Miestny úrad je aj počas zhoršenej epidemiologickej situácie otvorený v štandardnom čase, svoju návštevu si však dohodnite vopred s konkrétnym zamestnancom telefonicky alebo e-mailom, kontakty sú zverejnené na karlovaves.sk.
Z dôvodu prevencie pracuje viacero pracovníkov z prostredia mimo úradu.
Návštevu Centra služieb občanom, ktoré je otvorené od pondelka do piatku,
nie je potrebné ohlásiť vopred.

Oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
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Jesenné opravy ciest

Mesto finišuje
s prácami na
modernizácii trate
Viac na s. 2

Spojená škola Tilgnerova

Na viacerých
miestach prebehla
oprava chodníkov
a ciest
Viac na s. 4

Tilgnerka dostane
k 50. výročiu
darček v podobe
ihriska
Viac na s. 8

Do opravy ciest pôjdu ďalšie milióny

K

arloveskou ulicou denne
prejdú stovky automobilov. Počas modernizácie
električkovej trate ju však poškodili stavebné mechanizmy. Aj preto
mesto v najbližšom období investuje do rekonštrukcie tejto dôležitej
cesty 4,5 milióna eur. Nový povrch
dostane úsek od Kuklovskej ulice
po zastávku MHD Nad lúčkami
v smere do centra mesta. Rovnako
bude opravený úsek v opačnom
smere do Dúbravky, konkrétne od
Jurigovho námestia po Kuklovskú.
„Po spustení električkovej trate
plánujeme dokončiť aj úsek od Svrčej
po Molecovu ulicu, a to obojsmerne.
Predpokladáme, že práce na oprave
povrchov spomenutých komunikácií
budú dokončené do 15. decembra,
pokiaľ práce nepreruší nepriaznivé počasie,“ doplnila informáciu
o plánovaných opravách hlavných
cestných komunikácií v Karlovej Vsi

hovorkyňa hlavného mesta Katarína
Rajčanová.
Tieto práce nadväzujú na kompletnú opravu Karloveskej ulice a Ulice

V smere do Dúbravky.
opravia úsek od Jurigovho
námestia až po Kuklovskú.

M. Schneidera-Trnavského v úseku
od Kuklovskej ulice po Harmincovu
ulicu v oboch smeroch.
-mš-; Foto: MiÚ

Diskusia poslancov
Považujete rekonštrukciu Karloveskej ulice v oboch smeroch za dôležitú?
Peter Lenč
(nezávislý)

Rekonštrukciu Karloveskej považujem za potrebnú a vítanú, aj v súvislos
ti s rekonštrukciou električkovej trate.
Viem, že bola plánovaná už skôr, ale
bolo rozumné počkať na ukončenie
prác súvisiacich s električkou a až po-
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tom obnoviť povrch vozovky, ktorý by
inak zničili ťažké mechanizmy.

Ján Horecký

(nezávislý)

Mesto investuje nemalé prostriedky do takých detailov, ako je výsadba
rastlín popri električkovej trati, preto
by bolo ťažko predstaviteľné, že by

hlavná cestná komunikácia na Karloveskej ulici ostala v súčasnom stave,
kde starý povrch cesty je ešte navyše
poškodený ťažkými mechanizmami
z rekonštrukcie električkovej trate.

Martin Vician

(Spolu – občianska
demokracia)

Obojsmernú

rekonštrukciu

Kar-

loveskej ulice považujem za kľúčovú
investíciu mesta Bratislavy, ktorá po
dlhých rokoch výrazne zlepší kvalitu
vozovky. Načasovanie na dokončenie DKR znamená, že už do konca
tohto roka Karlovešťania dostanú
kvalitnú električkovú MHD a zrekonštruovanú Karloveskú ulicu bez
dopravných obmedzení.
www.karlovaves.sk
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Mesto finišuje s prácami na modernizácii trate

P

osledné štyri týždne bez
električky! Cestujúci, ktorí
na cestu do práce či školy
využívajú električku na karloveskej
radiále, sa jej návratu už nevedia
dočkať. Podľa objednávateľa prác,
teda hlavného mesta, je potrebné ešte preložiť vysokonapäťové
káble v križovatke Molecova, zrekonštruovať kolektor na Moleco
vej, dokončiť nástupiská vrátane
mobiliáru či namontovať trakčné
vedenie. Dokončia práce na obrubníkoch a na trať položia vegetačný
kryt z rozchodníka.
„Od 15. októbra začneme prebe
rať stavbu električkovej trate vrátane
všetkých zastávok. Po nich bude
nasledovať kolaudácia. Prví cestujúci sa prevezú po zrekonštruovanej
radiále v pondelok 26. októbra.
V tento deň bude otvorený aj nadchod
na Botanickej, nadchod Kútiky vrá-

tane nových výťahov a integrované
zastávky na Molecovej a Záluhy. Po
spustení električky sa ešte do polovice
novembra urobia opravy prípadných
chýb a nedorobkov, ktoré však už
neobmedzia prevádzku električky,“
informovala o postupe odovzdávania stavby novej električkovej trate
Katarína Rajčanová.
Koncom leta a v septembri zhotoviteľ stavby električkovej trate
sprevádzkoval plynovod v križovatke Molecova a pokračoval vo
výstavbe pevnej jazdnej dráhy vrátane
nástupíšť. Ku koncu septembra tak
bola hotová celá pevná jazdná dráha
okrem časti pri zastávke bývalého
PKO a Lafranconi. Finišovalo
osádzanie stĺpov trakčného vedenia
a dokončovala sa rekonštrukcia stĺpov
verejného osvetlenia. Pokračovala tiež oprava lávok na Botanickej
a Tilgnerovej ulici. Na lávke Bota

Zlepšiť by sa mal aj
technický stav lávky
na Botanickej.

V septembri obnovili odbočenie z Botanickej na Devínsku cestu, čo z časti
zlepšilo dopravnú situáciu.
nická obnovovali celú pochôdznu
vrstvu, montovali nové mostné zá
very a čistili poškodené miesta. Tie
následne vybavili reprofilačnými materiálmi a antikoróznymi nátermi.
Kolabujúca doprava
Na extrémne dopravné zápchy na
Karloveskej v oboch smeroch budú
ešte dlho spomínať najmä cestujúci
v MHD. Vysoké denné teploty, slnko
pražiace priamo do preplnených
autobusov X5 či X33, vypnutá alebo
nefungujúca klimatizácia a na tvári
ochranné rúško. Tento obrázok jazdy
v hromadnej doprave cestujúcim
určite chýbať nebude. Katastrofálnu
situáciu rovnako zažívali aj vodiči.
Síce rovnako v rozsiahlych kolónach,
no bez potreby použitia rúška.
Situácia v doprave sa začala
zlepšovať na prelome augusta a septembra, keď mesto obnovilo najskôr

priame odbočenie z Botanickej na
Devínsku cestu, o pár dní z Karloveskej na Molecovu, a napokon aj
z Botanickej na Mlynskú dolinu pod
mostom Lafranconi.
„Na niektorých úsekoch sme na
Karloveskej a Molecovej v smere do
centra spustili pruhy pre autobusy.
Vďaka nim sa zmenšili meškania spojov X5 a X33 približne o polovicu. Plynulosť MHD je však do veľkej miery
závislá na rešpektovaní vyznačených
pruhov vodičmi individuálnej automobilovej dopravy. Aj preto boli na
uvedených úsekoch nasadené hliadky
mestskej polície, ktoré pomohli zlepšiť
situáciu. Prosíme obyvateľov o trpez
livosť,“ obracia sa na Karlovešťanov
hovorkyňa hlavného mesta Katarína
Rajčanová.
-mš-; Foto: MiÚ

Karloveské hody tento rok nebudú

K

arloveské hody, ktoré orga
nizuje mestská časť, boli
zrušené. Mali sa uskutočniť
v termíne 2. – 4. októbra. Dôvodom
sú pretrvávajúce práce na moder
nizácii električkovej trate v Karlovej Vsi, ale aj prísne protiepidemiologické opatrenia platiace pre
celú Bratislavu.
„Vyplnili sa neradostné očakávania, že na jeseň budeme opäť čeliť
rastúcemu riziku šírenia infekcie.
Hoci sme hodové slávnosti dlho pripravovali a prispôsobili program aj
miesta udalostí možným hrozbám,
museli sme pristúpiť k úplnému zrušeniu týchto podujatí. Tobôž, pokiaľ nie
www.karlovaves.sk

je obnovená premávka električiek, nie
je vhodné priťahovať do Karlovej Vsi
ďalších ľudí,“ myslí si starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
Organizátori zrušili Karloveské
hody aj pre nestabilnú situáciu a prísne
protiepidemické opatrenia. „Zdravie
ľudí je pre nás prvoradé. K hromadným podujatiam sa vrátime hneď,
ako to bude možné,“ uviedla vedúca oddelenia kultúry Adriana Majka
a dodala: „Včasným prijatím tohto
rozhodnutia sme zároveň zabránili
prípadným finančným stratám, ktoré
by mohli vzniknúť pri odkladaní
rozhodnutia o konaní podujatia.“
-mš-; Foto: MiÚ

Líščie údolie sa tento rok nezaplní
tisíckami návštevníkov obľúbených
Karloveských hodov.
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Budúce rozhodnutia samosprávy
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Dočkajú sa Karlovešťania
od mesta vybudovania
cyklotrasy v zátoke?

