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Hokejisti o MS

Bratislavský bál

Fándly zomrel pred 200 rokmi

Rozhovory Marcelom Hossom, Pavlom
Demitrom a s Jozefom Stümpelom

Bratislavská župa sa po prvý raz zapojila do organizácie Bratislavského
bálu
VIAC NA S. 10

Písal v bernolákovčine a pomáhal
drobným hospodárom

VIAC NA S. 4

Cyklisti dostanú novú trasu a 7 bunkrov

VIAC NA S. 7

Vyhraj dres s podpisom

Pavla Demitru
Zapojte sa do druhého kola súťaže,
v ktorej spoznávate
Bratislavskú župu.
S
St ačí, a k ná m
k 10. úťaž
pošlete správne
Brati v ýročiu
slav
odpovede na 10
župy skej
otázok a my vás
zaradíme do žrebovania. Vyhrať môžete
nielen dres a hokejku s podpisom
Pavla Demitru, ale aj lístky do divadla a večeru pre dvoch.
VIAC NA STR. 5

Obranné bunkre budú slúžiť cyklistom. O sedem takýchto bunkrov požiadala
Bratislavská župa ministerstvo obrany. S ich prevodom už súhlasil šéf rezortu
obrany Ľubomír Galko. S bunkrami sa počíta na cyklotrase pozdĺž rieky Moravy,
budú určené na oddych pre cyklistov. Cyklotrasa v dĺžke 52 km vedúca popri
rieke Morave bude prepojená na cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof. Ide
o projekt za 750 000 eur, z toho by BSK hradil päť percent.
VIAC NA STR. 2

V stredu sa korčuľujeme zadarmo
Bratislavský samosprávny kraj a vedenie štadióna v Hamuliakove sa dohodli
bezplatnom korčuľovaní. Každú stredu v presne určenom čase bude mať
verejnosť korčuľovanie zadarmo. Bezplatný vstup na štadión majú návštevníci vďaka dotácii Bratislavskej župy. Ďalšiu ľadovú plochu môžu využívať
bezplatne vo Vajnoroch, a to každú sobotu.
VIAC NA STR. 6
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Nová trasa pozdĺž rieky Moravy bude dlhá 52 kilometrov

Vojenské bunkre dostanú cyklisti

Cyklotrasa pozdĺž rieky Moravy je súčasťou projektu „Za mostom“, ktorý
už schválili župní poslanci. Spestriť
by ju mali obranné bunkre vybudované v rokoch 1938 – 1939, ktoré sa
stanú oddychovými zónami pre cyklistov. Tento projekt bude financovaný z euro-fondov. Prevod bunkrov
z rezortu obrany do vlastníctva župy je
podmienkou na čerpanie financií. „Sedem vybraných bunkrov chceme cez
eurofondy revitalizovať a zatraktívniť
tak 52 km územie pre cyklistov popri
rieke Morave,“ povedal župan Pavol

Frešo. Celkové výdavky projektu predstavujú 750-tisíc eur: 450
000 eur na slovenskej
a 300 000 na rakúskej
strane. Kraj na projekt
prispeje sumou 10 000
eur. Výška potrebných
finančných prostriedkov bola zapracovaná
Dohodli sa: Župan Pavol Frešo a minister obrany Ľubomír Galko
do rozpočtu kraja na
ných gastronomických zariadeniach,
rok 2011. Súčasťou projektu bude tiež osadenie cyklostojanov Bratislavský kraj zároveň začne infoa informačných tabúľ pri vytypova- kampaň.

Vojenské lesy bez povolení

Parkovisko v Devínskej

Župan Pavol Frešo otvoril s ministrom
obrany Ľubomírom Galkom tému sprístupnenia pozemkov vojenského útvaru
Záhorie pre cyklistov. „Už pred určitým
časom sme deklarovali, že vydávanie povolení na vstup do vojenských obvodov
pokladáme za šikanovanie ľudí,“ uviedol
Ľ. Galko. Na vstup do vojenského útvaru
Záhorie už bolo podľa neho vydaných viac
ako 14-tisíc povolení a minister je presvedčený, že tam môže vstúpiť ktokoľvek.

Súčasťou projektu ,,Za mostom“, vďaka ktorému má vzniknúť cyklotrasa pozdĺž rieky Moravy, je aj vybudovanie záchytného parkoviska
v bratislavskej mestskej časti Devínskej Novej Vsi.
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Múzeum v Lamači
Nielen cyklotrasa, cyklostojany a informačné tabule, ale aj múzeum by malo vzniknúť v rámci projektu ,,Za mostom“ financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika
- Rakúska republika 2007 - 2013. V bratislavskej mestskej časti
Lamači sa počítalo s rekonštrukciou priestorov múzea železnej
opony.
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