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TEN - T: Kde budú zastávky?

Seniori zaplatia najviac 170 €

Nová linka do Parndorfu

Prinášame vám prehľad zastávok na
železničnej trati po spustení projektu.

V zariadeniach sociálnych služieb
určili maximálnu platbu. VIAC NA S. 4

Slovak Lines zriadila mimoriadnu linku
do Rakúska.
VIAC NA S. 11

VIAC NA S. 8, 9

Tento most nás spojí
s rakúskym Schlosshofom

Keď obyvatelia Devínskej Novej Vsi chcú ísť do Rakúska, musia prejsť vyše 40
kilometrov. Najbližší most na druhú stranu rieky je až v centre hlavného mesta most Lafranconi cez Dunaj. A jediný most medzi Rakúskom a Záhorím je v obci
Moravskom Svätom Jáne až na česko-rakúsko-slovenskom pomedzí. Cyklomostom
by sa z Devínskej Novej Vsi do Rakúska dostali za pár minút. Na Slovensku prejavilo
nedávno záujem o stavbu mosta 7 uchádzačov. My sme sa boli pozrieť v rakúskom
Schlosshofe, kam nás cyklomost dovedie, až ho vybudujú a otvoria.
VIAC NA S. 6

Župa už vie ako pomôcť poliklinikám
Milióny eur. Toľko potrebujú polikliniky
v pôsobnosti župy na rekonštrukciu budov
a zlepšovanie zdravotnej starostlivosti. Polikliniky sú v súčasnosti v prenájme a väčšine končí nájom v roku 2015. Vedenie župy
s poslancami urobili v teréne prieskum, aby
sa informovali, ako jednotlivé zariadenia
hospodária. Polikliniky navrhujú poslanci
prenajať dlhodobo na 25 až 30 rokov a za-

viazať nájomcu k nákladným investíciám.
Tento model nájmu už župa v minulosti
uplatnila. Príkladom je aj Nemocnica s poliklinikou v Malackách, ktorú má v dlhodobom prenájme Nemocničná a.s. Jej pacienti
sa môžu tešiť na moderné zdravotnícke zariadenie. Budovu totiž čaká rekonštrukcia
za 4, 5 milióna eur.
VIAC NA S. 5

Ďakujeme za pomoc pri
povodniach
Voda spôsobila škody
na majetku ľudí, obcí aj
samosprávneho kraja,
zničila obydlia, cesty,
odnášala autá, strhávala cesty a mosty. Len
predbežné škody na
cestách v správe župy sú vyššie ako 6 miliónov
eur. Verím, že sa nám v spolupráci so samosprávou ale i štátom podarí postupne škody
odstrániť a život vrátiť do normálnych koľají.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým
záchranárskym zložkám, organizáciám
a dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali pri odstraňovaní následkov povodní ale aj všetkým,
ktorí finančne prispeli na verejnú zbierku určenú pre postihnuté obce. Na odstraňovaní
škôd sa stále pracuje, momentálne prebiehajú
geologické prieskumy, teda fáza, ktorá možno
nie je veľmi viditeľná, ale nevyhnutná na to
aby sme už čoskoro dali do poriadku mosty
a cesty, ktoré má župa vo svojej správe. Napriek týmto skutočnostiam mi dovoľte zaželať
vám príjemné letné dni.
Pavol Frešo

Nové odbory na
stredných školách
Od nového školského roka 2011/2012
vzniknú na stredných školách nové
odbory. Bratislavská župa chce tak
štúdium zatraktívniť. Do siete bude
zaradený napríklad odbor vinárstvo
a ovocinárstvo - somelierstvo. Stredné
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti župy
ponúkajú pre uchádzačov základných
škôl 4 917 miest do prvých ročníkov
v dennej forme štúdia. Bratislavská župa
má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
60 stredných škôl.
VIAC NA S. 4
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Pozreli sme sa, kam nás dovedie cyklomost z Devínskej Novej Vsi do Rakúska

V Limbachu vynovili verejné priestory

Takto to vyzerá v Schlosshofe

ho programu Bratislavský kraj vo výške
370-tisíc eur. Celkové výdavky projektu
boli 389-tisíc eur.„Opäť sa ukázalo, aká je
spolupráca obcí s naším odborom SORO
dôležitá a efektívna. Každé použité euro,
pokiaľ je investované na zveľaďovanie
verejného priestranstva, je rozumne investované. Župa bude aj naďalej podobné investície podporovať,“ povedal Pavol
Frešo. Rekonštrukcia prebiehala od novembra 2010 do júna 2011.

