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NIČ NESKRÝVAM, NEHĽADÁM VÝHOVORKY, RIEŠIM
Milí Staromešťania, prinášam vám ďalšie
číslo môjho spravodajcu Staromešťan.
Keďže sa nám blížia komunálne voľby,
v ktorých budeme rozhodovať o tom, kto
povedie najbližšie štyri roky naše hlavné
mesto a jednotlivé mestské časti, rád
by som vám na tomto mieste povedal
viac o mojich dôvodoch, pre ktoré som
sa rozhodol kandidovať na post starostu
Starého Mesta, ako aj o mojich plánoch
a cieľoch pre našu mestskú časť.

Začal som teda organizovať rôzne akcie
a podujatia od zametania ulíc cez pristavovanie kontajnerov až po náučné prehliadky
po Starom Meste či bábkové predstavenia
pre deti v Medickej. Chcel som pomôcť aj
prinášať také aktivity, vďaka ktorým si my,
ako aj naše deti, vybudujú vzťah k mestskej časti, v ktorej žijú. Tak, ako som si
ho kedysi vybudoval ja. Pretože keď máte
k niečomu vzťah, tak sa k tomu úplne inak
správate. Poznáte to určite sami – ak vám

martin@borgula.sk
V komunálnej politike pôsobím už dvanásť
rokov. Do politiky som vstúpil veľmi mladý. Mladícky entuziazmus mi teda určite
nechýbal, zato akékoľvek znalosti tohto
prostredia určite áno☺ Ale naučil som
sa. Postupne som získaval potrebné vedomosti a prenikal do toho, ako funguje
staromestská samospráva a manažovanie
mestskej časti. Zároveň som pochopil, aký
diametrálny je rozdiel medzi vysokou politikou a tou lokálnou. Komunálny politik
je omnoho bližšie k ľuďom, má šancu sa
s ľuďmi stretávať a rozprávať o bežných,
každodenných problémoch. A tie potom
aj reálne riešiť. Tu netreba čakať dlhé mesiace na schválenie nejakého zákona ako
v parlamente. Zariadiť pozametanie chodníka či opravu lavičky v parku sa dá omnoho rýchlejšie.
Keď som toto pochopil, rozhodol som sa,
že keď už som sa na tú komunálnu politiku
dal, urobím všetko pre to, aby som
bol pre Staré Mesto prospešný politik.
Bratislavu mám celú rád, ale neviem si
predstaviť, že by som býval niekde inde –
som jednoducho lokálpatriot a k Starému
Mestu mám hlboký vzťah.

ale len dobré manažérske riešenie. Ľudia
chcú vidieť výsledky, večné hašterenie
politických strán im lezie na nervy.
Bol to jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol vystúpiť z politickej strany Smer.
Možno budete počuť v médiách rôzne dezinformácie týkajúce sa môjho odchodu.
Ja som všetky svoje výhrady svojho času
hovoril na miestach na to určených, teda
vnútri strany. V súčasnosti, keď už členom

0905 803 527

záleží napríklad na vašej záhrade, s akou
láskou a starostlivosťou k nej pristupujete. A rovnako by sme mali pristupovať aj
k miestu, kde žijeme, k verejnému priestoru
okolo nás.
Zvláštne je, že som sa pri svojich aktivitách
stretol aj s reakciami typu „čo ten Borguľa
stále niečo robí, čo zasa chce“. Už sme si
tak zvykli na pasívnych, ničnerobiacich
politikov, že potom aktívneho pokladáme
takmer za prírodný úkaz. Bohužiaľ,
bežnou súčasťou politického života u nás
sa stali konflikty medzi politikmi, rozbroje,
politikárčenie. Už dávno sme prestali
politikom dôverovať. Preto sa nám zdá
takmer podozrivé, ak niekto pre nás naozaj
niečo urobí. Pritom keby všetci politici
boli aktívni a robili len to, na čo sme si ich
zvolili, teda pracovali pre ľudí, mohlo by to
u nás vyzerať úplne inak...
Ďalšiu vec, ktorú som pochopil, je, že
v komunálnej politike ľuďom pramálo
záleží na tom, členom akej politickej strany
ste. Na opravu ciest, výsadbu zelene či
vyriešenie parkovacej politiky neexistuje
pravicové, ľavicové alebo liberálne riešenie,

