto

Podpora pre vzdelávacie programy
Galérie mesta Bratislavy
Galéria mesta Bratislavy – naša špičková kultúrna ustanovizeň,
ktorej hlavným cieľom je zhromažďovať a ochraňovať významné
umelecké diela. Jej nemenej dôležitým poslaním je aj vzdelávanie
verejnosti v oblasti umenia. Som rád, že som mohol práve túto
oblasť ako partner Galérie pre vzdelávacie programy podporiť.
Ako často zájdete do galérie? Málokedy? Je to
veľká škoda, Galéria mesta Bratislavy má krásne stále expozície a pravidelne organizuje vynikajúce výstavy slovenského aj svetového
umenia. Ak vás od návštevy odrádza pocit, že
umeniu nerozumiete, ani toho sa nemusíte obávať. Galéria je mimoriadne aktívna v oblasti
vzdelávania a má pripravené skvelé edukačné
programy pre všetkých – malých aj veľkých.
Do galérie aj s deťmi
Možno ste ani nevedeli, že do galérie môžete
prísť s celou rodinou, a to nielen pozrieť si expozície či aktuálnu výstavu. Galéria organizuje špeciálne rodinné programy – náučné, interaktívne
a zážitkové, v rámci ktorých môžete stráviť voľný čas so svojimi deťmi v krásnych historických
palácoch galérie veľmi tvorivo. A to dokonca,
aj keď máte deti v kočíku – Galéria má dokonca

špeciálne pre mamičky na materskej dovolenke
pripravený cyklus S kočíkom do galérie.
Umenie do škôl a škôlok
Pravdepodobne najaktívnejšia je Galéria v oblasti vzdelávacích progamov pre školy a škôlky.
Veď už v 70. rokoch minulého storočia existovala tzv. Galéria dieťaťa, takže je na čo nadviazať. Besedy, prednášky, lektorské sprievody,
programy s tvorivými workshopmi – to všetko môžu vidieť a zažiť naši škôlkari a školáci
na vlastnej koži. A predovšetkým – hravou
a prirodzenou formou sa dozvedieť o slovenských i svetových umeleckých skvostoch,
o ktorých sa v škole neučia.
Tajomstvá umenia
To je názov programov, ktoré sú špeciálne pripravené pre seniorov. Rozhovory o umení sa

konajú jedenkrát mesačne a naši rodičia či starí rodičia majú možnosť tráviť svoj čas na dôchodku aktívne a stále sa dozvedať nové veci.
Podpora kultúry je dôležitá
Galériu rád navštevujem a jej aktívne pôsobenie, snaha prinášať návštevníkom stále niečo
nové mi je mimoriadne sympatická. Aj preto
som sa rozhodol podporiť vzdelávaciu činnosť
galérie, a prispieť tak svojou troškou k tomu,
aby mohla byť Galéria mesta Bratislava dynamickým miestom pre zaujímavé aktivity a nezabudnuteľné zážitky pre všetky generácie.

Tohtoročný Staromestský halloweenský karneval
dopadol aj vďaka Vám na výbornú!
Myslím si, že zážitok je najkrajší darček a aj
preto som sa rozhodol nadviazať na úspešný
prvý ročník Staromestského halloweenského
karnevalu a pripravil som pre deti, aj pre Vás
dospelých, v posledný októbrový štvrtok jeho
druhé pokračovanie s bohatým programom.
V rámci neho predviedol svoje čarodejnícke
umenie obľúbený kúzelník Talostan, ktorý
deťom, a verím, že nielen im, vyčaroval široký
úsmev na tvári. Počas staromestského halloweenského popoludnia sa súťažilo o najkrajší halloweenský kostým a najkreatívnejšiu
halloweenskú tekvicu. Najmenší si mohli dať
namaľovať na tvár svoj obľúbený motív, pri-

pravené boli aj kreatívne dielničky a nechýbali
ani halloweenský tanec masiek, či mini tombola o pekné ceny.
Žiarivou bodkou na záver bol lampiónový
sprievod a ja Vám chcem aj touto cestou srdečne poďakovať za to, že ste so svojimi najmilšími prišli na druhý ročník Staromestského halloweenského karnevalu a vytvorili takú
úžasnú atmosféru!
Teším sa na Vás opäť o rok a pripájam zopár
momentiek zo spoločného halloweenského
popoludnia.

kandidát na poslanca za Staré Mesto