N

ekonečný príbeh! Tak sa
dá označiť postup zainte
resovaných inštitúcií v té
me vybudovania cyklochodníka
v úseku od Marka Twaina po Most
Lafranconi. Starostka Dana Čahojová dostala začiatkom leta za
jeden rokovací stôl zástupcov mesta
aj Univerzity Komenského. Tí sa
síce zhodli, že asfaltové prepojenie
vybudovať treba, no všetko zatiaľ
zostalo po starom. Starostka preto opäť upozorňuje, že uplynuli tri
mesiace, leto sa skončilo, a cyklisti
aj chodci musia po daždi naďalej
obchádzať kaluže plné vody.
Všetko stojí a padá na dohode s Univerzitou Komenského v Bratislave,
ktorá vlastní pozemky v zátoke.
Hlavné mesto potrebuje tieto pozemky pod budúcou cyklotrasou získať do
svojho vlastníctva. Bratislavský ma

gistrát tvrdí, že vec nezostala v zabudnutí a pracuje na nej.
„V súčasnosti sa finalizuje zoznam
nehnuteľností vhodných na zámenu.
Následne dôjde k príprave podkladov
potrebných pre uskutočnenie samotného majetkovo-právneho usporiadania vzťahov k dotknutým pozemkom.
Obe strany naďalej deklarujú záujem uskutočniť pripravovanú zámenu
v čo najkratšej dobe,“ informovala
hovorkyňa hlavného mesta Katarína
Rajčanová. Kedy sa materiál konečne
dostane na rokovanie mestského za
stupiteľstva, však mesto neuviedlo.
Stretnutie zástupcov hlavného mesta a Univerzity Komenského, už bez
účasti Karlovej Vsi, sa uskutočnilo 5.
augusta na pôde univerzity.
Cyklochodník chýba už roky
Cyklisti majú dve možnosti ako sa
dostať z Karlovej Vsi do mesta. Prvou

Nový cyklochodník by výrazne zlepšil prepojenie Karlovej Vsi
s nábrežnou promenádou.

je existujúca trasa popri botanickej
záhrade slalomom okolo autobusovej
zastávky a pomedzi piliere nadchodu. Môžu prejsť aj cez Karloveskú
zátoku. Tam ich však čakajú jamy
a po daždi aj kaluže blata. Túto lokalitu
využívajú okrem obyvateľov Karlovej

Vsi či Devína aj študenti z neďaleké
ho študentského domova Družba
a z Fakulty telesnej výchovy a športu.
Je aj prístupovou lokalitou k univerzitnej botanickej záhrade.
-red-; Foto: MiÚ
Inzercia
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Kolíznu dopravu na Kuklovskej chce mesto
riešiť s bytovým správcom

V

yhradené parkovanie pre
zdravotne
postihnutých
priamo na chodníku, niekoľko kontajnerov priamo na ceste, a k tomu maximálna rýchlosť
jazdy 30 kilometrov za hodinu.
Takto to dnes vyzerá v dolnej časti Kuklovskej ulice. O kolíznych
situáciách v tomto úseku by vedeli
hovoriť mnohí vodiči. Hlavné mesto, ktoré je správcom tejto cesty,
sľubuje nápravu.
Kto v spodnej časti Kuklovskej
ulice býva alebo ňou často prechádza,
dôverne vie, o čom je reč. Úzke jazdné pruhy zužujú ešte viac odstavené
otvorené kontajnerové stojiská na
kraji cesty. Predpísanú obmedzenú
rýchlosť vodiči často nedodržiavajú
najmä v smere z Dlhých dielov.
Parkujúce autá spolu s odstavenými
kontajnermi v ostrej zákrute bránia vo
výhľade na vozidlá v opačnom smere
jazdy. Práve v mieste stojísk prichá
dza ku kolíznym situáciám. V úseku
znižoval kedysi rýchlosť aj spomaľo-

Odstavené kontajnery bytových domov zhoršujú dopravnú situáciu v dolnej časti Kuklovskej ulice.
vací prah. Ten je po rokoch značne
opotrebovaný.
Zóna 30 km za hodinu bola vy
tvorená preto, že príjazd k rodinným
domom nemá chodník pre chodcov.
Chodci sú teda v tejto lokalite nútení
vstupovať do vozovky. Parkovacie
miesto v strede jediného chodníka

azda nemá v Karlovej Vsi obdobu.
Mestská časť informovala o tomto
problematickom mieste bratislavský
magistrát. Z mesta bol zaslaný prísľub
na preverenie jeho platnosti a prípadné odstránenie.
Hlavné mesto pre Karloveské
noviny potvrdilo, že má záujem

nájsť spoločné riešenie vo veci
umiestnenia kontajnerov. Pokiaľ však
kontajnery a vytŕčajúce autá z cesty
reálne nezmiznú, a vodiči nezačnú
prispôsobovať rýchlosť existujúcemu
stavu, bude situácia v lokalite naďalej
nepriaznivá.
-ab-; Foto: MiÚ

Na viacerých
miestach
opravili
chodníky
a cesty

P

ráce na opravách cestných
a peších komunikácií boli
v septembri zamerané na
odstraňovanie výtlkov a povrchových nerovností. V pláne opráv
bola zahrnutá aj betónová rampa
na Pribišovej ulici.
Veľké výtlky konečne zmizli z komunikácie Pod Rovnicami, kde na
úzkej ceste spôsobovali problémy pri
vyhýbaní sa protiidúcim vozidlám.
Na Pribišovej ulici bol vyriešený
výtlk pri jednom z kanálových po
klopov. Opravený bol takisto vjazd
a výjazd k Veternicovej 1.
Nerovnosti na chodníkoch boli
opravené na Ulici Líščie údolie 33,
na Sekulskej pri základnej škole, na
Ulici Jána Stanislava pri križovatke s Ulicou Ferdiša Kostku a pred
www.karlovaves.sk

Vďaka oprave nájazdu sa na pešiu zónu Pribišova ľahšie dostanú aj hendikepovaní.
veľkým schodiskom smerom k ulici
Nad lúčkami. Nový povrch majú aj
chodníky na Adámiho, Gabčíkovej,
Hany Meličkovej či Levárskej ulici.
Čiastočne bola opravená aj spevnená

plocha pred ZŠ A. Dubčeka.
Pozornosť sa venovala aj poškodeným chodníkom na Ulici Jána
Stanislava a oprave betónovej rampy
na Pribišovej smerom k supermar-

ketu. Práce v niektorých lokalitách sa
ešte predĺžia, pretože boli reklamované pre chyby rekonštrukcií.
-ab-; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Na Sumbalovej vznikne nový chodník

P

repojí lávku pre peších nad
Karloveskou ulicou pri
zastávke MHD Nad lúčkami s Ulicou Jána Stanislava. Nový
spojovací chodník bude slúžiť ako
verejná komunikácia pre chodcov
s osvetlením a napojením na už
jestvujúci chodník na Sumbalovej
ulici. V projekte sa ráta s novým
dopravným značením a bezbariérovou úpravou už existujúceho chodníka. Povrch bude zo zámkovej
dlažby a bez bariér.
Súčasťou chodníka bude aj kratšia

Veľkokapacitné
kontajnery
sú službou
občanom

P

o výpadku v pristavovaní
veľkokapacitných kontajne
rov počas jari a v auguste sa
obyvatelia Karlovej Vsi môžu opäť
zbavovať nepotrebného nábytku
či iného nadrozmerného odpadu.
Príspevková organizácia Verejno
prospešné služby Karlova Ves
obnovila v septembri ich pristavovanie a bude ich pristavovať počas
celej jesene.
„Jarný výpadok bol spôsobený
epidemiologickými
opatreniami a znížením počtu zamestnancov
z dôvodu karantény. Situácia sa opakovala aj počas augusta, keď museli
verejnoprospešné služby pristúpiť
k opätovnému prerušeniu pristavovania kontajnerov z kapacitných
dôvodov. Následne sa nahromadili
iné povinností pri udržiavaní verej
ných priestranstiev v Karlovej Vsi,
a zamestnanci museli čerpať aj dovolenky,“ vysvetľuje dôvody prerušenia
pristavovania kontajnerov vedúca
referátu životného prostredia miestneho úradu Halina Trubínyiová.
Súčasne museli verejnoprospešné
služby pristúpiť k zmene spôsobu
ich pristavovania. Pristavujú ich len
na jeden deň a po zaplnení ich hneď
odvážajú. Pokiaľ sa niekto nestihne
v tomto čase zbaviť svojho starého nábytku, môže ho zaniesť do zberného
dvora spoločnosti OLO na Ivánskej
ceste alebo využiť spoplatnený OLO
taxi.
K ARLOVESKÉ NOVINY

trasa s dvomi schodiskami, ktorá
umožní rýchlejší prístup k zastávkam
MHD. Chodník bude napojený na
existujúcu spevnenú cestičku, ktorá
nadväzuje na lávku pre peších nad
Karloveskou ulicou a umožňuje prí
stup k električkovým zastávkam.
V súčasnosti prebieha územné
konanie na umiestnenie stavby podľa
stavebného zákona. Po získaní potrebných stavebných povolení bude
nasledovať verejné obstarávanie
dodávateľa prác.
-mš-; Foto: MiÚ

Nový chodník, ktorý
vznikne na tomto mieste,
bude bezbariérový.

Diskusia poslancov
Ako hodnotíte poskytovanie tejto služby občanom?

(nezávislá)

Táto služba je veľmi žiadaná a pre
obyvateľov aj výhodná. Na škodu veci
ju niektorí zneužívajú a plnia kontajnery odpadom, ktorý tam nepatrí.
Neuvedomujú si, že pracovníkom
VPS vytvárajú ďalší problém a prácu
navyše. Nie je však možné, aby obec
na svoje náklady likvidovala všetok
veľkorozmerný odpad, ktorý naše
domácnosti vytvárajú. Jednoducho
sa kvôli vlastnej budúcnosti musíme
naučiť správať striedmejšie.

„K súčasnému režimu sme museli
pristúpiť aj na základe zlej skúsenos
ti s niektorými nedisciplinovanými
obyvateľmi. Kontajner zapĺňali od
padom, ktorý tam nepatrí (nebezpečný odpad a staré elektrospotrebiče). Na zapĺňanie kontajnerov vo
zvýšenej miere dohliadajú zamestnanci verejnoprospešných služieb
a miestneho úradu, aby zabránili tvorbe malých skládok okolo pristavených
kontajnerov,“ informuje Halina
Trubínyiová.
Napriek tomu, že objem odpadu
narastá, Karlova Ves poskytuje túto
službu bezplatne nad rámec kompetencií a povinností, ktoré jej vyplývajú z platnej legislatívy. I keď pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov
v takom rozsahu nie je povinnosťou
mestskej časti, zabezpečuje túto službu pre Karlovešťanov aspoň v tomto
objeme.		
-mš-; Foto: MiÚ

sa odpadu zo stavebnej alebo podnikateľskej činnosti, najmä ide o ľudí
a firmy mimo Karlovej Vsi. Preto
musíme dôslednejšie kontrolovať
celý systém, aby táto nadštandardná
služba obyvateľom mohla pokračovať

Branislav
Záhradník

Zuzana Volková

(nezávislý)

Karlova Ves touto formou pomáha
občanom pohodlne a hlavne bez-

platne sa zbaviť nadrozmerného
odpadu. Realizuje sa to na náklady mestskej časti s cieľom znížiť
neporiadok na verejných priestranstvách a eliminovať čierne skládky.
Faktom však je, že objem odpadu
každoročne pribúda. Tým rastú aj
finančné náklady na spracovanie
odpadu, ktoré Karlova Ves platí.
Žiaľ, niektorí zneužívajú túto pomoc Karlovešťanom na zbavovanie

a bola udržateľná aj v budúcnosti.

