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vyzerajú kvalitné verejné

Na druhé stretnutie prišli Zora Pauliniová

priestory,

rER cMoREJ

a Zuzana Čupková, ktoré sa
venujú participácii v meste|'

yševského, DaIiborovo
,a, Farského, Gercenoarmanecká, Hrobárska,
Kapitulský dvor, KauKrasovského, Kremnic-

hovorí Ján Urban a ja si uvedomím, že čo je participácia

Dokážu deti skvalitniť verejné
priestory? Architekt |án Urban
je presvedčený, že áno. Aj preto
rozbehol projekt Tvory mesta.
Skupina druhákov a tretiakov sa
v knižnici na Prokofievovej ulici
stretáva každý rýždeň a v sprievode pozvaného hosťa sa na naše
sídlisko pozerá inými očami.

_evočská, Lubietovská,
nám., Nobelovo nám.,
r,anska, Piff'lova, Planc-

jenova, l._Jdernícka, Va-

lecké nám., Vranovská,
I KARMANN

,iapajevova, Fedinova,

r<ova, Nám. Jána Pav|a

rova, Rusovská cesta č,
:VoVa.

BOŠ KAČÍREK
r, Dudova, Furdekova,
ova, Nám. hraničiarov,
rnlankova, Bratislava -

tOSLAV DRAGUN
,a,

Bosákova, Bulíkova,
va, Klokočova, Kočánateyova, Medvedbvej,
obrežná, Polereckého,

ovEčKovÁ,

l LÝD|A

KOVÁ MOSNÁ

iarska, Béžová, Bzovíctsovská, krásnohorská,
, Šášovská, Tu rnianska,
vej, žehrianska, žltá.
(pn)

]RCOV
l;

Qom

,, L)

presvedčený, že keby

už deti vedeli o prostredí, v ktorom žijú,viac, vyzeralo by to v Petržalke lepšiei

hovorí o motiváciách vzni-

ku projektu, ktorý

realizuje
v rámci svojho študia v Sokratovom inštitúte a cieťom bolo
pozrieť sa na mesto z róznych
pohladov.

Jeho nápad nadchol Ka-

tarínu Bergerovú, riaditelku
Miestnej knižnice Petržaika. Ako ,,základňu" projek-

tu

odporučila pobočku na

Prokofievovej ulici. Tamojší
prístup je v mnohom nasledovaniahodný. Ludia, čo v nej

pracujú, totiž pochopili, že
knižnica budúcnosti sa zmení
na akési komunitné miesto,
ktoré bude oblvatelbv z blízkeho okolia spájať. Pretože na

sídlisku práve takéto miesta
chýbajú.

keď do knižnice v stredu

poobede vchádzam, je v nej

rušno. v miestnosti, kde stále
prebieha výstava o nedávnej
histórii Petržalky, už netrp ezlivo sedí asi 20 detí. Dnešnou
témou je skryt/ život pod hladinou. pretože tvormi mesta

sú aj rastliny a živočíchyžíjúce pod hladinou či na dne

jazíer alebo

Chorvátskeho
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Draždiaku?" Ani tá, Naopak,
vidieť ju je vzácnosť a zážitok.

A potom sa ide von. Hydrobiológ sa pri ramene oblečie

do gumeného mlindtru'

, pruÍma
novycn paclentov
bez bolesti a bez čakania
a

OŠETRUJEME AJ DETSKÝCH PAC|ENTOV

Údržba tiest, komunikácií a zelene v &A

i___!llitri P.!!ť4"9!,"*sr:!glt!_

tel.:0905 662407

_____,

, Tvormi mesta sú aj živočíc
žijúcena dne Chorvátskeho n
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kontrola

t

kutovať a neboja sa pýtať.
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(účasť)a prečo je dóležitá, nevie ani mnoho dospel|ch. Ján
Urban ma však presviedča, že

Pre život totiž potrebuje veťmi čistúvodu. Deti baví dis-

ZUBNÁ AMBULANClA

)ARMA
30

ramena. Hosťom je tentoraz
hydrobiológ Miroslav Očadlík. }eho rozprávanie o pijaviciach, červoch, korčuliarkach
či vodných pavúkoch pre,
rušujú otázky detí.
"A sú nebezpečné?"V našich vodách
nežije nič, čo by vás mohlo
bolestivo uštipnúťči uhryzn:út.,,Ani tá malá medúza na
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program pre deti bez finančného benefitu. Len preto, že
vería, že tento spósob eduká,
cie má zmysel. A nielen oni,
všetci hostia, ,,Prvú hodinu
malí deti s architektom petrom Lényim. Hovoril im, ako

lzícii?

'

larly

Fascinuje ma, že dvaja
mladí muži \,}tvorili tak}to

inosprávy, ako aj úradu
ospróvu otvorili fuďom,
,ne zapojiť do rozhodožijú,mohli participovať
rcje názory a predstavy
:dla vicestarostka Lýdia
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do ruky? Všetci, samozrejme.

;.,,em Ietných prázdnin.
csti kontaktovať svojich

i

ryberie sa so sietkou v ruke

do vody, aby deťom ulovil

vážky... I(to si ich chce chltiť

..a;!

:,etávať s poslancami,
.žCy posledný ponde-
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čistiťa vymaťovať škaredédve-

happeningu. Na zmenenom
školskom dvore budú robiť

v okolí páči a čo im prekáža.

re únikovéhovj,chodu pri bu-

citronádu aj grilovať.

