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Čistenie kanálov

Začína sa letná sta
rostlivosť o verejné
priestory
Viac na s. 5

Prijímanie detí

Kanalizačné
vpusty prejdú
tento rok čistením
Viac na s. 7

Keby ste si mali vybrať miesto tohtoročnej letnej dovolenky a mohli by ste si to dovoliť,
kde by ste ju chceli stráviť? V Európe, Afrike, prípadne možno v ďalekej Ázii? V kalendári
máme apríl a pre cestovné kancelárie sa o chvíľu začne zlaté obdobie.
Ak sa aj vy rozhodujete, kde stráviť tohtoročnú dovolenku, možno by ste sa mohli
inšpirovať deťmi z materskej školy na Kolískovej. Nesnívajú o žiadnych exotických
dovolenkách, pani učiteľky ich motivujú inak. Aby spoznali vlastnú krajinu, naše prírodné
a kultúrne bohatstvo.
Deti z tejto materskej školy so svojou učiteľkou vyhľadávajú v časopisoch
obrázky miest, obcí a krás Slovenska. Vystrihujú obrázky a lepia ich na papier.

Materské školy budú
prijímať žiadosti
o prijatie na budúci
školský rok
Viac na s. 10

Rozvíjanie jemnej motoriky je v tomto ponímaní druhoradé, za ocenenie stojí najmä to, že
deti spoznávajú krajinu, kde sa narodili.
Pozoruhodná je ešte jedna skúsenosť z tejto škôlky. Majú tam dieťa ruskej národnosti.
Kým v nedávnych prezidentských voľbách niektorí kandidáti stavali kampaň na fiktívnych
hrozbách zo západu aj východu, mysle detí na Kolískovej nie sú poznačené žiadnymi
skrytými záujmami. Jednoducho a nezištne sa vzájomne rešpektujú. My dospelí by sme si
mohli vziať príklad.
Branislav Heldes, šéfredaktor

Ihrisko na
Molecovej
dostane nový
trávnik

R

okovania medzi Karlovou
Vsou, Futbalovým klu
bom mládeže Karlova Ves
Bratislava a Slovenským futba
lovým zväzom dospeli k záveru.
Ihriska s novým hracím podkladom
by sa mali futbalisti dočkať už
v sezóne 2019/2020.
Ihrisko bolo odovzdané do užíva
nia v roku 2006. Bola na ňom použitá
v tom čase novinka. Trávnik sa neza
sypával len kremičitým pieskom ale
aj termoplastovým granulátom. Kar
loveské ihrisko bolo štvrtým v Eu
rópe a prvým na Slovensku, kde bol
použitý práve tento granulát. Umelá
tráva má v porovnaní s prírodným
trávnikom jednoznačné výhody v ka
pacite zaťaženia a náročnosti údržby.
Jej údržba je jednoduchšia. Avšak ani
tento typ plochy nie je nezničiteľný
K ARLOVESKÉ NOVINY

Futbalové nádeje budú už čoskoro trénovať a hrať na novom povrchu z umelej trávy
a po rokoch záťaže ho treba vymeniť.
Koberec je rokmi zošliapaný, vlasové
vlákna sú polámané a na povrch
vystupuje spomínaný gumový gra
nulát, ktorý sa teplom zlepuje. Tie
to faktory pôsobia negatívne nielen

na kvalitu hry, ale zvyšujú aj riziko
nepríjemných zranení.
Po niekoľkomesačných rokova
niach prišlo k dohode všetkých troch
strán v otázke financovania tohto pro
jektu. Väčšinovú časť rekonštrukcie

zafinancuje mestská časť, ktorá má
na tento účel v rozpočte vyčlenených
150-tisíc eur. Slovenský futbalový
zväz nakoniec poskytne dotáciu vo
výške 50-tisíc eur.
-ab-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Pochybenia pri výstavbe
fontány na Pribišovej odhalil
kontrolór

P

ísal sa rok 2011, keď pešia
zóna na Pribišovej ulici
prešla obnovou. V čase, keď
Karlovu Ves viedli ľudia blízki
politickej strane SMER-SD, tam
pribudla aj fontána. Nebolo by na
tom nič zvláštne, keby jej súčasťou
bola aj vodovodná prípojka. Hoci
by bolo logické, aby miestny úrad
za práce na vodovodnej prípojke,
ktoré sa nikdy nevykonali, nezapla
til, stal sa presný opak. Miestni
poslanci požiadali úrad o hĺbkovú
kontrolu a kontrolór Miloslav
Hrádek odhalil viaceré pochybenia.
Napriek tomu, že vodovodná prí
pojka bola súčasťou projektu, firma
STRABAG ju nevybudovala. Miest
ny kontrolór Miloslav Hrádek situáciu
kontroloval nielen s ľuďmi, ktorí sú
podpísaní na preberacom protokole,
ale aj so zhotoviteľom. Kým preberací
protokol konštatuje, že všetko je v po
riadku a na fontáne nie sú žiadne vady

ani nedorobky, realita je iná.
Obhliadka technickej miestnos
ti strojovne fontány po niekoľkých
rokoch odhalila nedorobky v hodnote
takmer 17-tisíc eur. Zástupcovia zho
toviteľa síce iniciovali podpis dohody
o urovnaní, ale pre vedenie mestskej
časti je návrh dohody zatiaľ nepri
jateľný. Dôvodov na to má mestská časť
viacero (chýbajúce prílohy k dohode
o urovnaní s odsúhlaseným rozsahom
nevykonaných prác, ich finančný ob
jem, chýbajúca záruka na tieto práce
zo strany zhotoviteľa a ďalšie právne
vyjadrenia zo strany zhotoviteľa;
pozn. redakcie). Vec teda budú riešiť
právnici miestneho úradu a spoloč
nosti STRABAG.
Čo znamenajú nedorobky na
fontáne v realite? Chýbajúci systém
automatického dopúšťania vody si
vyžaduje dvakrát týždenne manuálne
dopúšťanie vody. To robí zamestnanec
Verejnoprospešných služieb Karlova

Chýbajúci systém automatického dopúšťania vody si vyžaduje dvakrát
týždenne jej manuálne dopúšťanie
Ves (VPS). Karlova Ves chce preto
systém dopúšťania vody vyriešiť ešte
pred začiatkom sezóny. Mestská časť
už požiadala Bratislavskú vodárenskú
spoločnosť o súhlas na vybudovanie
vodovodnej prípojky a hlavné mesto
o súhlas na umiestnenie prípojky
vody v kolektore.
Servis fontány zabezpečujú tech
nickí a odborní pracovníci VPS,

avšak niektoré odborné úkony, naj
mä z oblasti servisu elektroinštalácií
(osvetlenie fontán), vykonávajú ex
terní dodávatelia. K začiatku prác,
ktoré povedú k dobudovaniu auto
matického systému napúšťania vody,
chýba už iba potrebné stavebné po
volenie, prípadne ohlásenie drobnej
stavby.
-ab-; Foto: MiÚ

Plán obnovy
električkovej
trate zverejnia
po podpise
zmluvy

D

okumentáciu, ktorá popi
suje harmonogram prác
na obnove karloveskej
električkovej radiály, kontrolu
je Úrad pre verejné obstarávanie
a prokuratúra. Ak kontrola do
padne dobre, mesto podpíše zmluvu
s vybraným zhotoviteľom.
„Vychádzať budeme zo základného harmonogramu a návrhu organizácie dopravy, ktorý bol súčasťou
súťažných podkladov. Kompletné
súťažné podklady sú verejne prístupné
na portáli verejného obstarávateľa,“
uviedol hovorca primátora Bratislavy
Peter Bubla. Podľa medializovaných
informácií a vyjadrení primátora by
sa práce mali rozbehnúť cez letné
www.karlovaves.sk

Rekonštrukcia radiály prinesie Karlovešťanom skvalitnenie cestovania mestskou hromadnou dopravou
prázdniny.
Električková trať sa bude moderni
zovať po etapách, ktoré budú dohod
nuté s dodávateľom. K jednotlivým
etapám sa prispôsobí aj náhradná
doprava a určia sa obchádzkové tra

sy. Úsek, ktorý prejde modernizáciou,
prechádza tromi mestskými časťami
– Starým Mestom, Karlovou Vsou
a Dúbravkou. Predpokladané obdobie
rekonštrukcie odhaduje magistrát na
15 mesiacov. Mesto bude moderni

záciu financovať s pomocou euro
fondov, pričom päť percent má hradiť
mesto, desať percent štát a 85 percent
EÚ. Obnovu radiály musí hlavné
mesto stihnúť do konca roka 2023.
-mš-; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Spevnili oporný múr
na Adámiho

N

ajviac
ohrozenú
časť
oporného múru spevnili
v polovici marca šikmým
podperným systémom z oceľových
profilov. Toto opatrenie si vyžiadal
statický posudok, ktorý konšta
toval, že múr je v zlom stave
a vyžaduje si krátkodobé a dl
hodobé opatrenia na riešenie vznik
nutej situácie.
Konštrukcia by mala zabrániť
ďalšiemu posunu múru do času, kedy
bude asanovaný a postavený nový.
Okrem podpornej konštrukcie bolo
treba zároveň očistiť korodujúce čas
ti konštrukcie nadjazdu smerom na

Jurigovo námestie od hrdze a naniesť
novú povrchovú vrstvu cementovej
malty. Aj naďalej tu platí zákaz par
kovania vozidiel pod múrom i nad
ním vo vyznačenej, najviac ohrozenej
časti múru.
Na možné poškodenie múru po
havárií potrubia upozornili obyvate
lia. S kompletnou rekonštrukciou sa
počíta v najbližších rokoch. Okrem
toho, že je nutné opraviť poškodené
hydroizolácie, nevyhnutná bude aj
kompletná asanácia železobetónovej
časti múru.
-mš-; Foto: MiÚ

Ďalšiemu zosuvu múru bráni podporná konštrukcia
z oceľových profilov
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Karloveskí poslanci vytvorili
v mestskom zastupiteľstve svoj
klub

T

raja nezávislí mestskí poslan
ci za Karlovu Ves Dana Ča
hojová, Branislav Záhrad
ník a Peter Lenč vytvorili spolu
s mestským poslancom a starostom
Petržalky Jánom Hrčkom v mest
skom zastupiteľstve poslanecký
klub Naša Bratislava. Jeho pred
sedníčkou sa stala starostka Kar
lovej Vsi Dana Čahojová.
Poslanecký klub v mestskom zas
tupiteľstve znamená okrem iného
možnosť lepšie rokovať s vedením
mesta a s primátorom, pravidelne
komunikovať či zúčastňovať sa na
politickom grémiu s ostatnými pos
laneckými klubmi. Je to prvýkrát, čo

sú všetci mestskí poslanci za Karlovu
Ves členmi jedného poslaneckého
klubu.
„Vytvára to predpoklad na dobrú
spoluprácu a spoločné presadzovanie záujmov Karlovej Vsi na úrovni
hlavného mesta,“ uviedol mestský
poslanec
Branislav
Záhradník.
„Budeme sa snažiť presadiť spravodlivejšie prerozdelenie financií medzi
mestskými časťami, a tým zabezpečiť
pre Karlovu Ves viac prostriedkov.
Budeme podporovať posilnenie investícií hlavného mesta do Karlovej
Vsi v oblasti ciest, chodníkov, parkovania, MHD či osvetlenia,“ dodal.
-ab-; Foto: MiÚ

