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Školský bazén

Poliklinika dostane
nový výťah
a zrekonštruované
toalety
Viac na s. 2

Výsadba zelene

Budúca plaváreň
na Dlhých dieloch
získa aj nové okná
Viac na s. 11

Nedávno som v istom celoslovenskom denníku čítal rozhovor s detskou lekárkou,
ktorá spolu s manželom a dvoma synmi utiekla pred vojnou z východnej Ukrajiny. Jej
rozprávanie o tom, čo zažili, ako aj svedectvá iných utečencov z tohto regiónu, nám
ľuďom zo stredu Európy môžu pripadať neuveriteľné. Veď je také ťažké predstaviť si, že
by sa po uliciach premávali ozbrojenci, ktorí by vás pokojne mohli zastreliť, keby ste sa
im znepáčili. Alebo že by vám zrazu začali na dom, v ktorom bývate, padať bomby alebo
mínometné či delostrelecké granáty. Neuveriteľne pôsobí aj predstava, že nefunguje nič
okolo vás vrátane zásobovania potravinami, vodou či elektrinou.
Žijeme už 74 rokov v mieri, je to najdlhšie obdobie v dejinách európskych národov
bez vojny. Nepochybne aj vďaka projektu spoločnej Európy, ktorý presadzuje spoluprácu
pred konfrontáciou. Dátum konca najkrvavejšej vojny v dejinách vnímame skôr už len
ako ďalší voľný deň bez toho, aby sme si uvedomovali, prečo sa stal sviatkom. Vaši starí

Zlepší sa
prostredie
na Dlhých dieloch
Viac na s. 13

alebo prastarí rodičia či tá spomínaná ukrajinská lekárka by vám jeho zmysel určite
pripomenuli.
Bohužiaľ, stále je na svete i v Európe dosť takých ľudí, ktorým tento stav nevyhovuje.
Či už kvôli zisku, vlastným komplexom alebo nebodaj i hlúposti. Mier, aj keď život
v ňom nemusí byť dokonalý a bezproblémový, je vždy lepší ako vojna. Nedajme si ho vziať
tými, ktorým sú životy iných ľahostajné. Nenaleťme im na zákerné heslá a skratkovité
či jednoduché riešenia, aké boli ponúkané pred eurovoľbami. Také neexistujú, len
každodenná snaha o riešenie konkrétnych problémov a úsilie o lepší život nás, našich
najbližších i celej spoločnosti. A keď pôjdete najbližšie na cintorín, zapáľte sviečku aj tým
mladým mužom a ženám, ktorí nemali šťastie, aby sa mieru dožili.
Miroslav Špejl, redaktor

MŠ
Majerníkova
11 dostane
novú strechu

B

udova
Materskej
školy na Majerníkovej 11 je
v prevádzke už 25 rokov
a pamätá si toho naozaj dosť. Rovnako stará je aj strecha budovy, ktorá
už vykazuje známky opotrebenia
a jej rekonštrukcia je nevyhnutná.
Prioritou mestskej časti je aj
v tomto prípade čo najefektívnejší
priebeh rekonštrukčných prác, preto
sa rozhodla pristúpiť k celkovej rekonštrukcii strešnej krytiny nad celou škôlkou. Po rekonštrukcii strechy
pristúpi Karlova Ves aj k rekonštrukcii bleskozvodu.
Dôležitosť rekonštrukcie strechy
si uvedomujú aj poslanci miestneK ARLOVESKÉ NOVINY

Rekonštrukcia strechy zhodnotí budovu jednej z najväčších materských škôl v Karlovej Vsi
ho zastupiteľstva, ktorí podporili
zámer zveľadenia majetku mestskej
časti zmenou rozpočtu navýšením

kapitálových výdavkov pre MŠ
Majerníkova 11 o 60-tisíc eur. Rekonštrukcie strechy a bleskozvodu

budú realizované cez pripravované
verejné obstarávania.
-ab-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Karloveskí
poslanci
podporili
celomestskú
parkovaciu
politiku
s podmienkami

K

arlova Ves dala celomestskej parkovacej politike zelenú. Rozhodli
o tom karloveskí miestni poslanci, ktorí mestský projekt schválili
s dvoma podmienkami. Bratislava
musí posilniť MHD v Karlovej Vsi
a urýchlene zabezpečiť prípravu
nových parkovacích možností v tejto mestskej časti. Podobné hlasovanie čaká všetky miestne zastupiteľstvá v Bratislave. Pomyselný deň
D príde vo štvrtok 27. júna, keď
vyrieknu definitívny ortieľ poslanci hlavného mesta v Primaciálnom

Primátor predstavil svoj návrh parkovacej politiky karloveským poslancom na májovom miestnom zastupiteľstve
paláci.
Projekt celomestského parkovania z dielne primátora Matúša Valla
prešiel karloveským zastupiteľstvom
v piatok 17. mája. Kým v minulosti bolo jablkom sváru nespravodlivé
rozdelenie príjmov za parkovanie,
nový návrh je spravodlivejší. Mesto
sa bude deliť o príjmy z predaných
rezidentských kariet s mestskými

časťami v pomere 50 : 50.
Výnosy za krátkodobé parkovanie
a za predané abonentské karty sa
budú deliť v pomere 85:15 v prospech
hlavného mesta. Na to, aby sa mohla
spustiť celomestská parkovacia politika, musia mestskí poslanci schváliť
dva dokumenty – návrh dodatku
štatútu hlavného mesta, ktorý sa týka
rozdelenia príjmov z úhrad za parko-

vanie, a všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní vozidiel.
Primátor Matúš Vallo požiadal Karlovu Ves o zoznam ciest, ktoré chce
naša mestská časť zaradiť do celomestského parkovania. Na mnohých
uliciach by následne mohli vzniknúť
pre Karlovešťanov nové parkovacie
miesta.
-mš-; Foto: MiÚ

Návštevníci
polikliniky sa
môžu tešiť
na nový výťah
a zrekonštruované
toalety

B

ratislavský
samosprávny
kraj (BSK) má vo svojom
investičnom pláne dve rekonštrukcie, ktoré sa uskutočnia
v Poliklinike Karlova Ves. Plánuje
tu zrekonštruovať sociálne zariadenia a vybudovať výťah v detskom
pavilóne. Informoval o tom predseda kraja Juraj Droba.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
bude pozostávať z kompletnej výmeny
povrchov, sanity, elektroinštalácie
a svietidiel v priestoroch sociálnych
zariadení v hlavnom i detskom pavilóne polikliniky. „Začiatok verejného obstarávania predpokladáme
v júni a práce by sa následne realizovali v októbri tohto roka. Lehota
www.karlovaves.sk

Rekonštrukcia toaliet by sa mala začať po získaní stavebného povolenia
výstavby je plánovaná na osem mesiacov, vzhľadom na zabezpečenie
čo najmenšieho narušenia chodu
polikliniky,“ povedala hovorkyňa
Bratislavského samosprávneho kraja
Lucia Forman.
Vybudovaním výťahu v detskom
pavilóne vzniknú dve stanice výťa-

hu. Jedna bude na úrovni terasy
a druhá na 1. poschodí. Výťah bude
slúžiť na zaistenie bezbariérového
prístupu v budove detského pavilónu
polikliniky. „V súčasnosti projekt
stavby čaká na stavebné povolenie na
karloveskom stavebnom úrade. Predpokladané náklady predstavujú sumu

67 000 eur. Ukončenie realizácie
rekonštrukcie bude závisieť od dĺžky
stavebného konania a termínu získania právoplatného stavebného povolenia. Náš odhad ukončenia prác je
december 2019,“ uzatvára hovorkyňa
BSK.
-mš-; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Hlavné mesto rieši chodník
a verejné osvetlenie
na Starých Gruntoch

P

oslanci mestského zastupiteľstva schválili na projektovú dokumentáciu 80-tisíc
eur v rozpočte hlavného mesta na
tento rok.
Ide o dôležitú mestskú komunikáciu. Roky však bola v zúboženom
stave. Najhoršie situácie vznikali po
zotmení, keď diery na ceste nebolo
možné včas spozorovať.
Na časti cesty od cintorína po vjazd

na Ulicu Na Sitine mesto vymenilo
povrch pred dvoma rokmi. Na opravu
zvyšnej časti cesty ku križovatke ulíc
Svrčia a Líščie údolie si však museli
chodci aj motoristi počkať do jesene
minulého roka. V tom čase začali aj
práce na vypracovaní dokumentácie
pre územné rozhodnutie stavby chodníka a verejného osvetlenia na Ulici
Staré Grunty.
-mš-; Foto: MiÚ

Chýbajúci chodník a osvetlenie ohrozujú chodcov najmä v noci

Poslanecká anketa
Ako vnímate toto rozhodnutie MZ vyčleniť 80 tisíc eur v rozpočte hlavného mesta
na tento rok na dostavbu chodníka a verejného osvetlenia na ulici Staré Grunty?

Dana Čahojová

Peter Lenč

Štyri roky sme upozorňovali na
tento problém. Výmena asfaltu
nestačí. Ľudia potrebujú chodník
a verejné osvetlenie. Je absurdné,
aby v 3. tisícročí v hlavnom meste,
na ceste, po ktorej chodí MHD, ľudia
chodili potme priamo po vozovke.

Vyčlenenie týchto prostriedkov
pokladám za výsledok iniciatívy
mestských poslancov zvolených za
Karlovu Ves a ústretovosti nového
vedenia mesta.

Branislav
Záhradník

Dostavba chodníka a verejného
osvetlenia na ulici Staré Grunty,
a s tým spojené aj zefektívnenie
spojenia MHD, bolo a je pre Team
Vallo Karlova Ves jednou z programových priorít. Od prvého dňa ujatia
sa našich mandátov sme s vedením
mesta začali intenzívny dialóg. Sme
radi, že vedenie mesta vníma nevyhnutnosť doriešenia situácie v tejto zahusťujúcej sa lokalite Karlovej Vsi,
najmä z hľadiska bezpečnosti pohybu chodcov, rovnako.

Samozrejme, že som túto položku
v rozpočte mesta podporil, lebo je
to pre chodcov veľmi nebezpečný
úsek cesty. Aj keď si myslím, že
magistrát už mal mať projekty chodníka a osvetlenia pripravené minulý
rok, keď sa vymieňal asfalt na ceste. Verím, že sa tento rok podarí
mestu získať povolenia a v budúcom
roku by sa chodník mohol postaviť.