Martin Ganz

(Spolu – občianska
demokracia)

Pristavovanie
veľkokapacitných
kontajnerov vnímam ako prínosnú
službu občanom, keďže sa môžu zbaviť
veľkoobjemového odpadu vo svojej
mestskej časti.

Harmonogram pristavenia
kontajnerov – Október 2020
21. 10. 2020 – 21. 10. 2020
Karloveská 55 – 57
vnútroblok na asfalte

20. 10. 2020 – 20. 10. 2020
Roh Púpavová – Borská

Kontajnery sú
pristavované v čase
8.00 – 15.00 h, slúžia
na rozložený objemný
odpad a drobný
stavebný odpad.
V prípade naplnenia
sú odvezené skôr,
aby nedochádzalo
k hromadeniu
odpadu v ich okolí.

28. 10. 2020 – 28. 10. 2020
Lackova 7

7. 10. 2020 – 7. 10. 2020
Roh Majerníkova
– Veternicová

27. 10. 2020 – 27. 10. 2020
Školské nám.
– Majerníkova

13. 10. 2020 – 13.10.2020
Roh – Adámiho 17
– Hodálova 3

14. 10. 2020 – 14. 10. 2020
Tománkova 2 – ku stojisku

6. 10. 2020 – 6. 10. 2020
Svrčia ulica
– parkovisko

www.karlovaves.sk
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Desať karloveských lokalít je krajších aj vďaka
dobrovoľníkom

T

akmer 130 firemných dobrovoľníkov a zamestnancov
miestneho úradu pomáhalo
v septembri urobiť Karlovu Ves
krajšou. V rámci dobrovoľníckej
akcie Naše mesto 2020 čistili a upra
tovali karloveské verejné priestory od odpadu, natierali zábradlia,
lavičky alebo kovové či drevené
komponenty
detských
ihrísk
a športovísk.
Tento rok sa uskutočnilo podujatie

Naše mesto v rámci Týždňa dobrovoľníctva. Počas týchto dní si mohli
záujemcovia vybrať z množstva dobrovoľníckych aktivít, v rámci ktorých
mohli nezištne pomôcť jednotlivým
organizáciám na celom Slovensku.
Všetky aktivity prebiehali za prísnych
hygienických opatrení.
„Podujatie organizuje Nadácia
Pontis a Karlova Ves. Už šiesty rok
zorganizovali podujatie Naša kraj
šia Karlova Ves. Pripravili sme

pre dobrovoľníkov viacero aktivít
po celej mestskej časti, avšak pre
aktuálnu situáciu sa zredukovali len na
exteriérové práce na desiatich stanovištiach,“ informuje o zapojení
Karlovej Vsi do podujatia Lenka
Nemcová z referátu riadenia projektov miestneho úradu a dodáva:
„Ďakujeme veľmi pekne všetkým
zúčastneným dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom a tešíme sa na spoluprácu na ďalších akciách.“

Nadácia Pontis poskytla okrem
ochotných rúk dobrovoľníkov aj grant
vo výške 400 eur na nákup farieb.
Zvyšné náklady pokryl rozpočet
mestskej časti.
-mš-; Foto: MiÚ

karDobrovoľníci vyčistili okolie
reli
nat
a
adu
loveského cintorína od odp
ce.
uli
iho
ám
zábradlie z Ad

Ďalší dobrovoľníci upratali okolie mies

tnej knižnice.

Revitalizované je aj ihrisko a verejný
park na námestí pred ZŠ A. Dubčeka.

kovové prvky
v natreli hraciu zostavu a
Šikovné ruky dobrovoľníko
a.
Nad lúčkami – Beniakov
na ihrisku vo vnútrobloku

Fasáda MŠ Pod Rovnicami sa

vďaka dobrovoľníkom zbavila

grafitti.

Náterom prešli drevené zostav
y streetworkoutu
a altánok v Parku SNP v Líš
čom údolí.
www.karlovaves.sk
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Karloveskí vodáci splavili Váh

P

ekné slnečné počasie a dostatok vody umožnili v sobotu
19. septembra účastníkom
splavu Váhu z Klubu vodných športov zažiť nevšedný deň. Zúčastnilo
sa na ňom 42 milovníkov vodných
športov. Medzi nimi boli vodní
skauti z 2. oddielu Kontiki, absolventi vodáckeho výcviku, verejnosť

K ARLOVESKÉ NOVINY

a ďalší členovia klubu, ktorý pôsobí
v novej karloveskej lodenici.
„Pôvodne sme mali v pláne
absolvovať splav Lednicko-valtického
zámockého parku po rieke Dyje. Po
zaradení Českej republiky do červenej zóny Covid-19 sme náš zámer
prehodnotili. Rozhodli sme sa pre
splav Váhu od Sokoloviec po Hlo-

hovec. Je to pekný, približne 14 km
dlhý nenáročný úsek. Vody na splavovanie bol dostatok, takže sme nemuseli ošúchavať lode po kameňoch. Rieka
zarezaná v koryte pekne meandro
vala. Až po Hlohovec predstavovalo jediné stopy civilizácie elektrické
vedenie ponad rieku a občas nahodená udica,“ vykresľuje podmienky

a atmosféru splavu Martin Čajági
z Klubu vodných športov.
S občasnými prestávkami sa
úspešne doplavili k Hlohovcu. Tam
bolo najzaujímavejším manévrom
dňa pre zúčastnených vodákov vystupovanie z lodí za ľahkou perejou.
-mš-; Foto: Ivan Mikulič

www.karlovaves.sk
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Do školských lavíc zasadlo
viac ako 240 prvákov

P

o dvoch mesiacoch letných
prázdnin a takmer štyroch mesiacoch nedobrovoľných prázdnin sa žiaci vrátili do
školských lavíc. Síce s rúškami na
tvárach a za prísnych hygienických
opatrení, ale ani to im nemohlo pokaziť radosť z opätovného stretnutia so spolužiakmi a kamarátmi.
Karlova Ves tradične umiestnila
všetky svoje deti do troch základných a deviatich materských škôl.
Celkovo bude chodiť v školskom roku
2020/2021 do dvoch základných škôl
(ZŠ) a jednej spojenej školy (SŠ)
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Karlova Ves takmer 2200 žiakov
a študentov, z toho 244 prvákov v 11
triedach.

Najviac žiakov ZŠ a študentov
gymnázií nastúpilo na SŠ Tilgnerova 14, a to 1080. Z tohto počtu je
664 žiakov ZŠ vrátane 80 prvákov,
263 žiakov nastúpilo na osemročné
gymnázium a 153 študentov na
bilingválne päťročné gymnázium.
Najviac prvákov zasadlo do lavíc ZŠ
A. Dubčeka na Majerníkovej 62, kde
z celkového počtu 572 žiakov je až
83 prvákov. ZŠ Karloveská 61 bude
v tomto školskom roku navštevovať
524 žiakov, z toho 81 prvákov.
Svoje triedy otvorilo v novom
školskom roku aj deväť karloveských
materských škôl. Nastúpilo do nich
takmer tisíc detí, z toho je vyše
300 najmenších prvákov, a 294
predškolákov.
-mš-; Foto: MiÚ

Tilgnerka dostane nové
multifunkčné ihrisko

S

ymbolickým
darčekom
k 50. výročiu Spojenej školy
Tilgnerova bude nové multifunkčné ihrisko vo vnútornej
ploche atletickej dráhy. Projekt za
130 tisíc eur zaplatí hlavné mesto
a Karlova Ves. O príspevku vo
výške 50 tisíc eur rozhodli poslanci
na rokovaní miestneho zastupiteľ
stva koncom septembra.
„Projekt rekonštrukcie športoviska
na Tilgnerovej počíta s vybudovaním
viacúčelového ihriska s kvalitným
vodopriepustným umelým športovým
povrchom. Bude na ňom možné hrať

Prváčikov tentokrát pre hygienické opatrenia nesprevádzali
do školských lavíc ich rodičia.

malý futbal, hádzanú, volejbal alebo streetbal,“ objasňuje vicestarosta
Branislav Záhradník.
Zástupca starostky doplnil, že ihrisko bude slúžiť najmä žiakom školy na
Tilgnerovej, ale aj verejnosti, keďže
bude otvorené a prístupné v mimoškolskom čase. „Sme presvedčení,
že škola na Tilgnerovej aj obyvatelia
žijúci v okolitej lokalite uvítajú mo
derné a bezpečné športovisko. Verím,
že v revitalizácii športového areálu
budeme pokračovať aj naďalej, ďalším
cieľom by mala byť atletická dráha,“
doplnil Branislav Záhradník.
-red-; Foto: MiÚ

Nové multifunkčné ihrisko vznikne vo vnútornej ploche
atletickej dráhy.