Zaujímalo nás, ako to vyzerá na
rakúskej strane s cyklomostom,
po ktorom sa dostaneme
z Devínskej Novej Vsi
do Schlosshofu.

Zámok Schlosshof: Z cyklomosta ho uvidíte už z diaľky

Cyklomost: Takto je zatiaľ ukončený most
v Rakúsku

V Limbachu boli zrekonštruované a vybudované nové chodníky v dĺžke 1,7 km,
nové detské ihrisko, verejné osvetlenie,
v centrálnej zóne sa osadili nové lavičky
a smetné koše. Pozitívny vplyv na životné
prostredie má rozšírenie verejnej zelene.
Vysadili sa dreviny, zatrávnili sa plochy
pred rodinnými domami a v obci sa vytvorila stromová aleja. Na realizáciu tohto
projektu získala obec nenávratný finančný príspevok z eurofondov z operačné-

Peniaze dostanú aj ďalšie projekty
Most v Rakúsku: Je súčasťou cyklomosta do Devínskej N. Vsi. Je postavený na mieste historického mosta vybudovaného z čias Márie Terézie. Od zámku Schlosshof je
vzdialený cca 400 metrov.
A k by ste sa d nes prišli pozrieť do
Schlosshofu na cyklomost, uvideli by
ste kamenný most s piatimi klenbami.
Rakúšania ho zrekonštruovali z mosta
pre konskú železnicu, ktorý dala v roku
1771 postaviť cisárovná Mária Terézia.
Z neho však zostali len tehlové klenby
n a k a me n nýc h pi l ie ro c h . Te h lové
oblúky boli zbúrané a nahradili ich nové
železobetónové, a to tak, aby zostala
zachovaná historického podoba mosta.
Zrekonštruovaný kamenný most je dlhý
56 metrov a ďalej zatiaľ nepokračuje.
Napojí sa na ň oceľová konštru kcia,

ktorá má viesť ponad rieku Moravu
až do Devínskej Novej Vsi. Ak sa
dostanete ku kamennému mostu,
objaví sa pred vami nádherný zámok
Schlosshof, ku ktorému vedie cestný
nájazd pre cyklistov. Na Slovensku
by sa mohlo začať s výstavbou mosta
ešte tento rok. Z celkovej dĺžky
cyklomosta 955 metrov tvorí oceľová
mostná konštrukcia 525 metrov.
Pohľad zo Schlosshofu na Devínsku Novú Ves
Cyklomost bude široký 4 metre, čo
plavbu po rieke. Cyklisti pri jazde cez most
umožní v prípade potreby aj prejazd
prekonajú výškový rozdiel 7 metrov. Most
záchranárov. Výška mosta nad hladinou
má byť iba pre peších a pre cyklistov.
Moravy umožní v budúcnosti bezpečnú

Cyklomost chce stavať 7 uchádzačov

Koncom júna otvorili na Úrade BSK
obálky so súťažnými ponukami na

výstavbu cyklomosta. Medzinárodná
komisia zložená z piatich zástupcov rakúskej strany, piatich zo župy, jedného
z hlavného mesta, jedného z Devínskej
Novej Vsi a dvoch nehodnotiacich členov prijala 7 ponúk od slovenských
a zahraničných stavebných f iriem.
„Je to konečne istý posun vpred po
dlhých byrokratických naťahovačkách
z predchádzajúceho obdobia. Verím,
že plánovaný začiatok výstavby na jeseň tohto roka sa nám podarí dodržať,“
uviedol Pavol Frešo.

Teraz 40 kilometrov,
potom za pár minút
Keď chcú ísť obyvatelia Devínskej Novej Vsi do Rakúska, musia prejsť vyše
40 kilometrov. Najbližší most na druhú stranu rieky je až v centre hlavného
mesta – most Lafranconi cez Dunaj.
Jediný most medzi Rakúskom a Záhorím je v Moravskom Svätom Jáne, až na
česko-rakúsko-slovenskom pomedzí.
Cyklomostom by sa z Devínskej Novej Vsi do Rakúska dostali za pár minút. Slovenská strana má na most zohnať 3,2 milióna eur, veľká časť pôjde
z eurofondov.