Petra Hudáková

Parkovacie senzory pod
vyhradené miesta pre ŤZP osoby

O

soby s ťažkým zdravotným
postihnutím (ŤZP), ktoré
potrebujú vyhradené miesto, so svojím vozidlom parkujú na
Pribišovej ulici už jednoduchšie.
Bratislavská mestská časť Karlova
Ves skúšobne osadila inteligentné
parkovacie senzory pod 23 parkovacích miest na tejto ulici. Ak
zdravotne znevýhodnenej osobe
obsadí parkovacie miesto „zdravý“
vodič, okamžite sa o tom dozvie
mestská polícia.
„Ľudia s vážnymi zdravotnými
problémami majú ťažkostí viac ako
dosť. Je bezohľadné, ak im svojím
parkovaním vedome či nevedome ešte
viac komplikujeme život. Rozhodli
sme sa preto otestovať systém senzorov. Začneme sledovať, najskôr
na Pribišovej ulici, obsadenosť konkrétnych parkovacích miest pre osoby
so zdravotným postihnutím. V budúcnosti by sa táto metóda mohla uplatniť aj pri zavádzaní rezidentského
parkovania,“ povedala starostka KarK ARLOVESKÉ NOVINY

lovej Vsi Dana Čahojová.
„Princíp je založený na detekcii
elektronickej karty, ktorú má ŤZP
vodič vo vozidle. Po zaparkovaní
senzor rozozná, že na mieste parkuje oprávnené vozidlo. Ak to tak nie
je, automaticky posiela informáciu
mestskej polícií, ktorá môže nedisciplinovaného vodiča upozorniť alebo pokutovať. Mestská časť Karlova
Ves je prvou samosprávou na Slovensku, ktorá zaviedla prepracovaný
a automatizovaný systém monitorovania vyhradených parkovacích
miest,“ uvádza Marek Líška, zástupca spoločnosti PosAm, ktorá poskytuje aplikačné vybavenie.
„V minulom roku hliadky mestskej
polície na celom území hlavného
mesta riešili 1258 prípadov neoprávneného parkovania na miestach pre osoby s preukazom ŤZP.
V mestskej časti Karlova Ves bolo
takýchto priestupkov 241. Ide
o závažný dopravný priestupok
a vodič môže byť na mieste riešený

Prítomné médiá o novinke
informovali zľava Dana
Čahojová, Marek Líška
a Vladimír Šustr
blokovou pokutou do výšky 150 eur.
Navyše správca cesty môže odstrániť
vozidlo na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom, prípadne pre osobu
so zdravotným postihnutím alebo pre
vozidlo s konkrétnym parkovacím
preukazom, ak také parkovisko nie
je preň určené,“ informoval veliteľ
expozitúry MsP Bratislava IV hlavný
komisár Vladimír Šustr.
-bh-; Foto: MiÚ

Poslanecká anketa
Anton Šmotlák
Vítam aktivitu, ktorá pomôže
našim susedom s preukazom ŤZP/
ŤZP-S v ich každodennom živote.
Sila každého spoločenstva sa odvíja
od toho, ako sa vie postarať o svojich
najzraniteľnejších. Parkovanie na
daných miestach bez preukazu ŤZP
považujem za prejav maximálnej
arogancie. Zároveň však musíme zabezpečiť, aby sa aj samotné preukazy
ŤZP v Karlovej Vsi nezneužívali.
www.karlovaves.sk
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Vicestarosta
upozornil
na potrebu
zachovania
ambulancií
v poliklinike

V

Karlovej Vsi rastie počet seniorov a s tým súvisí dopyt
po sociálnych a zdravotníckych službách. Bratislavského
župana Juraja Drobu na to upozornil
vicestarosta
Branislav
Záhradník. Podľa jeho slov ľudia
citlivo vnímajú skladbu ambulancií
v karloveskej poliklinike. Aj preto
je veľmi dôležité existujúce ambulancie zachovať a doplniť tie, ktoré
chýbajú.
Vicestarosta Branislav Záhradník
ocenil, že Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý polikliniku

Vicestarosta sa s upozornením obrátil na predsedu kraja počas jeho návštevy na aprílovom
miestnom zastupiteľstve
spravuje, investoval prostriedky do rekonštrukcie jej priestorov. Prichádza
však čas doplniť súčasných lekárov,
ktorí sú neraz v dôchodkovom veku,
o nových lekárov. Karlovešťania potrebujú najmä špecializované ambulancie ako napr. očnú, geriatrickú či

ORL. Viacerí rodičia detí upozorňujú
na akútny nedostatok pediatrov.
„Akékoľvek prípadné uzavretie
karloveských ambulancií by najmä
starší Karlovešťania vnímali s veľkou
nevôľou. Preto som požiadal župana, aby sa zasadil o to, že sa k na-

hradzovaniu lekárov bude pristupovať
citlivo a s prihliadnutím na potreby
obyvateľov Karlovej Vsi,“ uviedol
vicestarosta Karlovej Vsi Branislav
Záhradník.
-mš-; Foto: MiÚ

Inzercia

Cesta na svahoch Starých
gruntov získa stavebné
povolenie

P

ravdepodobne už počas
tohto leta sa začne výstavba
cesty na Starých gruntoch
k budúcim rodinným domom. Hoci
je pre toto územie od októbra 2018
vydaná stavebná uzávera, tá sa
nevzťahuje na projekty, ktoré boli
odsúhlasené pred jej vyhlásením.

Stavebný úrad v Karlovej Vsi
rozhodnutie kompetentných úradov
zvrátiť nemôže. Projekt prístupovej
cesty k rodinným domom získal
územné rozhodnutie ešte v apríli
2014, keď bola starostkou Karlovej
Vsi Iveta Hanulíková.
-red-; Foto: MiÚ

Očná Optika
Dajte si urobyť multifokálne
okuliare s 30% zľavou, alebo
druhé sklá máte zadarmo
Nájdete nás
v Poliklinike Karlova Ves
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Súd stále nepovolil úpravu
parkoviska na Karloveskej

Č

akajú už niekoľko rokov,
kým sa rozobraté parkovisko dá do poriadku. Reč je
o obyvateľoch Karloveskej ulice,
ktorí musia dávať pozor na spodok
áut pri vjazde na parkovisko a výjazde z neho. Hoci by miestny úrad
parkovisko chcel dať do poriadku,
súd to zakázal. Spor so súkromným vlastníkom parcely pod parkoviskom je na súde, a tam sa ťahá
už niekoľko rokov. Miestny úrad,
ktorý je na strane obyvateľov, bojuje za obnovu parkoviska ďalej.
Zdĺhavé konanie súdov však skoré
vyriešenie situácie zrejme neprinesie.
Mestská časť bez právoplatného
súdneho rozhodnutia nemôže na
parcele vykonať žiadne úpravy.
V konečnom dôsledku je rukojemní-

kom sporu občan, ktorý má sťažené
parkovacie podmienky. Dlažba nie
je dokončená, keďže súd vydal predbežné opatrenie, ktorým mestskej časti zakazuje nakladať s parkoviskom,
ktoré je aj na parcele súkromného
vlastníka.
Po predbežnom opatrení, ktoré je
stále platné, sa začal súdny spor, ktorý
Karlova Ves vyhrala, no rozhodnutie
nie je právoplatné. Protistrana totiž
využila možnosť odvolať sa voči
rozhodnutiu. Vedenie mestskej časti
je naďalej presvedčené, že parkovisko je potrebné uviesť do pôvodného
stavu tak, aby slúžilo verejnosti. Na to
je však potrebné právoplatné rozhodnutie súdu v prospech mestskej časti,
ktoré sa opäť na dlhší čas odďaľuje.
-ab-; Foto: MiÚ

Aktuálny vzhľad parkoviska odzrkadľuje stav súdneho sporu, ktorý
sa pre tento pozemok vedie
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Sanácia oporného múru
na Ulici Ľudovíta Fullu

Oporný múr bude treba sanovať po celej jeho dĺžke

H

lavné mesto v apríli poverilo zabezpečením sanácie oporného múru na Ul.
Ľudovíta Fullu mestskú investorskú
a inžiniersku organizáciu Generálny investor Bratislavy (GIB).
„Na základe získanej dokumentácie, zisteného skutkového stavu a konzultácie so statikom bolo navrhnuté
predbežné technické riešenie sanácie
oporného múru, bola určená predpokladaná cena stavby a projektových
prác. V súčasnosti sa pripravuje verejná súťaž na obstaranie projektu stavby,“ uvádza v informácii o príprave
sanácie oporného múru technická
námestníčka GIB Barbara Beňová.
Pracovníci GIB pri obhliadke zistili, že časť oporného múru sa zosunula
na stromy pri miestnej komunikácií.
Časť chodníka je poškodená zosuvom pôdy. Oporný múr podľa
Barbary Beňovej vykazuje posuny
v dilatačných špárach a v úseku medzi
schodiskami vybočenie – naklopenie
do miestnej komunikácie.
Chodník nad oporným múrom nie

je odvodnený. Preto dažďová voda
zateká za oporný múr a zapríčiňuje koróziu jeho oceľovej výstuže.
Zvyšuje sa aj zaťaženie oporného
múru. Privolaný statik konštatoval, že
oporný múr je nutné sanovať v celej
jeho dĺžke cca 250 m.
„Naši pracovníci hľadali projektovú dokumentáciu oporného múru
v archívoch, našli však len dokumentáciu iných častí oporných múrov
Ulice Ľ. Fullu. Skutočné vyhotovenie
oporného múru môže byť zistené až
po odstránení jeho spadnutej časti
a odkopaní zosunutej pôdy. O spoluprácu pri hľadaní dokumentácie
sme požiadali aj Karlovu Ves, ktorá
nám poskytla statický posudok na časť
oporného múru. Keďže dokumentácia o geologickej stavbe podložia
oporného múru nie je k dispozícii,
bude treba vykonať hydrogeologický
prieskum, ktorý určí geologické podložie stavby a údaje o podzemných
vodách,“ uzatvára svoju informáciu
technická námestníčka GIB.
-mš-; Foto: MiÚ

Namiesto plechových košov
väčšie drevené

K

arlova Ves pokračuje v nahrádzaní starých odpadkových košov krajšími
drevenými. Najnovšie ich nájdete
v parku na Kempelenovej a v Líščom údolí.
Drobný odpad je jedným z hlavných problémov znečistenia ulíc
a verejnej zelene. Staré plechové
koše na tyči majú značnú nevýhoK ARLOVESKÉ NOVINY

du pre nižšiu kapacitu. Zamestnanci
verejnoprospešných služieb preto
musia takéto koše vypratávať častejšie. Mestská časť ich postupne mení
za modernejšie drevené so strieškou
a vyššou kapacitou. Výmena sa uskutočnila aj v zrevitalizovanom parku
na Kempelenovej ulici. Koše sú osádzané postupne, podľa potreby.
-ab-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Viac peňazí na nákup
techniky pre zimnú
a letnú údržbu

V

erejnoprospešné služby
Karlova Ves (VPS) dostanú
v tomto roku na svoju činnosť takmer 800-tisíc eur. Navýšené
boli aj prostriedky na nákup novej
techniky, ktorá je určená na letnú
a zimnú údržbu. S jej pomocou bude
možné v lete kosiť a v zime odhŕňať
sneh. Pôjde o nový traktor a radlicu.