Nové toalety v škole na Majerníkovej 60

Š

tyri poschodia budovy prešli počas leta
rekonštrukciou sociálnych zariadení.
Súčasne tu vymenili aj ležaté rozvody.
Boli v havarijnom stave a boli z nich napojené
sociálne zariadenia a časť umývadiel v jednotlivých triedach.
„Do školskej budovy na Majerníkovej 60
investujeme v posledných rokoch nemalé finančné prostriedky, lebo nám záleží na kvalite
prostredia, v ktorom sa deti pohybujú. Po minuloročnej výmene okien na celej budove sme tento
rok kompletne zrekonštruovali jednu vetvu sociálnych zariadení na všetkých poschodiach. Do

budúcnosti nás čaká pomerne rozsiahla moder
nizácia celej školskej kuchyne, ktorá zabezpečuje stravovanie detí a pedagógov Základnej školy
Alexandra Dubčeka, materskej školy a ostatných
školských a vzdelávacích subjektov, ktoré v tejto budove sídlia,“ informoval vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.
Rekonštruované boli chlapčenské, dievčenské
a učiteľské sociálne zariadenia. Celkovo išlo
o dvanásť miestností. Vymenili v nich obklady,
dvere, mobiliár a následne boli kompletne vymaľované.
-ab-; Foto: MiÚ
Inzercia

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Tenisová hala - prenájom
od 8 € / hod.
0905 109 378

Celoročné objednávky:
2019 / 2020
0905 240532

Tenisová škola

Mgr. Michal VAVRO
0905 240 532

w w w.miso.ofi r me.sk

www.karlovaves.sk
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Spojená škola na Tilgnerovej ulici oslavuje 50 rokov

P

ísal sa rok 1970 a novovznikajúce sídlisko potrebovalo
novú školu. Pred polstoročím
bola postavená základná škola na
Tilgnerovej ulici. Odvtedy prešla
výraznými obmenami a jej bývalí
aj súčasní žiaci a pedagógovia majú
na čo spomínať.
Prvého septembra 1970 sa otvo
rili na Tilgnerovej brány čerstvo
dokončenej školy. Deväťročná zá
kladná škola začínala s 22 triedami
pre 800 žiakov. Škola sa rýchlo stala pevným bodom rozširujúceho sa
sídliska. Niektoré ročníky boli natoľko početné, že sa muselo pristúpiť
k výučbe na zmeny.
Na úplné začiatky spomína s nostalgiou aj známy lekár Jozef Španka, ktorý nastúpil v školskom roku
1970/1971 do školy ako prvák. „Boli
sme decká, ktoré sa prisťahovali na
novovznikajúce sídlisko, deti z rodín,
ktorých domy boli asanované, práve
kvôli sídlisku. Bolo to neskutočné,
išlo o naozaj veľmi modernú školu aj
z hľadiska dnešných kritérií. Pokiaľ
viem, bola to aj prvá škola tohto
architektonickeho typu v Českoslo
vensku. Tilgnerka mala odjakživa
veľmi kvalitný učiteľský zbor, učebne
vybavené modernými učebnými
pomôckami, na tú dobu skvelou elektronikou, krásne átrium, telocvične
a veľký školský dvor. V školskom roku
1975/76 došlo k významnej zmene, keď
bola vytvorená nová trieda s vyučovacím jazykom anglickým,“ približuje

prvé školské roky Jozef Španka.
Významný posun vpred znamenalo v roku 1992 pre školu zaradenie
osemročného gymnázia do siete škôl.
Škole značne pomohla aj nadstavba v rokoch 1996/1997, po ktorej
sa rozšírili jej kapacity o osem tried
a dva učiteľské kabinety. Od roku
2013 funguje na škole aj bilingválne
slovensko-anglické gymnázium.
Vývoj školy počas piatich desaťročí
zažila aj najdlhšie slúžiaca pedagogička Ľudmila Palušková, ktorá
tento rok odišla do dôchodku. „Už
vtedy sme boli jednou z najlepších
bratislavských škôl. Tu som sa naučila tvrdo a zodpovedne pracovať. A čo
mi bude na dôchodku chýbať najviac?
Milí a super ľudia, ktorí sú vo vedení
a ktorí tu učia. Dôležité je mať v živote ľudí, ktorí vám veria a tešia sa
z vašich úspechov a majú rovnaké
ciele ako vy,“ hovorí Ľudmila Palušková. Jedným zo stálic školy je aj
prvý školník Ľudovít Berky, ktorý
býva v školskom služobnom byte.
Do Tilgnerky chodili aj politici či
hudobníci
Počas polstoročia prešli školou
tisíce žiakov. Medzi jej absolventov
patria napríklad Andrej Juris, František Mikloško, Oskar Rózsa či Daniel
Krajcer. Aktuálne ju navštevuje 1 080
žiakov v 43 triedach, ktorým sa venuje 95 pedagógov. Medzi súčasnými
študentmi sa nájdu aj úspešní športovci ako Robert Ruffini, Tamara
Vidová, Lucia Drábeková alebo Hana

Medzi súčasnými študentmi sa nájdu úspešní
športovci ako Robert Ruffini.
Máleková.
Škola je moderná a ekologická
Organizuje výmenné pobyty, ekologické aktivity ako je napríklad
zelená strecha alebo domček pre
včely. O informovanosť žiakov sa
stará školský časopis Tilgnerka a rovnomenné školské rádio. Výnimočnú
atmosféru majú rôzne akcie ako
vianočné trhy, študentský ples či
filmová noc pre žiakov. Na podujatiach sa stretávajú rodičia, učitelia a
žiaci.
A ako vidí minulú a súčasnú „Tilgnerku“ jej riaditeľka? ,,Na Tilgnerke
som začínala ako mladá učiteľka,

takže poznám jej triedy aj jej pe
dagógov dlhé roky. Vždy to bola
škola, kde sme sa snažili navzájom
si pomáhať – učitelia, rodičia a žiaci. Preto verím, že sa nám aj naďalej
bude dariť vytvárať skvelú atmosféru
školy k vzájomnej spokojnosti nás
všetkých. Každým rokom je naša Tilgnerka lepšia a krajšia, pribúdajú
nám úspešní žiaci a vzácni učitelia.
Tak si prajem, aby sme boli naďalej
zdraví a spokojní a každý deň mali
dôvod na úsmev,“ dodáva optimisticky riaditeľka Dana Ihnaťová.
-ab-; Foto: SŠ Tilgnerova a osobný
archív Roberta Ruffiniho

Kolektív pedagógov SŠ Tilgnerova 14.
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Materskú školu na Kolískovej čaká rekonštrukcia strechy

P

ráce na opravách sú predbežne vyčíslené na 140-tisíc
eur. Stará strecha postup
ne dosluhuje, má viac ako desať rokov. Aj takto sa prejavuje
skrytý investičný dlh do školstva.
Štát investície do školských budov
nepodporuje a mestská časť musí
v posledných rokoch riešiť najmä
akútne technické nedostatky.
Strecha na budove MŠ Kolískova sa bude rekonštruovať z dôvodu
zatekania do jednej z tried, dokonca až na dvoch miestach. Miestny
úrad po nahlásení problému preveril
stav strechy a zabezpečil vyčistenie
dažďových zvodov tlakovým čis-

tičom. Strecha nad dotknutou triedou,
rovnako ako nad jednou tretinou objektu, je pokrytá z asfaltových lepenkových pásov.
Pretože je strecha rovná, nie je
možné zistiť presné miesto poruchy
strechy a následného zatekania,
keďže v triede zateká v mieste spojov stropných panelov. Preto bol
vypracovaný projekt na celkovú rekonštrukciu strechy so zateplením
a zrekonštruovaním dažďových vpustov a zvodov. Pripravený projekt chce
miestny úrad zrealizovať v najbližšom
možnom čase, aby ostal zachovaný
komfort výučby detí.
-red-; Foto: MiÚ

Ochranári sa nedali znechutiť
sídliskovým vandalizmom

Spílené basketbalové koše na
Adámiho

V

N

areáli základnej školy na
Majerníkovej ulici pribudol
originálny altánok. Bude
slúžiť na oddych pre návštevníkov
areálu, ale aj na vzdelávacie aktivity pre deti základných a materských škôl. Jeho vybudovanie
je odpoveďou ochranárov na barbarský čin neznámeho páchateľa,
ktorý koncom júna podpálil v tomto areáli hmyzí hotel.
Novopostavený prístrešok má ne
zvyčajný tvar, je prispôsobený tak,
aby sa v ňom mohlo uskutočňovať aj
vyučovanie v prírode. Z jeho strechy
je vyvedený zvod, ktorý bude zachy
távať dažďovú vodu. „Zachytenou
vodou budeme polievať kríky a trvalky
v areáli. Pribudne tam sud na zachy
távanie vody ako aj napájadlá pre
hmyz a drobné živočíchy,“ informuje

Lenka Nemcová z referátu riadenia
projektov miestneho úradu. Vybudovanie altánku je podľa nej dôkazom
toho, že dobré úmysly musia víťaziť
nad vandalizmom, aký sa stal koncom
júna.
Hmyzí hotel bol obývaný unikátnymi druhmi hmyzu. Lokalitu obývali napríklad vzácne kutavky, ktoré
v ohni zahynuli spolu so včelami
samotárkami. Po zlepšení pande
mickej situácie plánuje Bratislavské
regionálne ochranárske združenie
(BROZ) na jar 2021 vybudovať spolu
s deťmi nový hmyzí hotel.
Nový altánok vybudovalo BROZ
vďaka projektu DELIVER ako aj
s podporou zamestnaneckého grantu
spoločnosti DELL a dotačného programu MČ Bratislava-Karlova Ves.
-mš-; Foto: MiÚ

Nový altánok slúži aj potrebám karloveských materských
a základných škôl.
www.karlovaves.sk

a ihrisku medzi ulicami Adámiho a Hudecova
vyčíňa vandal. Športujúcej
mládeži už niekoľkokrát spílil basketbalové koše. Karlova Ves ich
tam preto na vlastné náklady opäť
osadí. Na mieste je preto ostražitosť
obyvateľov žijúcich v okolí ihriska.
Ak uvidia protiprávne konanie, je
potrebné okamžite volať políciu.
Ihrisko s basketbalovými košmi,
ktoré je roky súčasťou sídliska, zrej
me niekomu poriadne leží v žalúdku.
Basketbalisti využívajúci toto ihrisko
ostali viackrát nemilo prekvapení. Po
príchode uvideli iba odrazovú dosku
bez košov. Je možné, že sa k takémuto
konaniu uchýlil niekto, komu prekáža
driblovanie lopty o zem.
Ak by mala v Bratislave zaplakať
nejaká záujmová skupina nad
zhoršením podmienok za posledných

30 rokov, boli by to práve športovci. Developerské projekty pochovali desiatky športovísk, ktoré slúžili
amatérskym športovcom na klubovej
či rekreačnej báze. Dostupnosť športoviska je jedným z kľúčových motivačných faktorov získať alebo si
udržať kontakt so športovou aktivitou.
O téme hovorili aj poslanci dopravnej komisie miestneho zastupiteľstva. Jedným z alternatívnych
využití
priestoru
spomínaného
ihriska by mohli byť ďalšie parkovacie miesta. Vnútroblok, do ktorého
patrí aj ihrisko, využívajú vodiči už
dlhšie obdobie na parkovanie vozidiel. Výstavbu nových parkovacích
miest by nepochybne privítali. Poslanci však nechcú brať Karlovešťanom aj
z toho mála športovísk, ktoré majú
k dispozícii.
-ab-; Foto: MiÚ

Aj vďaka pozornosti ľudí žijúcich v okolí tohto ihriska je možné zabrániť
opakovanému poškodeniu basketbalových košov.
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Tieniace plachty chránili pred
ostrým slnkom

Bývalí predškoláci z Borskej
získali ocenenia

N

T

Plachty spríjemnili leto deťom aj na ihrisku
vo vnútrobloku na Adámiho ul.

ohtoročné leto bolo na karloveských detských ihris
kách o niečo príjemnejšie.
Pomohli k tomu tieniace plachty,
ktoré miestny úrad osadil na
ďalších šesť ihrísk. Deti tak neboli
vystavené priamemu slnku, hrať sa
mohli v príjemnom tieni.
Nové tieniace plachty pribudli na
školskom námestí, detskom ihrisku vo
vnútrobloku na Adámiho, na Námestí
sv. Františka, na ihrisku pre Štuplíkov
vo vnútrobloku Majerníkova 36 - 58,
tiež vo vnútrobloku medzi ulicami
Hany Meličkovej a Kolískovou v tzv.
Toro parku či na konci pešej zóny
Pribišova.
Detské ihriská patria medzi najexponovanejšie zóny, na ktorých značne
cítiť dôsledky zmeny klímy. Plachty
preto pribudli nad pieskoviskami naj
mä vo vnútroblokoch sídlisk. Priame
slnečné žiarenie môže poškodiť zdravie dospelého človeka mnohorakými
spôsobmi, nieto ešte citlivý detský
organizmus.