Karloveskí mestskí poslanci s primátorom, zľava Peter Lenč, Matúš Vallo,
Dana Čahojová a Branislav Záhradník

Vyjadrite sa k budúcej podobe
Jurigovho námestia

O

byvatelia v blízkosti Ju
rigovho námestia budú
môcť prezentovať svoje
predstavy o príjemnejšom pro
stredí. Mestská časť zapojí obča
nov do spolurozhodovania v apríli
2019. Vďaka názorom obyvateľov
budú navrhnuté rozličné opatrenia
na zmiernenie negatívnych vply
vov zmeny klímy. Veľká dláždená
plocha námestia s minimálnym
podielom zelene a bez tienenia pri
spieva k neúmernému prehrievaniu
celého územia. Tento priestor by
mal byť príjemnejší pre ľudí, ktorí
žijú v okolitých bytových domoch.
„Participatívny proces plánovania
obnovy tohto verejného priestranstva
K ARLOVESKÉ NOVINY

bude trvať do septembra 2019 formou
informačnej kampane, jednoduchého
dotazníka a troch informačných
plánovacích stretnutí. Na stretnutiach
sa povedie diskusia o predstavách
verejnosti, ako by mal vybraný
verejný priestor na sídlisku vyzerať.
O detailoch participatívneho procesu bude miestny úrad informovať na
svojej webstránke a v ďalšom čísle
Karloveských novín,“ informovala
Lenka Nemcová z Referátu riadenia
projektov.
V rámci predpokladaných opatrení
sa ráta s výmenou nepriepustných
povrchov za priepustné, so zelenými
stenami, udržateľným hospodárením
so zrážkovou vodou, dosadením mo

Veľké plochy bez zelene by sa v budúcnosti mohli zmeniť
bilnej zelene či úpravou terénu na za
držanie zrážkovej vody.
Hoci sa Jurigovo námestie nachá
dza v katastrálnom území Karlovej
Vsi, väčšina dotknutých parciel je
vo vlastníctve Hlavného mesta SR
Bratislavy. Mestská časť rokuje

s magistrátom o partnerstve v tomto
projekte. Vypísaná verejná súťaž na
vypracovanie projektovej dokumentá
cie bude financovaná z európskych
prostriedkov v rámci projektu DE
LIVER (viac o projekte: www.odol
nesidliska.sk).
-ab-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Rezidentské parkovanie
stále platí

Ozdravné rezy kríkov
pred jarou

Z

dravé dreviny taktiež po
trebujú starostlivosť. Ešte
pred začiatkom vegetačného
obdobia miestny úrad orezal kríky
na karloveských priestranstvách.
Zdravotné rezy optimalizujú stav
drevín a pri väčších kusoch aj bez
pečnosť.
Išlo najmä o odrezanie usycha
júcich a suchých konárov a me
chanicky poškodených častí drevín.
Zmladzovacie orezy v dĺžke do 10
cm konárov pozitívne pôsobia na blí

Vodiči v rezidentských zónach majú aj naďalej povinnosť používať
po zaparkovaní vozidla bezplatnú parkovaciu kartu

U

pozorňuje na to nielen
mestská časť Bratisla
va-Karlova Ves, ale aj
Mestská polícia hlavného mes
ta SR Bratislavy. Niektorí vodiči
po zaparkovaní vozidla prestali
umiestňovať bezplatnú parkovaciu
Carla_205x134mm.pdf
kartu na Pizza
viditeľné
miesto – na pa 1

žiace sa vegetačné obdobie. Pri šetrne
orezaných kríkoch možno očakávať
hustejší vzhľad.
Rezmi prešli už kríky na
Špieszovej, v parku Kaskády, kríky
lemujúce cestu na Hany Meličkovej
a takisto na rohu ulíc Majerníkova
– Jána Stanislava, na Baníkovej pri
garážach a v parku na Púpavovej uli
ci. V najbližších dňoch sú v pláne ešte
rezy kríkov na Lackovej, Silvánskej,
Majerníkovej a Pribišovej.
-ab-; Foto: MiÚ

Pri šetrnom oreze kríkov
možno v budúcnosti
očakávať ich hustejší
vzhľad

lubnú dosku.
Ak vodič zaparkuje vozidlo v zóne
a neumiestni parkovaciu kartu tak,
aby bola viditeľná, mestskí policajti
sú oprávnení zasiahnuť a umiestniť
na koleso nesprávne zaparkovaného
a neoznačeného vozidla imobilizér.
08.06.2018
8:27
-bh-; Foto: MiÚ
Inzercia

www.karlovaves.sk
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Začína sa letná starostlivosť
o verejné priestory

T

akmer polovica Dlhodielča
nov (42 percent) sa vyslovi
la za zmenu režimu kosenia
niektorých trávnikov s ponechaním
ich častí na kvitnúce lúky. Vyplý
va to z dotazníkového prieskumu,
v ktorom sa zisťovali názory
a skúsenosti obyvateľov, ktorí na
sídlisku Dlhé diely bývajú ale
bo pracujú. Prieskum sa reali
zoval prostredníctvom internetu,
tlačeného formulára a vyplnením
formulára z Karloveských novín
v mesiacoch september – novem
ber. Miestny úrad získal odpovede
od 359 respondentov.
Otázka intenzity a miery kosenia sa
vynára s príchodom jarných dní. Pre
zamestnancov karloveských verejno
prospešných služieb (VPS) sa v apríli
začína sezóna letnej údržby verejných
priestranstiev. Začína sa hrabaním či
rezmi stromov a kríkov. Po „chodní
kovej“ novele im však pribudlo ďalšie
množstvo práce. O chodníky sa musia
starať nielen v zime, ale aj na jar či
v lete, keď ich musia čistiť od odpad
kov. Menej času tak zostane na sta
rostlivosť o zeleň.
Kosiť sa začína v závislosti od kli
matických a vegetačných podmienok
spravidla začiatkom apríla a končí sa
približne v polovici októbra. Samo
zrejme, čím je počasie teplejšie a viac
prší, tým rýchlejšie rastie tráva. Ako
ostatné dva roky, tak aj tento rok si
Karlova Ves zabezpečí kosenie vo
vlastnej réžii.
„Kosenie zabezpečujeme podľa
harmonogramu, ktorý sa nám osved
čil v predchádzajúcich rokoch.
Cyklus kosenia sa začína vždy na
Dlhých dieloch na Veternicovej
a Hlaváčikovej. Potom sa pokračuje
smerom na Školské námestie, Majerníkovu, Jamnického, odtiaľ späť
smerom na Kaskády, Ľ. Fullu, Beniakovu, Nad Lúčkami. Po ukončení
kosenia na Dlhých dieloch sa presúvame do spodnej časti Karlovej Vsi,
začíname v okolí Adámiho, pokračujeme pozdĺž Karloveskej smerom na
Tilgnerovu, Púpavovú, prechádzame
na druhú stranu k Silvánskej, Lacko
vej a končíme na Baníkovej. Tento rok
sme začali už v marci kosiť v dolnej
časti Karlovej Vsi, keďže vďaka klimatickým podmienkam tu tráva rástla
intenzívnejšie,“ hovorí riaditeľ VPS
K ARLOVESKÉ NOVINY

Anton Horínek.
Odvoz pokosenej trávy tiež rieši
VPS
Takýto jeden cyklus kosenia trvá
3 – 5 týždňov, v závislosti od kli
matických podmienok. Keď prší,
kosenie možné nie je. Ak sa do toho
pridá ešte aj vysoká teplota vzduchu,
po skončení jedného cyklu začína
jú VPS okamžite s ďalším. Aj odvoz
trávy si VPS od minulého roka za
bezpečujú vo vlastnej réžii vďaka
novému automobilu a vlastným kon
tajnerom. Do vozidlového parku VPS
pribudli vlani tri nové multifunkčné
mechanizmy, ktoré takisto využijú
počas letnej údržby.
Karloveské
verejnoprospešné
služby cez víkend nekosia
Obyvatelia by mali mať aspoň cez
víkend pokoj od zvuku kosačiek. Aj
preto VPS cez víkendy nekosia. Tre
ba však uviesť, že nie všetky plochy
v Karlovej Vsi kosia VPS. Niektoré
pozemky patria hlavnému mestu
a iné súkromným vlastníkom. Tí by
sa o ne mali starať, vrátane kosenia.
Napríklad svah nad zastávkou elek
tričky Nad Lúčkami smerom na Dlhé
diely by mal kosiť magistrát hlavného
mesta. Rovnako tak aj okolie Kuk
lovskej a plochu medzi čerpacou
stanicou Shell a budovou Allianzu.
Pozemky okolo budovy Vodohos
podárskeho podniku, ako aj plocha
v údolí pod Hlaváčikovou ulicou, zas
patria súkromnému vlastníkovi.
Letná údržba – to sú aj rezy stro
mov či upratovanie odpadkov
Popri kosení budú VPS aj tento
rok v letnom období zabezpečovať
čistenie kosených plôch od odpadkov.
Okrem už spomínaných rezov stro
mov sa zamestnanci VPS budú starať
aj o fontány, ktoré patria Karlovej Vsi,
vrátane ich okolia a budú vykonávať
menšie opravy výtlkov. Pravidelne
dvakrát týždenne vyčistia pešiu zónu
pri fontáne na Pribišovej, Jurigovo
nám., okolie Kostola sv. Michala
a priľahlú fontánu, rovnako tiež okolie
OD Centrum. Okrem toho budú prie
bežne čistiť chodníky či sadiť nové
kvety, kríky a stromy. Pokiaľ nebudú
pracovať v teréne, využijú čas aj na
údržbárske práce v karloveských ma
terských a základných školách.
-mš-; Foto: MiÚ

ZODPOVEDNOSŤ ZA KOSENIE
okolie hlavných ciest

Magistrát hl. mesta

Tel: 02 59 356 111

okolie električkových
tratí

Dopravný podnik
Bratislava

Tel: 02 59 501 111

vedľajšie
cesty 3. a 4. triedy

Verejnoprospešné služby
Karlova Ves

Tel: 02 707 11 111

zeleň vo
vnútroblokoch

Magistrát hl. mesta
Verejnoprospešné
služby Karlova Ves

Tel: 02 59 356 111
Tel: 02 707 11 111

Plochy, ktoré kosí Karlova Ves, nájdete na interaktívnej
mape mestskej časti: mapa.karlovaves.sk
Inzercia

Očná Optika
Vyšetrenie
detí a dospelých
Vyšetrenie očným lekárom
na dohodnutý termín

70%
Rezervujte si termín
na našej stránke
lensoptik.sk
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Starostka hovorila
s viceprimátorkou
o novom zariadení
pre seniorov

N

ové vedenie hlavného mesta
preverovalo technický stav
starej budovy na Borskej,
kde by malo stáť nové zariadenie
pre seniorov. Na miesto sa prišla
osobne pozrieť viceprimátorka pre
sociálnu oblasť Lucia Štasselová,
architekt a poradca primátora
Juraj Šujan a za Karlovu Ves sta
rostka Dana Čahojová, vicestaros
ta Branislav Záhradník a pred
nostka miestneho úradu Katarína
Procházková. Zhodli sa, že vybudo
vanie zariadenia pre starších Kar
lovešťanov je nevyhnutné.