Už viac ako dva roky sa o zimnú
i letnú údržbu verejných priestorov
Karlovej Vsi kompletne stará príspevková organizácia mestskej časti.
Peniaze neputujú na účet súkromných spoločností, ale sú využívané na
starostlivosť o verejné priestranstvá
v Karlovej Vsi.
-mš-; Foto: MiÚ

Ďalšie lavičky aj vylepšené
obrubníky pieskovísk

T

ohtoročnú jar Karlova Ves
privítala aj osadením desiatich nových lavičiek.
K lavičkám pri detských hracích
prvkoch v Parku SNP v Líščom
údolí tak pribudli dve nové. Ďalšie
sú na Veternicovej pri škole, na
Nábělkovej pri streetworkoute
a v areáli Karloveského športového klubu. Na detskom ihrisku
na Adámiho a na Veternicovej

päť lavičiek obnovili. Ich pôvodné
zničené drevené latky nahradil recyklovateľný plast. Zrepasované
boli aj dve atypické lavičky na
Nábělkovej.
Obnovou prešli tiež štyri pieskoviská v Toro parku, vo vnútrobloku
J. Stanislava – Ľ. Fullu pri MŠ, na
Silvánskej a na Púpavovej 44, ktoré
dostali nové plastové obrubníky.
-mš-; Foto: MiÚ

Rodičia ocenia, že nové
plastové obrubníky sú príjemnejšie
ako pôvodné betónové a plnia
aj funkciu lavičiek
Inzercia

www.karlovaves.sk
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Poliklinika je bohatšia o dva defibrilátory

O

dborníci tvrdia, že pri stavoch náhlej nevoľnosti spojenej so zástavou srdca je
rozhodujúcich prvých päť minút.
Málokedy sa v takom krátkom čase
podarí privolať sanitku s posádkou,
ktorá je schopná a aj technicky pripravená podať prvú pomoc. Pritom
je dôležité zasiahnuť čo najskôr.
Účinným pomocníkom v takomto
prípade môže byť prenosný defibrilátor.
Je to lekársky prístroj, ktorý
sa používa na liečbu závažných
porúch srdcového rytmu za pomoci krátkeho elektrického výboja. Ten môže pomôcť opäť „nakopnúť“ činnosť srdca. Dva takéto
prístroje pribudli aj na karloveskej
poliklinike. Jeden je umiestnený
v kardiologickej ambulancii na 1. po-

schodí budovy polikliniky, druhý vo
vstupných priestoroch budovy tak,
aby bol k dispozícii pre prípad náhlej
nevoľnosti alebo potreby poskytnutia
prvej pomoci.
„Obidva prístroje majú hlasovú
navigáciu v slovenskom jazyku, čo
znamená, že ich obsluhu by mal zvládnuť aj človek, ktorý nie je zvlášť zaškolený na obsluhu prístroja. Zaškolili
sme väčšinu lekárov a sestier, aby
vedeli, kde sa prístroj nachádza,
a najmä aby vedeli poskytnúť za
pomoci prístroja účinnú pomoc,“
vysvetľuje riaditeľka polikliniky
Silvia Némethová a dodáva: „Zariadenie je tzv. inteligentné, vie si urobiť
monitoring pacienta pred použitím
výboja. Ak zistí obnovenie srdcovej
činnosti, elektrický výboj nevyšle.“
-mš-; Foto: MiÚ

Na obsluhu prístrojov bola zaškolená väčšina lekárov a sestier

Na Dlhých dieloch vznikne
výbeh pre psov

Chodník na Pribišovej
upravia

R

C

ozhodnutie podporili karloveskí poslanci v schválenom rozpočte na tento
rok. Karlova Ves bude financovať tento výbeh z výnosu dane za
psa. Chce tak vyjsť v ústrety tým
majiteľom psov z Dlhých dielov,
ktorí poctivo platia daň za svojho
psa. Oplotený výbeh umožňuje majiteľom nechať psov dosýta sa vybehať bez toho, aby boli
znepokojené napríklad matky
s deťmi.
Po dlhšom úsilí sa podarilo miest-

nemu úradu nájsť zelenú plochu
nad Beniakovou ulicou, na ktorej
je možné výbeh zriadiť. Vlastníkom
plochy je hlavné mesto, ktoré so
zriadením výbehu súhlasilo.
Po doriešení majetkovo-právnych
vzťahov a po procese verejného obstarávania zhotoviteľa, by tu malo
v priebehu roka vzniknúť oplotenie s bránkou, lavičkou a košom na
psie exkrementy. Ak sa projekt osvedčí, bude v tomto trende mestská
časť pokračovať.
-mš-; Foto: MiÚ

Na tejto ploche by mal vzniknúť nový výbeh pre psov
K ARLOVESKÉ NOVINY

hodník, ktorý zároveň slúži
aj ako spomaľovací prvok pri
vjazde do podzemných garáží,
čaká oprava. Miestny úrad vyhovie
podnetom občanov a upraví ho.
Pri nedávnej rekonštrukcii chodníka mala táto časť komunikácie
slúžiť aj ako spomaľovací prvok
pred vjazdom do priľahlých garáží
a výjazdom z nich. Pri plánovaní sa
rátalo s ponechaním šírky chodníka,
ktorá však nevyhovuje prechádzajúcim autám. Retardér je aktuálne
široký niečo vyše dvoch metrov, čo

spôsobuje komplikácie pri prejazde
áut s nižším podvozkom a menšou
dĺžkou karosérie.
Podľa vyjadrení nespokojných
občanov prichádza k viacerým „chyteniam“ podvozku alebo uviaznutiu
auta „na bruchu“. Miestny úrad preto
prikročí k náprave situácie. Vybraný
zhotoviteľ po obhliadke začne s rekonštrukciou, pri ktorej sa plocha retardéru upraví. Popri tom sa zníži jeho
nájazdová časť, čo definitívne zabráni
možným škodovým udalostiam.
-ab-; Foto: MiÚ

Chodník by mal slúžiť aj ako spomaľovací prvok pred vjazdom do priľahlých
garáží a výjazdom z nich
www.karlovaves.sk
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Telocvičňa ZŠ A. Dubčeka má nové LED osvetlenie
Výmenu osvetlenia si pochvaľujú nielen učitelia a žiaci,
ale aj basketbalisti MBK, ktorí tu hrajú svoje zápasy

V

ýmena osvetlenia v telocvični prispeje najmä
k úspore spotreby elektrickej energie. Nové LED osvetlenie zároveň skvalitní svetelné
podmienky pre žiakov. Svietidlá vy-

menili za pomoci vysokozdvižných
vozíkov. Nové osvetlenie spĺňa potrebné štandardy pre školskú výučbu a aj pre basketbalistov MBK
Karlovka.
Náhrada starých halogénových

žiaroviek za LED svetelné zdroje
je trendom, ktorý má zabezpečiť aj
energetickú úsporu. Pri adekvátnom
chladení sľubujú výrobcovia vysokú
životnosť, ktorá takisto kompenzuje
vyššiu počiatočnú investíciu. Staré

halogénové žiarovky sú na ústupe
a momentálne patria k energeticky
najmenej efektívnym svetelným zdrojom. Väčšina energie sa mení na teplo
a iba časť na svetlo.
-ab-; Foto: MiÚ

Strecha
MŠ Pod
Rovnicami
pod kontrolou

P

roblém zatekajúcej časti
strechy v Materskej škole
Pod Rovnicami sa vyriešil prekrytím pôvodnej zvetralej strešnej krytiny novou hydroizoláciou. V rámci opráv bola
vymaľovaná aj spálňa pod časťou
strechy. Strešné krytiny materských škôl už poznačuje zub času
a je načase odstraňovať nedostatky,
ktoré zapríčinila zanedbaná údržba
v minulosti, ale aj prirodzené opotrebovanie.
Materská škola Pod Rovnicami sa
musela vysporiadať so zatekajúcou
časťou strechy, ktorá spôsobovala
nepríjemnosti v spálni jednej z tried.
Revízia interiéru, exteriéru a kamerové skúšky s následným tlakovým
www.karlovaves.sk

Zatekanie striech budov starších ako 20 rokov je signálom na začatie ich kompletnej rekonštrukcie
prečistením dažďových zvodov
ukázali, že škody spôsobuje porušená
hydroizolácia strechy priamo nad
miestnosťou.

Týmto zásahom bola opravená
najpoškodenejšia časť strechy, aby
nebola ohrozená prevádzka MŠ.
V najbližších mesiacoch však čakajú

aj túto materskú školu rozsiahle práce
spojené s rekonštrukciou aj zvyšnej
časti strechy budovy.
-ab-; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY
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V MŠ Borská sa s novými žalúziami krásne spinká

M

aterská škola Borská sa
inovuje nielen zvonka, ale
aj zvnútra. Staré a často
už i nefunkčné horizontálne žalúzie
na oknách vymenili za nové.
Pôvodné boli už v zlom stave
a spôsobovali nemalé problémy najmä v letnom období, keďže väčšina
z nich už nepriliehala a rokmi
používania stratila svoju funkčnosť.
„V MŠ Borská prebieha tento rok
nielen modernizácia vnútorných
priestorov, ale aj vonkajšieho areálu,
lebo nám záleží na kvalite prostredia
pre deti v tejto veľkej karloveskej škôlke,” uviedol vicestarosta Karlovej Vsi
Branislav Záhradník.
Blíži sa teplé a slnečné obdobie
roka a preto nové žalúzie všetkých
potešili. Zatemnenie miestnosti,
a tým vytvorený chládok škôlkarom

a ich učiteľkám spríjemní blížiace sa
letné dni. Bude to dôležité najmä pri
popoludňajšom spánku detí, keď nové

žalúzie stlmia slnečný svit. Deti si tak
budú môcť oddýchnuť v príjemnom
prostredí.
-mš-; Foto: MiÚ

Chládok vytvorený novými
žalúziami spríjemní deťom
popoludňajší spánok

ZŠ A. Dubčeka si pripomenula 25. výročie svojho založenia

N

ajväčšia, a v súčasnosti
i jediná základná škola na
sídlisku Dlhé diely oslávila
23. mája 25. výročie svojho založenia. Popoludní sa v kinosále budovy
na Majerníkovej 60 uskutočnil
oficiálny program pre pozvaných
hostí a zamestnancov školy.
Pozvanie prijali aj synovia Alexandra Dubčeka, jeho osobný priateľ
prof. Ivan Laluha, starostka Karlovej
Vsi Dana Čahojová, vicestarosta
Branislav Záhradník, zamestnanci
školského a miestneho úradu, členovia rady školy, rady rodičov a bývalí
riaditelia a zamestnanci školy. Po jeho
skončení sa hostia zúčastnili banketu
vo vestibule školy na Majerníkovej 62.