„Výhodou takéhoto zatienenia je
hlavne výrazne nižšia pocitová teplota, ktorá môže byť o 10 stupňov nižšia
ako okolie na priamom slnečnom
žiarení. Poskytujú až 95 % ochranu pred UV žiarením,“ informovala
Lenka Nemcová z referátu riadenia
projektov miestneho úradu. Inštaláciu
plachiet financovala Karlova Ves
zo svojho rozpočtu sumou 7500 eur
a Prvá stavebná sporiteľňa formou
grantu vo výške 3000 eur.
Plachty aj v materských školách
Pozitívne ohlasy na tieniace plachty
inšpirovali rodičov, ktorí by ich radi
videli aj v areáloch materských škôl.
Tieniacimi plachtami sa už môžu
pochváliť v materských školách na
Adámiho, L. Sáru a Ľ. Fullu.
Materské školy Borská a Sucho
hradská využívajú prirodzený tieň zo
stromov na zrevitalizovanom dvore.
V ostatných materských školách sa
hľadá riešenie, ako deťom zabezpečiť
hru v tieni.
-ab-; Foto: MiÚ
Inzercia

a ocenenie svojej šikovnosti
si museli počkať niekoľko
mesiacov. Bývalí predškoláci z materskej školy Borská sa
zúčastnili seminára LaBák. Hravou
formou riešili úlohy z jednotlivých
vedných odborov a za vyriešené
úlohy mesačne získavali body. Na
konci ich čakala odmena v podobe
diplomov, medailí a kníh.
„Všetky deti, bývalí predškoláci, si
svoje ocenenie prišli prevziať už ako
prváci. Tak sme mali možnosť sa nie
len spoločne potešiť, ale sa aj porozprávať o ich prvých dojmoch z nástu-

pu do školy,“ povedala pedagogička
Zuzana Olgyayová. Nové úlohy z rôz
nych vedných odborov však čakajú aj
aktuálnych predškolákov.
„Celý seminár je rozložený na
polrok. Deti získavajú všeobecné vedomosti, učia sa spolupráci a zároveň
rozvíjajú tvorivé myslenie a intelekt.
Už sa veľmi tešíme na spoločne
strávené chvíle pri riešení nových
úloh,“ hovorí s nadšením Zuzana
Olgyayová. LaBák je krúžok, kde
deti získavajú všeobecné vedomosti
z oblasti prírody, fyziky a chémie.
-ab-; Foto: MŠ Borská 4

Detské ihriská dostali
antigrafitové označenie

N

ových 40 kusov tabúľ s antigrafitovou úpravou osadzuje miestny úrad postupne na
všetkých karloveských ihriskách.
Obsahujú pokyny pre návštevníkov
konkrétneho ihriska a inštruktáž.
Odolnosť označení detských ihrísk

býva často skúšaná výtržníkmi, naj
mä z radov mladšej generácie. Stáva
sa, že označenie je do niekoľkých dní
poškodené sprejom alebo popísané
fixkou, čím sa stáva nečitateľným.
-ab-; Foto: MiÚ

Nová tabuľa pribudla aj na ihrisku Karloveská 5.
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Seniorské denné centrá budú do konca roka zatvorené

K

arlova Ves sa pre tento
krok rozhodla na základe
odporúčaní Úradu verej
ného zdravotníctva SR. Denné
centrá a senior kluby v mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves budú
zatvorené do konca roka alebo do
odvolania.
„Pozastavené sú aj všetky aktivity,
ktoré boli v rámci denných centier
a senior klubov realizované, vrátane
jednodňových zájazdov a kultúrnych
podujatí. Seniorov, ktorí majú
zaplatené kurzy, budeme postupne
kontaktovať a doriešime s nimi vrátenie alikvotnej finančnej čiastky za
neabsolvované lekcie,“ informovala
o prijatom opatrení koordinátorka denných centier Dominika
Ďatelinková.
Zároveň dodala, že úrad si uvedomuje, aké dôležité je pre seniorov
byť v kontakte s priateľmi a aktívne
tráviť voľný čas. „Preto je nám veľmi
ľúto, že sme museli pristúpiť k týmto preventívnym opatreniam. Hneď
ako to situácia umožní, denné centrá
a senior kluby budú pokračovať vo
svojich zabehnutých činnostiach.“
Na to, že starí ľudia sú veľmi ľahko zraniteľní nielen zo zdravotného
hľadiska, ale aj izoláciou, osamelosťou
a pocitom nezáujmu o ich osud upozornila aj starostka Karlovej Vsi Dana
Čahojová. „Nachádzame sa v ťažkej
situácii ako preklenúť toto rizikové
obdobie, neprerušiť spojenie medzi
ľuďmi, ktorí to naozaj potrebujú, lebo
vzájomný kontakt je pre nich veľmi

potrebný, zároveň ich však nemôžeme
ohroziť. Na návrat do „normálu“ ako
pred koronou si však budeme musieť
ešte počkať,“ dodáva starostka.
„Tým seniorom, ktorí boli dosiaľ
zvyknutí na poslucháčov a partnerov
v spoločnej diskusii, veľmi chýba, keď
nemajú možnosť s kým prehovoriť,
kritizovať, obhájiť svoj názor a protestovať voči niektorým spoločenským
zmenám,“ opisuje možný vplyv prijatých celospoločenských opatrení
psychologička Dagmar Kopčanová
z Koruna Academy.
Karanténa a obmedzenie pohybu
podľa nej predstavuje pre starších ľudí
pocit ohrozenia. „Situácia je podobná tomu, čo sa v takýchto prípadoch

deje aj v psychike detí raného veku.
Je to náhla strata základných potrieb,
ako sú pocit istoty, lásky a bezpečia.
Takáto zložitá situácia znemožňuje
dodržiavať zabehané rituály, udržovať
kontakt s najbližším sociálnym pro
stredím a osobami, na ktoré sú títo
ľudia často veľmi silne emocionálne
naviazaní.“
Poukazuje tiež na to, že niektorým
úplne stačí, ak si občas zatelefonujú so
svojimi deťmi alebo vnúčatami, iní ale
potrebujú každodenný kontakt so svojimi rovesníkmi. „Nájsť spôsob, ako
zostať v kontakte so spoločnosťou, je
pre túto vekovú skupinu najdôležitej
šie, pretože mnohí nemajú prístup
k digitálnym technológiám. Nájdu

PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD.
sa ale aj takí, ktorí dokážu pracovať
samostatne s informačnými technoló
giami a potom využijú aj túto novodobú formu komunikácie,“ uzatvára Dagmar Kopčanová.
-mš-; Foto: os. archív D.
Kopčanovej, MiÚ a internet
(ilustračné)

Vzájomný kontakt a spoločné aktivity sú
pre seniorov veľmi dôležité.

RADY OSAMELÝM SENIOROM
Vyhýbajte sa negatívnym sprá
vam. Doprajte si prestávky pri
sledovaní, čítaní alebo počúvaní
správ. Opakované vnímanie
negatívnych informácií môže byť
znepokojujúce.

Urobte si čas na odpočinok. Pokúste sa
vykonávať činnosti, ktoré vás tešia. Pustite si
obľúbenú hudbu, venujte sa ručným prácam,
vyberajte si programy, ktoré vás rozptýlia,
upokoja alebo rozveselia. Začnite maľovať
alebo kresliť, prečítajte si dobrú knižku, uvarte
alebo upečte si niečo chutné, lúštite krížovky,
sudoku.

Starajte sa o svoje telo.
Venujte pozornosť správnemu dýchaniu, aby ste do
tela dostali viac kyslíka. Cvičením dýchania sa lepšie
zvláda fyzická a psychická záťaž. Meditujte, konzumuj
te zdravé a vyvážené jedlo, pravidelne cvičte, doprajte
si dostatok spánku, vyhýbajte sa alkoholu a fajčeniu.

Vyhľadajte odbornú pomoc. Ak cí
tite, že prežívanie súčasnej situácie
je nad vaše sily, cítite pretrvávajúci
smútok, úzkosť, depresie, pokojne
sa obráťte na psychologickú ambu
lanciu vo svojom okolí.

Spojte sa s ostatnými.
Zavolajte svojim priateľom,
ľuďom, ktorým dôverujete,
a podeľte sa s nimi o to,
ako prežívate toto obdobie,
hovorte o svojich pocitoch,
obavách, ale aj o plánoch
do budúcnosti.