O tom, či na Borskej vyrastie úplne
nové a kvalitné zariadenie pre senio
rov, ako to navrhuje súčasné vedenie
Karlovej Vsi, definitívne rozhodne
hlavné mesto. To je totiž vlastní
kom starej budovy. Pripomeňme,
že bývalé vedenie hlavného mesta
chcelo schátraný objekt len nevy
hnutne zrekonštruovať, čo by však
neprinieslo možnosť poskytovania
kvalitných služieb. Umiestnenie
nového zariadenia pre seniorov práve
na Borskej odsúhlasilo bývalé kar
loveské zastupiteľstvo.
-bh-; Foto: MiÚ

Na miesto, kde by mali karloveskí seniori tráviť jeseň života, sa prišla osobne
pozrieť viceprimátorka Lucia Štasselová (druhá zľava)

Predzáhradky si chcú
urobiť aj mladí Karlovešťania

S

vedčí o tom ich zastúpenie
na prednáške, ktorú pri
pravil miestny úrad. Cieľom
podujatia bolo pomôcť odbornou
radou, ale i materiálom tým Kar
lovešťanom, ktorí chcú zveľaďovať
okolie svojich domov. Záhradná
architektka spolu so záhradníkom
dali účastníkom cenné rady, ako si
naplánovať výsadbu predzáhradky.
„Milo nás prekvapil veľký záujem
o projekt, prihlásilo sa 25 záujemcov a z toho 17 úplne nových. Kým
v minulom ročníku dominovali se-

niori, tentokrát prevažovali mladšie
ročníky a medzi účastníkmi boli aj
muži,“ informuje Lucia Gašparová
z Referátu životného prostredia miest
neho úradu. Na úvod stretnutia ško
litelia predstavili zásady plánovania
a zakladania záhonu.
„Prihlásení účastníci mali možnosť
vybrať si rastliny, ktoré by chceli vysadiť. Sú to prevažne nektarodajné
trvalky a nižšie kríky, ktoré sú naj
vhodnejšie do predzáhradiek.
K nim boli zverejnené aj informácie
o spôsobe starostlivosti, ktorá by mala

Čoraz viac ľudí chce mať krajšie okolie svojich domov.
Napríklad aj formou takejto predzáhradky
byť čo najjednoduchšia,“ pokračuje
Lucia Gašparová. Budúci záhradkári
museli pri výbere zvážiť, či vyberú

teplo a svetlomilné rastliny, alebo na
opak také, ktorým viac vyhovuje tieň.
-mš-; Foto: internet (ilustračné)

Prispejte k čistote okolia jarným upratovaním

T

rápi vás pohľad na poho
denú plastovú fľašu alebo
iný odpad pred vaším do
mom? Nemusíte čakať, kým odpad
poupratuje niekto iný. Aj vy sa
môžete zapojiť do jarnej brigády.
Mestská časť organizuje tradičné
jarné upratovanie v sobotu 13.
apríla od 8.00 do 12.00 h.
Drobný odpad je súčasťou našich
www.karlovaves.sk

ulíc. Niektorým ľuďom je stále zaťažko
prejsť 50 metrov pešo k najbližšiemu
smetnému košu. Z pohodlnosti ho za
hodia na zem. Ale nie je to iba ľud
ská ľahkovážnosť. Silný vietor môže
narobiť neporiadok aj odfúknutím
odpadkov z preplnených košov, keď
odtiaľ trčia. Razom sa povaľujú všade
po okolí.
Mestská časť preto znovu pozýva

privítať kvitnúcu prírodu jarným upra
tovaním. Vítaný je každý, kto má chuť
premeniť miesto, kde žije, na krajšie,
čistejšie, a chce obetovať jedno pred
poludnie na dobrú vec. Miestny úrad
zabezpečí vrecia na odpad, rukavice,
náradie a odpad odvezie. Prihlásiť sa
a svoje požiadavky môžete nahlasovať
osobne, telefonicky alebo e-mailom
v termíne do 10. apríla. Prispejte

spolu so svojou rodinou, priateľmi
a susedmi k čistejšej Karlovej Vsi.
Kontakty pre jarné upratovanie:
Halina Trubínyiová, tel: 02 707 11
281, e-mail: halina.trubinyiova@kar
lovaves.sk
Magdaléna Svoreňová, tel: 02 707
11 275, e-mail: magdalena.svoreno
va@karlovaves.sk
-abK ARLOVESKÉ NOVINY
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Kanalizačné vpusty opäť vyčistia

P

oslanci miestneho zastupi
teľstva vyčlenili na tento účel
10 000 eur. Ide o viac ako 300
kanalizačných vpustov, ktoré sa na
chádzajú na komunikáciách 3. a 4.
triedy, ktoré má v správe Karlova
Ves. O priechodnosť kanalizačných
vpustov na cestách 1. a 2. triedy by
sa mal postarať magistrát, keďže tie
sú v správe hlavného mesta.
Kanalizačné vpusty slúžia najmä
na odvádzanie dažďovej vody z povr
chu komunikácií. Keby neboli čis
tené, prietok vody v kanalizácii by sa
výrazne znížil a voda by zaplavovala
cesty. Vnútri kanalizačných vpustov
sa nachádzajú záchytné koše. Tieto
dierované nádoby slúžia najmä na
zachytenie sedimentov zo zimných
posypov a materiálu splaveného

dažďom. Pri ich čistení bude dôležitý
stupeň ich zanesenia.
„Pokiaľ to bude možné, poradia
si s ich vyčistením kolegovia z karloveských verejnoprospešných prác.
Avšak pri väčšom zanesení bude treba
pretlačiť potrubie v súvislých úsekoch
kanalizácie. To už bude zabezpečovať
firma vysúťažená vo verejnom obstarávaní, ktorá sa takouto činnosťou
zaoberá profesionálne,“ informuje
vedúca Referátu dopravy miestneho
úradu Michaela Konečná.
Do kanalizácie sa dostávajú rôzne
odpady – lístie, konáre, kamienky, ale aj
odpad, ktorý rozfúkalo od kontajnerov,
či ľudia odhodili na zem. Výdatné dažde
ich zmyjú so sebou do kanalizácie. Tá
dostáva zabrať najmä počas letných me
siacov. 		
-mš-; Foto: MiÚ

Bývalé detské ihrisko nahradí
komunitná záhrada

P

riestor ihriska za bytovým
domom na Hany Melič
kovej 25 sa v apríli premení
na komunitnú záhradu. Spoločné
záhradkárčenie je aktuálnym
trendom a ponúka možnosť lepšie
spoznávať susedov a nadväzovať
priateľské vzťahy. Komunitná
záhrada však potrebuje nájsť svoju
komunitu.
Komunitná záhrada bude mať
rozmery 10 x 8 metrov, čo posky
tuje slušný priestor na zasadenie
viacerých plodín. Srdcom záhrady
bude 11 vyvýšených záhonov na pes
tovanie byliniek a zeleniny. Medzi
kvetináčmi sa bude jednoduchšie po
hybovať aj ľuďom s pohybovým hen
dikepom. Pridanou hodnotou záhrady

budú jedlé kríky, z ktorých sa dajú
oberať plody.
Pre zvýšenie sebestačnosti záhrady
príde vhod nádrž na vodu a kompos
tovisko. Počíta sa aj s pomocou pre
zvieracích obyvateľov blízkeho oko
lia. V záhrade si nájde svoje miesto
domček pre ježkov alebo hmyzí hotel.
Práca v záhrade je príjemným re
laxom, no mestské sídliská majú
iba veľmi obmedzené záhradkárske
možnosti. Každá takáto iniciatíva je
preto medzi Karlovešťanmi viac ako
vítaná. Nová komunitná záhrada bude
pre záujemcov bezplatná, potrebný
materiál dodá obyvateľom karloveský
miestny úrad.
-ab-; Foto: internet
(ilustračné)

Zanesené a upchaté kanalizačné vpusty znemožňujú odtok dažďovej vody

Priestor pre váš inzerát
Info: 0940 634 111
e-mail: inzercia@karlovaves.sk
Inzercia

Ako čo najvýhodnejšie
predať nehnuteľnosť
v Karlovke?
Aj zopár jednoduchých krokov vám pomôže
predať váš byt či dom rýchlejšie a výhodnejšie.

Predávajte v správny čas
Realitný trh má dve hlavné sezóny.
Jarnú, ktorá trvá od februára do júna,
a jesennú, ktorá trvá od septembra do
decembra. Najlepší čas na predaj sa
teda pomaly začína.

Opravte menšie nedostatky
Drobné úpravy môžu zlepšiť dojem
potenciálneho kupujúceho. Umyte
okná, vymaľujte nabielo, nalakujte
parkety, zainvestujte do nových
závesov či svietidiel. Oplatí sa to.

Vypracte z bytu
nepotrebné veci
Kupujúceho nezaujíma vaše
súkromie, ale samotný byt. Preto je

dobré počas predaja odniesť z bytu
všetky nadbytočné osobné veci
a dekorácie.

Dajte si záležať
na fotografiách
Podľa Národnej asociácie realitných
kancelárií si viac ako 90 %
záujemcov hľadá svoj nový domov
cez internet a až 80 % z nich sa
rozhoduje podľa fotografií.
Myslite na to.

Obráťte sa na Realitnú
kanceláriu Charles
Na trhu s realitami úspešne
pôsobíme už od roku 2012. Sídlime
a žijeme priamo v Karlovej Vsi, takže
v realitách sme tu ako doma.
Ak teda potrebujete bezstarostne,
rýchlo a profesionálne predať vašu
nehnuteľnosť, môžete sa na nás
kedykoľvek obrátiť.