Ešte predpoludním čakali na žiakov školy rôzne kvízy, zamerané na
históriu školy a Karlovej Vsi, súťaže
či besedy s bývalými úspešnými žiakmi školy. Žiaci tak mohli vyspovedať
napr. hovorcu Ministerstva životného
prostredia SR Tomáša Ferenčáka, herca Vladislava Plevčíka či youtubera
Mateja Slažanského. Súčasťou podujatí k výročiu založenia školy bolo aj
športové podujatie pre žiakov školy
a generálka oficiálneho programu aj
pre rodičov.
Už 25 rokov dominuje budova
Základnej školy Alexandra Dubčeka
sídlisku Dlhé diely. Žiaci školy sa
pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží
v prírodovedných a humanitných

predmetoch. Úspechy žnú na súťažiach, akými sú napríklad Hviezdoslavov Kubín, Matematický klokan,
predmetové olympiády a športové
súťaže. Srdcovou záležitosťou školy
je Chemická olympiáda, v ktorej organizácii sa angažujú aj pedagógovia.
Pravidelne organizujú okresné kolo
Chemickej olympiády na pôde školy, nakoľko ako jedna z mála základných škôl v bývalom okrese Bratislava 4 disponuje dobre vybaveným
chemickým laboratóriom.
„Naša škola venuje pozornosť
výučbe cudzieho jazyka a žiaci si
môžu svoje nadobudnuté vedomosti z anglického jazyka overiť
priamo na týždňovej exkurzii

v Londýne, ktorú naši učitelia organizujú niekoľko rokov. Škola však
organizuje aj mnohé iné zahraničné
a tuzemské exkurzie,“ upriamuje pozornosť na túto oblasť riaditeľ školy
Pavol Bernáth. Každoročne majú
žiaci tiež možnosť zúčastniť sa škôl
v prírode, lyžiarskych, plaveckých aj
korčuliarskych výcvikov na oboch
stupňoch školy či školského klubu
detí.
„Aj vďaka našim žiakom a ich
šikovnosti sa škola neustále zlepšuje
a snaží sa vytvoriť čo najlepšie podmienky na rozvoj ich talentov,“ uzatvára Pavol Bernáth.
-mš- Foto: ZŠ A. Dubčeka

Súčasný kolektív učiteľov ZŠ A. Dubčeka
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Deti z MŠ na Majerníkovej 11
si vyberali povolanie

Vďaka projektu sa deti môžu zoznámiť s rôznymi povolaniami

N

ávšteva jedného z bratislavských nákupných centier mala pre deti z MŠ Majerníkova 11 edukatívny charakter.
Vzdelávacie podujatie Mestečko
povolaní je na Slovensku unikátnym projektom pre mladšie deti.
Je prezentovaný formou mesta,
v ktorom sa deti hrajú na pracujúcich dospelých.
Expozícia bola poskladaná do
niekoľkých samostatných domčekov – priestorov pripravených pre
výkon jednotlivých povolaní. Pro-

Mladí plavci v MŠ
Suchohradská

Š

portový výcvik plávania je
obľúbenou doplnkovou aktivitou vzdelávacieho programu materských škôl. Príležitosť
naučiť sa plávať, alebo sa v plávaní
zdokonaliť, neodmietlo ani 36 detí
z MŠ Suchohradská.
Materská škola takto deťom ponúka
možnosť aktívne sa hýbať, otužovať sa,
prežívať úspechy pri športe, poznávať
a hodnotiť svoje pokroky, rozvíjať samoobslužné návyky a vedie tým deti
k zdravému životnému štýlu. Ideálnym časom na výcvik sú teplejšie jarné
mesiace, aby sa deti s dosiahnutými

zručnosťami mohli pochváliť rodičom
na kúpaliskách a dovolenkách, kde si
plavecké zručnosti upevňujú.
Aby plávanie deti zaujalo, používajú sa pri výcviku rôzne pomôcky,
napr. dosky, penové tyče, lopty, plávajúce hračky, ale najobľúbenejšia je
kĺzačka. Plavecký výcvik trvá spravidla 10 hodín a väčšina detí zvládne
výdych do vody, ponáranie pod hladinu, splývanie, skoky z okraja bazéna,
a tí pokročilejší už sami preplávajú
bazén na šírku.
-ab-; Foto: MŠ Suchohradská

stredníctvom hry a animátora sa deti
vo svojom meste stali predavačmi
v drogérii, poštármi, stavbármi,
energetikmi, zdravotnými sestrami,
lekármi, moderátormi a televíznymi
redaktormi, kaderníčkami, smetiarmi
a automechanikmi.
Vstupné bolo hradené z príspevku
na výchovu a vzdelávanie, ktorý je
určený pre deti, ktoré majú jeden
rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky.
-ab- ; Foto: MŠ Majerníkova 11

Študenti z Tilgnerky excelujú v biológii

M

edzinárodné úspechy žiakov Spojenej školy Tilgnerova 14 dokazujú, že
prírodné vedy i štúdium cudzích
jazykov majú v tejto škole vysokú
odbornú úroveň. Príkladom sú
dvaja talentovaní študenti Miloslav
Mišík z tercie A a Marek Piršel zo
septimy A, ktorí dosiahli významné
úspechy v biológii.
Ako informuje Nicol Rácová z oktávy A, 13-ročný Miloslav už tretí rok
reprezentuje školu na celoslovenskom
kole Biologickej olympiády v kategórii C. Na začiatku do tejto kategórie
podľa veku ani nepatril a mal byť
v nižšej kategórii, ale vedomosťami vynikal i nad staršími študentmi.
V minulom školskom roku obsadil 1.
miesto na celoslovenskom kole. Dostal
sa do výberu na medzinárodnú olympiádu, kde hlavným kritériom bolo vedieť spontánne a prirodzene odprezentovať svoju prácu v anglickom jazyku.
„Aj tu sa ukázala silná stránka našej
školy v jazykovej aj odbornej príprave,
pretože Milo, i keď bol mladší,
v konkurencii s 18-ročnými študentmi
www.karlovaves.sk

vyhral. Už onedlho, 17. júna, ide našu
školu reprezentovať do USA, na Genius olympiad,“ informuje o úspechu
svojho mladšieho spolužiaka Nicol.
Súťaž sa bude konať na State University of New York v Oswego. Aby
svoj výskum mohol zdokonaliť, podal
aj žiadosť na grantový program Talenty Európy. Práve v deň olympiády
sa dozvedel radostnú informáciu, že
získal 700 eur, ktoré chce použiť na
zakúpenie fotopascí a búdok.
Podobný úspech dosiahol aj Marek,
ktorý sa už štvrtý rok venuje makrozoobentosu, a školu reprezentoval už
v mladom veku na biologickej olympiáde i na súťaži Amavet. „Po dvojročnej prestávke spôsobenej štúdiom
na gymnáziu v Neuesiedli (Rakúsko) sa v tomto školskom roku vrátil
a hneď na celoslovenskom kole Biologickej olympiády v kategórii A získal 3.
miesto. Vybrali ho do užšieho výberu
a na základe obhajoby svojej práce
v anglickom jazyku postúpil na medzinárodnú súťaž,“ uzatvára Nicol Rácová.
-mš-; Foto: Adriana Hlavinková

Ocenení žiaci,
zľava Miloslav Mišík a Marek Piršel
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Nové okná pre plaváreň
na Dlhých dieloch

P

riebeh rekonštrukcie plavárne v Základnej škole
Alexandra Dubčeka ukázal,
že je nevyhnutné už v prvej etape
prác nahradiť staré okná novými.
Neskoršia výmena až po ukončení
vnútornej rekonštrukcie bazéna
by bola komplikovaná a možné
poškodenia by ohrozili dokončené
dielo. Nové okná pomôžu zabezpečiť energetickú úspornosť a znížiť
prevádzkové náklady.
Zodpovedný projektant navyše

skonštatoval, že staré okná sú v havarijnom stave a ich výmena je nutným krokom pri ďalšom postupe
rekonštrukcie. Staré hliníkové okná
sa musia vybúrať spolu s oceľovými
rámami. Ide o šesť kusov veľkých zostáv s rozmermi približne 5 x 4,5 metra a päť kusov menších zostáv.
V čase uzávierky tohto čísla už
mestská časť podpísala zmluvu
s dodávateľom okien, ktorý by mal
dokončiť dielo do deviatich týždňov
od začiatku prác.
-ab-; Foto: MiÚ

Staré hliníkové okná sú v havarijnom
stave a musia ich nahradiť novými

Deti pomáhali pri obnove
kútika na podporu biodiverzity

P

edagógovia a žiaci zo ZŠ
Alexandra Dubčeka sa spolu
s pracovníkmi a dobrovoľníkmi z Bratislavského regionálneho
ochranárskeho združenia (BROZ)
podieľali na obnove hmyzieho hotela v areáli na Majerníkovej. Po
troch rokoch bol pre nepriazeň
počasia, ale aj vandalizmus v zlom
stave.
Hmyzí príbytok zrekonštruovali
tak, aby tam znova mohli bývať niektoré samotárske druhy hmyzu – včely, čmeliaky, lienky a iný užitočný
opeľujúci hmyz. Ide o konštrukciu
z dreva, vyplnenú rôznymi druhmi
prírodných materiálov ako sú drevo,
duté stonky rastlín, slama, šišky, tehly a iné prírodné prvky. Všetok tento

hmyz je nenahraditeľný pre záhrady.
Bez nich by rastliny, kríky a stromy nezarodili a tzv. škodcovia by sa
premnožili. Niektoré deti si vyrobili
aj malé prenosné hmyzie domčeky
v plechovkách od kávy, ktoré si môžu
dať doma na balkón alebo do záhrady.
Okrem domčeka pre hmyz, deti okopali a zamulčili jedlé kríky, ktoré sú
vysadené v tomto malom záhradnom
kútiku. Sú tu kríky egrešov, ríbezlí
a mladých stromov višní, ktoré deti
pripravili na prichádzajúce horúce dni,
aby zachytávali čo najviac vlahy.
Akcia v areáli sa uskutočnila s podporou Bratislavského samosprávneho
kraja, programu LIFE a mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves.
-ln-; Foto: MiÚ
Hmyzí hotel inštalovalo
v areáli ZŠ Alexandra
Dubčeka občianske
združenie Živica v rámci
projektu Mestské včely
v roku 2016