Využiť môžete aj bezplatnú anonymnú a odbornú pomoc cez telefonickú Linku dôvery Nezábudka 0800 800 566 (non-stop,
nielen pre seniorov) alebo Senior linku 0800 172 500 (non-stop, v noci len kritické prípady).
www.karlovaves.sk
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Karlova Ves rozšírila možnosti stravovania pre seniorov

D

obrá správa pre seniorov
z okolia Gymnázia Ladislava Sáru! Jedáleň tejto školy bude od októbra opäť vydávať
stravu pre dôchodcov. Pre prísne
opatrenia si budú obedy brať do
obedára cez výdajné okienko. Náj
du ho pri služobnom vchode pre
zásobovanie.
„Spolupráca medzi touto jedálňou
a karloveskou samosprávou bola
naplánovaná na marec tohto roka,
ale keďže epidemiologická situácia to

neumožňovala, termín sa posunul,“
informovala Mária Poláchová, vedúca
referátu sociálneho, zdravotného a pre
seniorov miestneho úradu.
Seniori s najnižším dôchodkom do
214,83 eura dostávajú od mestskej
časti príspevok vo výške 2,50 eura,
a tak v tomto gymnáziu doplácajú za
obed 1,20 eura. S rastúcou výškou
dôchodku stúpa aj doplatok, maxi
málne však do výšky 3,70 eura za
obed. Príspevok mestskej časti na
stravovanie seniorov závisí od výšky

dôchodku.
Pre seniorov varia tri jedálne
Keďže nie je možné zabezpečiť
oddelený výdaj stravy v jedálňach na
Spojenej škole sv. Františka z Assisi
na Karloveskej 32 a na Gymnáziu L.
Sáru 1, zabezpečili tam výdaj jedál do
obedára. V jedálni, ktorá sa nachádza
v budove poisťovne Allianz na Karloveskej 4C, je možná konzumácia
obeda priamo na mieste.
Karlova Ves poskytuje seniorom
stravovanie v zmluvných jedálňach

alebo výdajniach stravy počas pracovných dní, pričom im poskytuje
finančný príspevok na jedno jedlo
denne. Výšku príspevku na stravovanie seniorov v jedálňach určuje aktuálna výška životného minima platná
od 1. júla. Podrobnejšie informácie
o stravovaní seniorov poskytnú záujemcom zamestnanci referátu sociálneho, zdravotného a pre seniorov
miestneho úradu na tel. číslach 0940
637 100 alebo 0940 634 167.
-mš-; Foto: internet a MiÚ

Ste senior a chcete si vybaviť stravovanie v jedálni?
• vyberte si jednu z jedální, v ktorej sa chcete stravovať
• príďte na oddelenie sociálnych vecí karloveského miestneho úradu s občianskym preukazom,
aktuálnym výmerom o výške dôchodku, prípadne preukazom ZŤP
• príslušný zamestnanec s vami vypíše žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie a priloží
k nej fotokópiu výmeru o výške dôchodku, v prípade žiadateľa ZŤP aj fotokópiu preukazu ZŤP

Kde sa môže najesť senior a za koľko?
Jedáleň: CZŠ Karloveská 32, vedúci jedálne 0905 288 135
Príjem/ dôchodok
do 214,83 €
od 214,84 € do 322,25 €
od 322,26 € do 429,68 €
od 429,69 € do 537,11 €
od 537,12 € do 644,53 €

Cena obeda
2,60 €
2,60 €
2,60 €
2,60 €
2,60 €

Príspevok MČ
2,50 €
2,00 €
1,00 €
0,50 €
0,33 €

Stravník zaplatí
0,10 €
0,60 €
1,60 €
2,10 €
2,27 €

Jedáleň: ALLIANZ, Karloveská 4C, vedúci jedálne 0910 701 170
Príjem/ dôchodok
do 214,83 €
od 214,84 € do 322,25 €
od 322,26 € do 429,68 €
od 429,69 € do 537,11 €
od 537,12 € do 644,53 €

Cena obeda
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

Príspevok MČ
2,50 €
2,00 €
1,00 €
0,50 €
0,33 €

Stravník zaplatí
1,50 €
2,00 €
3,00 €
3,50 €
3,67 €

Jedáleň: Gymnázium Ľudovíta Sáru 1, vedúci jedálne 0911 777 212
Príjem/ dôchodok
do 214,83 €
od 214,84 € do 322,25 €
od 322,26 € do 429,68 €
od 429,69 € do 537,11 €
od 537,12 € do 644,53 €
K ARLOVESKÉ NOVINY

Cena obeda
3,70 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €

Príspevok MČ
2,50 €
2,00 €
1,00 €
0,50 €
0,33 €

Stravník zaplatí
1,20 €
1,70 €
2,70 €
3,20 €
3,37 €
www.karlovaves.sk
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Nová lodenica je nominovaná na cenu za architektúru

B

udova novej karloveskej
lodenice bola zaradená
medzi 21 diel, ktoré sa do
stali do užšieho výberu 19. ročníka
Ceny za architektúru (CEZAAR)
2020, ktorú udeľuje Slovenská komora architektov. Novú lodenicu
nominovala medzinárodná porota
v kategórii Občianske a priemyselné budovy.
Do aktuálneho ročníka bolo prihlásených spolu 110 diel, čo predstavuje historicky najväčší počet prihlásených stavieb počas existencie
ocenenia. Laureátov jednotlivých
kategórií sa verejnosť dozvie 7. októbra 2020 v priamom prenose zo
slávnostného večera, ktorý odvysiela
televízna Dvojka.
Príbeh novej lodenice v Karloveskom ramene sa začal písať v lete
roku 2010, keď Karlova Ves vypísala verejnú súťaž na vypracovanie architektonickej štúdie a projektu stavby Lodenica – Karloveské rameno.
Z 25 ponúk komisia vybrala ponuku
kolektívu OFFICE 110 architekti,
s.r.o., Bratislava.

„Pôvodne mala byť nová lodenica
situovaná na mieste už existujúcej,
ktorá mala byť zbúraná. Ale vyvíjali sa aj názory na jej obsah, rozsah a funkčno-prevádzkovú náplň.
Od samého začiatku však architekti
uvažovali o tom, že lodenica bude
založená na telese podzemného po
dlažia z betónu a nadzemné podlažia
budú riešené ako drevostavba,“ informuje o histórii vzniku nominovanej
stavby vedúci referátu územného
rozvoja karloveského úradu Peter
Vaškovič.
Objekt novej lodenice má ambíciu
slúžiť nielen vodákom, ale aj ako
miesto stretávania sa ľudí mimo tej
to komunity. Prispieva k tomu zria
denie kaviarne na prvom nadzemnom podlaží, ktorého súčasťou je aj
čiastočne prekrytá letná terasa
s vonkajším terénnym schodiskom
k hangáru lodí a schodiskom do
neverejného druhého nadzemného
podlažia. Tu sú umiestnené šatne,
sušiarne, hygienicko-sociálne zázemie a fitnes, ktoré by mali slúžiť naj
mä vodákom, ale aj záujemcom z ra-

dov verejnosti.
„Podzemné podlažie je železobetónové a poskytuje priestor pre
uskladnenie lodí. Ráta pri tom
s možnými nepriaznivými vplyvmi
počasia a je prispôsobené aj hrozbe
zaplavenia. Architektonický výraz
lodenice umocňuje drevostavba
dvoch nadzemných podlaží, v ktorom
dominuje pravidelný rytmus zvislých
drevených lamiel. Vonkajší drevený

výraz lodenice našiel uplatnenie
aj v interiéroch, ktoré sú vybavené
jednoduchými drevenými obkladmi
a
jednoduchým
zariadením,“
pokračuje v opise architektúry
novej budovy Peter Vaškovič, ktorý
nomináciu na udelenie CEZAAR
2020 vníma ako zadosťučinenie za entuziazmus a nasadenie tých, ktorí sa
o prípravu a realizáciu objektu novej
lodenice zaslúžili. -mš-; Foto: MiÚ

O prípadnom ocenení Karloveskej lodenice sa verejnosť dozvie
7. októbra z priameho prenosu televíznej Dvojky.

V sobotu 10. októbra sa môžete
zbaviť elektroodpadu

V

sobotu 10. októbra 2020
môžu Karlovešťania využiť
odvoz elektroodpadu pria
mo zo svojej adresy. Záujemcovia
môžu nahlásiť druh a počet spotrebičov na odvoz so svojimi kontaktnými údajmi do 7. októbra
non-stop e-mailom na halina.trubinyiova@karlovaves.sk alebo
magdalena.svorenova@karlovaves.
sk, prípadne počas úradných hodín
na tel. číslach: 02 707 11 281 a 02
707 11 275.
„Prosíme obyvateľov, aby v deň
zberu spotrebiče nevykladali na uli-

cu. Stačí, ak ich nechajú pri bráne
bytového domu zvnútra. Inak hrozí,
že starý elektroodpad zoberú ne
oprávnení zberači, neodborne ho
rozoberú, nepredajné komponenty
odhodia a vytvoria čierne skládky
v okolí,“ upozornila Halina Trubí
nyiová z referátu životného prostredia
miestneho úradu v Karlovej Vsi.
Ak sa z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať vami nahlásený
elektroodpad do 14. hodiny, kontaktujte zodpovedných zamestnancov do
14.30 h na čísle 0907 434 303. Aby sa
v priebehu dňa stihli odviezť spotre-

biče zo všetkých nahlásených adries,
elektroodpad nebude vynášaný z bytov, pivníc či povál. V tomto zbere nie
je možné vyradiť televízory a monito-

ry. Zber elektroodpadu je organizovaný v spolupráci so Združením Envidom.
-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Zbavte sa škodlivého odpadu

O

dpad so škodlivými látkami budú môcť odovzdať
fyzické osoby (nepodni
katelia) v sobotu 17. októbra od
8.00 do 10.00 hod. na parkovisku
pri MŠ Majerníkova 11.
„Na mieste bude pristavené vozidlo,
pri ktorom budú pracovníci spoločnos
www.karlovaves.sk

ti Arguss preberať staré náterové
hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky,“ informovala
Halina Trubínyiová z referátu životného prostredia miestneho úradu
v Karlovej Vsi. Tekuté odpady musia byť uzavreté v pevných obaloch,
z ktorých sa odpad neuvoľňuje.

