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Rasťo ILIEV, moderátor:
"Ste poverčiví? Ak áno, verím, že sa vám piatok 13. napriek všetkému vydaril a ste pripravení
pozrieť si aktuality z nášho regiónu, vitajte. Dnes budeme hovoriť o cestovaní hendikepovaných
mestskou hromadnou dopravou. Upozorníme na nekalé praktiky, zistíte, v ktorých mestských častiach
si budete musieť zvykať na nové názvy ulíc a pridáme aj informácie o vianočných trhoch na hradbách.
Dobrý deň.
Hendikepovaní ľudia budú môcť aj naďalej cestovať v mestskej hromadnej doprave zadarmo.
Predĺženie tejto výnimky schválili mestskí poslanci. Medzi tých, čo môžu cestovať zadarmo, pribudli aj
ďalšie skupiny ľudí."
Redaktorka:
"Držiteľom preukazu Zdravotne ťažko postihnutý hrozilo platenie za cestovanie v MHD už tento rok
v júni, teda v čase, keď sa v Bratislave a na Záhorí zavádzal integrovaný dopravný systém. Mestskí
poslanci im vtedy, po vlne kritiky, predĺžili bezplatné cestovanie do konca tohto roka a na poslednom
tohtoročnom rokovaní mestského parlamentu túto výnimku znovu posunuli. Tentoraz až do spustenia
tretej etapy integrovanej dopravy. Dopravný systém sa momentálne nachádza v prvej etape, čo
zahŕňa troch dopravcov prevádzkujúcich verejnú osobnú dopravu na území Bratislavy a v okrese
Malacky. V rámci druhej etapy budú môcť cestovať na jeden cestovný lístok aj obyvatelia okresov
Pezinok a Senec a tiež niektorých obcí Trnavského kraja. Okrem držiteľov preukazov ZŤP budú mať
výhodu bezplatného cestovania aj ďalšie skupiny. Viceprimátor Ján BUDAJ navrhol účastníkov
protifašistického a protikomunistického odboja spolu s ich rodinnými príslušníkmi v priamej línii. No
a starosta Rače Peter PILINSKÝ zasa navrhol bezpríspevkových darcov krvi, držiteľov minimálne
zlatej Jánskeho plakety. Oba tieto návrhy prešli."
R. ILIEV:
"Samospráva hlavného mesta aj v tomto roku pomáhala ľuďom v hmotnej núdzi. Išlo o viac
ako10 000 Bratislavčanov. Napríklad sa zvýšila kapacita v domovoch seniorov o 30 lôžok. Rodiny,
ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi zasa našli pomoc v celomestskom krízovom centre na Budatínskej ulici.
Ďalší našli novú strechu nad hlavou v sociálnej ubytovni Fortuna na Agátovej ulici. Ľudia bez domova
môžu zasa využiť nocľaháreň Mea Culpa vo Vrakuni, budovu neziskovej organizácie De Paul na
Ivanskej ceste či stredisko Domov pre každého na Hráčskej ulici.
Predvianočné obdobie je živnou pôdou pre podvodníkov. Po falošných zamestnancoch
Dopravného podniku sa v uliciach mesta objavili ďalší dlhoprstí. V tomto prípade ide o falošných
smetiarov, ktorí sa vydávajú za koledníkov."
Redaktorka:
"Falošní smetiari sa v hlavnom meste objavili aj v minulosti. Opakovane na nich upozorňovala aj
Televízia Bratislava. Zdá sa, že podvodníkom nie je nič sväté a s chuťou zbíjajú ďalej. Vedenie
spoločnosti OLO pripomína, že takzvaní koledníci v ich mene zvyknú zneužívať dôveryhodnosť najmä
starších ľudí a pýtať si finančnú odmenu za celoročný odvoz komunálneho odpadu."
Pavel VÍTEK, riaditeľ úseku obchodu a marketingu OLO:
"Falošní smetiari sa tvária ako koledníci, ktorí v mene spoločnosti zneužívajú dôveryhodnosť
a dobrosrdečnosť hlavne starších ľudí. Pýtajú od nich finančnú odmenu, akoby za celoročný odvoz
komunálneho odpadu. Nie sú to naši zamestnanci a my sa od nich maximálne dištancujeme. Sú to
podvodníci."
Redaktorka:
Hoci takíto vinšovníci nie sú zamestnancami OLO, ich oblečenie môže podľa Pavla VÍTEKA
pripomínať pracovný odev smetiarov."
P. VÍTEK:
"Podľa našich informácií sa za ostatné dva týždne objavili tri takéto prípady, vždy sa to jednalo
o domy, v ktorých bývajú starší ľudia a volali nám staršie ženy."