Navštívte nás na adrese Majerníkova 3487/17 Bratislava-Karlova Ves, 841 05

Aj takto by mohla vyzerať komunitná záhrada na ulici Hany Meličkovej
K ARLOVESKÉ NOVINY

office@charles.sk
0948 771 697
www.charles.sk
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Nová zonácia
zvýši ochranu
mestských
lesov

P

oslanci bratislavského zastu
piteľstva schválili návrh na
novú zonáciu mestských
lesov. Chcú podporiť rekreáciu
a ochranu prírody. Vďaka zonácií
vzniknú oblasti, kde bude úplný
zákaz ťažby dreva a výstavba
nových rekreačných prvkov sa
bude koncentrovať len do naj
viac navštevovaných miest. Toto
rozdelenie prináša jasné pravidlá
pre citlivý rozvoj rekreačných
miest a lepšiu ochranu prírody, a to
pri úplnom zachovaní voľného po
hybu osôb.
„To, že sa nám podarilo úspešne
zavŕšiť proces zonácie mestských
lesov v prospech zvýšenia ich ochrany
a uprednostnenia rekreačnej funkcie
pred hospodárskou, je sľubným krokom. Nasledovať by malo nastavenie
podobného režimu vo všetkých lesoch
na území nášho mesta,“ povedala sta
rostka Dana Čahojová.
„Zonáciu považujem za veľmi
doležité rozhodnutie, ktoré sme urobili k posilneniu ochrany bratislavských
mestských lesov,” povedal mestský
poslanec Branislav Záhradník a dodal.
„Mestské lesy sú, obrazne povedané,
pľúcami Bratislavy, zásobárňou

zdravého vzduchu, ako aj prírodnou
oázou pre Bratislavčanov. Preto ich
ochrana musí byť našou prioritou,”
uviedol Branislav Zahradník.
Na vyše polovici územia mestského
lesoparku, ktorá sa bude nazývať zóna
pokoja, bude zakázaná ťažba dre
va, rušivý pohyb áut a stavebná čin
nosť. Hlavnými funkciami tejto zóny
má byť ochrana prírody a rekreácia
v nenarušenom prírodnom prostredí.
V nej už bola ukončená premena
lesov na stabilné, vekovo a druhovo
pestré lesy. Práve o ochranu tejto časti
mestských lesov majú Bratislavčania
najväčší záujem.
Na ňu nadväzuje druhá zóna, zóna
rekreácie, ochrany prírody a lesného
hospodárstva, ktorá má byť pokojnej

šia. V tejto zóne sa obmedzí ťažba,
ktorá navyše nemá slúžiť na zisk, ale
na postupnú premenu kedysi hos
podárskych, monokultúrnych lesov
na lesy rekreačné.
Najnavštevovanejšia časť bra
tislavských lesov bude tzv. zóna in
tenzívnej rekreácie. Patria sem mies
ta ako Partizánska lúka, Kamzík,
Horáreň Krasňany alebo Kačín.
V tejto zóne bude povolené postaviť
okrem už existujúcich rekreačných at
rakcií aj nové rekreačné prvky a atrak
cie, ako sú detské ihriská, altánky či
promenádne chodníky pri rybníkoch.
Vo všetkých zónach sa však budú
odstraňovať nebezpečné či spadnuté
stromy v tesnej blízkosti turistických
a cyklistických trás. Rovnako na ce

lom území ostáva zachovaná možnosť
voľného pohybu osôb či zberu lesných
plodov. Nová zonácia by nemala ob
medzovať ani poľovníctvo, pričom sa
do budúcna plánuje jeho regulácia.
Návrh zonácie mestských lesov
vypracoval tím odborníkov, zložený
z lesníkov, urbanistov a ochranárov,
pod vedením architekta a urbanistu
Petra Žalmana. Vznikla v roku 2017
z iniciatívy hlavného mesta a jej úlo
hou bolo vytvoriť koncepciu rozvoja
Mestských lesov v Bratislave. Ide
o cca 3200 hektárov lesných pozem
kov vo vlastníctve hlavného mesta,
ktoré obhospodaruje mestská orga
nizácia Mestské lesy.
-mš-; Foto: internet
(ilustračné)

Bratislavská ZOO chce
zrekonštruovať jazdecký areál

S

tarý jazdecký areál, ktorý bol
vybudovaný ešte v 70. rokoch
minulého storočia, poznačil
zub času. Nový areál pre kone bude
slúžiť už ako mestský jazdecký
areál. Keďže ZOO na potrebné
práce peniaze nemá, na vlastné
náklady ho zrekonštruuje nový
nájomca jazdeckého areálu, ktorý
vzíde z verejno-obchodnej súťaže.
Na kvalitu prác, ktoré výrazne
zlepšia podmienky pre kone, bude
dozerať ZOO Bratislava.
„Chceme prispieť k napĺňaniu
nášho poslania, stať sa bratislavským
prírodným parkom a pomáhať prežiť
www.karlovaves.sk

tým druhom zvierat, ktoré bojujú
o holú existenciu. Naším cieľom je,
aby sa práce na novom jazdeckom
areáli skončili na jeseň tohto roka,“
informuje riaditeľka ZOO Bratislava
Miloslava Šavelová.
Mestský jazdecký areál bude slúžiť
všetkým návštevníkom ZOO Bratisla
va, ktorí oň prejavia záujem. Súčasťou
by mali byť aj doplnkové služby,
ako napríklad občerstvenie či detský
kútik. K dispozícii by mali byť aj in
štruktori jazdenia. Niektoré aktivity
budú určené aj pre telesne hendikepo
vané deti a na rehabilitáciu koní.
-mš-; Foto: internet (ilustračné)
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Prítomnosť dažďovníkov
a netopierov na sídliskách
má svoj význam

P

lánujete zatepľovať bytový
dom, a zároveň chcete poskyt
núť útočisko chráneným
živočíchom, ako sú dažďovníky
a netopiere? Pripomíname, že
správcovia budov môžu mestskú
časť Karlova Ves požiadať o fi
nančný príspevok na nákup a in
štaláciu špeciálnych búdok pre
dážďovníky a netopiere. Prostried
ky môžu použiť aj na realizáciu
iných technických opatrení na pod
poru ich hniezdenia na budovách,
ktoré majú vo svojej správe.
Karlova Ves od roku 2015 do roka
2018 podporila prostredníctvom
tohto príspevku zatiaľ 14 žiadostí
od spoločenstiev vlastníkov alebo
správcov budov v celkovej sume 17
350 eur. Karlova Ves je tak dobrým
príkladom pre ostatné samosprávy
v otázkach podpory občianskych
iniciatív na budovanie drobnej in
fraštruktúry s cieľom ochrany prírody
a zachovanie biodiverzity.
Dážďovníky patria na celom
Slovensku, ale aj v Bratislave k naj
ohrozenejším druhom spomedzi
sťahovavých vtákov. Na svojich zi
moviskách v tropickej Afrike, ako aj
cestou tam a späť, musia prekonať naj
rôznejšie nebezpečenstvá. Prekvapivo

však najväčšie nebezpečenstvo im
hrozí tu, u nás, a to na miestach, kde
by sa mali cítiť ako doma.
Práve dážďovníky, ako aj niekto
ré druhy netopierov, v dôsledku
zániku svojich prirodzených bioto
pov už dávnejšie začali hniezdiť na
panelových domoch a výškových
budovách. Keďže sa správajú
nenápadne, obyvatelia o nich často
ani nevedia. Problémy nastávajú až
pri zatepľovaní budov. Pri zatepľovaní
bytových domov dochádzalo najmä
v minulosti k zbytočnému úhynu
týchto vzácnych živočíchov, ktoré sa
často ukrývajú a hniezdia v štrbinách,
škárach a vetracích otvoroch pane
lákov.
Tieto živočíchy pritom vedia byť
pre človeka mimoriadne užitočné.
Dažďovníky aj netopiere sa živia
výhradne hmyzom. Navyše pomerne
efektívne likvidujú aj premnožené
komáre. Dážďovníky lietajúce medzi
domami môžu uloviť za deň až nie
koľkotisíc komárov, ktorými sa živia
a kŕmia svoje mláďatá. V noci ich pri
tejto činnosti zase vystriedajú neto
piere.
Jeden netopier je schopný za noc
skonzumovať až 3000 komárov. V po
rovnaní s jednorazovými chemickými

Dažďovníky aj netopiere sa živia
výhradne hmyzom a efektívne
likvidujú aj premnožené komáre

postrekmi je takáto biologická ochra
na výrazne lacnejšia, dlhodobá,
a najmä bez vedľajších zdravotných
rizík. Opatreniam na ochranu týchto
užitočných živočíchov pri obnovách

verejných budov sa mestská časť bude
venovať aj v rámci projektu DELI
VER: Sídliská ako živé miesta, odol
né voči zmene klímy.
-red-; Foto: internet (ilustračné)

Inzerujte a dajte o sebe vedieť v našom mesačníku
Karloveské noviny vychádzajú v rozsahu zvyčajne 24 strán,
v náklade 19-tisíc kusov. Slovenská pošta ich distribuuje do všetkých
domácností aj firiem na území Karlovej Vsi.
Náš oficiálny mesačník ponúka priestor na prezentáciu
a propagáciu produktov a služieb. Inzercia je skvelou príležitosťou
pre firmy, prevádzky a služby, ako za primerané náklady inzerovať
v celej Karlovej Vsi. Pri viacnásobnom opakovaní inzercie redakcia
poskytuje zľavu.
Ponúkame aj riadkovú inzerciu pre občanov, v ktorej je možné
inzerovať rôzne služby, kúpu alebo predaj, prípadne iné aktivity
a oznamy.
V prípade záujmu o umiestnenie vašej riadkovej alebo plošnej
inzercie nás kontaktujte na tel. čísle 0940 634 111, alebo cez e-mail:
inzercia@karlovaves.sk

CENNÍK INZERCIE
– základné ceny
Plošná inzercia

Veľkosť strany
Cena
		
1/1
600 
1/2
300 
1/4
150 
1/8
75 
1/16
40 

Veľkosť v mm
(šírka x výška)
204 x 272
204 x 134, 100 x 272
100 x 134, 204 x 66
48 x 134, 100 x 66
48 x 66, 100 x 32

Riadková inzercia
(max. 300 znakov vrátane medzier):
Občianska inzercia: 1  / 50 znakov (aj začatých)
Podnikatelia, SZČO a právnické osoby:
5  / 50 znakov (aj začatých)
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Škôlky začnú prijímať žiadosti Rozprávkové fašiangy
v MŠ Borská
o prijatie detí