borgula.sk

nie som, keby som sa vracal k dôvodom
môjho odchodu, mohlo by to pôsobiť ako
ohováranie alebo hádzanie špiny, čo som
nikdy nerobil a robiť nechcem.
Milí Staromešťania, po dôkladnom
zvážení, po tom, čo som sa radil so
svojou rodinou a priateľmi, po osobných
stretnutiach a rozhovoroch s mnohými
z vás, som sa rozhodol, že sa budem
ako nezávislý kandidát uchádzať o post
starostu Starého Mesta.
Po spomínaných dvanástich rokoch v komunálnej politike sa dnes cítim dostatočne zrelý, politicky skúsený, odborne
a manažérsky zdatný viesť naše Staré
Mesto. Mám pripravený plán aj vízie,
mám jasnú predstavu o tom, ako by malo
centrum hlavného mesta krajiny vyzerať. A v nadchádzajúcich komunálnych
voľbách sa budem uchádzať o váš hlas
a vašu dôveru, aby som nadobudnuté
skúsenosti mohol plne využiť v prospech
nás, Staromešťanov.

KOMUNÁLNE VOĽBY: 10. NOVEMBER 2018
STAROMEŠŤANIA, PRÍĎTE VOLIŤ A ROZHODNITE O TOM, AKO SA NÁM V STAROM MESTE BUDE ŽIŤ

Spravodajca Martina Borguľu, poslanca za Staré Mesto

VIAC ČISTOTY A PORIADKU V STAROM MESTE
Čo najviac trápi Staromešťanov a čo pokladajú vo svojej mestskej časti za najväčšie problémy? Z mojich
stretnutí, telefonátov a e-mailov, ktoré dostávam, ale aj z oficiálnych prieskumov vyplýva, že sú to:
NEPORIADOK A ŠPINA V ULICIACH, ZANEDBANÁ ZELEŇ A ZLÉ PARKOVANIE. Naozaj sú tieto problémy
také neriešiteľné? Skutočne nie je možné, aby bolo Staré Mesto systémovo čistené a zeleň pravidelne
upravovaná? Samozrejme, že to je možné. Chce to dobrý plán, odhodlanie a manažérske schopnosti ho
presadiť a striktne dodržiavať.

PR
Kontajnerovú akciu organizujem už 4. rok po sebe

PO

VÝSADBA ZELENE
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KONTAJNEROVÁ AKCIA

Kvetináče na Nám. SNP: stav pred úpravou a po úprave

Kontajnery organizujem každý rok, teraz to je už 4. ročník. O tom,
že to nebola pre mňa len taká jednorazová aktivita, rozhodli vlastne Staromešťania. Ukázalo sa, že pristavovanie kontajnerov je
prospešná vec, ľudia si chcú upratať svoje okolie a to, že si nájdu
kontajner na svojej ulici alebo v blízkosti, im v tom výrazne pomáha. Dostával som od ľudí dopyty na ďalšie a ďalšie kontajnery, až
som sa rozhodol, že akciu budem organizovať každoročne. Prečo
takúto akciu pravidelne nerobí aj Staré Mesto? Neviem, nerozumiem tomu. Mne sa za tie štyri roky podarilo pristaviť takmer
300 kontajnerov a vyzberať spolu približne 450 ton odpadu!

Výsadba zelene a úprava kvetináčov na našich staromestských ulicach patrí k ďalším mojim „dobrovoľníckym“ aktivitám. V Starom
Meste sa síce nachádza veľa kvetináčov, ale, bohužiaľ, mnohé neskrášľujú naše prostredie, pretože sú plné odpadkov, cigaretových
ohorkov a vyschnutých kvetín. Je nepochopiteľné, že takú obyčajnú
záležitosť nevie staromestský úrad vyriešiť. A opäť je to o spomínanom vzťahu k mestu. O tom, že vzťah k verejnému priestoru by
mal byť rovnaký ako k svojmu vlastnému. Nemali by sme chcieť
mať pekne len u seba doma, ale aj pred domom, na ulici či v parku,
kam chodíme s rodinou na prechádzky.