Deti z MŠ
Adámiho
pravidelné
športovanie
milujú

P

redškoláci z MŠ Adámiho
11 zažili vo štvrtok 9. mája
výnimočný deň. Pred zrakmi svojich rodičov predviedli, čo sa
naučili na pravidelných tréningoch
v Športovej hale (ŠH) Mladosť. Deti
si zabehali, zacvičili a zatancovali.
Dostali rovnaké tričká a na záver aj
medaily za predvedené výkony.
„O deťoch sa hovorí, že málo športujú. O našich deťoch sa to povedať
nedá. Vďaka celoročnému projektu
v spolupráci s občianskym združením
Sportujsnami vedieme predškolákov
ku každodennému športovaniu. VyK ARLOVESKÉ NOVINY

Deti boli za výkony
odmenené medailami
vrcholením celoročného úsilia je
Olympiáda materských škôl, ktorú
naša MŠ minulý rok vyhrala,“ hovorí
učiteľka triedy Medvedíkov Zuzana
Javorová.
Podľa jej slov deti prichádzajú na
cvičenie už pripravené, v ruksakoch
majú zbalený cvičebný úbor, obuv
a pitný režim. Tréningy bývajú raz
do týždňa predpoludním v špeciálnej tanečno-gymnastickej telocvični
v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste

v Bratislave.
Tréneri s deťmi cvičia základy gymnastiky, využívajú hudbu pri prvkoch
tanečnej prípravy, a tiež relaxačné či
strečingové cvičenia. Rozvíjajú tým
u nich rýchlosť, silu, dynamiku,
obratnosť a orientáciu v čase a priestore. Záujem detí a radosť z pohybu
podnecujú aj pomocou zábavných
súťaží.
„Športovanie učí deti sebadisciplíne, vlastnému poznaniu, sebare-

flexii, k schopnosti vedieť odhadnúť
svoje sily, k odhodlaniu sám seba
prekonať či nevzdávať sa po neúspechu, ale prispieva aj k zlepšeniu
obranyschopnosti a odolnosti ich
organizmu,“ uzatvára Zuzana Javorová.
Športový výcvik bol hradený
z príspevku na výchovu a vzdelávanie, ktorý je určený pre deti pred
plnením povinnej školskej dochádzky.
-mš-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Púpavová sa
pýši najkrajším
vnútroblokom

Z

amestnanci miestneho úradu
po obhliadkach zvolili práve
tento vnútroblok za najkrajší v Karlovej Vsi. Aj takýto príjemný dosah môže mať práca, ktorá
je pre niekoho evidentnou záľubou
a vášňou.
Robiť veci poctivo, aj keď sa nikto
nepozerá, pre potešenie všetkých. Aj
týmto heslom sa pravdepodobne riadia
obyvatelia vnútrobloku na Púpavovej
za OD Centrum. „Vnútroblok je
úhľadný, upravený, plný vysadených
kríkov a kvetinových záhonov. Treba zdôrazniť, že obyvatelia sa oň
starajú sami, bez akejkoľvek pomoci
mestskej časti,“ prezradila vedúca
referátu životného prostredia Halina
Trubínyiová. Pridanou hodnotou sú
upravené balkóny, z ktorých vykúka
početná zeleň.
-ab-; Foto: MiÚ

Posledné voľné kvetináče
na adopciu

V

äčšina adoptívnych kvetináčov už má svojich patrónov. Niektoré z nich však
stále čakajú na milovníkov kvetov,
ktorí im dajú trochu lásky.
Opustené kvetináče sa po spustení
akcie Adoptuj si kvetináč premenili
na ozdobu chodníkov. Stačilo málo
a výzvy sa chopili ľudia, ktorí majú
pre krásne kvety slabosť. Rýchlo sa
obsadili kvetináče na Púpavovej,
Jurigovom námestí, Ladislava Sáru
alebo pri OD Centrum na Borskej.

www.karlovaves.sk

Rozdané kvety sú už v plnom rozkvete.
Ak ste prechádzajúce výzvy
prehliadli alebo o adoptívnych kvetináčoch počujete prvýkrát a mali by
ste záujem starať sa o jeden z nich,
stále máte možnosť. Zopár voľných
kvetináčov sa nachádza na Dlhých
dieloch, konkrétne na Pribišovej ulici. Svoj záujem ohláste na e-mailovej
adrese kvetinac@karlovaves.sk alebo
lucia.gasparova@karlovaves.sk.
-ab-; Foto: MiÚ
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Zlepšujeme prostredie
na Dlhých dieloch

Rozhodnite
o Jurigovom námestí

P

V letných mesiacoch sa stáva betónová plocha extrémne rozhorúčeným
priestorom

B

ratislavský
samosprávny
kraj pomôže Karlovej Vsi
sumou 10-tisíc eur. Pôjdu na
podporu životného prostredia – na
revitalizáciu zelene na pešej zóne
Pribišova a na doplnenie zelene
pri cestách. Rôzne druhy rastlín by
mali pomôcť zachytávať zrážkovú
vodu a podporiť tak príjemnú
mikroklímu najmä počas blížiaceho sa leta. Negatívne prejavy zmeny
klímy sú totiž mimoriadne výrazné
práve v tejto časti Karlovej Vsi.
Dokazujú to aj výsledky z interaktívnej pocitovej mapy obyvateľov.
Jedna časť aktivít sa bude realizovať
vo vnútrobloku obytných a verejných
budov v exponovanom centre sídliska
medzi ulicami Pribišova a Ľ. Fullu.
Druhá časť aktivít, ktorá pozostáva
z doplnenia zelene pri komunikáciách,
sa bude realizovať na uliciach Beniakova a Veternicová.
Plocha na pešej zóne Pribišova je
dnes z veľkej časti plne vydláždená.
Zelene je tam veľmi málo a v letných
mesiacoch sa stáva betónová plocha medzi dvoma radmi panelových
domov extrémne rozhorúčeným
priestorom. Nahromadeným teplom
znepríjemňuje pobyt nielen vonku,
ale aj vo vnútri bytových domov.
Keď prší, dážď samovoľne steká
z terénu po nepriepustných plochách
a vyšliapaných chodníkoch až do
kanalizácie. Voda zo striech a zo
striešok podzemnej garáže steká na
chodníky a pod konštrukcie objekK ARLOVESKÉ NOVINY

tov, kde z nevyužitej vody vznikajú
kaluže.
Aké opatrenia sa pripravujú?
- revitalizácia plôch zelene vo
vnútrobloku vybudovaním záhonov
s funkciou zadržania a postupnej infiltrácie zrážkovej vody tzv. dažďových
záhrad a záhonu s pôdopokryvnými
trvalkami;
- zastavenie odtoku dažďovej vody
z nepriepustných vychodených plôch
chodníkov uložením dlažby z prírodného kameňa;
- výsadba stromoradia pri lavičkách,
ktoré lemujú detské ihrisko;
- doplnenie drevín do kvetináčov
na vydláždenú plochu s cieľom oživiť
betónové plochy a vytvoriť tienenie;
- zazelenenie múrikov a kovových
konštrukcií pomocou samopnúcich
a ovíjavých rastlín.
Pôvodným zámerom bolo zvýšiť
podiel mobilnej zelene najmä v okolí
fontány, avšak statický posudok túto
možnosť vylúčil. V podzemí sú totiž
garáže. Preto mestská časť hľadá iné
riešenia. Jedným z nich by bolo zapnutie fontány počas letných nocí.
Nasýtenie vzduchu vodnými parami
by mohlo mať dlhodobejší ochladzujúci účinok.
Koncom minulého roka Karlova
Ves požiadala o grant aj Prvú stavebnú sporiteľňu. V prípade úspešnej
žiadosti peniaze pôjdu na doplnenie
revitalizácie vnútrobloku medzi ulicami Pribišova a Ľudovíta Fullu.
-ln-; Foto: MiÚ

ripravovaná postupná premena Jurigovho námestia sa
nemôže zaobísť bez zapojenia
názorov a podnetov tamojších obyvateľov. K budúcej podobe námestia sa môžete vyjadriť na stretnutí
27. júna o 17.30 h v Karloveskej
knižnici.
Stretnutie priblíži problematiku
adaptácie tohto verejného priestoru
na zmenu klímy, ktorej výsledkom
by mal byť príjemnejší pobyt na
námestí aj počas horúčav. Pracovníci
samosprávy na stretnutí predstavia
priebežné výsledky zistení z prieskumov a dotazníka, ako aj možnosti rôznych ekologických opatrení,
ktoré by sa na námestí mohli realizovať. Pôjde napríklad o úpravy,
ktoré umožnia lepšie hospodárenie
s dažďovou vodou.
Odborníci z oblasti rozvoja mesta sa s obyvateľmi stretli už koncom mája. Na spoločnej prechádzke
spolu hovorili o tom, ako námestie
fungovalo kedysi, aj ako ho zlepšiť
a oživiť, aby vyhovovalo súčasným
požiadavkám. Svoje názory na

súčasný stav a potenciál priestoru
námestia odovzdali mnohí obyvatelia aj prostredníctvom dotazníka.
Všetky podnety od obyvateľov budú
odborne spracované a stanú sa podkladom pre projektantov, ktorí pripravia návrh riešenia.
Koncom roka bude návrh premeny
námestia predstavený verejnosti, aby
sa mohla vyjadriť ešte pred finálnym
dopracovaním projektu. Aktivity
súvisiace s premenou Jurigovho námestia sa konajú v rámci projektu
DELIVER, o ktorom sa dozviete
viac na webstránke www.odolnesidliska.sk.
-ln-