A

k chcete svoje dieťa pri
hlásiť do materskej školy,
môžete to urobiť od 29.
apríla do 10. mája, a to vždy v čase
prevádzky príslušnej materskej
školy (MŠ). Oznámenia o mieste
a termíne podávania žiadostí spo
lu s podmienkami prijatia dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie do
MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves pre školský rok 2019/2020 boli
zverejnené v budovách MŠ a na
webe.
Vzory žiadostí s potrebnými údaj
mi sú k dispozícii v každej materskej
škole, na ich webových sídlach, a náj
dete ich aj na webstránke zriaďovateľa
www.karlovaves.sk v časti školstvo.
MŠ Kolískova 14 bude pre školský
rok 2019/2020 prijímať nové žiados
ti v obmedzenom režime, pretože ju
v roku 2020 čaká rekonštrukcia. Tá si
vyžiada prerušenie prevádzky MŠ.
Do MŠ sa prijímajú deti spravid
la od troch do šiestich rokov veku.
Prednostne sa bude prijímať dieťa,

ktoré dovŕšilo piaty rok veku a má
v nasledujúcom školskom roku plniť
povinnú školskú dochádzku. Rovna
ko dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok
veku a ktorému bol odložený začiatok
plnenia povinnej školskej dochádzky.
Aj napriek tomu, že riaditeľky
prijímajú deti do MŠ na voľné mies
ta počas celého roka, je dôležité
nezmeškať uvedený termín, keďže
podľa počtu žiadostí sa pripravujú
triedy na nový školský rok.
Základnou podmienkou je podať
žiadosť, podpísať ju oboma rodičmi
a doplniť potvrdenie o zdravotnom
stave dieťaťa od všeobecného lekára
pre deti a dorast, ktorého súčasťou je
aj údaj o povinnom očkovaní. Žiados
ti sa podávajú osobne v príslušnej ma
terskej škole alebo poštou.
Riaditeľky MŠ sa vo veci prija
tia alebo neprijatia dieťaťa na pred
primárne
vzdelávanie
vyjadria
prosredníctvom písomného rozhod
nutia najneskôr do 14. júna 2019.
-ab-

P

„Spolu s pani učiteľkami, ktoré pre
ne pripravili krásny program a vyzdobili priestory škôlky, si aj zasúťažili
a zatancovali. Za výkon a úspech
v súťažiach získali diplom a sladkú odmenu,“ prezradila Zuzana Olgyayová
z MŠ Borská.
-bh-; Foto: MŠ Borská

Deti si zasúťažili a a zatancovali

Detskí bádatelia z MŠ
Majerníkova 60 sú úspešní
redškoláci z Materskej školy
Majerníkova 60 sa zapoji
li do prírodovednej súťaže
s názvom LaBáK. Vďaka svojim
vedomostiam a vynachádzavosti
sa usilujú získať čo najväčší počet
bodov za úlohy, ktoré musia splniť.
„Súťaž je rozdelená na štyri kolá.
V každom kole sú úlohy, ktoré treba
vyriešiť. Úlohy hravou formou motivujú deti k bádaniu a objavovaniu
niečoho nového. Deti si počínali statočne a po štyroch kolách nestratili
ani bod. Súťaž sa ešte neskončila,
no už teraz sa tešia z prvého miesta

F

ašiangy už oddávna patria
k našim tradíciám. Aj v MŠ
Borská dbajú na to, aby sa
o nich deti dozvedeli čo najviac.
Fašiangy sú neodmysliteľne spo
jené so zábavou a maskami. Piráti,
víly či zvieratá ovládli smiechom
a dobrou náladou priestor celej
škôlky. Deti sa pripravili dôkladne.

v priebežnom umiestnení,“ prezradila
učiteľka Vanda Šichulová z MŠ Ma
jerníkova 60.
S rozvíjaním prírodovednej gra
motnosti detí by sa podľa nej malo
začínať už v materskej škole. Pro
stredníctvom zážitkov a skúseností si
dieťa vytvára vlastné teórie, ktorými
sa učí chápať vzťahy v okolitom sve
te. „Jedným zo spôsobov, ako deťom
umožniť na vlastnej koži spoznávať
okolité javy, sú praktické činnosti vo
forme pokusov a experimentov,“ uza
tvára Vanda Šichulová.
-bh-

Mesiac knihy
s prírastkami
v knižnici

M

aterská škola Pod Rovni
cami sa v marci, ktorý je
známy aj ako Mesiac kni
hy, intenzívnejšie venovala knihám.
Stalo sa to vďaka aktivite Prines
svoju obľúbenú knihu. Predči
tateľská gramotnosť patrí k čin
nostiam, na ktorú sa kladie v tejto
škôlke zvýšený dôraz.
Deti mali možnosť ukázať knižky,
ktoré im pomáhajú pri základoch číta
nia. Tvorivé knižné aktivity doplnili

pedagógovia v škôlke aj ukážkou
nových detských kníh so zástupcom
jedného z popredných knižných vy
davateľstiev. Aj takýmito spôsobmi
učitelia motivujú deti, aby trávili viac
času s knihami. 		
-abInzercia

Základná škola Alexandra Dubčeka so sídlom na Majerníkovej 62

prijme do svojej kuchyne (aj pomocného) kuchára / kuchárku
na plný pracovný úväzok
Nastúpiť môžete ihneď. Požadované je základné alebo nižšie stredné vzdelanie.
Práca je vhodná aj pre absolventa.
Kontakt: Magdaléna Škerková, tel: 02 654 28 301,
e-mail: sjzs.majernikova@gmail.com
www.karlovaves.sk
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Predškoláci na korčuliarskom
výcviku

Deti z MŠ Kolískova vytvorili
mapu miesta, kde žijú

D

D

eti z MŠ Majerníkova 11
sa pod vedením skúsených
trénerov na Zimnom šta
dióne V. Dzurillu v Ružinove
zoznamovali s ľadom a technikou
korčuľovania. Zdokonaľovali si svo
je korčuliarske schopnosti, hrali sa
a súťažili.

Deti sa na korčuľovanie tešili
a pobyt si užívali. Za usilovnosť boli
odmenené diplomom a veľkou po
chvalou nielen od trénerov a učiteliek,
ale aj od rodičov, ktorí sa na ne prišli
pozrieť. Výcvik si uhrádzali rodičia
z vlastných prostriedkov.
-mš-; Foto: MŠ Majerníkova 11

eti spoločne so svojou
učiteľkou vyhľadávali v ča
sopisoch obrázky miest,
dedín a krás Slovenska. Vystriho
vaním častí obrázkov a ich lepením
na papier si rozvíjali jemnú motori
ku. Deti vedeli vymenovať niektoré
mestá, kam chodia na víkendy či na
prázdniny.
„Bola som prekvapená, že pozna
jú dominanty hlavného mesta ako
Bratislavský hrad, hrad Devín, ka
viareň UFO s vyhliadkou či televíznu
vežu Kamzík. Vidieť, že niektoré deti
tieto pamiatky navštevujú s rodičmi.
Veľkou výhodou nášho školského dvora je výhľad na polovicu Bratislavy
a deti počas pobytu vonku pozoro
vali práve tieto dominanty,“ hovorí

o zaujímavej aktivite Ivana Obucho
vá, učiteľka MŠ Kolískova 14.
Deťom na obrázku ukázala Slavín
a vysvetlila im, prečo tento pamätník
a pietne miesto vznikli. „Keďže máme
v triede dieťa ruskej národnosti, videla som, ako mu pri zmienke o ruských
vojakoch zasvietili oči záujmom. Vypočutie hymny brali deti s úplnou
vážnosťou a hlavne chlapci vedeli,
kedy ju hrajú športovcom,“ dodáva
Ivana Obuchová. Ako ďalej pove
dala, deťom chce i naďalej rozprávať
o rodnom meste a krajine, pretože
je presvedčená, že v deťoch treba
vzbudzovať lásku a vzťah ku Sloven
sku každodenne.
-mš-; Foto: Ivana Obuchová,
MŠ Kolískova

Za usilovnosť boli deti odmenené diplomom

MŠ Suchohradská pripravuje
deti na školu

M

aterská škola je prvou
školou v živote dieťaťa.
Dieťa do nej vstupuje
z matkinej náruče. Z materskej
školy vedú jeho kroky do základnej
školy. Predprimárne vzdelávanie
v MŠ Suchohradská 3 je zame
rané na prípravu detí na vstup do
základnej školy postupne, veku
primeranými a cieľavedomými
vzdelávacími aktivitami.
Keď sa deti pripravujú na zápis do
základnej školy, mali by sa vedieť
predstaviť menom a priezviskom, ve
dieť, čo je meno a čo priezvisko. Dieťa
by malo poznať názov ulice, kde býva,
mesto, štát, pomenovať ulicu, kam
chodí do materskej školy, samostatne
zarecitovať báseň, zaspievať pieseň,
vedieť počúvať druhých, nechať
druhého dohovoriť a neskákať do reči.
Veľkou výhodou je, ak sa dieťa
vie priznať k chybe, ktorú urobilo,
K ARLOVESKÉ NOVINY

s vedomím, že ho dospelí nepotresta
jú, ak to spravilo neúmyselne. Zrelý
predškolák by mal byť zodpovedný za
svoje činy, dodržiavať pravidlá doma,
v MŠ, na ulici a vedieť splniť sľub.
Dôležitá je orientácia v prostredí,
poznanie pravej a ľavej strany, farieb,
geometrických tvarov a veľkosti pred
metov.
Ešte pred nástupom do školy si tre
ba osvojiť používanie ceruzky, príliš
netlačiť na papier, neotáčať papier,
strihať a po kreslení a maľovaní všetko
zo stola odložiť a upratať.
Štart dieťaťa v škole určite zjed
noduší bohatšia slovná zásoba, dis
ciplína, rovné sedenie na stoličke
a nehrbenie sa. Príprava na vstup do
základnej školy sa v materskej škole
vykonáva hravou formou, aby sa deti
tešili na novú etapu svojho života.
-ab-; Foto: MŠ Suchohradská

Mapu Slovenska vytvorili deti z obrázkov, ktoré vystrihli z časopisov

Deti sa pripravujú na vstup do základnej školy hravou formou, aby sa
na novú etapu svojho života tešili
www.karlovaves.sk
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Predškoláci sa učili základy
gymnastiky

P

očas desiatich hodín sa deťom
vo veku 5 – 6 rokov z MŠ
Kolískova venovali profe
sionálni tréneri. Učili ich zvládať
základy cvičenia na kladine,
kruhoch, trampolíne a švédskej
debne. Niektoré deti zaznamenali
veľký pokrok v rozvoji pohybových
schopností. Na konci kurzu zvládli
napr. premet bokom.
Na poslednú hodinu mohli prísť
aj rodičia a potešiť sa zo šikovnos
ti, obratnosti a odvahy svojich detí.
Rodičia talentovaných detí dostali
pre svoju ratolesť možnosť ďalšej špe
cializácie v športovej, resp. modernej

gymnastike.
„Deti sme chceli priviesť k pravidelnému pohybu, ktorý je pri dnešnom
spôsobe života veľmi dôležitý.
Predškolákom sme kurz uhradili
z príspevku na výchovu a vzdelávanie
pre MŠ,“ informuje riaditeľka MŠ
Kolískova Monika Šuleková.
Záujem mali aj niektorí „nepred
školáci“, ktorým kurz hradili rodičia.
Cieľom kurzu gymnastiky bolo
umožniť im zvládnuť aj iné športové
aktivity, než aké majú možnosť rea
lizovať v materskej škole.
-mš-; Foto: MŠ Kolískova