Aké sú moje plány v oblasti čistoty a poriadku? Tu je niekoľko bodov z môjho volebného programu pre čistejšie Staré Mesto:

A aké sú moje plány v oblasti zelene? Prinášam opäť niekoľko bodov z môjho volebného programu pre zelenšie Staré Mesto:

»»

vytvorím vlastný STAROMESTSKÝ KOMUNÁLNY PODNIK
a rozviažem nevýhodné zmluvy so súčasnými dodávateľmi

»»

vytvorím UPRATOVACIE ČATY na zabezpečenie VYŠŠEJ
FREKVENCIE UPRATOVANIA centra mesta, hlavne
POČAS VÍKENDOV

»»

vytvorím hliadky “POLICAJTI ČISTOTY” s kompetenciou
pokutovania za nedodržiavanie čistoty v meste

»»

zriadim pozíciu HLAVNÉHO ZÁHRADNÍKA pre Staré Mesto

»»

zavediem ZELENÉ HLIADKY na monitoring stavu zelene
s cieľom pozdvihnutia celkovej úrovne zelene v meste

»»

presadím inštaláciu a väčší počet NOVÝCH KVETINÁČOV
na zvýšenie reprezentatívnej úrovne centra hlavného mesta

»»

zabezpečím ZÁVLAHU do všetkých staromestských parkov

»»

zabezpečím výmenu, modernizáciu a väčšie množstvo
ODPADKOVÝCH KOŠOV a stojanov na psie exkrementy
v parkoch a na verejných priestranstvách

»»

zastavím nekontrolovaný VÝRUB STROMOV – každý jeden
strom sa pokúsim zachrániť tak, aby bo výrub poslednou
možnosťou

»»

zabezpečím komplexné prečistenie KANALIZÁCIE v celom
Starom Meste so začiatkom v lokalitách s akútnym stavom

»»

pomôžem pri REVITALIZÁCII VNÚTROBLOKOV novou
dotačnou politikou

»»

a mnohé ďalšie...

»»

a mnohé ďalšie...

Celý volebný program nájdete na mojej webstránke www.borgula.sk/volebnyprogram

ČISTEJŠIE STARÉ MESTO?
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Spravodajca Martina Borguľu, poslanca za Staré Mesto

VIAC KULTÚRY A VZDELANIA PRE STARÉ MESTO

Spoznaj Staré Mesto
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Náučné prehliadky SPOZNAJ STARÉ MESTO si získali takú popularitu, že som s ich organizáciou pokračoval aj teraz v jeseni.
Teší ma, že Staromešťania majú stále väčší záujem o poznávanie svojej mestskej časti. Znamená to pre mňa, že im na Starom
Meste záleží. A ak vám na niečom záleží, správate sa k tomu
pozorne a s láskou. Ja si do dnešných dní pamätám poznávacie
prehliadky pod názvom Spoznaj Bratislavu, ktoré som absolvoval
ako žiak strednej školy. Čím viac som spoznával svoje mesto, tým
som ho mal radšej. Vtedy niekedy sa vo mne začal budovať vzťah
k Bratislave ako k MÔJMU mestu. Dnes sa k takémuto vzťahu
snažím viesť svoje deti a budem rád, ak sa mi prostredníctvom
prehliadok SPOZNAJ STARÉ MESTO podarí podobný pocit hlbokého vzťahu vyvolať u malých aj veľkých Staromešťanov.