Na mieste sa budú dať takisto
odovzdať batérie a akumulátory,
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, počítače,
televízory, monitory, žehličky, práčky
či mixéry.
-ab-; Foto: ilustračné (internet)
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Na Dlhých dieloch pribudne ďalších 70 stromov

N

ové stromy by mali počas
jesene pribudnúť na tzv.
školskom námestí, v areáli
ZŠ Alexandra Dubčeka či v údolí
medzi Hlaváčikovou a Iskerníkovou
ulicou. Na novú zeleň sa môžu tešiť
aj vo vnútroblokoch Majerníkova – Pribišova, Jána Stanislava –
Ľudovíta Fullu, v okolí Veternico
vej i nad pešou zónou na Pribišovej
ulici. Presné miesta budú známe
po preverení inžinierskych sietí
v mieste plánovanej výsadby.
Nové stromy v Karlovej Vsi
pribudnú vďaka iniciatíve hlavného
mesta pod názvom 10 000 stromov.
Má pomôcť systematickej obnove
a udržateľnosti drevín v meste. Od
vlaňajška mesto vysadilo 1016 stromov. Cieľom je vysadiť desať tisíc
drevín a do roku 2022 vytvoriť tri
nové mestské aleje. V októbri sa začína hlavná výsadbová sezóna, ktorá
trvá až do príchodu prvých výrazných mrazov. Zasadené stromy majú
v tomto období najlepšie podmienky
na uchytenie.
„Stromy v lete chránia naše mesto pred prehrievaním, zlepšujú
kvalitu ovzdušia, zmierňujú následky prívalových dažďov a poskytu-

Nové stromy pribudnú počas jesene aj
vo vnútrobloku Jána Stanislava –
Ľudovíta Fullu.

jú útočisko pre živočíchy a dôležitý
hmyz. Ulice so stromami sú krajšie
a jednoducho sa v nich cítime príjemnejšie. Zeleň je preto jednou
z našich priorít,“ povedal o tejto iniciatíve primátor Bratislavy Matúš
Vallo.
Podporiť túto iniciatívu môže
verejnosť a partneri z radov firiem a
inštitúcií, ktorí si môžu vybrať z kon
krétnych stromov alebo dostupných

plôch po celom meste. Projekt je
možné podporiť ľubovoľnou sumou
na výsadbu stromov alebo dokonca
darovať niekomu celý strom. Náklady na výsadbu jedného dospelého
stromu, vrátane povýsadbovej starostlivosti sú približne 700 eur. Všetky potrebné informácie je možné nájsť
na stránke www.10000stromov.sk
Spolu s mestskými časťami pri
pravuje hlavné mesto aj pasportizáciu

zelene (jednotný evidenčný systém
zelene), ktorá napomôže k celkovému
prehľadu o drevinách v meste. V spolupráci s Metropolitným inštitútom
Bratislavy pracuje mesto na príprave
manuálu starostlivosti o zeleň, ktorý
prinesie odborné riešenia a postupy
zamerané na udržateľné sadenie stromov a drevín v mestskom priestore.
-mš-; Foto: MiÚ

Spôsob, ako sa stravujeme, má vplyv aj na životné prostredie

V

írus Covid-19 a s tým súvi
siace predzásobovanie
sa potravinami viedlo
v jarných mesiacoch k rozsiahlej
ším nákupom potravín. Jeden
zo spôsobov znižovania emisií
je pritom neplytvať potravinami a zbytočne ich nevyhadzovať.
Zároveň by zmena nášho jedálnička
pomohla aj planéte. Spôsob, akým
sa stravujeme, má významný vplyv
na produkciu skleníkových plynov.
Znižovanie množstva komunálneho
odpadu je zároveň jednou z plánovaných aktivít schváleného Klimatického akčného plánu.
„Podľa štúdie University of Oxford výroba potravín zodpovedá za
štvrtinu všetkých emisií skleníkových
plynov, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. No vplyv rôznych
potravín na životné prostredie sa
veľmi líši. Mäso, mlieko, syry a maslo a iné živočíšne výrobky sú zodpovedné za viac ako polovicu emisií
K ARLOVESKÉ NOVINY

skleníkových plynov súvisiacich s potravinami. Poskytujú však iba pätinu
kalórií, ktoré jeme a pijeme, preto by
sme ich mali obmedziť,“ upozorňuje
Zuzana Hudeková z referátu riadenia
projektov karloveského miestneho
úradu.
Nie je mäso ako mäso. Kto chce
zdravšie žiť a pritom chrániť životné
prostredie, mal by začať jesť menej
hovädzieho mäsa. Podľa zverejnených
štúdií, produkcia hovädzieho mäsa
v roku 2010 predstavovala 25 percent
všetkých emisií skleníkových plynov
z potravinárskeho sektora.
„Dôležité je aj to, aby sme jedli viac
sezónnych potravín, ktoré pochádzajú
z miestnych zdrojov. Pri ich preprave,
či už cestnej, lodnej alebo leteckej sa
vyprodukujú ďalšie emisie. Je rozdiel,
či hovädzí steak prešiel na náš tanier
tisícky kilometrov z Brazílie alebo zopár kilometrov z farmy na západnom
Slovensku,“ dodáva Zuzana Hudeková.

V súvislosti so šírením koronavírusu sa mnohé domácnosti pochopiteľne
predzásobili. Už teraz sa však v EÚ
ročne vyhodí približne 89 milió
nov ton potravín, čo je v prepočte na
jedného obyvateľa 179 kilogramov.
„Podľa odhadov OSN sa len na Slo
vensku ročne vyhodí okolo 900-tisíc

ton potravinového odpadu. Pri znižovaní zbytočných emisií je preto rovnako dôležité nevyhadzovať potraviny
a nakupovať ich v takom množstve,
ktoré sme schopní skonzumovať,“
uzatvára Zuzana Hudeková.
-mš-; Foto: internet (ilustračné)

Až 25 percent všetkých emisií skleníkových plynov z potravinárskeho sektora
vzniká pri produkcii hovädzieho mäsa.
www.karlovaves.sk
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Dlhé diely sú bohaté na rôzne
druhy rastlín a živočíchov

A

j keď Dlhé diely sú na prvý
pohľad sídliskovou lokalitou, nájdete tam rôzne
druhy liečivých rastlín a drobných
živočíchov. Vďaka rozrastajúcemu
sa obhospodarovaniu plôch sa tam
objavil aj vzácny druh hmyzu –
okanka, ktorý je na našom území
celkom nový.
Už počas tohtoročnej jari a leta
mohli návštevníci prírody za Dlhými
dielmi vidieť množstvo hmyzu, najmä
opeľovače. Sú to napríklad včely – samotárky, čmeliaky, motýle – babôčky,
modráčiky, mlynáriky, očkáne, ale aj
muchy – pestrice, ktoré sa tvária, že
sú včely alebo osy. Sfarbením chcú
pomýliť predátorov, preto sú nie
ktoré sfarbené ako osy a niektoré ako
včely. Okrem toho sa tam vyskytuje
veľa druhov chrobákov, ktoré opeľujú
kvety.
Rovnako tam môžeme vidieť
jašterice múrové alebo slepúchy,
sýkorky, vrabce alebo žltochvosty
domové. „Pestrá skupina rastlín

a živočíchov sa vytvorila vďaka dostatku zelených plôch a lúk, ktoré
boli vytvorené kosením dvakrát ročne
a jednorazovým prepletím inváznych
rastlín,“ vysvetlila vedúca referátu
riadenia projektov karloveského úradu Lenka Nemcová.
Najzaujímavejšou lokalitou je
areál ZŠ A. Dubčeka
Keď ochranár Marek Semelbauer pred tromi rokmi začínal monitorovať mestské lúky, očakával, že
tam bude zvýšený počet motýľov
a včiel. „Ako pribúdali vzorky, začali
sa mi hromadiť vzácne kúsky. Dnes
už viem, že Bratislava a Malacky sú
plné vzácnych a zaujímavých druhov
hmyzu. Aj takých, ktoré vo voľnej
krajine vymierajú. Z tohto pohľadu je
asi najzaujímavejšou lokalitou športový areál Základnej školy Alexandra
Dubčeka v Karlovej Vsi. Ide o lokalitu
projektu Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy,“ ocenil výber
lokality entomológ a ochranár Marek
Semelbauer. Karlovu Ves by rád vy-

Pozrite si výstavu fotografií
nevidiacich autorov

Ú

nia nevidiacich a slabo
zrakých Slovenska (ÚNSS)
sa rozhodla predstaviť Karlovešťanom nevšednú výstavu Cesta svetla. Ide o nesúťažný ročník
a výnimočnú prehliadku z toho naj
lepšieho, čo v uplynulých rokoch
priniesla fotografická súťaž s rovnomenným názvom. Umelecké diela
nájdete od 1. októbra na Sekulskej
1 vonku priamo na plote.
„Amatérski i profesionálni umelci
akéhokoľvek veku sa už každoročne
zapájajú do súťaže, ktorá má jedinú
podmienku – umelecky zachytiť motív
svetla alebo života so zrakovým po
stihnutím. Každoročne sa do súťaže
prihlasujú stovky fotografov s tým
najlepším, čo sa im podarilo zachy
tiť hľadáčikom fotoaparátu,“ informovala PR manažérka ÚNSS Eliška
Fričovská.
Tí najúspešnejší, ktorých určila
odborná porota, bývajú ocenení a ich
snímky sú súčasťou spoločnej výstavy,
nezriedka putujúcej po celom Slovensku. Ich fotografie sú tiež súčasťou
www.karlovaves.sk

kalendára, ktorý vydáva ÚNSS. Pandémia však zamedzila organizácii
vyhlásiť aktuálny sedemnásty ročník
súťaže. Vznikla však myšlienka vy
tvorenia špeciálneho, nesúťažného
ročníka.
„Počas uplynulých ročníkov sa nám
nazbieralo množstvo zaujímavých
fotografií a my sme si povedali, že
sa o ne s Karlovešťanmi i ostatnou
verejnosťou radi opätovne podelíme.
Zaujímavé snímky budú návštevníkom
dostupné kedykoľvek, budú upevnené
na plote a budú lemovať záhradu
Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska. Veríme, že prinesú zaujímavý pohľad nielen na život ľudí so
zrakovým postihnutím, ale budú tiež
príjemným zastavením sa počas hektických dní,“ hovorí Pavol Korček,
koordinátor súťaže.
Súťaž Cesta svetla organizuje
ÚNSS už od roku 2004. Jej cieľom
je zvýšiť citlivosť spoločnosti voči
ľuďom so zrakovým postihnutím
a akceptovať ich ako prirodzenú sú
časť spoločnosti.
-bh-

Najzaujímavejšou lokalitou z hľadiska bohatstva rastlín a živočíchov je
školský športový areál na Majerníkovej ulici.
hlásil za entomologickú rezerváciu.
Pripomeňme, že entomológia je vedný odbor zoológie, ktorý sa zaoberá
štúdiom hmyzu.
Aktivity na podporu biodiverzity realizuje Bratislavské regionálne
ochranárske združenie v rámci projektu LIFE DELIVER.
-mš-; Foto: MiÚ

Inzerujte a dajte o sebe vedieť
v našom mesačníku
Karloveské noviny vychádzajú v rozsahu zvyčajne 20 – 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)
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240. výročie prvej písomnej zmienky o Karlovej Vsi

