Z histórie Štrkoveckého jazera
V minulosti Štrkovecké jazero nebolo jazerom, ale viedlo na
tomto mieste Mlynské rameno, ktoré bolo jedným
z ramien Malého Dunaja. Rameno však neskôr ustúpilo
výstavbe sídliska. Neskôr sa tu ťažil štrk na stavebné účely
a jazero postupne dostalo svoje kontúry. V strede je preto
jazero plytkejšie pretože sa tam nachádzal bager.
V 90. rokoch sa dokonca špekulovalo o zrušení jazera.
Z dôvodu, že jazero nebolo využívané a jeho voda bola
veľmi znečistená. Uvažovalo sa preto o jeho zasypaní.
Našťastie sa tak nestalo a koncom 90. rokov jazero
postupne začali revitalizovať. Upravili okolie, vysadili
stromy a celkovo zatraktívnili prostredie v okolí jazera.
Vyčistilo sa aj samotné jazero, ktoré malo v tom čase veľmi
nízku samočistiacu schopnosť. Okrem vysadenia rastlín sa
na jazere vybudovali aj úkryty pre vtáctvo v podobe
plávajúcich ostrovčekov.
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Živočíchy Štrkoveckého jazera
Zaujímavosťou je, že Štrkovecké jazero leží na hlavnej
migračnej trase vodných vtákov, ktorá vedie pozdĺž Dunaja.
Často tu možno vidieť napríklad labute, kačky, alebo čajky.
Vtáctvo je tu skutočne hojne zastúpené a nie je problém
pravidelne vídať kŕdle rôznych vtákov ako prelietajú ponad
jazero, prípadne brázdia jeho vody, alebo tu len tak
posedávajú a odpočívajú.
Okrem vtákov na povrchu, žije jazero aj vo vnútri. Žije tu
množstvo rýb, ktoré sem priniesli buď vtáci, alebo boli
privezené rybármi. V jazere boli vysadené viaceré druhy
rýb. Takže nájdete tu klasicky nielen kaprov, sumcov, či
zubáčov, ale aj šťuky, úhorov, alebo dokonca amurov a
mnoho iných ďalších rýb. Aj preto na jazere občas vídať aj
rybárov.
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História hotela Junior
Hotel Cestovnej kancelárie mládeže (CKM) Sputnik slávnostne
otvorili ešte v roku 1982.
Neskôr sa na streche objektu objavil nápis Hotel Junior a
spadal pod majetok bývalého Socialistického zväzu mládeže.
Po Nežnej revolúcii politici previedli majetok na Fond detí a
mládeže. Mládežníci mali naďalej zarábať prostredníctvom
svojich hotelov a rekreačných zariadení.
V 90. rokoch bola realita nakoniec celkom iná a tento fond
nakoniec nemal zo svojho rozsiahleho majetku takmer žiadne
výnosy. Zaujímavé nehnuteľnosti sa dostali za symbolické
ceny do tridsaťročných prenájmov rôznych súkromných
firiem.
Hotel sa dostal do rúk mafiánov a prevádzkoval sa v ňom
nočný klub. V roku 1994 bola podpísaná zmluva na prenájom
objektu na tridsať rokov (bez transparentného verejného
výberu).
Zaujímavosť na záver, vedeli ste, že práve pod terasou hotela
Junior sa zvyknú vyhrievať veľké kapry? Dokonca sú tam aj
korytnačky.

Výstavba hotela CKM Sputnik prebiehala v rokoch 1976 až 1982.
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Kvíz
1. Ako sa volá rameno Malého Dunaja, ktoré viedlo v minulosti
na mieste dnešného Štrkoveckého jazera?
A) Ružinovské

B) Mlynské

C) Klátovské

D) Lužné

2. V ktorých rokoch sa špekulovalo o zasypaní Štrkoveckého
jazera?
A) v 60 rokoch B) v 70 rokoch C) v 80 rokoch D) v 90 rokoch
3. Koľko pracovníkov z Obvodného národného výboru
Bratislava II je na fotografii z prvej tabule o histórii
Štrkoveckého jazera?
A) 25

B) 27)

C) 29

D) 31

4. Na akej trase leží Štrkovecké jazero?
A) na hlavnej migračnej trase vodných vtákov
B) na trase bežcov
C) na tranzitnej trase vodného vtáctva
D) na medzinárodnej trase
5. Aké ryby nájdete v Štrkoveckom jazere?
A) kapre, sumce, zubáče, šťuky, úhory, amury a iné
B) kapre, sumce, zubáče, šťuky, pstruhy, úhory a iné
C) sumce, zubáče, šťuky, pstruhy, úhory a iné
D) sumce, zubáče, šťuky, úhory, amury a iné
6. Ako sa volal hotel Junior pri otvorení v roku 1982?
A) hotel Mládeže

B) hotel CKM

C) Sputnik

7. V ktorých rokoch sa staval hotel Junior?
A) v rokoch 1976 až 1981
B) v rokoch 1976 až 1982
C) v rokoch 1977 až 1981
D) v rokoch 1978 až 1981

D) Apollo

Správne odpovede

1. Ako sa volá rameno Malého Dunaja, ktoré viedlo v minulosti
na mieste dnešného Štrkoveckého jazera?
B) Mlynské
2. V ktorých rokoch sa špekulovalo o zasypaní Štrkoveckého
jazera?
D) v 90 rokoch
3. Koľko pracovníkov z Obvodného národného výboru
Bratislava II je na fotografii z prvej tabule o histórii
Štrkoveckého jazera?
C) 29
4. Na akej trase leží Štrkovecké jazero?
A) na hlavnej migračnej trase vodných vtákov
5. Aké ryby nájdete v Štrkoveckom jazere?
A) kapre, sumce, zubáče, šťuky, úhory, amury a iné
6. Ako sa volal hotel Junior pri otvorení v roku 1982?
C) Sputnik
7. V ktorých rokoch sa staval hotel Junior?
B) v rokoch 1976 až 1982