Naša krajšia Karlova Ves
so 16 aktivitami

K

arlova Ves sa pravidelne
zapája do podujatia Naše
mesto. Je zamerané na
dobrovoľnú pomoc s úpravou
a čistením verejných priestorov. Do
aktivít počas tohto dňa sa v Karlovej Vsi plánuje zapojiť až 200
firemných dobrovoľníkov.
V piatok 7. júna sa na 16 stanoviskách stretnú ľudia, ktorí obetujú pracovný deň práci pre verejné
priestory Karlovej Vsi. Zväčša ide
o nátery ošúchaných plotov a herných
zostáv a čistenie stien od grafitov.
V pláne sú aktivity na detskom ihrisku medzi ulicami Pustá – Púpavová,
na Karloveskej 5, vo vnútrobloku na
Kresánkovej a vo vnútrobloku Nad
lúčkami – Beniakova. Firemní dobrovoľníci sa budú venovať aj ihrisku na školskom námestí pred ZŠ A.
Dubčeka, vo vnútrobloku na Matejkovej, Pod Rovnicami, na Levárskej
a vo vnútrobloku Hlaváčiková – Ve-

ternicová.
Okrem detských ihrísk sa nanesie
nový náter na plot okolo Materskej
školy na Suchohradskej a ošetrovacou kúrou prejde mobiliár parku
v rezidencii Kaskády. Veľkou výzvou bude revitalizácia areálu Karloveského športového klubu, kde sa
budú pripravovať miesta na budúce
osadenie nových lavičiek a plochy na
výsadbu rastlín.
Bez povšimnutia neostanú ani
denné centrá na Tilgnerovej, Lackovej a Pribišovej. V rámci projektu
by organizátori chceli zabezpečiť
generálne upratovanie vnútorných
aj vonkajších priestorov centra, čo
zahŕňa umývanie okien, kuchynskej
linky, utieranie prachu z nábytku
a vytepovanie stoličiek. Okolie centier je takisto potrebné zbaviť lístia
a iných nečistôt a upraviť rastliny
v kvetináčoch. Organizátorom podujatia je Nadácia Pontis.
-abwww.karlovaves.sk
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Ozdravný
pobyt seniorov
na Liptove

Č

arovná príroda stredného
Slovenska je balzam na
telo a dušu v každom veku.
Na prelome apríla a mája seniori z denného centra na Lackovej
zamierili do Liptovského Jána.
Rekreačný pobyt pravdaže nebol
iba o zdravotných procedúrach,
hoci tvorili podstatnú časť takmer
týždňového zájazdu. K zážitkom
prispeli dva autobusové výlety.
Najprv sa seniori vybrali spoznávať
krásy Oravy, konkrétne obec Leštiny,
ktorá sa môže pochváliť dreveným
artikulárnym evanjelickým kostolom z roku 1688. V roku 2008 bol
zapísaný do Zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO.
Historický výklad ozrejmil význam
bohato zdobeného interiéru, nástenných malieb a barokového oltára
s drevorezbou. Zaujímavý je aj tým,
že tu bol pokrstený Pavol Országh

Jednou z možností, ako tráviť zaslúžený dôchodok, je cestovať a spoznávať zaujímavé miesta na Slovensku
Hviezdoslav. Cestou späť nesmela
chýbať zástavka v dedinke Valaská
Dubová-Likavka v Jánošíkovej
krčme, kde chytili Jánošíka, a tak sa
stala symbolom zrady.
V Tatranskom národnom parku

si seniori vychutnali Žiarsku dolinu
s príjemnou prechádzkou k zachovalej zlatej bani a k salašu Žiar, kde si
v prostredí upraveného okolia, obydlí
pre chov oviec a koní, príjemne posedeli. Na spiatočnej ceste sa zastavili

v Smrečanoch, kde sa nachádza ďalšia
kultúrna pamiatka – kostolík s drevenou vežou.
-ab-; Foto: Katarína
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Roman Vadovič:
„Chcem si zachovať Jemen a Nigériu
v pamäti tak, ako som ich zažil ja,
ale také ich už asi nezažije nik.“

D

nes nie je pracovné pôsobenie v zahraničí ničím výnimočným. Bývalý režim však
nebol voľnému pracovnému trhu
naklonený. Dostať sa do zahraničia
sa podarilo iba skutočným odborníkom, aj to len s kusom šťastia. Karlovešťan Roman Vadovič mal počas
dlhoročnej hydrogeologickej práce
v Jemene a Nigérii možnosť spoznať
tamojšie kultúry, zvyky a mentalitu
miestnych.
Svoje rozprávanie v knihe začínate
symbolicky poľovníctvom, vašou
veľkou vášňou. O akých úlovkoch
ste snívali ako chlapec?
V časoch môjho chlapčenstva sa
u nás o lovení exotickej zveri v Afrike
a Indii vedelo len veľmi málo. Moje
prvé informácie boli z jedenásťzväzkového diela Alfréda Brehma Život
zvierat, kde sa pri popise zvierat, najmä pri veľkej lovnej zveri, zmieňuje
aj o ich love.
Poľovanie alebo lov je u nás kontroverzná téma. Čo sa v Nigérii lovilo
bežne, čo bola vzácnosť a čo, naopak, zakázané?
Nigéria je veľmi ľudnatá krajina.
Pôvodnej veľkej zveri je už veľmi
málo. Na severe, kde sme pôsobili,
ostala už iba v džu džu oblastiach. Sú
to územia, kde sa v minulosti odohrali
nejaké zlé veci. Mor, nejaké nešťastia

atď. Ľudia sa odsťahovali, iba fulbskí
kočovní pastieri nimi nakrátko prechádzali pri svojom každoročnom
okruhu za vodou.
Ja som poľoval, aby som zabezpečil
mäso. Mali sme na našej základni
vlastnú kuchyňu, ktorú mal na starosti náš lekár. Varil výborný miestny kuchár, ktorý predtým pracoval
v armáde, u Angličanov aj u Francúzov. Naučili sme ho variť slovenské
jedlá. Najdrahšia surovina bolo mäso.
Keď som priniesol dvestokilovú antilopu, alebo aj dve, bola to veľká pomoc pre mnohých.
Pitná voda je na Slovensku úplnou
samozrejmosťou. Ako ju vnímali
v Jemene a Nigérii?
My sme pracovali v územiach, kde
bol stav s vodou kritický. V horských
až vysokohorských oblastiach Jemenu sú obydlia ako orlie hniezda na
vrcholkoch hôr, pre bezpečnosť pri
prepadoch. Každá kvapka dažďa sa
zachytáva a šetrí na horšie časy. Takmer každý deň sa schádza do údolia
po vodu, často je to niekoľko stoviek
metrov prevýšenia. Vodu vynášajú trpezlivé somáriky v „sáfijach“
kožených vreciach.
Mádž volajú umelé vodné nádrže
v Jemene, akési bazény, do ktorých sa
zachytáva dažďová voda. Nájdete ich
v horských oblastiach, na dne úzkych
údolí. Sú to neuveriteľne dokonaVyvŕtanie studne tamojším
obyvateľom značne uľahčilo
život

lé vodárenské diela. Nik mi nevedel
povedať, ako sú staré, iba to, že sú tu
od nepamäti.
Videl som plochy, kde kvôli kátu
(alkaloid s miernym drogovým účinkom) ručne vyhĺbili šachovnicovo
rozmiestnené studne 15 m od seba,
hlboké 80 m a s priemerom do metra.
Chlap do nich liezol ako horolezec
komínom, chrbtom sa opieral o jednu
stenu, nohami o náprotivnú. Hĺbku
som meral na povraze, ktorý sa končil
vedrom z býčej kože alebo gumenej
duše, ktorú trpezlivo vyťahuje párik
somárikov. Do tejto hĺbky neprenikne nijaké svetlo, pri pohľade zo dna
vidíte otvor studne ako svetielko
s veľkosťou špendlíkovej hlavičky,
a to ešte musíte mať dobrý zrak.
Čo miestnym chýbalo k lepšiemu
životu? Bola to dostupnosť vody,
alebo niečo iné?
Na vidieku v osadách a dedinkách
žili zaužívaným spôsobom, ktorý
určovala predovšetkým príroda.
Prispôsobili sa jej. Ich život mal
určitý rytmus. Mnohí si asi neuvedomovali, že by to mohlo byť aj inak. Vo
veľkých a väčších mestách bol život
ako inde vo svete. Niekde bohatý,
inde zasa chudobný.
Cítili miestni prístup k vode, ku
ktorému ste dopomohli aj vy, ako
radikálnu zmenu v dennom režime?
Určite. Vrty sme sa snažili umiestniť čo najbližšie k dedine. Voda
z našich studní sa púšťala kohútikom
z veľkých nádrží umiestnených na
stĺpoch v šesťmetrovej výške a bolo
jej vždy dostatok.
Čo považujete za najexotickejšie
jedlo, aké ste ochutnali, a čo Vás
prekvapilo v oblasti gastronómie?
Strava je dosť jednotvárna, aby
mala nejakú chuť, pridávajú množstvo
ostrej chute zo silne pálivých feferónok. Špecialitou severnej Nigérie je
„suja“ alebo „tsira“. Je to tak trochu
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obdoba našej živánskej, ale z tenkých
plátkov hovädzieho mäsa napichnutých pozdĺžne na tenké drievka.
Čo bol pre vás najväčší kultúrny
šok v Jemene a Nigérii?
Myslím, že nijaký, vedel som, kam
idem, mal som aj dosť naštudované,
najmä o islame. Všetko, čo tam bolo
nezvyčajné, som si vedel vysvetliť.
Ako ste sa učili miestne jazyky?
Už dávno pred odchodom na túto
cestu som sa venoval arabčine. Bolo
to iba z ťažko dostupných učebníc,
a nebola to žiadna sláva. Pomohlo
mi to však v Jemene. Dosť skoro sme
zvládli jednoduchú arabčinu, potrebnú pri vŕtaní a v bežnom živote. Zo
začiatku to boli skôr iba slová. Hore,
dole, rovno, rýchlo, pomaly, kľúč,
zápalky, kladivo, číslice atď.
Predpokladám, že sledujete vývoj v Jemene a v Nigerii aj
teraz. Do akých krajín by ste sa
teraz vrátili, kam sa posunuli?
U nás je málo informácii, aj tie sú
skreslené. Isté ale je, že situácia sa
podstatne zhoršila, bojuje sa, je hlad
a množstvo problémov. Chcem si
zachovať tieto krajiny v pamäti tak,
ako som ich zažil ja, ale také ich už
asi nezažije nik.
Ako sa líši európsky život v meste
a na dedine, v porovnaní s africkým
mestom a dedinou v buši?
Aj v Európe sa mestá líšia. Život je
rýchly, všade ide o peniaze, tie treba
získať za každých okolností, legálne
aj ilegálne. Iné počasie tam umožňuje bezdomovcom prespať hocikde,
mládež spí na frekventovaných chodníkoch na kartónovom papieri aj cez
deň. V mestách sú tam už supermarkety. V Nigérii ostali dediny, aké boli.
Ale podľa mňa aj tam si žijú svojím
tradičným pokojnejším životom.
-ab-; Foto: kniha Roman Vadovič
– 13. rovnobežka, SPN 2013
www.karlovaves.sk
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Karloveský majáles s bohatým
programom pre všetkých