5. ročník
Túto aktivitu hádam ani netreba predstavovať. Každoročne, teraz
to bol už piaty rok – organizujem spolu so svetoznámym Stražanovským divadlom bábkové predstavenia pre deti. Od jari až
do jesene, každé dva týždne, bola Letná čitáreň Medickej záhrady
plná väčších i menších detí, ktoré s napätím sledovali klasické slovenské rozprávky v bábkovom prevedení. Ja sám s mojimi deťmi
som predstavenia pravidelne absolvoval a pohľad na spokojných
malých divákov bol úžasný. A ak si aj týmto spôsobom naše deti
budujú vzťah k Starému Mestu a rodičia a starí rodičia vnímajú
tieto predstavenia ako príjemnú a zmysluplnú možnosť trávenia
voľného času so svojimi deťmi a vnúčatami, môj cieľ bol splnený.
Pretože o to mi išlo – priniesť do Medickej záhrady život v podobe
zaujímavých kultúrnych podujatí pre Staromešťanov. A keďže tradície sa majú dodržiavať, tak budúci rok, samozrejme, pokračujeme ďalším, 6. ročníkom podujatia LETO V MEDICKEJ.

Spravodajca Martina Borguľu, poslanca za Staré Mesto

NAŠI SENIORI SI ZASLÚŽIA VIAC POZORNOSTI
K našim staromestským seniorom prechovávam úctu a rešpekt.
Ich záujem o veci verejné by mal byť pre nás príkladom. Oni nás
okrem iného učia, ako si vybudovať vzťah k svojmu mestu. Že by
sme sa nemali zaujímať len o seba, ale aj o dianie okolo nás.
Rád sa preto so seniormi stretávam, rád sa s nimi rozprávam
a snažím sa im v rámci svojich možností pomáhať so všetkým, čo
potrebujú v denných seniorských centrách. Viem, aké je pre nich
dôležité nesedieť doma, aby sa necítili osamelí a opustení. Vek
predsa nemôže byť prekážxkou žiť plnohodnotný spoločenský život. Preto organizujem rôzne poznávacie zájazdy, prehliadky či
hudobné koncerty. Naši staromestskí seniori sú jednoducho plní
života a chcú sa stále dozvedať nové veci.
Pri osobných stretnutiach s našou najstaršou generáciou pozorne počúvam, čo ich trápi aj z čoho majú radosť. A za množstvo
výborných podnetov na zlepšenie života v Starom Meste vďačím
práve im. Oni vidia, ako sa naša mestská časť dekádami mení,
len oni majú právo posúdiť, ktoré kroky a zmeny sú naozaj prínosom a naopak, ktoré mestu ubližujú.
Pokiaľ mi bude umožnené stať sa starostom našej mestskej časti, plánujem uskutočniť niekoľko dôležitých zmien. Chcem oživiť

činnosť RADY SENIOROV s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi
seniormi a úradmi. Aby sa necítili bezmocní a stratení pri riešení
problémov.
Chýbajú mi častejšie podujatia, kde by sa mohli stretávať.
Zo Starého Mesta zmizli tančiarne, koncerty, prednášky cielené
práve pre seniorov. Akoby sa všetko točilo len okolo mladých.
Plánujem vytvoriť medzigeneračný PROGRAM NA SPOLUPRÁCU S MLADOU GENERÁCIOU. Je to spôsob, ako sa mladí naučia úcte, možno remeslu a starší sa budú cítiť potrební a užitoční
(a možno sa priučia novým moderným technológiám☺).
Najväčšou výzvou je ROZŠÍRENIE SLUŽIEB PRE OSAMELÝCH
A ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH OBČANOV. Väčšina obyvateľov v Starom Meste sú seniori. Mnohí žijú bez rodín a bez
pomoci. Nemajú sa ako dostať k lekárovi, na poštu, do obchodu
alebo na prechádzku. Toto sa rozhodne musí zmeniť!
Seniori majú záujem byť súčasťou diania a života v Starom Meste a majú právo na dôstojný život. Za veľa sme im vďační a ja by
som im rád vrátil naspäť všetko to, čo oni urobili pre nás.