Fašiangy v MŠ Majerníkova

F

ašiangy vyvrcholili v MŠ Ma
jerníkova 11 karnevalom,
ktorý hýril desiatkami ma

siek.
„V jednej triede vládli škriatkovia,
v druhej hravé dopravné značky, inde
slniečka. Každá trieda si vymyslela svoju originálnu spoločnú masku
a chodili z triedy do triedy. Spolu

spievali fašiangové piesne a pri tom
tancovali,“ povedala riaditeľka MŠ
Majerníkova 11 Iveta Ryzá.
Učiteľky v materskej škole deti
hravou formou oboznámili s tradíciou
a ukázali, ako fašiangy oslavovali
generácie našich starých mám.
-bh-; Foto: MŠ Majerníkova 11

MŠ na Suchohradskej
je vymaľovaná

P
Deti zvládli základy cvičenia na kladine, kruhoch,
trampolíne a švédskej debne

ostarali sa o to pracovníci
podniku Verejnoprospešné
služby Karlova Ves (VPS)
v mesiacoch február a marec, a to
za plnej prevádzky.
„Chceme sa touto cestou poďakovať
miestnemu úradu, pracovníkom VPS,
ktorí sa podieľali na tejto činnosti,

zamestnancom našej materskej školy, ktorí pomáhali pri upratovacích
prácach, ale aj pani učiteľkám za
zvládnutie organizácie detí,“ poveda
la Oľga Mitrová z MŠ Suchohradská
3. Deti si užívajú zveľadený interiér,
vymenený nábytok a čisté prostredie.
-bh-; Foto: MŠ Suchohradská 3

Inzercia

Karlova Ves hľadá do školských jedální
v Materskej škole Suchohradská 3 a Pod Rovnicami 1

dve zaučené kuchárky

s nástupom ihneď, prípadne dohodou.
Plat: 660 eur (brutto).
Viac informácií na oddelení školstva MiÚ Karlova Ves:
skolstvo@karlovaves.sk,
alebo telefonicky na tel. č. 02 707 11 221.
www.karlovaves.sk
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Žiaci ZŠ A. Dubčeka naplánovali vzhľad
športového areálu ich školy

A

ko prilákať okrídlených,
lezúcich, štvor- i dvojno
hých návštevníkov do špor
tového areálu? To plánovali žiaci
z niekoľkých ročníkov ZŠ A. Dubče
ka. Deti vytvorili v jednotlivých tí
moch 14 rôznych návrhov. Rátajú
v nich s výsadbou stromov, krov
s jedlými plodmi, kvitnúcich trva
liek či založením kvitnúcich lúk.
V návrhoch sa objavili aj hmyzie
hotely, včelie úle, úkryty pre ježkov,
jašterice, slepúchy.
Deti nezabudli ani na jazierka
pre žaby či napájačky pre vtáky,
motýle, ježkov. V projektoch sa ráta
aj so zazelenaním kolmých plotov
popínavými rastlinami. Okrem toho
žiaci naplánovali aj prvky, ktoré by
prilákali viac návštevníkov do areálu,
napr. hojdačky, lezecké steny, bunkre
pre deti, pitné fontány pre ľudí, bed
mintonové či parkúrové ihrisko, tram
políny, lavičky.
Ráta sa s toaletami pre športujúcich,
s ďalším osvetlením, ale aj s komunit
nou záhradou. Pri plánovaní sa pohy
bovali aj vo vonkajšom areáli a práce
dokončovali v triedach, pričom každá
skupina svoj návrh odprezentovala.
Pri príprave projektu sa zároveň učili,
prečo je dôležité zvyšovanie biodiver
zity.

Vytvorili spolu 14 inšpiratívnych
farebných predstáv, ako by mal vy
zerať športový areál ich školy. Návrhy
budú pretavené do finálnej podoby
projektu, ktorý spracuje profesionál
ny dizajnér záhrad a verejných pries
torov. Budú sa k nemu môcť vyjadriť
všetci – obyvatelia, učitelia aj dobro
voľníci. Po odsúhlasení karloveským
miestnym úradom sa stane plánom pre
postupné pretváranie tohto priestoru
na zelenú oázu pre všetkých, kde si
každý nájde priestor na odpočinkovú
aktivitu uprostred zelene podľa svojho
výberu. Prvé konkrétne aktivity na
postupné zazelenanie tohto priestoru
sa vykonajú už tento rok. Aktivita
sa konala v gescii Bratislavského re
gionálneho ochranárskeho združenia
(BROZ) v rámci projektu DELIVER.
-mš-; Foto: BROZ

Žiaci vytvorili spolu 14 inšpiratívnych farebných predstáv, ako by mal
vyzerať športový areál ich školy

Priestor pre váš inzerát
Info: 0940 634 111
e-mail: inzercia@karlovaves.sk

Medzinárodná matematická
súťaž stredoškolákov

D

ve hodiny plné náročných
úloh. Tak to vyzeralo
v priestoroch Univerzitného
pastoračného centra v Mlynskej
doline v piatok 22. marca. Konala
sa tam medzinárodná matematická
súťaž stredoškolákov Náboj 2019.
Túto akciu sa podarilo rozšíriť
z posluchární Fakulty matematiky
do ďalších deviatich krajín Európy.
V Karlovej Vsi súťažili päťčlenné
tímy stredoškolákov, ktoré repre
zentovali jednotlivé školy. Celkovo
sa v desiatich európskych krajinách
zúčastňuje súťaže až niekoľkotisíc
stredoškolákov. Ich úlohou je počas
dvoch hodín vypočítať čo najviac
zaujímavých a netradičných mate
matických úloh.
K ARLOVESKÉ NOVINY

Úspech väčšinou nezávisel len od
schopností jednotlivých členov, ale
aj od efektívnej tímovej spolupráce.
Úlohy si vyžadovali istú dávku inven
cie a dôvtipu. Organizátori sa snažili,
aby boli príklady netradičné, pomáha
li rozvíjať predstavivosť, logické mys
lenie, a najmä záujem o matematiku.
Organizátorom súťaže je občianske
združenie Trojsten, ktoré tvoria najmä
študenti Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky Univerzity Komen
ského, ktorá má sídlo v Karlovej
Vsi. Prostredníctvom tejto súťaže sa
usilujú stredoškolákom ukázať, že aj
matematika môže byť v skutočnosti
zaujímavá a atraktívna, ak je podaná
správnou formou.
-mš-; Foto: Trojsten, o. z.
www.karlovaves.sk

14

Životné prostredie

apríl 2019

Prívalové dažde sú čoraz väčšou hrozbou

P

osledné roky sme po celom
Slovensku svedkami čoraz
častejších prívalových po
vodní. Sú spôsobené lokálnymi
krátkymi prudkými alebo in
tenzívnymi lejakmi. Takému
to scenáru sa nevyhneme ani
my. Nezáleží pritom, či hovo
ríme o nižšie položených lokali
tách „starej“ Karlovej Vsi, alebo
o sídliskách v kopcovitom teréne.
Dôležité je poznať hlavné odtokové
trasy, kadiaľ steká zrážková voda
do nižšie položených častí.
Prečo sa zmena klímy prejavuje
častejšou extrémnou zrážkovou čin
nosťou? Hlavnou príčinou je čoraz
vyšší obsah vodnej pary v zemskej
atmosfére, ktorý rastie ako následok
zvyšovania priemernej globálnej
teploty atmosféry a povrchu oceánov.
Niektoré európske mestá prijali túto

výzvu klimatickej zmeny za fakt, na
ktorý reagujú rozličnými opatrenia
mi. Pred ich realizáciou však treba
podrobne zmapovať situáciu. Kadiaľ
zrážková voda pri prívalových leja
koch v danej lokalite tečie? Aká je
hĺbka odtekajúcej zrážkovej vody
na konkrétnom mieste? V Karlovej
Vsi na tieto otázky odpovie zrážko
vo-odtokový model, ktorý poslúži
ako podklad na vypracovanie strate
gického dokumentu s cieľom zmierniť
dôsledky zmeny klímy a prispôsobiť
sa im.
Aktuálne dokončená štúdia od
tokových pomerov pre sídlisko
Dlhé diely definuje trasy odtoku pri
30-minútovom intenzívnom daždi.
Zistila najzraniteľnejšie miesta, kde
sa zrážková voda môže akumulovať
a poskytuje poznatky a podklady pre
následné plánovanie vhodných opat

Karlova Ves je
aj na Facebooku
www.karlovaves.sk

rení. Štúdia sa zaoberá modelovaním
zaplavenia povrchu a odtoku vody
v dôsledku intenzívneho dažďa. Mo
delovanie trás odtoku a prúdenia vody
po povrchu terénu na Dlhých dieloch
sa robilo pomocou počítačových
simulácií.
Podkladom je presná topografia
územia v podobe digitálneho terén
neho modelu. Modelované územie je
rozdelené na malé plochy s rozmer
mi 1 x 1 m a každá takáto plocha má
definovanú nadmorskú výšku terénu.
V modeli sú obsiahnuté ulice aj
budovy. Špeciálny počítačový soft
vér na hydrodynamické modelovanie
potom na celom území rieši fyzikálne
rovnice pohybu vody. Výsledkom
budú mapy trás odtoku vody, hĺb
ky vody, rýchlosti a smeru prúdenia
v dôsledku intenzívneho dažďa.
Tieto získané informácie budú

slúžiť ako východisko pre efek
tívne plánovanie vhodných opatrení,
napríklad ukážu, kde je prioritne po
trebné čistiť kanálové vpuste, lebo
práve tadiaľ zrážková voda z územia
odteká, kde možno zrážkovú vodu
zachytiť, prípadne kde by mohla ohro
ziť prípadnú kritickú infraštruktúru.
Štúdia bola realizovaná v rámci
projektu DELIVER a je voľne stiah
nuteľná pre verejnosť na http://d.
websupport.sk/odolnesidliska.
sk/wp-content/uploads/2019/03/
Dlhe_Diely_¬dazdova_studia_DHI_
odovzdanie_marec2019.pdf.
-mš-; Foto: MiÚ

Mapy ukážu trasy odtoku vody, jej
hĺbku, rýchlosť a smer prúdenia
vody pri intenzívnom daždi