Bratislavská župa do konca roka prostredníctvom dotácií podporí desiatky projektov. V rozpočte kraja je na to určených
ešte viac ako 40-tisíc eur. Záujemcovia
mohli v tomto roku predkladať svoje
žiadosti už druhýkrát. O dotáciách nad
1 659,70 eur rozhodujú krajskí poslanci na
základe odporúčaní komisie, ktorá je zložená z koaličných aj opozičných poslancov. Najbližšie budú poslanci o dotáciách
rozhodovať na septembrovom zasadnutí
zastupiteľstva. Kraj podporil dotáciami

v tomto roku už desiatky projektov.
V apríli odsúhlasili krajskí poslanci použitie
77 300 eur na 39 projektov v hodnote nad
1 659 eur. Župa podporila naprík lad
obnovu obecného domu v obci Vlkoch,
Športové leto Bratislavčanov v Novom
Meste, farnosť v Tomášove, ktorá chce
zreštaurovať historický organ Michaela
Szlezáka z roku 1864 v rímskokatolíckom
kostole, ďalej digitalizáciu kina v Malackách či dokončenie obnovy Vajnorského
ľudového domu.

Za pomoci koní liečia už 20 rokov
Už 20 rokov funguje na bratislavskej
Patrónke hipoterapia. Ide o liečbu za pomoci zvierat. V DSS Rosa využívajú na rehabilitáciu najmä kone. Jazdenie a cvičenie
na koni pozitívne ovplyvňuje celkovú motorickú koordináciu, upevňuje rovnováhu
a držanie tela. U detí s detskou mozgovou
obrnou je merateľné zlepšenie zdravotného
stavu. ,,Z psychologického hľadiska badať
u detí, ktoré pravidelne navštevujú našu
hipoterapiu, rozvoj emotivity, odbúravanie
strachu a fóbií, nárast sebadôvery a istoty.
V súčasnosti poskytujeme hipoterapiu najmä vďaka pochopeniu a podpore Bratislavského samosprávneho kraja klientom DSS
a RS Rosa, klientom bratislavských domovov sociálnych služieb a širokej verejnosti,“
uviedol Miroslav Kuric, riaditeľ DSS a RS
Rosa na Dúbravskej ceste 1.

Oprava mosta
v Tomášove pokračuje
Bratislavská župa pokračuje v rekonštrukcii mosta cez Malý Dunaj
v obci Tomášove. Prvá fáza opravy
tohto značne poškodeného mosta sa
uskutočnila vlani, zameraná bola na
opravu povrchu. V druhej fáze sa kraj
sústredí na spevnenie a sanáciu svahov pri vodnom toku. Práce sa začnú
v polovici augusta, ukončené budú asi
o dva mesiace. Náklady sú vyčíslené
na takmer 145-tisíc eur. Starosta obce
Jozef Szalay opravu ocenil najmä preto, že od postavenia nebol most opravovaný a po skončení prác sa zvýši aj
bezpečnosť cestnej premávky. Vozovka
tomášovského mosta bola v dôsledku
jazdenia nákladných áut v havarijnom
stave. Na povrchu boli aj početné jamy
a asfaltové bubliny. Počas prvej etapy
rekonštrukcie mosta sa komplexne
zrekonštruovala mostovka, nanovo sa
urobila hydroizolácia aj odvodňovače,
ktoré už boli nefunkčné. Následne sa
položil nový asfalt, urobili sa krajnice
a obrubníky. Náklady dosiahli 200-tisíc eur.

Chorvátsky Grob
oslavuje
V Chorvátskom Grobe budú oslavovať Deň obce s chorvátskou kultúrou.
Akcia sa uskutoční 9. – 11. septembra
pod záštitou obecného úradu a Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v SR.

Senzus vo Veľkom Bieli
Ak ste fanúšikom futbalu možno vás
zaujme Futbalový turnaj o Pohár starostu obce Veľ kého Bielu, ktorý sa
uskutoční 30.júla. O dva týždne neskôr
13.8. bude Veľký Biel oslavovať Deň
obce. Pri tejto príležitosti vystúpia:
Senzus, Senčanka, Salamander, Rony,
pripravené budú atrakcie pre deti,
ohňostroj a tombola.

Rozálske hody
v Lamači
Prvý septembrový víkend patrí v bratislavskej mestskej časti Lamač oslavám
hodov, ktoré sú pripomienkou sv. Rozálie, patrónky miestneho kostolíka.
Pre deti je pripravený kúzelník Talostan, divadlo Ludus, DFS Hájenka.
Pre mladých tanečná skupina Latino
Flash, SuperStaristi, skupina Vidiek
a pre staršiu generáciu Jadranka, Otto
Weiter a dychová hudba Unínčanka. Viac o programe sa dozviete na
www.lamac.sk.