Srdečne pozývam všetkých staromestských seniorov na koncert

KALEIDOSKOP SVETOVÝCH a DOMÁCICH MELÓDIÍ
VLADIMÍR HRON, vynikajúci český hudobný imitátor a jeho hudobní hostia

30. október 2018, 15. hodina, Malá sála Istropolis
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VIAC OPRAVENÝCH CHODNÍKOV A CIEST V STAROM MESTE

RIEŠENIE STAVU KATASTROFÁLNYCH CHODNÍKOV
PRIPRAVENÉ AJ SCHVÁLENÉ. BOHUŽIAĽ, DOTERAZ
NEZREALIZOVANÉ...
Čo trápi Staromešťanov hneď po problémoch s čistotou a parkovaním najviac?
Staromestské chodníky! Prejsť napríklad
s detským kočíkom bezpečne po niektorých chodníkoch je naozaj umenie. Viem,
že opraviť kompletne všetky chodníky
v Starom Meste nie je záležitosť týždňa
ani dvoch. Ale riešením určite nie sú ani
čiastkové opravy a plátanie dier.
Tu je potrebné komplexné a systémové
riešenie. Ja som sa o to pokúsil a minulý
rok v septembri som po dôkladnej príprave
predložil do staromestského zastupiteľstva
kompletne vypracovaný PROGRAM OBNOVY CHODNÍKOV, ktorý bol následne
poslancami aj prijatý. Program obsahuje
návrh na rekonštrukciu existujúcich a vybudovanie nových chodníkov. Ďalej návrh,
aby sa všetky chodníky budovali v rovnakom dizajne s cieľom chodníky nielen
opraviť, ale aj celkovo pozdvihnúť estetickú úroveň centra mesta. Navrhnutý bol
aj spôsob financovania prostredníctvom
Fondu obnovy chodníkov, ktorého zdrojom
bude 20 % z celkových ročných výnosov
miestneho poplatku za rozvoj.

neexistuje. Jednoducho zostalo ticho.
Zo strany starostu a staromestského
úradu ide opäť raz o prejav liknavosti
a akúsi nepochopiteľnú neschopnosť
uchopiť problém, „zakusnúť sa“ do neho
a riešiť ho. Potom to, bohužiaľ, aj tak u nás
vyzerá – veci sú nedotiahnuté a mnohé aj
dobré nápady končia len na papieri.
Niežeby sa v uliciach mesta neopravovalo.
Opravuje, a hlavne posledných pár mesiacov pred komunálnymi voľbami... Ale pozrite sa na to, ako. Opraví sa jeden chodník
a vedľajší, rovnako rozbitý, už nie. Ten prídu
opraviť o pár mesiacov. Alebo sa „zapláta“
jedna diera, to, že je o kus ďalej ďalšia, už
nikoho netrápi. Alebo sa opraví chodník, po-

loží nový asfalt a po pár dňoch sa nestačíte
čudovať – chodník je znova rozvŕtaný, pretože tentokrát tam prišli niečo opravovať
vodári alebo plynári. Jednoducho čiastkové,
finančne neefektívne riešenia bez premysleného manažérskeho riadenia.
PROGRAM OBNOVY CHODNÍKOV je,
naopak, postavený na dlhodobom a systémovom riešení katastrofálneho stavu
chodníkov. Má priniesť jednotný, estetický, moderný a bezbariérový vzhľad chodníkov a viditeľnú zmenu k lepšiemu v centre
mesta. Tak, aby sme o tomto probléme,
keď sa stretneme o štyri roky, už nemuseli vôbec hovoriť. Prečo? Pretože už bude
vyriešený.