Priestor pre váš inzerát
Info: 0940 634 111
e-mail: inzercia@karlovaves.sk
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Novinka pre Karlovu Ves –
pocitová interaktívna mapa

P

oznáte verejné priestory
v Karlovej Vsi, ktoré sú naj
viac postihnuté horúčavami
či prívalovými zrážkami? Ktorým
miestam sa v horúcom lete vy
hýbate a kde je vám príjemne?
Podeľte sa o skúsenosti a vyjadrite
svoj názor vyplnením interaktívnej
pocitovej mapy. Interaktívna mapa
bude spustená od 15. apríla do
konca mája. Potom budú výsledky
zverejnené na internetovej stránke
Karlovej Vsi.
„Interaktívna mapa slúži na zber
názorov a pocitov, osobitne vo vzťahu k zmene klímy a jej dôsledkom na
mestskú časť Karlova Ves. Aby sme
mohli hľadať čo najefektívnejšie riešenia, potrebujeme mať v tejto fáze podrobne zmapovaný stav,“ vysvetľuje
Zuzana Hudeková z Referátu riadenia
projektov miestneho úradu.
Na internetovej adrese https://
www.karlovaves.sk/pocitovamapa
môžete uviesť, ktorým miestam sa
v dôsledku horúčav v lete vyhýbate, a
naopak, kde je počas horúcich letných
dní príjemne (tieň, dostatok zelene,
ochladzujúci vánok), ktoré mies

ta sú problematické pri prívalových
zrážkach, poľadovici a intenzívnom
snežení a kde najvýraznejšie po
ciťujete zlú kvalitu ovzdušia najmä
z dôvodu vysokej prašnosti a silného
znečistenia z dopravy či koncentrácie
peľových častíc.
Ak sa chcete zapojiť a nepoužívate
internet, napíšte svoj názor klasic
kou poštou s označením Klimatická
zmena a pošlite ho na adresu Referát
riadenia projektov, Miestny úrad
Bratislava-Karlova Ves alebo ho
odovzdajte v podateľni miestneho úra
du do 15. mája 2019. Môžete použiť
aj e-mail: dagmar.mekinova@kar
lovaves.sk.
Viac informácií na stránke: http://
odolnesidliska.sk/, https://www.face
book.com/resilientdistricts/
-bh-; Foto: MiÚ

Karlovešťania môžu prispieť k poznaniu verej
ných priestorov, ktoré sú najviac postihnuté
horúčavami, prívalovými zrážkami, a ktorým
sa počas leta vyhýbajú

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Kurzy Nordic Walking
pre seniorov

M

iestny úrad pripravil pre
starších Karlovešťanov
minikurzy severskej
chôdze (Nordic Walking) s akredi
tovanou inštruktorkou. Na správne
zvládnutie techniky sa odporúča
absolvovať aspoň tri 90-minútové
kurzy.
Kurzy sa konajú vždy v stredu o 10.
hodine a začnú sa 3. apríla. Zraz účast
níkov je v budove IMET vedľa Kúpalis
ka Rosnička. Treba vystúpiť na zastávke
električiek Horné Krčace, mať pohodlné
oblečenie a športovú obuv.
Na kurze sa účastníci dozvedia
niečo z histórie severskej chôdze,
o jej prínosoch pre ľudské zdravie,

imunitu a správnou technikou si pre
cvičia veľkú časť svalov. Kĺby účast
níkov zaťažené nebudú. Minimálny
počet osôb na kurze je sedem a ma
ximálny počet je desať osôb.
Prihlásiť sa môžete prostredníc
tvom e-mailu dennecentra@kar
lovaves.sk alebo telefonicky počas
úradných hodín na čísle 0940 634
198. Nepracujúci seniori z Karlovej
Vsi môžu požiadať o zľavu na základe
vyplnenia prihlášky a doloženia
dokladu o výške príjmu zo sociálnej
poisťovne.
Ceny kurzu v trvaní 1,5 h po uplat
není zľavy sú takéto: príjem do 205,07
eur – zdarma; príjem do 307,60 eur

Nordic Walking je prínosom pre ľudské zdravie, imunitu a pri správnej
technike umožňuje precvičenie veľkej časti svalov
– 2 eurá; príjem do 512,65 eur – 5
eur; príjem do 717,75 eur – 7,50 eur;
príjem do 922,82 eur – 8,50 eur; prí
jem do 1025,35 eur – 9,50 eur, príjem
nad 1025,35 – 9,80 eur. Pracujúci se

niori a seniori z iných MČ platia za
kurz v trvaní 1,5 h 10 eur. V cene je
aj zapožičanie špeciálnych Nordic
Walking palíc.
-dď-; Foto:
internet (ilustračné)

Jednota dôchodcov Slovenska informuje
• Okresná prehliadka prednesu poézie, prózy a vlastnej tvorby sa uskutoční 8.
apríla o 15. h v Karloveskom centre kultúry.
• V predposlednom júnovom týždni JDS pripravuje jednodňový zájazd do
mesta Eisenstadt, hlavného mesta Burgenlandu, a mesta Rust pri Neziderskom
jazere. Prihlásiť sa môžete v denných centrách / kluboch. Cena zájazdu bude
podľa počtu prihlásených od 6 do 10 eur.
• V termíne 29. 9. – 5. 10. 2019 sa uskutoční jesenný pobyt v Tatranskej

Lomnici, ktorý organizuje Klub dôchodcov na Lackovej ulici. Ešte sú voľné
miesta. Prihlásiť sa možno v klube, a to každý pondelok od 14.00 do 16.00 h,
pričom získate aj podrobné informácie, alebo telefonicky na čísle 0915 066
726. Počas pobytu je zabezpečená polpenzia, ubytovanie v 2-lôžkových izbách
za cenu 154 eur (bez balkóna) alebo 166 eur (s balkónom).
Všetky otázky môžete adresovať aj na novú e-mailovú adresu: jds.kar
lovaves@gmail.com.
Krížovka
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Obec Karlova Ves mala vo svojej histórii
niekoľko známych mäsiarov, jedným
z nich bol Pavol Homola z Longitálu.
Ako sa volal jeden z jeho nasledovníkov,
na ktorého jaternice si dodnes spomínajú
Karlovešťania aj návštevníci zaniknutej
družstevnej viechy v Líščom údolí?
Zdroj: Matúš Šrámek - Karlova Ves
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Zlikvidujte staré
elektrospotrebiče ekologicky

Z

aberajú vám zbytočne veľa
miesta staré elektrospo
trebiče? Ak sa už ďalej
nemôžete spoľahnúť na práčku,
chladničku alebo zastaraný počítač,
neodhadzujte ich len tak ku kon
tajnerom komunálneho odpadu.
V sobotu 27. apríla mestská časť
v spolupráci so združením ENVI
DOM zabezpečí bezplatný odvoz
nepotrebných elektrospotrebičov
na ekologickú recykláciu.
Postup je jednoduchý. Najneskôr
do 24. apríla kontaktujte zamestnan
cov miestneho úradu na telefónnych
číslach 02 707 11 281 alebo 02 707
11 282 počas úradných hodín alebo
nonstop e-mailom na adrese halina.
trubinyiova@karlovaves.sk alebo
lucia.gasparova@karlovaves.sk. Pri

nahlásení treba uviesť druh a počet
spotrebičov, meno, priezvisko, tele
fonický kontakt a presnú adresu,
z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť.
V deň zberu 27. apríla do 8.00
h ráno vyložte elektroodpad do
vchodu bytového domu alebo za
bránu rodinného domu. Spotrebiče
nevykladajte na ulicu, mohli by ich
vziať neoprávnení zberači, neodborne
ich rozobrať, nepredajné komponenty
odhodiť a prispieť k vzniku čiernych
skládok. Aby sa v priebehu dňa stih
li odviezť spotrebiče zo všetkých
nahlásených adries, elektroodpad sa
nebude vynášať z bytov, pivníc či
povál. Ak sa nepodarí od vás prevziať
nahlásený odpad do 14.00 h, kontak
tujte linku zberu na čísle 0907 434
303.			
-ab-

Upratovanie pod taktovkou
dvoch štvrtáčok

D

ve dievčatá môžu byť vzo
rom pre dospelých. Hoci
sú ešte len štvrtáčky v ZŠ
Karloveská 61, dokázali zorga
nizovať jarné upratovanie. Krát
ko predtým rozvešali na stromoch
v okolí Veternicovej ulice pozvánky
na upratovanie.
Napriek daždivému počasiu sa
v sobotu 16. marca stretlo 20 dobro
voľníkov. Vo vstupnej časti lesa na
Dlhých dieloch pri sídlisku vyzbie
rali približne desať vriec odpadu,
staré železá aj stoličky. Na verejno

prospešnú akciu dvoch dievčat, Hany
Kurekovej a Nelly Simonovej, našu
redakciu upozornila karloveská aj
župná poslankyňa Lívia Poláchová.
„Bola som milo prekvapená aktivitou malých detí. Bolo mi to sympatické
a potešila som sa, že prevezmú po nás
dospelých štafetu. Dodatočne som sa
dozvedela, že dievčence si všetko zorganizovali samy, od nápadu zvolať
susedov na brigádu až po realizáciu
a záverečnú ďakovnú reč,“ povedala
Lívia Poláchová. -bh-; foto: osobný
archív Lívie Poláchovej

Do konca mája treba vykonať
jarnú deratizáciu

R

egionálny úrad verejného
zdravotníctva v Bratislave
vyzval na celoplošnú jarnú
deratizáciu. Ta sa koná v ter
míne od 1. apríla do 31. mája.
Obyvatelia Karlovej Vsi robia
deratizáciu na pozemkoch a v ob
jektoch využívaných na chov hos
podárskych zvierat.
V prípade známok výskytu hlodav
cov ju treba vykonať aj v pivničných
a prízemných priestoroch rodinných
domov a objektoch určených na
bývanie. Karlovešťania môžu vykonať
deratizáciu aj svojpomocne s použitím
dostupných biocídnych prípravkov,
ktoré sú určené a schválené na tento
účel.