Redaktorka:
"OLO obyvateľov hlavného mesta žiada, aby organizáciu na koledníkov upozornili a pomohli ich
identifikovať fotografiou, prípadne opisom auta, ktorým sa priviezli."
R. ILIEV:
"Čerešňový sad, Námestie republiky či Na Koziarke. Aj takéto názvy ulíc bude mať Bratislava od

nového roka. Na nové adresy si tak napríklad budú musieť zvyknúť obyvatelia Záhorskej Bystrice.
Rozhodli o tom poslanci mesta. Zmeny sa týkajú aj námestí. Svoje bude mať aj Zimný štadión Ondreja
Nepelu - Námestie pri štadióne. V ankete medzi obyvateľmi zase zvíťazilo nové pomenovanie
námestia v Petržalke. Dnes používané Námestie Povstania českého ľudu, ktoré nie je oficiálnym
názvom, sa zmení na Námestie republiky. V Jarovciach zase pribudne ulica s názvom Zadarská,
v Novom Meste Krasňanská, Vlašská či Rýnska.
Petržalka má svoje vlastné vianočné trhy. Obyvatelia mestskej časti na ne nedajú dopustiť.
Za vianočnou atmosférou, totiž nemusia cestovať na druhú stranu rieky Dunaj, ale zažiť ju
môžu priamo v centre sídliska."
Redaktorka:
Petržalské vianočné trhy si našli svoje miesto na rozhraní ulíc Tupolevova a Jiráskova.
Vianočnú atmosféru budú Petržalčanom spríjemňovať až do 20. decembra."
Žena:
"To je úžasné, pretože doteraz to bolo také, že Petržalčania sa nemali kde stretávať až tak,
jedine v obchoďákoch, a toto je také asi prvé miesto, kde môžeme tak byť a nemusíme ísť do
mesta kvôli tomu, aby sme si dali nejakú cigánsku pečienku."
Žena 2:
"Páči sa mi ten program, víkendový. Aj tie stánky, len je to troška pozmenené proti
vlaňajšku, ale akože nič proti. Som za a veľmi sa mi to páči, že je to aj tuná. Je to najväčšie
sídlisko, takže niečo také sa tu už zišlo, aby tu bolo a je to dobré, že je to tu."
Žena 3:
"Krásne. Ja milujem Petržalku, aj tu bývam už... koľko, Milka, koľko bývame? Vyše tridsať
rokov."
Redaktorka:
"Takže asi budete súhlasiť s tými ľuďmi, ktorých som sa pýtala pred chvíľočkou, že sú
lokálpatrioti a nepotrebujú ísť na druhú stranu Dunaja."
Žena 3:
Dcéru, dcéru mám v Dubaji, a tak isto je lokálpatriot. Vždycky sme príde a rada sem chodí."
Vladimír BAJAN, starosta Petržalky:
"Ja som rád, že sa nám podarilo urobiť takýto mikropriestor na stretávanie Petržalčanov, ja
verím, že to Petržalčania ocenia a budeme tu robiť viacero akcií. Myslím si, že je to veľmi pekný
priestor v strede Petržalky."
Redaktorka:
"Petržalské trhy nie sú len ochutnávkou vianočných špecialít. Ich súčasťou je aj bohatý
program. Dnes sa tak môžete tešiť na vianočné stretnutie generácií, no a víkend sa bude niesť
v duchu folklóru a tradícií."
R. ILIEV:
Bratislavská samospráva počas tohtoročného projektu Vianoce v meste 2013 nezabúda ani na
tých najmenších. Okrem Mikulášskych osláv na ľade či otvorenia obľúbenej ľadovej plochy pribudli
tradičné detské vianočné dielne, ktoré otvorili v Justiho sieni Primaciálneho paláca. Dielne budú
otvorené až do nedele od 10.00 do 18.00. Vstup na ne je bezplatný.
Na bratislavských mestských hradbách dnes odštartovali vianočné trhy. Nenájdete tam však
klasický tovar. Medzi historické múry sa vrátil stredoveký život. Návštevníci si budú môcť kúpiť aj
vianočné odpustky či nechať si veštiť z ruky. Okrem toho sa môžete tešiť na guláš, kapustnicu,
grilované jedlá a čaká vás aj hudobný program. V sobotu a nedeľu budú otvorené od 11.00 do 22.00
hodiny.
Bratislava mieri do rozpočtového provizória. Zisťovali sme, o to znamená pre nás, obyvateľov. Už o
chvíľu v Metre dnes."

