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V budúcom roku nebude chýbať ani Dobrý trh, zvykať si budú na novú parkovaciu politiku.  

STARÉ MESTO. Bratislavčanov i turistov by v budúcom roku mohol po Dunaji previezť legendárny 
Propeler. Staromestská starostka Tatiana Rosová verí, že sa projekt v budúcom roku podarí dotiahnuť 
do úspešného konca. Staré Mesto spolu s bratislavským magistrátom a partnerom projektu 
spoločnosťou Nautivia vybuduje rýchle a moderné lodné spojenie medzi centrom mesta a Petržalkou.  

Spojením oboch brehov Dunaja lodnou dopravou by sa tak v Bratislave zaviedol druh dopravy, 
ktorý tu zatiaľ chýba. Propeler bude nielen turistickou atrakciou, ale začlení sa aj do mestskej 
hromadnej dopravy. Staromestská starostka podpísala v novembri spolu s bratislavským primátorom 
Milanom Ftáčnikom, starostom Petržalky Vladimírom Bajanom a zástupcom partnera spoločnosti 
Nautivia Ľubomírom Fejéšom memorandum o spolupráci.  

Podľa Rosovej je podpis memoranda impulzom, aby sa projektu venovalo viac energie a aby sa 
urýchlili aktivity, ktoré partnerov čakajú.  

Dobrý trh sa rozšíri  

Staromešťania sa v budúcom roku môžu tešiť na obľúbený Dobrý trh, ktorý bratislavské Staré 
Mesto rozšíri aj na iné miesta v mestskej časti. Na svoje si prídu v budúcom roku aj deti, Staré Mesto 
otvorí novú materskú školu na Heydukovej ulici v Bratislave, zrekonštruujú tiež detské ihriská.  

Nové hracie prvky pribudnú aj na detskom ihrisku v Medickej záhrade.  

"Aj keď má rok 2013 v sebe osudové číslo, určite nám prinesie šťastie. Už tento rok sme sa naučili 
hospodáriť s tým, čo máme a aj keď peňazí bude opäť menej, nebude sa na to vyhovárať," hovorí 
Rosová.  

Veľká zmena: Parkovanie  

Obyvatelia mestskej časti si v budúcom roku budú zvykať aj na nové pravidlá parkovania. Staré 
Mesto na parkovacej politike pracuje už vyše roka, veria však, že na jar nový systém spustia a bude 
prínosom pre obe strany.  

Staromestská starostka do budúceho roka želá Starému Mestu i Bratislave, aby tí, ktorí v meste 
bývajú ho začali vnímať ako domovské. Verí tiež, že ľudia pocítia, že do tohto mesta patria a budú sa 
snažiť zanechať tu pozitívnu stopu.  

"Pred sebou máme nový rok - rok 2013. Želám nám, aby nám priniesol všetko to, čo si želáme. 
Najmä však zdravie, pohodu a častú spoločnosť Vašich blízkych, aby sme ho prežili v čo najväčšej 
radosti spolu so svojimi rodinami," praje obyvateľom Rosová.  

 