V

ystúpenia
karloveských
či hosťujúcich súborov
a skupín, tanečná párty,
zábavný program pre deti či stredoveký dobový tábor. To všetko
mohli vidieť a zažiť návštevníci
tradičného karloveského majálesu v sobotu 18. mája v Parku SNP
v Líščom údolí. Hlavným ťahákom
bola známa slovenská skupina
Gladiator.
Kultúrny program sa začal popoludní speváckymi a tanečnými
vystúpeniami karloveských detských
folklórnych súborov Čečinka a Dolina. Po nich sa predstavili predstavitelia najstaršej generácie Karlovešťanov
– spevácky súbor Senioranka. Šermiarske vystúpenie predviedlo karloveské občianske združenie Gaston.
Na svoje si prišli i najmenší
návštevníci vďaka hudobno-zábavnému projektu pre rodiny s deťmi
PACI PAC. Svoje umenie predviedli

www.karlovaves.sk

aj Mažoretky Cordis. Návštevníkov
majálesu nepochybne potešili aj latinskoamerické tance tanečnej školy
La Dansa School. Prezentáciou bojového umenia zaujali návštevníkov
aj mladí taekwondisti zo zoskupenia
Ryong Taekwondo.
Bubnová šou skupiny JAMADAN
predznamenala hlavného účinkujúceho tohtoročného majálesu, poprednú slovenskú hudobnú skupinu
Gladiator. Tá je na scéne 30 rokov
a v Parku SNP zahrala svoje najväčšie
hity. Potom už Líščie údolie patrilo
záverečnej tanečnej párty DJ Drozdo
& Demex.
I keď sa kultúrny program začal až
popoludní, návštevníci mali celý deň
k dispozícii tradičné stánky s občerstvením a kulinárskymi špecialitami,
no a samozrejme kolotoče. Verejnoprospešné služby Karlova Ves pripravili obľúbenú prezentáciu a jazdu
na údržbovej technike. Možnosť za-

jazdiť si na kosačke či traktore využilo
množstvo detí, ale i zopár rodičov.
Karloveské občianske združenie
Gaston, ktoré sa venuje rekonštrukcii
života v 12. storočí so zameraním na
rytiersku rehoľu templárov, predstavilo návštevníkom stredoveký tábor,
dobový nábytok, odevy a zbrane či
remeslá. Nechýbali ani šermiarske
vystúpenia, detská aréna a dobové
rodinné dielne. Novinkou bol ručne
poháňaný drevený kolotoč.
V stane mestskej časti viacerí Karlovešťania využili možnosť stretnúť sa
s miestnymi poslancami či so starostkou pri káve. Veľký záujem bol aj
o novú mobilnú aplikáciu, ktorú
v stane mestskej časti zástupca
spoločnosti, ktorá aplikáciu vyvinula, nielen bezplatne nainštaloval do
ich mobilného zariadenia, ale ich aj
oboznámil s jej funkciami.
V stánkoch Zelená pre Karlovu Ves
a BROZ sa návštevníci dozvedeli viac
o projektoch PERFECT a DELIVER,
o zelenej infraštruktúre a o ohrozeniach zo zmeny klímy, strate biodiverzity a čo robí v týchto témach Kar-

lova Ves. Deti si mohli odniesť domov
malý kvetináč so zasadenými bylinkami a dozvedeli sa viac čo znamená
prírode blízka údržba zelene v meste.
Novinkou boli tiež ekobrigádnici, ktorí návštevníkom vysvetľovali
dôležitosť ekologického životného
štýlu v majálesových triediacich staniciach. Pre malých i veľkých boli
prichystané čerstvé jabĺčka úplne zadarmo až do ich zjedenia.
Podujatím sprevádzal moderátor
Binďo pod hlavičkou partnera podujatia – Rádia VIVA.
Po prvý raz bola počas majálesu
otvorená aj Karloveská knižnica na
Jurigovom námestí. Návštevníkom
ponúkla susedskú burzu, ale aj ryteckú dielňu, kde si mohli vyskúšať
najzaujímavejšie linorytecké a drevorytecké techniky. Súčasťou sprievodného programu majálesu bola tiež
vernisáž výstavy – 100 rokov skautingu v Bratislave, ktorá sa uskutočnila
ešte 15. mája v priestoroch miestneho
úradu na Námestí sv. Františka.
-mš-; Foto: MiÚ
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Kultúrne a športové leto
sa otvára už 22. júna

K

omorné a folkové koncerty,
cvičenie s Karloveským
športovým klubom vo
Vodárenskej záhrade či Filmové
leto v Líščom údolí. To všetko sú
obľúbené aktivity Karloveského
kultúrneho a športového leta, na
ktoré sa môžete tešiť i tento rok.
Tohtoročná dramaturgia však
prináša aj niekoľko noviniek. Jednou z nich je aj skorší začiatok
kultúrneho leta, ktoré štartuje už
v sobotu 22. júna podujatiami na
viacerých miestach celej Karlovej
Vsi. Otvorenie kultúrneho a športového leta bude moderovať Petra
Hüblová.
„Prvýkrát sme pre Karlovešťanov
a ich priateľov pripravili veľké celodenné oficiálne otvorenie Kultúrneho a športového leta v Karlovej Vsi.
Aj týmto podujatím chceme vytvoriť
priateľskú klímu a lepšie podmienky
na spoluprácu medzi jednotlivými
komunitami a ich plynulé zapojenie do aktívneho lokálpatriotizmu
a verejného života,“ prezradila vedúca Oddelenia kultúry Adriána Majka.
Milovníci kvalitnej hudby sa môžu
tešiť na prvé dva komorné koncerty
v Botanickej záhrade. O 10.00 h sa
predstavia študenti a žiaci Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka (ZUŠ). Hudobné zoskupenia
sa predstavia rôznymi skladbami
v štýle džez, pop a latino. Po vystúpení
ZUŠ zaspieva o 11.00 h svoje piesne
známe z éteru speváčka a skladateľka
Janais. Predstaví aj najnovšie skladby z jej posledného štvrtého albumu
Ilúzie.
Prvý tohtoročný folkový koncert
u Marka Twaina o 17.00 h sa pone-

sie v znamení hudby skupiny Jednofázové kvasenie.
Obľúbené cvičenia s Karloveským
športovým klubom vo Vodárenskej
záhrade sa začnú popoludní o 16.00
h autogramiádou športových osobností a zároveň cvičením pre všetky aktívne mamičky Strollering. O
17.00 h ho vystrieda ZUMBA a o
18.00 h Zdravý chrbát, cvičenie, vďaka ktorému sa zbavíte bolesti chrbta
a zregenerujete sa (treba si priniesť
podložky na cvičenie).
Na tradičné aktivity prvého dňa
kultúrneho leta budú nadväzovať
podujatia na Kultúrnej križovatke
v Kontajneri Riviéra. Od 10.00 do
22.00 h si návštevníci budú môcť
posedieť pod už legendárnou morušou
a odhaliť ďalší strom a jeho tajomstvá.
Pre deti je pripravený program workshopov a kreatívnych tematických
dielničiek.
V Karloveskom centre kultúry
bude možné navštíviť Zónu lokálnych
potravín a predajcov spojenú s diskusiou. V čase od 10.00 do 17.00 h sa
tam budú predávať farmárske dobroty.
Na diskusiu s Petrom Wetzlerom,
zakladateľom blogu a filozofie
Lokálžrawetz na Slovensku sa môžete
tešiť od 14.00 do 16.00 h. Témou diskusie budú Zdravé lokálne potraviny
– ako na to? V cene vstupného tri eurá
je aj ochutnávka dobrôt z poctivých
lokálnych potravín. Prihlásiť sa treba
na rezervacie@karlovaves.sk.
Ihrisko pri Karloveskom centre kultúry poskytne svoj priestor
medzi 10.00 – 14.00 h recyklovaniu
a čítaniu s rodinnými centrami. Deti
s rodičmi si tu budú môcť vďaka projektu Tvorivé recyklovanie v spo-

22. 6. 2019
Otvorenie
festivalu
Karloveské kultúrne
a športové leto
˩˦˧˨ˣ˩ˢˡ͏
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V botanickej záhrade vystúpi v rámci otvorenia leta ZUŠ J. Kresánka a Janais
lupráci s RC Dlháčik a RC Klbko
vytvoriť z látok a rôznych už nepotrebných materiálov unikátny obraz.
Pri Fontáne rodiny, ktorá sa nachádza za KCK, sa bude v čase od
10.00 do 18.00 h konať burza platní
a o 17.00 h tanečný workshop s Karloveským tanečným centrom a Gramophon Brothers. Milovníci romantiky budú mať možnosť zatancovať si
a naučiť sa novým tanečným krokom
pri večernej svietiacej fontáne. Atmosféru umocní hudba zo šelakových
platní v podaní originálneho dua
Gramophon Brothers.
Pri príležitosti otvorenia kultúrneho leta vznikne z parkoviska za
Kostolom svätého Michala archanjela
Malý trh pri kostole. Na tento deň sa
vyprázdni od áut a od 10.00 do 22.00
h sa zmení na zónu lokálnych potravín a predajcov.
Karloveská knižnica pripravila na celú sobotu od 10.00 do 19.00
h obľúbenú burzu kníh v knižnici.
Návštevníci knižnice sa môžu o 17.30
h tešiť na čítačku s Petrom Balkom.