Karlova Ves vykoná deratizáciu
v objektoch a na verejných priestran
stvách v správe alebo majetku mestskej
časti. V rovnakom termíne majú
deratizáciu vykonať aj fyzické oso
by – podnikatelia a právnické osoby
v ich alebo nimi spravovaných objek
toch, kanalizačných a kolektorových
rozvodoch i v areáloch určených na
podnikanie a bývanie, a to vrátane
objektov školských a zdravotníckych
zariadení, zariadení sociálnych
služieb, bytových a polyfunkčných
domov, skladov a skládok odpadov.
Môžu to urobiť výlučne prostredníc
tvom firiem oprávnených na profe
sionálne vykonávanie deratizácie.
-mš-; Foto: internet (ilustračné)

Zber škodlivého odpadu

K

omunálny odpad s obsa
hom škodlivých látok ne
treba podceňovať. Práve
tento druh odpadu je častým úka
zom na nelegálnych skládkach. Pre
to uskutoční bratislavský magistrát
v spolupráci s Karlovou Vsou zber
komunálneho odpadu z domácností
s obsahom škodlivých látok.
Zber bude v sobotu 6. apríla od
8.00 do 10.00 h na parkovisku na
Kempelenovej ulici. Na mieste bude
pristavené vozidlo. Karlovešťania,

Harmonogram pristavenia
veľkokapacitných kontajnerov
Od

Pravidelná deratizácia bráni premnoženiu hlodavcov
K ARLOVESKÉ NOVINY

ktorí nepodnikajú, tam budú môcť
zahodiť staré náterové hmoty, odpa
dové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje
a tuky. Rozpúšťadlá, oleje, farby, le
pidlá a pod. treba uzavrieť do pevných
obalov, z ktorých sa odpad neuvoľní.
Maximálna hmotnosť je 5 kg na oso
bu.
Zbierať sa budú aj batérie a aku
mulátory, žiarivky a iný odpad, ktorý
obsahuje ortuť, vyradené chladničky,
mrazničky, počítače, televízory, mo
nitory, žehličky, práčky či mixéry. -ab-

Do

Miesto

3. 4. 2019

4. 4. 2019

Roh Vincenta Hložníka

4. 4. 2019

5. 4. 2019

Svrčia ulica – parkovisko

10. 4. 2019

11. 4. 2019

Roh Majerníkova – Veternicová

11. 4. 2019

12. 4. 2019

Adámiho č. 17 – Hodálova č. 3 - roh

15. 4. 2019

16. 4. 2019

Tománkova č. 2 – ku stojisku

16. 4. 2019

17. 4. 2019

Roh Púpavová – Borská

24. 4. 2019

25. 4. 2019

Školské nám. – Majerníkova

25. 4. 2019

26. 4. 2019

Lackova č. 7

29. 4. 2019

30. 4. 2019

J. Stanislava č. 8

2. 5. 2019

3. 5. 2019

Líščie údolie – vedľa rodinného domu č. 182

www.karlovaves.sk
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Z policajného
zápisníka
február - marec 2019

158

• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči neznámemu
páchateľovi, ktorý 26. februára v čase od 20.00 h do 9.00 h dňa 8. marca
na Ul. Hany Meličkovej na parkovisku odcudzil zaparkované a riadne
uzamknuté osobné motorové vozidlo zn. Volkswagen GOLF 6 modrej
farby. Poškodenému spôsobil škodu krádežou vo výške 8 080 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie voči osobe obvinenej z prečinu ohroze
nia pod vplyvom návykovej látky. Obvinený 9. marca o 3.50 h viedol na
Lamačskej ceste osobné motorové vozidlo zn. DACIA. Bol zastavený
a kontrolovaný členmi hliadky Obvodného oddelenia Policajného zboru
Karlova Ves. Pri predchádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého ne
použil znamenie o zmene smeru jazdy. Počas kontroly bol obvinený veľ
mi nervózny, preto vzniklo podozrenie, že pred jazdou alebo počas jazdy
požil alkoholické nápoje alebo inú návykovú látku. Bol vyzvaný, aby sa
podrobil dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, s čím
súhlasil. Výsledok bol negatívny. Avšak pre pretrvávajúce podozrenie sa
ho policajná hliadka spýtala, či užil pred jazdou alebo počas nej omam
né a psychotropné látky. Obvinený uviedol, že nedávno užil marihuanu
aj pervitín. Hliadka ho vyzvala, aby sa podrobil odbornému lekárskemu
vyšetreniu na zistenie prítomnosti návykových látok v jeho tele. To obvi
nený odmietol, preto bol eskortovaný do nemocnice. Tam sa opakovane
odmietal podrobiť lekárskemu vyšetreniu krvi alebo iného biologického
materiálu na zistenie, či nie je pod vplyvom návykovej látky. Obvinený
bol umiestnený do OPZ na Račianskej ulici. Vo vyšetrovaní pokračuje
Obvodné oddelenie PZ Karlova Ves.

www.karlovaves.sk

Vitajte medzi nami,
Benjamín a Juraj
Mame Martine a otcovi Ondrejovi Schwarczovcom urobil bocian nesmiernu radosť, keď im 16. januára priniesol syna Benjamína. Ďalšieho malého
Karlovešťana Juraja Matkulčíka s mierami 3840 g a 52 cm privítali na svete 8. februára v pôrodnici na Antolskej ulici. Tešia sa z neho rodičia Peter
a Bibiána.
Aj Vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi ratolesťami. Stačí nám poslať fotografiu vášho novonarodeného dieťaťa do 15.
apríla e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite pripísať
svoje meno a priezvisko a meno dieťaťa.			
-mšBenjamín

Juraj

Občianske združenie Senioranka hľadá záujemcov
– dôchodcov do speváckeho súboru SENIORANKA.

Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne u vedúcej senior klubu Nezábudka
v dennom centre na Tilgnerovej 1/a alebo na tel. čísle: 02/654 29 369, alebo
tiež u vedúceho OZ Senioranka na čísle 0903 717 539.
Senior klub Nezábudka máva aktivity počas pracovných dní od 14.00 do 18.00 h.

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Bývalý Karlovešťan Ján Volko
je najrýchlejší Európan

D

o Glasgowa cestoval s veľ
kým zdravotným otázni
kom. Problémový ľavý
zadný stehenný sval však vydržal
od rozbehov až po finále a Jánovi
Volkovi nezabránil v ceste za his
torickým zlatom.
Pred začiatkom európskeho šam
pionátu to vôbec nevyzeralo ružovo.
Volko si iba krátko pred vycesto

vaním doliečil zadný stehenný sval,
ale sám nevedel, či sa pri veľkej záťaži
bude môcť na sval spoľahnúť. Po víťaz
stve v IV. rozbehu, preletel aj semi
finále s najlepším časom. Piata dráha
finálového behu priniesla Slovensku
veľkú radosť. Volko pretavil narasta
júcu rýchlosť v ostatných metroch na
vytúžené zlato a keď na výsledkovej
tabuli zbadal svoje meno s časom 6,60

s, neskrýval nadšenie.
„Nepamätám si z toho finále veľa.
Iba som bežal, a keď som sa otočil,
videl som svoje meno na tabuli. Bolo
to neuveriteľné, som veľmi šťastný.
Zdolal som skvelých šprintérov. Bol
som veľmi nervózny. Noha ma celkom
bolí, ale podarilo sa mi to prekonať
a nespomalilo ma to. V prvom rade
ďakujem Bohu za talent a že mi vôbec
umožnil bežať. Pred finále to nevyze
ralo dobre, nemyslel som si, že budem
môcť zabehnúť takýto dobrý čas. Som
veľmi vďačný a šťastný, že sa to podarilo,“ povedal Volko pre RTVS po

zisku zlatej medaily.
Slovenský šprintér patrí už nie
koľko rokov k európskej špičke, naj
mä v halových podmienkach na 60
m. Pred dvoma rokmi v Belehrade
bral na najkratšom šprinte striebro.
Vtedy ako 20-ročný mladík začal
vzbudzovať pozornosť svojimi úspech
mi nielen v kategórii do 23 rokov,
ale aj u seniorov. Strieborná medaila
z halových majstrovstiev Európy
z vôbec prvej slovenskej finálovej
účasti na 60 m bola senzáciou.
-ab-; Foto:
Pavol Uhrin

Ján Volko, druhý zprava, vo finále majstrovstiev Európy

Bežci, laďte formu
na Devín – Bratislava

K

valita overená časom.
Národný beh Devín –
Bratislava, ktorý započal
svoju históriu v roku 1921, sa pri
pravuje na svoj 72. ročník. Ak máte
čo-to natrénované, môžete si 14.
apríla 2019 pripnúť štartové číslo
pod devínskym hradom aj vy.
Organizátori sa za ostatných 15
rokov tešia veľkému nárastu záujmu.
Kým v roku 2005 štartovalo oko
lo 1000 bežcov, sústavnou popula
rizáciou behu sa dnešný počet účast
níkov blíži k hranici 6000 nadšencov.
Inak to zrejme nebude ani tento rok.
Prihlasovanie online so zvýhod
nenou cenou štartovného potrvá do 8.
apríla. Registrácia na mieste a platba
štartovného poplatku v hotovosti je
umožnená 11. 4. a 12. 4. na plavárni
Pasienky. V deň pretekov sa však už
zaregistrovať nedá. Bližšie informá
cie nájdete na webe podujatia http://
K ARLOVESKÉ NOVINY

www.devin-bratislava.eu.
Hlavný beh, čiže trasa A, smeru
je spod hradu Devín na Rázusovo
nábrežie a celková dĺžka trate je 11
625 metrov. Organizátor vykoná
va meranie aj na 11 000 m, tak ako
v predchádzajúcich ročníkoch. Trasa
B, známa aj ako Malý Devín, patrí
rekreačným bežcom – začiatočníkom,
deťom a školským tímom pozostá
vajúcim minimálne z piatich členov.
Po štarte pod Mostom Lafranconi po
bežia 2800 m do cieľa na Rázusovom
nábreží pri Propeleri.
Trasa behu prechádza aj cez Karlo
vu Ves a k veľmi populárnym mies
tam na povzbudzovanie bežcov patrí
občerstvovacia stanica na Riviére.
Organizátori zdôrazňujú, že prio
ritou podujatia nie sú vrcholné
výkony, ale popularizácia behu ako
najprirodzenejšej športovej aktivity.
-ab-

RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov. Doprava zabez
pečená, tel. 0915 832 186.
VODOINŠTALATÉR, tel. 0904 307 824.
Zubná ambulancia a ambulancia implantológie na Kramároch, Stromová
16, 0905 662 407, prijíma nových pacientov na ošetrenie.
Opravy v domácnosti, vŕtanie, montáž svetiel, zapojenie spotrebičov, servis
plastových okien, montáž nábytku, výmena a osadenie vodovodných batérií.
Tel: 0948 727 605.
Predám 12-dielnu porcelánovú obedovú súpravu z roku 1924, tmavomodrú
rozťahovaciu sedaciu súpravu z roku 2014 a hruškovicu (53 %, ročník 2018).
Kontakt: nikon80@azet.sk alebo 0903 639 329.
Kúpim dom v Karlovej Vsi. 0950 870 988
Inzercia

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Celoročné
objednávky:
0905 240532

TENISOVÉ DVORCE A HALA,
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE
FUTBALOVÉ IHRISKO

www.miso.ofirme.sk

Hodinové
objednávky:
0905 109378

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO
0905 240532

LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY
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