Ved posúďte sami. Ich ulohou
bolo zmapovať okolie školy a

doveíhovorí.Sú to minimálne
zmeny, ktoré však skva]itnia
priestor a \y sa v ňom budete

ktoré by spravili ich školslci
dvor príjemnejšímmiestom.

cítiť lepšie často bez toho,

stretnutia
motivujú deti pozrieť sa na
priestor okolo seba inak, akoby nanouo. A zistiť, že pros-

v ruke
do vody, aby deťom ulovil živý

deti pochopili jej princíp rych,
lo a vedia povedať, čo sa im

dókaz, že na sídlisku nežijeme

larly

a vyberie sa so sietkou

len my. Našiel pijavicu aj

vážky... I(to si ich chce chytiť
do ruky? \Aetci, samozrejme.

Fascinuje ma, že dvaja
mladí muži vrytvorili taklíto

knižnice a navrhnúťzásahy,

hovorí Ján Urban a ja si uvedomím, že čo je participácia

Od jacuzzi, v|behu pre jednorožca a dinosaura, z ktorého
papule sa dá spustiť šmyki'av,
kou, sa dostali k tomu, že im
na dvore, kde sa po škole fuajú, chýba tieň. Ako ho získať?
stromami. A tak k stromom
pribudla lavička, chodníček
a hmyzí hote1 alebo včelíbufet, ako ho nazvali. Ján Urban
už návrh predostrel oddeleniu
životného prostredia v Petržalke a dúfa, že dvor by mohol bl
zaradený do plánu náhradnej

(účasť)a prečo je dóležitá, ne-

r".isadby strom ov.,,Suoj p omo c-

vie ani mnoho dospel.ich. }án
Urban ma však presviedča, že

ne plánujeme obložiťdrevom
aj blízky betonový múrik kd,e

program pre deti bez finančného benefitu. Len preto, že
vería, že tento spósob edukácie má zmysel. A nielen oni,
všetci hostia. ,,Prvú hodinu
mali deti s architektom petrom Lényim. Hovoril im, ako

vyzerajú l<valitné verejné

Na druhé stretnutie prišli Zora Pauliniová

priestory.

a Zuzafia Čupková, ktoré sa
venujú participácii v mestej'

si deti rozbíjajú kolená, či v7-

abry

ste vedeli identifikovať dóvod.

Pred stretnutím s hydrobiológom sa deti zoznámli
s lLdmi na vozíku. Tí im hovorili, ako zažívajúverejný
priestor zo svojho pohl'adu.
Po d'alšom hosťovi, spisovatelbvi Danielovi Hevierovi, ktorý rozprával mestské príbehy
a aj to, že mesto vieme zažívať
aj v srdci, príde Martin l(eibl.
S autorom knihy Petržalka - prekvapir-ry sprievodca
mestskou časťou,vymyslia
deti trasu, ktorou by previed-

li

turistov po Petržalke, Na
záver by sa deti aj s rodičmi
mali stretnúť na spoločnom

"Wetky tieto

tredie, v ktorom žijeme, vieme
ovplyvniťi' hovorí }án Urban.

Výchovakvzťahukpros-

trediu - nemalo by sa to učiť
v škole? ,,Ja si myslím, že áno.
Neučiťsa o ničomvzd,ialenom,
ale a prostredí, v ktorom bývarua Bol som nedávno

v

Kášto-

pod Znievom. Existuje tam
projek, 12- až 15-ročnédeti
sa v rámci svojho vyučovania
re

strefuívajú,mapujú okolie, nayrhnú zmenu. Výdedkom je, že

im obec spraví noué pri,echody
cez cestu, čo je veťmi náročná
vec na vybavenie aj pre dospe-

lýchi hovorí Ján Urban a pokračuje: ,,Tie deti to dokázali,
stretli sa so starostkou, s od-

borníkmi, ktorí im vysvetlili,
čo všetko treba vybaviť, Bola

Linka 98 ce

Apollo?

Aj po zmene vodorov
ho dopravného znače
na zjazde z Prístavnr
mosta na Bajkalskú u

stoja vodiči a

cestu1

v MHD z Petržalky do

žinovavzápche,ato
na moste.

Magistrát avlzoval, že

týmto opatrením n€
de k zrýchleniu liniek
96 a 196 v rannej špi

presnrerujú trasu týcht(
niek cez Most Apo||o. ,,,

trasovaním by síce pt

k

horšej obstuhe zastá

Pilstavnýmostaoniek<

minút dlhšej jazde pc
dňa, ale cestujúci v rat

špi čke by, po d ťa d oltu pn
dát prešli úsekom mt

Dolnozemskou

a

križo,
Prievoz
dvojnásobne rýchlejšie,"
formoval hovorca magis
(
tu Peter

kou Bajkalskó

/

Bubla,

to výborná skúsenosť d.o života.

Iednak z hlhdiska toho, že nie

sme bezmocní, jednak že sa
netreba skile spoliehať, že niektn

-

príde avyricši náš problem.

Pretože aj my sme tí, ktorí prostredíe tvoňa, móžu doň zasahovať a ved,ia ho vylepšovaťí

, Tvormi mesta sú aj živočíchy
žijúcena dne Chorvátskeho ramena.
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Ako vnímajú verejný priestor vozíčkari?

Bezplatná l7-bodová

Vgr.lžit* 1V*baúrvúkontrolu vozidla podl"a kontr§lného
listu krrndície dlÉ"(VHť}, ktqru pCIčas kampane
po§kutuj€,Ť]e úplne zadarrno, Súčasnesi rnóžete nechať
áutfi prezuť, *ezplatná úkong;

kontrola vozidla,KlA

ffi
§ryL
6fu

*r§s{ř

Panónska cesta

30 .

841 05 Bratislava
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