ˀ˔˟͏˧˥˛ˣ˥˜˞ˢ˦
˧ˢ˟˘
˦˩ʡˀ˜˖˛˔˟˔ʴ˥˖
˛˔ˡ˝˘˟˔
ʿˢ˞̳˟ˡ˜ˣ˥˘˗˔
˝˖ˢ˩˜˔

ʾ˔˥˟ˢ˩˘˦˞̳˞ˡ˜μˡ˜˖˔
ʵ˨˥˭˔˞ˡ̿˛ʟ̿͝˧˔͝˞˔
˝˭̳˛˥˔˗˘

ʶ˩˜͝˘ˡ˜˘˩ˢˉˢ˗̳˥˘ˡ˦˞˘
Film Trhlina
˩ʿ̿Ρ͝ˢˠ̬˗ˢ˟̿
a mnoho
͟˔˟Ρ˜˘˛ˢʔ

Vstup bude voľný. Ak sa chystáte na
dovolenku a chýba vám letné oblečenie, doplnky a čítanie za susedské
ceny, príďte si od 10.00 do 16.00 h
nakúpiť, občerstviť sa, porozprávať
a zabaviť na tradičnú Susedskú burzu.
Treba sa prihlásiť na tatiana.carova@
gmail.com.
Zakončením prvého dňa Karloveského kultúrneho a športového
leta 2019 bude premietanie slovenského filmu Trhlina o 21.30 h,
ktorým odštartuje obľúbené Filmové
leto v Líščom údolí. Jeho lesné prostredie pozýva vychutnať si túto dlho
očakávanú adaptáciu knihy Jozefa
Kariku o tajuplnom až mystickom
príbehu, ktorý živia konšpirácie
o miznutí ľudí v tribečských lesoch.
Už tradične bude pre divákov pripravené občerstvenie, ale aj deky
a repelenty.
Ak máte záujem o zapojenie sa do
tohto podujatia a chcete byť súčasťou
a inšpiráciou pre ostatných, ozvite sa
na adriana.majka@karlovaves.sk.
-mš-; Foto: MiÚ

ʾˢˡ˧˔˝ˡ˘˥˅˜˩˜̻˥˔
ʾ˨˟˧͌˥ˡ˔˞˥˜μˢ˩˔˧˞˔

KCK
ʹ˔˥ˠ̳˥˦˞˘˩͏˥ˢ˕˞ˬʟ˗
˜˦˞˨˦˜˔ʟ˧˩ˢ˥˜˩̻˗˜˘˟ˡ
˘ʟ
˥˘˖ˬ˞˟˨˝˘ˠ˘˦˥ˢ˗˜ˡ
ˡ͏ˠ˜˖˘ˡ˧˥˔ˠ˜

ʹˢ˟˞ˢ˩͏˞ˢˡ˖˘˥˧
u Marka Twaina

ʾˢˠˢ˥ˡ̻˞ˢˡ˖˘˥˧ˬ
˩˕ˢ˧˔ˡ˜˖˞˘˝˭̳˛˥˔˗˘
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Vítame Riška a Haničku

Z policajného
zápisníka

158

máj 2019

• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči doposiaľ
neznámemu páchateľovi, ktorý 6. mája v čase od 17.10 h do 17.35 h na
parkovisku pred predajňou Kaufland v Mlynskej doline odcudzil zo zaparkovaného vozidla zn. Hyundai bez použitia násilia koženú pánsku tašku čiernej farby v hodnote 80 eur, v ktorej bol 2,5 roka starý notebook
v zostatkovej hodnote 700 eur a rôzne listinné dokumenty, čím spôsobil
poškodenému celkovú škodu krádežou vo výške 860 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči doposiaľ
neznámemu páchateľovi, ktorý 15. mája približne o 12.45 h vošiel bez
použitia násilia cez bočné dvere do priestorov podniku na Botanickej
ulici, pričom z barového pultu z kasy pod výčapným pultom bez použitia
násilia odcudzil finančnú hotovosť v nezistených bankovkách s rôznou
nominálnou hodnotou. Páchateľ tým spôsobil poškodenej spoločnosti celkovú škodu krádežou vo výške najmenej 1200 eur.
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Rodina Očovanová má od 24. apríla nového člena. Je ním malý Riško
s mierami 3660 g a 51 cm. Veľmi sa z neho teší jeho veľký brat Ondrík, tato
Peťko a mama Katka. V posledný marcový deň priniesol bocian mame Katke
a otcovi Adamovi malú Haničku Beňovú s mierami 50 cm a 3060 g. Obidvom
malým Karlovešťanom prajeme život plný zdravia, šťastia a lásky.
Aj v tomto roku sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi ratolesťami. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťatkom (je na vás, či iba dieťa, alebo aj s rodičmi) do 12. júna e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite pripísať svoje meno a priezvisko
a meno dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame do života deti narodené v apríli,
máji a júni.
-mšRiško

Hanička

LISTÁREŇ
Listáreň: Oprava schodiska a dlažby pri knižnici
Keďže schodisko vedúce na nadchod smerujúci k poisťovni Allianz po ľavej
strane Karloveskej knižnice je v kritickom stave, ktorý ohrozuje zdravie užívateľov, treba ho opraviť. Aj dlažba pred knižnicou by si zaslúžila aspoň výmenu
a doplnenie chýbajúcich dlaždíc. Všetci obyvatelia Karlovej Vsi máme záujem,
aby bola naša lokalita pekná a hlavne bezpečná.
Eva Vlková
Odpoveď miestneho úradu:
Zamestnanci miestneho úradu vedia o stave spomínaného schodiska
a citlivo vnímajú potreby občanov na zachovanie bezpečnosti verejných komunikácii. V prípade tohto schodiska a dlažby mestská časť oslovila magistrát
hlavného mesta, ktorý je ich správcom, s požiadavkou na ich sanáciu. Magistrát si je vedomý, že prístup ku komplexu KOTVA je zaradený do jeho majetku
a upozornenie na kritický stav vníma ako oprávnené. Magistrát prisľúbil riešenie havarijného stavu v oboch prípadoch a schodisko, ako aj dlažbu, zaradil do
svojho plánu opráv.
-ab-

Máte záujem o prenájom
altánku alebo toaliet v Parku
SNP v Líščom údolí?
JÚN - AKTUALITY
Mažoretky - kurz
od 6. 6. 2019

Poníci 20. 6. 2019

Letné prázniny
1. 7. – 31. 8. 2019
Zmena programu vyhradená. Aktuálne informácie a prihlasovanie sa na aktivity
nájdete na www.klbko.sk.
Kontakt:RC Klbko, Lackova 4, 841 04 Bratislava, +421 948 148 379, klbko.centrum@gmail.com

www.karlovaves.sk

Kontaktujte miestny úrad na číslach
02 707 11 181 alebo 182
RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov. Doprava zabezpečená, 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
Kúpim dom v Karlovej Vsi. Tel.: 0950 870 988
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Majster sveta Milan Beliansky
dokazuje, že vek je iba číslo

Regenerácia trávnika
futbalového ihriska
na Patrónke

P

ríprava na jarnú časť sezóny
nie je iba záležitosťou športovej výkonnosti. Kvalitu
hry výrazne ovplyvňuje aj hrací
povrch. Futbalisti po zime veľmi
dobre vedia, o čom je reč. Treba
odstrániť nedostatky, ktoré vznikli
v jeseni a najmä počas zimných mesiacov.
Zanedbanie starostlivosti o trávnik
po roztopení snehu na konci mrazov

býva pre trávnik zničujúce. Trávnik
na Patrónke preto prešiel poctivou regeneráciou, ktorá pripravila mládeži
vhodné tréningové podmienky.
Nevynechala sa vertikutácia trávnika, teda plytké prevzdušnenie jeho
vrchnej vrstvy, vďaka ktorej sa zlepší
prístup vzduchu, tepla a svetla. Potom
sa redšie časti dosiali trávnou zmesou,
trávnik bol prihnojený a dosypaný
pieskom.
-ab-; Foto: MiÚ

Majster sveta Milan Beliansky (v strede)

A

ni sedemdesiatnici nepatria v atletike do starého
železa. Karlovešťan Milan
Beliansky ziskom zlatej medaily
na Halových majstrovstvách sveta
veteránov v poľskom meste Toruň
rozšíril svoju bohatú medailovú
zbierku o ďalší cenný kov.
„Môj pobyt v dejisku Halových
majstrovstiev sveta v atletike veteránov v Toruni bol z rodinných dôvodov
veľmi krátky. Do Torune som pricestoval vo štvrtok 28. 3. a v piatok 29.
3. som už bol na štarte prvého z troch
semifinálových behov. Z každého
behu postupovali prví dvaja a zo
všetkých troch behov ďalší dvaja
s najlepšími časmi. V prvom semifinále štartovali všetci štyria favoriti
na titul, o čom svedčí fakt, že medzi
prvým a štvrtým bol rozdiel iba 0,08
sekundy. Ja som dobehol druhý
s časom 10,32 sekundy a postúpil
som priamo do finále. Finále bolo na
programe večer, preto som sa celý
deň venoval iba odpočinku a taktickej príprave na večerné finále,“
pre Karloveské noviny priblížil dianie
z prvej časti šampionátového programu
Milan Beliansky.
Podľa časov v semifinálových beK ARLOVESKÉ NOVINY

hoch a aj najlepších časov v aktuálnej
sezóne bolo zrejmé, že zisk medaily
je reálny, ale rozhodne nie zaručený.
„Povedal som si, že nezáleží na tom,
na akej priečke sa umiestnim, ale
chcel by som zabehnúť dobrý čas,
ideálne najlepší v sezóne. Preto som
bol na štarte veľmi pokojný a sústredený na to, aby som čo najskôr zareagoval na výstrel štartéra. To sa mi aj
podarilo a už na štarte som bol v čele
štartového poľa. Náskok pred súpermi som ustavične zvyšoval. Škoda, že
o poslednú prekážku som zakopol
kolenom odrazovej nohy a mal som
veľký problém, aby som nespadol,“
doplnil čerstvý majster sveta.
Napriek tejto kolízii zvíťazil
s náskokom 0,16 sekundy a stal sa
po druhý raz majstrom sveta. Jeho
radosť v cieli bola obrovská. S časom
10,15 sekundy vyrovnal slovenský
rekord, ktorý vytvoril v roku 2015
na Halových majstrovstvách ČR
v Prahe. Medailová ceremónia sa konala asi hodinu po finálovom behu.
S radosťou a hrdosťou si vypočul
slová našej hymny a prevzal si diplom
Majstra sveta a zlatú medailu.
-ab-; Foto: osobný archív
M. Belianskeho

Trávnik na Patrónke prešiel poctivou regeneráciou
Inzercia

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Celoročné
objednávky:
0905 240532

TENISOVÉ DVORCE A HALA,
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE
FUTBALOVÉ IHRISKO

Hodinové
objednávky:
0905 109378

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO
0905 240532

LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY

www.miso.ofirme.sk

Inzerujte a dajte o sebe vedieť
v našom mesačníku
CENNÍK INZERCIE – základné ceny
Plošná inzercia

Veľkosť strany

Cena

1/1
1/2
1/4
1/8
1/16

600 
300 
150 
75 
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)
www.karlovaves.sk
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