Program obnovy
chodníkov prináša
komplexné
a systémové riešenie
Prvým krokom pre realizáciu obnovy mal
byť starostom vypracovaný dizajn manuál
vzhľadu nových chodníkov ako základný
dokument, bez ktorého sa ďalšie kroky
a samotné rekonštrukcie nemôžu začať
realizovať. Starosta mal tento dokument
predložiť
staromestským
poslancom
na zasadnutí zastupiteľstva v marci.
Ale nepredložil. Nesplnil úlohu, ku ktorej ho
zaviazalo zastupiteľstvo! Odvtedy uplynulo
niekoľko mesiacov a dizajn manuál stále

Bohužiaľ, aj takto vyzerajú chodníky v Starom Meste

OBNOVA CIEST A CHODNÍKOV
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Spravodajca Martina Borguľu, poslanca za Staré Mesto

ODSTRÁNENIE PLOTA Z HVIEZDOSLAVOVHO NÁMESTIA

Trojmetrový železný plot špatí Hviezdoslavovo námestie už trinásť rokov

Aký je posledný vývoj udalostí v tejto kauze?
Po tom, čo starosta Števčík po takmer roku
podpísal nariadenie o odstránení oplotenia
z námestia, sa americká ambasáda proti
tomuto rozhodnutiu odvolala. Prehlásenie
veľvyslanca, že ambasáda plot neodstráni,
pokladám za prejav absolútnej arogancie
moci. S aroganciou moci a mocných sa pri
politikoch stretávame, bohužiaľ, až príliš
často. Ja som sa rozhodol proti nej zabojovať a apelujem na Krajský stavebný úrad,
aby v tejto veci definitívne rozhodol. Jedným
z mojich bodov vo volebnom programe je
konečné odstránenie plota do jedného roka.

NOVÉ IHRISKO NA MARTINENGOVEJ ULICI
Detské ihrisko na Martinengovej ulici bolo
zničené niekoľko rokov. Obyvatelia sa snažili o opravu, niekoľkokrát kontaktovali
staromestský aj mestský úrad. Úradníci si
problém prehadzovali ako horúci zemiak,
ihrisko zrazu nepatrilo nikomu. Keď ma
rodičia z Martinengovej požiadali, či im neviem s riešením pomôcť, pochopil som, že
najrýchlejšie a najjednoduchšie bude, keď
sa do toho pustím sám. Aj keď samospráva
by tu mala byť na to, aby obyvateľom pomáhala a bola tu pre nás. Ihrisko som nakoniec obnovil svojpomocne a už sme ho
s obyvateľmi aj slávnostne pokrstili. Skvelá atmosféra, spokojní rodičia a hrajúce sa
deti – pocit na nezaplatenie!

Nové ihrisko som prišiel pokrstiť aj ja spolu s mojou dcérkou

ÚPRAVA PAMÄTNÍKA OBETIAM 1. SVETOVEJ VOJNY
A Pamätník obetiam 1. svetovej vojny,
toto pietne miesto, ku ktorému by sme
mali pristupovať s úctou a hlbkým rešpektom, je znova upravené a čisté. Niekedy
netreba v komunálnej politike zložité riešenia, stačí len aktívny prístup a obyčajný
sedliacky rozum!

PO

ED

Staromestská samospráva sa vyhovára,
že pamätník nie je ich majetkom. A že sa
preto oň starať nebudú. Aj keď sa nachádza na pozemkoch Starého Mesta. Aj keď
nejde o žiadnu veľkú či časovo náročnú
prácu. Ani to, že si tento rok pripomíname
100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny,
neprinútilo samosprávu, aby sa o tento
pamätník dôstojne postarala!

Preto som sa rozhodol, že okolie pamätníka upravím sám – svojpomocne. Spoločne s partiou kamarátov sme pokosili
trávu a vyčistili okolie pamätníka. Priniesli
sme nové kvetináče s vysadenou zeleňou
a kvetmi, vyschnuté, dávno zvädnuté vence
(naozajstná hanba!) sme nahradili novými.

PR

Na Ulici francúzskych partizánov sa nachádza Pamätník obetiam 1. svetovej vojny.
Možno ho mnohí z vás poznajú. A tí, ktorí
ho poznáte, asi viete, v akom zúboženom,
zdevastovanom stave sa pamätník nachádzal. Nepokosená tráva, všade samé
odpadky, rozbité lavičky. Je to hanba pre
naše mesto a Staré Mesto, že sa o pamätník nedokázal nikto roky postarať!

