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Presýpacie hodiny

Lopty sa rozgúľali

T

ak si tu, v Petržalke, žijeme.
Najnovšie aj futbalovo – a
vlastne celosvetovo futbalovo.
Lopty sa štrnásteho júna rozkotúľali na mnohé štadióny v Rusku
(dokonca počas úvodnej ceremónie jedna doletela až z vesmíru). A keďže sú guľaté, akiste nám
poskytnú veľa športových zážitkov, o ktoré sa postarajú machri
z 32 krajín z celej zemegule.
Samozrejme, že aj v našej partii
budeme všetko rozoberať, ako sa
patrí. A vyskytnú sa medzi nami
samí odborníci na vrcholový futbal. Nadšenci, ale aj mrzúti či absolútne nezainteresovaní, ktorých
práve táto oblasť vôbec nezaujíma. Tiež tipéri (alebo tipovači?)
si prídu na svoje, tí majú prehľad.
„Dúfam, že bude o čom hovoriť a
prídu aj prekvapenia,“ skonštatoval Miško Hrdopýško, šéf nášho
„ústredného futbalového výboru“. „No, len aby sme sa nevrátili
k dedinským zápasom,“ skepticky
sa ozval Malý Kamil. „Hoci, paradoxne – Petržalka ako najväčšia
dedina na Slovensku prišla o svoj
artmediový štadión (o FC Petržalka, neskôr Artmedia existuje veľmi
podrobná kronika z úplných začiatkov až po neradostný koniec
spred niekoľkých rokov), ktorý mal
svoje divácke zázemie,“ pípla Tenká
Zdenka - dokonca aj ona každú
nedeľu chodievala obzerať našich šikovných chlapcov. Hoci
nerozumela ani pravidlám, išlo
najmä o atmosféru a stretnutie
s kamarátmi.
„Ja som zažila úžasný fotbal
v Repišti nad Sklenými Teplicami,“
zaspomínala Smelá Jela. „Vo veľkom kopci majú nádherný štadión,
ufikli z kopca, aby nebol naklonený.
Jediný problém bol, ak niekto kopol
loptu ponad vysokú ochrannú sieť,
tak sa skotúľala až do kúpeľov –
niekoľko kilometrov, a dokonca aj
cez les.“ No, zrejme to mali ošetrené a domáci sa takouto situáciou
nenechali zaskočiť.
Ja vám želám,
aby ani vás nič
n e z a s k o č i l o.
A nielen športové výsledky, ale
tiež vo sférach
všetkých ostatných, ktorým
pripisujete dôležitosť.
Vaša Dáša
Kresba: Natália Mura-Oravcová

Anonymitu na sídlisku lámali
vo farnosti Svätej rodiny

Pestré zloženie obyvateľov Petržalky a ich sídliskový štýl života
spojil a osviežil farský deň.

A

ktivitu pripravila farnosť Svätej rodiny pred
Kostolom Svätej rodiny v nedeľu, 17. júna. Kňazi tejto farnosti chceli prostredníctvom
farského dňa umožniť spoločenstvám a iniciatívam, aby
prezentovali svoju činnosť
a nadviazali medzi sebou užšie priateľské kontakty.
Pozvanie na spoločensko-zábavné podujatie prijali mla-

Ďalšia knižnica dostala

novú tvár

Miestna knižnica Petržalka zrekonštruovala
ďalšiu zo svojich pobočiek, tentoraz na Vyšehradskej ulici, pre detských aj dospelých
čitateľov. Slávnostne otvoriť pobočku prišli
starosta Petržalky Vladimír Bajan, riaditeľka
Miestnej knižnice Katarína Bergerová, poslankyňa Lýdia Ovečková a architekt Martin
Hudec. Krstnou mamou sa stala spisovateľka,
Petržalčanka, Dana Hlavatá, ktorá pobočku
knižnice obdarovala aj svojimi knižkami.

dé rodiny s deťmi, ako aj seniori, členovia ružencového
bratstva, mládež, skauti, OZ
Spoločné dobro, deti zo spevokolu a ďalší. Nechýbala tematická fotosúťaž a výtvarná
súťaž detí, ako aj lákavá súťaž o
gurmánsku špecialitu „nebeská pochúťka“.
Veľké podujatie na priestranstve pred Kostolom
Svätej rodiny pomohhlo zjednotiť Petržalčanov a ponúklo
im príjemnú atmosféru. Pán
farár oratorián o. Juraj Vittek
v tejto súvislosti povedal: „Farský deň chce byť príležitosťou,
aby sme ukázali našu schopnosť stávať sa miestom prijatia a osobného i duchovného
rastu každého človeka. Na
veľkom sídlisku, akým je Petržalka, sú to obzvlášť vzácne
chvíle, ktoré sú príležitosťou
pre naše cirkevné spoločenstvo, aby ukázalo aj navonok
a neformálne svoju komunitotvornú schopnosť v tejto mestskej časti.“ Komunita oratoriánov ocenila všetkých, ktorí
svojou obetavosťou pripravili
atmosféru prijatia a rodinného
spoločenstva, verní aj odkazu
titulu kostola – Svätej rodiny.
Marta Majerčáková
foto: Zuzana Kostková

„Som veľmi rád, že sa nám
podarilo zrekonštruovať ďalšiu z pobočiek našej knižnice. Pobočka na Vyšehradskej
ulici bola pôvodne určená
pre dospelých. Dnes v nej
majú svoj priestor aj detskí
čitatelia, a to je dôležité,
lebo deti by sme mali viesť
k čítaniu už od malička. Veď
chceme, aby nám vyrastala
vzdelaná mládež,“ povedal
starosta Vladimír Bajan.
Rekonštrukciu v plnom
rozsahu financovala mestská
časť vo výške 29 000 €. Časť
kancelárskeho
vybavenia,
elektroniky, didaktických pomôcok a dennej miestnosti
pre knihovníčku a úpravu
vchodu s prístupom pre znevýhodnených návštevníkov
hradila z vlastného rozpočtu
knižnica.
Rozsah rekonštrukcie predstavoval dispozičné riešenie,
kompletnú
revitalizáciou,
opravy alebo výmeny stropov, bočných stien, elektroinštalácií s východiskovou
revíznou správou, podláh so

špeciálnou krytinou pre vyššiu záťaž, vybavenie novým
knihovníckym mobiliárom
s prihliadnutím na detskú
zónu a čitárenský malý sektor, výmeny sanity a úpravy
sociálnych priestorov a dennej miestnosti knihovníkov.
Súčasťou rekonštrukcie bola
výmena starej vchodovej
mreže a doriešenie vstupu
pre znevýhodnených čitateľov alebo kočíky, či vozíky
(nábeh a bočné madlá).
Odteraz bude pobočka
slúžiť najmenším aj seniorom, poskytne oddych pri
knihách, relax pri časopisoch a dennej tlači, vytvorí
ponuku pre najmenších na
zábavu aj poučenie, umožní
mládeži a dospelým používať výpožičné absenčné a
prezenčné služby, verejný
inertnet, wifi sieť a získavať
ďalšie užitočné informácie,
čím skvalitní svoje okolie a
obohatí spoločenské vyžitie
okolitej komunity.
(tod)
foto: MU