Pamätník obetiam 1. svetovej vojny: stav pred a po úprave

ODSTRÁNENIE PLOTA
Z HVIEZDOSLAVOVHO NÁMESTIA?
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VRÁŤME LEGENDÁRNY PROPELER SPÄŤ NA DUNAJ
Aj vy patríte ku generácii Staromešťanov, ktorí sa ako deti každú nedeľu v rámci rodinnej prechádzky plavili Propelerom na petržalskú
stranu do Lunaparku a späť? Už nejaký čas sa usilujem o obnovu legendárnej lode Kamzík, ktorá premávala ako posledný propeler, aby
opäť brázdila vody Dunaja. Tradičný a nezameniteľný symbol tohto mesta by som rád vrátil do Bratislavy aj pre generáciu našich detí.
Viete, odkiaľ pochádza názov Propeler?
Prvé lode verejnej dopravy v Bratislave boli
zaujímavé spôsobom pohonu – lodnou vrtuľou (v nemčine: propeller). A práve táto, vtedy technická novinka, sa dostala do povedomia Bratislavčanov, ktorí potom aj ďalšie
lode nazývali slangovo „propeler“.
História bratislavského propeleru siaha až
do 19. storočia. Spolu s krátkymi prestávkami fungoval v Bratislave až 110 rokov!
V roku 1891 začali medzi dunajskými
brehmi premávať prvé tri lode a propeler
sa stal rýchlo legendou a symbolom mesta. Po 2. svetovej vojne začal premávať
parník Devín, ktorý bol neskôr nahradený
katamaránom Kamzík. Ten, ako posledný
propeler, premával v rokoch 1978 – 2003.
Pendloval medzi Starým Mestom a Petržalkou a zviezol 200 ľudí. V roku 2003 mesto
jeho prevádzku zastavilo. Dlhoročným nepoužívaním schátral, ale, ako sa mi podarilo
zistiť, jeho rekonštrukcia je stále reálna.

Vedeli ste, že Kamzík
je prvá loď, ktorá bola
kompletne projektovaná
a postavená v bratislavskej
lodenici? Myslím, že táto
loď si po všetkých stránkach
zaslúži našu pozornosť. Jej
rekonštrukciou by sme naplnili
niekoľko cieľov naraz – opravili
by sme loď, ktorá je dnes
už technickou pamiatkou aj
obnovili jej symbolickú hodnotu
pre naše hlavné mesto.
Podľa informácií od konštruktéra lode, pána
Jiřího Mandla, pri komplexnej rekonštrukcii
by sa z Kamzíka mohla stať moderná, unikátna loď s ekologickým elektropohonom,
s vyššou bezpečnosťou, životnosťou a nižšími prevádzkovými nákladmi. Ja už v súčasnosti iniciujem vznik pracovnej skupiny, ktorá projekt obnovy lode začne seriózne riešiť.
Previezť sa na propeleri patrilo kedysi k tradícii víkendovej rodinnej prechádzky. Myslím,
že návrat k tejto tradícii by privítala väčšina
Bratislavčanov a Staromešťanov. Ak ste aj
Vy presvedčení, že by legendáry propeler,
tento symbol Bratislavy, mal opäť premávať po Dunaji, pripojte sa ku mne a podpíšte Výzvu za jeho obnovu. Formulár nájdete
na mojej web stránke www.borgula.sk.

Pôvodný Propeler, ktorý by po rekonštrukcii mohol opäť premávať po Dunaji

Vyhliadková plavba loďou, ktorá nám legendárny Propeler pripomenula
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Spravodajca Martina Borguľu, poslanca za Staré Mesto

KDE BÝVAJÚ KANDIDÁTI NA STAROSTU STARÉHO MESTA? JE TO DÔLEŽITÉ?
Možno ste v médiách zachytili informáciu, že niektorí kandidáti na post starostu Starého Mesta v našej mestskej časti nebývajú. Možno si hovoríte, že to nie je až také dôležité. Ani ja si nemyslím, že je to úplne najväčší problém. To, čo za problém ale
pokladám, je skutočnosť, že nám nehovoria pravdu. Bývajú v iných mestských častiach (dokonca aj mimo Bratislavy), ale tvrdia,
že bývajú v Starom Meste. Znamená to, že klamú a zavádzajú nás. Ak už pri takejto základnej informácii klamú, ako im môžeme
dôverovať v iných veciach? Ak hneď na začiatku nehovoria pravdu, budeme im môcť veriť neskôr v ich práci starostu...?

STAROMEŠŤANIA MUSIA MAŤ ŠANCU VŽDY
ZAPARKOVAŤ A ČO NAJBLIŽŠIE K SVOJMU DOMU
Presne o toto tu ide. Presne toto sa skrýva za slovným spojením „PREDNOSTNÉ PARKOVANIE“. A je najvyšší čas prestať rozprávať
o tom, ako sa to nedá a uviesť to jednoducho do života.
Pamätám si v tejto súvislosti na jednu vtipnú
príhodu - keď sme pred desiatimi rokmi zavádzali v Starom Meste parkovaciu politiku, sused ma naháňal s palicou, že on si parkovaciu
kartu rozhodne kupovať nebude. Že čo je to
za nezmysel. Dnes, keď sa stretneme, tak mi
poďakuje, že to nebola až taká hlúposť, pretože vďaka tej karte bez problémov vždy v blízkosti domu zaparkuje☺
Parkovaciu politiku sme naozaj začali zavádzať už pred desiatimi rokmi. Ale zostalo to
niekde na polceste. Takže dnes časť Starého
Mesta rezidentské parkovanie má a druhá
časť nie. Preto mojím prvoradým cieľom je
Ei,
nika,
vid

žiadna
osoba

zn. elektrospotrebičov

ženské
meno

časť
roka

rozšíriť prednostné rezidentské parkovanie
do celého Starého Mesta.
Ale to nestačí. Zavedenie pravidiel je dôležité,
ale ak nemáte prostriedky, ako si ich v prípade nedodržiavania vymôcť, tak sú vám na nič.
Preto s dobrým parkovaním ide ruka v ruke
nutnosť mať funkčnú mestskú políciu. Dôležité je, aby pre všetkých platili rovnaké pravidlá. Jednoducho tu musí existovať elementárna spravodlivosť!
Pokiaľ ide o spomínanú parkovaciu kartu, som
jednoznačne zástancom, aby táto karta bola
pre Staromešťanov bezplatná. Mojím cieľom
Írska
republik.
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teda bude zaviesť kartu zadarmo a tiež
maximálne zjednodušiť jej vydanie, ideálne
z pohodlia domu bez toho, aby ste museli
merať cestu na úrad. Takže zaviesť nielen
PREDNOSTNÉ, ale aj BEZPLATNÉ parkovanie pre Staromešťanov.
Veľmi by som si želal, aby sa mi tento nekonečný problém podarilo dotiahnuť do úspešného konca tak, že keď sa stretneme o štyri
roky a budeme sa rozprávať pred ďalšími
voľbami o tom, čo nás v Starom Meste trápi,
tak aby táto časť spojená s parkovaním už
medzi problémami nebola. Pretože už bude
jednoducho vyriešená.
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Vážení Staromešťania, Vaše súkromie je pre mňa dôležité, preto sa snažím o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (známe ako GDPR). V prípade, ak si neželáte, aby Vám
bol aj naďalej doručovaný spravodajca Staromešťan, Vaše rozhodnutie plne rešpektujem. V takomto prípade, prosím, napíšte žiadosť, v ktorej uvediete, že si neželáte, aby Vám bol
v budúcnosti doručovaný spravodajca Staromešťan. Písomnú žiadosť adresujte na adresu: Ing. Martin Borguľa, Chorvátska 2, Bratislava 811 08, alebo ju zašlite e-mailom na adresu:
martin@borgula.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránke www.borgula.sk v časti „Ochrana osobných údajov“.