Zábava v Karlovej Vsi kedysi
Aj v Karlovej Vsi platilo ľudové
príslovie Nielen prácou je človek živý.
Tak, ako Karlovešťania vo svojich vinohradoch tvrdo a poctivo pracovali,
dokázali sa aj spontánne zabávať. Ako
a kde sa veselili v prvých desaťro
čiach po založení dediny nie sú žiadne
správy. V roku 1897 v dedine založili dobrovoľnícky hasičský zbor. Stal
sa inštitúciou, ktorá ovplyvňovala
aj spoločenský život v obci, vrátane
zábavy jej obyvateľov.
Iba pár mesiacov po svojom vzniku hasiči prekvapivo 5. februára 1898
v čase fašiangov usporiadali hasičský
bál. Uskutočnil sa v obecnom hostinci, ktorý sa nachádzal v pálfiovskom
majeri. Z prekvapenia sa stala tradícia, usporiadali ho každoročne. Naj
väčšiu obľubu zaznamenali hasičské
bály v medzivojnovom období, keď
na nich od roku 1919 vyhrávala dychovka karloveských hasičov.
Už na jeseň roku 1898 prišli hasiči
s novou zábavnou akciou. V deň 1.
výročia založenia zboru pripravili spomienkovú slávnosť s hrami
a tancom. Veľký záujem bol aj o súťaž
v hraní kolkov, dotovanú hodnotnými
cenami. O obľube zakladateľskej slávnosti svedčí, že sa konala každoročne,
až do vypuknutia 1. svetovej vojny.
Rovnako, ako v iných vinohradníckych obciach, aj v Karlovej Vsi,
bývala oberačková slávnosť. V roku
1908 Pressburger Zeitung o nej
napísal: „Dobrovoľní hasiči v Karlovej Vsi organizovali v sobotu 30.
augusta v záhrade Jozefa Ružu veľkú
oberačkovú slávnosť spojenú s tom
bolou, veselou poštou a ďalšími zábavami. Večer bola tanečná zábava. Do
tanca hral obľúbený salónny orches-

ter Obstmeier.“
V niektorých obdobiach bolo
v dedine až päť hostincov. Okrem
svojho hlavného poslania sa niektoré
z nich stali strediskami kultúrneho
a spoločenského života. V hostinci Františka Bohunského v Líščom
údolí ešte za monarchie vystupovali Stražanovci so svojím bábkovým
divadlom, s hrami uvádzanými
v slovenčine. V roku 1926 sa v hos
tinci Jozefa Ružu ml. po prvýkrát vôbec predstavili karloveskí ochotníci,
a to v hre Ferka Urbánka Kamenný
chodníček. Na javisku sály hostinca
Teofila Bohunského odohrali karloveskí ochotníci v rokoch 1928 –
1948 desiatky predstavení, vrátane
nezabudnuteľných operiet G. Dusíka
Keď rozkvitne máj a Modrá ruža.
V povojnových rokoch bola do po
sledného miesta zaplnená sála tohto
hostinca svedkom úspešných bojov
karloveských boxerov.
Karloveské hostince si obľúbili aj Bratislavčania. V 30. rokoch
minulého storočia vtedajší hostinec
U Slávika často navštevovali prí
slušníci bratislavskej bohémy. Jednu
z ich návštev opísal spisovateľ Ján
Hrušovský takto: „Keď som prišiel
k hostincu, naskytol sa mi neuveriteľný pohľad na mojich bohémskych
priateľov. Kumštiarske panstvo sedelo okolo dlhého stola v Karloveskom
potoku, ibaže nie v plavkách, ako by
sa dalo predpokladať, a ako by bolo
rozumné, ale v šatách, tak ako pri
šli k Slávikovi trochu si vypiť ... potok tu bol taký hlboký, že sediačky
na stoličkách tu mali vodu takmer po
pás. To im však neprekážalo v zábave,
ktorá pozostávala z mariáša, z fajče-

Pozvánka na hasičský bál. Foto poskytol Emil Kadnár.
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Pri príležitosti blížiaceho sa 240. výročia prvej
písomnej zmienky o dedine Karlova Ves vám
prinášame sériu spomienok Matúša Šrámka na
Karlovu Ves.

Kamenný chodníček, prvé predstavenie karloveských ochotníkov.
Foto poskytla Terézia Blažková.
nia a z pospevovania“ (krátené).
Pokiaľ ide o zábavu, najvýznamnej
šou celoobecnou udalosťou roka boli
karloveské hody. Uskutočnili sa vždy
v poslednú septembrovú nedeľu, preto sa stali známymi aj ako michalské
hody. Vrcholom programu hodov
bol slávnostný sprievod dedinou,
v ktorom najväčšiu pozornosť pútali
hodové hroznové vence. Z najkraj
ších strapcov hrozna, ktoré sa urodili
v karloveských viniciach ich uplietli
karloveskí regrúti. Večer na hodovej
zábave boli súčasťou tomboly.
Ani obyvatelia Prešporka, neskoršej Bratislavy, si nenechávali ujsť
príležitosť zabaviť sa na karloveských
hodoch. Potvrdzuje to správa

z Pressburger Zeitung v roku 1900:
„Karlsdorfské hody navštívilo také
množstvo mešťanov, aké táto dedinka hádam ešte nikdy nevidela. Oveľa
viac než 3000 hostí mal Karldorf napojiť pitím a nakŕmiť jedlom, a to pri
najlepšej vôli nešlo, hoci sa urobili
veľké prípravné opatrenia. Čoskoro
došli poháre a s dobrou náladou sa
víno a mušt pili z fliaš a hrnčekov;
šťastní tí, ktorí dokázali zohnať miesto
na sedenie a opečenú klobásku.“
Tradícia karloveských hodov, vrátane pletenia hodových hroznov a ich
predvádzania v slávnostnom sprie
vode pretrvali, aj keď v zmenenej
podobe, dodnes. Tešme sa z toho.
Matúš Šrámek

Hody v roku 1958. Foto poskytla Edita Pešková.
www.karlovaves.sk
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Bocian priniesol do Karlovej Vsi SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ
Karloveských novín, ktorá sa venuje zaujímavým miestam či udalosLauru, Adelu, Melissu a Adama tiamSúťažz histórie
i súčasnosti Karlovej Vsi, pokračuje. Redakcia ju pripravuje

Šťastní rodičia Gabika a Tomáš Varadínkovci sa obrátili na našu redakciu s prosbou, aby sme uverejnili v najbližšom čísle Karloveských novín informáciu o narodení ich prvorodenej dcérky Laurinky, ktorá prišla na svet
24. júla s mierami 3160 g a 49 cm. Adelka Jánošíková sa narodila 5. augusta
a informácia o jej narodení v Karloveských novinách by rovnako potešila jej
rodičov Janu a Petra Jánošíkovcov. Mama Mária Reshetova a otec Sergey
Reshetov mali nepochybne tiež radosť z návštevy bociana, ktorý im 3. septembra priniesol ďalšiu malú Karlovešťanku Melissu. Patrik Pida a Michaela
Pidová nám napísali, že 6. septembra sa im narodilo druhé dieťatko Adamko,
ktorý robí veľkú radosť nielen im, ale aj sestričke Ninke.
Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi deťmi.
Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťaťom do 21. októbra
e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite pripísať svoje
meno, priezvisko a meno dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame do života deti
narodené v auguste, septembri a októbri. -mš-; Foto: osobné archívy rodín
Laurinka

Melissa

pri príležitosti 240. výročia prvej písomnej zmienky o Karlovej Vsi. Súťažnú
otázku nájdete tentoraz v tajničke na strane 20.
Troch čitateľov, ktorí odpovedali správne na súťažnú otázku v minulom
čísle, odmeníme poukážkami v hodnote 20 eur na nákup kníh a spoločenských
hier z produkcie vydavateľstva DAJAMA.
Správna odpoveď na otázku Ktoré z odrodových vín bolo v minulosti
dorábané v Karlovej Vsi a zároveň bolo aj najviac oceňované? znela Vel
tlínske zelené. Spomedzi tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vyžrebovali Katarínu Hudecovú, Margitu Izakovičovú a Vlada Bafiu. Vyhraté
poukážky si môžu prevziať v redakcii do 30. októbra 2020.

Policajný zápisník
(august – september)

158

• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči doposiaľ
neznámemu páchateľovi, ktorý od 28. augusta do 1. septembra na Kolískovej ulici neznámym spôsobom a bez použitia násilia odcudzil bicykel
krikľavozelenej farby. Svojím konaním spôsobil poškodenému škodu krádežou vo výške 1 500 eur.
• Polícia vzniesla obvinenie za prečin výtržníctva voči doposiaľ netrestanej
osobe, ktorá nie je držiteľom zbrojného preukazu ani legálne držanej zbrane. Obvinený sa 12. septembra v čase okolo 15.50 h stretol s poškodeným
pred vchodom do reštaurácie na Kolískovej ulici. Po predchádzajúcej
vzájomnej hádke vytiahol krátku strelnú zbraň, ktorou následne niekoľko
sekúnd mieril na poškodeného stojaceho pred dverami do reštaurácie. Tým
sa dopustil výtržnosti, keďže so zbraňou na verejnosti napadol inú osobu.

Adelka

Adamko
Inzercia

Oznamujeme, že náš drahý
Karol Jakubčík
zomrel 4. 9. 2020 vo veku 82 rokov.
Prosíme, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
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RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek,
kresiel, matracov. Doprava zabezpečená.
Tel. 0915 832 186.
V O D O I N Š T A L A T É R .
Tel. 0904 307 824.
Zhotovenie nápisov, emblémov na užitočné sklo (jubileá, svadobné poháre,
stužkové). Oprava starožitného skla atď.
Tel. 0905 645 844, matushujsa@gmail.
com
WWW.VSETKOPREPREPELICE.SK,
www.pascanalisky.sk
DOUČÍM nemčinu (aj maturita, certifikát)
0910 943 286
OPRAVY v domácnosti, servis plastových
okien, vŕtanie, montáž svetiel, montáž nábytku, výmena a osadenie vod. batérií. Tel:
0948 727 605
HĽADÁM spolubývajúcu do 2-izb. bytu
na Dlh. dieloch so samost. izbami. Cena
dohodou. 0951 493 016
www.karlovaves.sk
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Šport patrí aj hendikepovaným

Š

port už dávno nie je zá
ležitosťou zlomku zdravej
populácie. Mnohokrát sú prá
ve telesne znevýhodnení športovci
pre svoju nezlomnosť a odhodlanie
vzorom pre zdravých ľudí. Svoje
o tom vedia aj členovia Športového
klubu (ŠK) Altius, ktorý pôsobí
v Karlovej Vsi a tento mesiac
oslávia 23. výročie jeho vzniku.
ŠK Altius založili 28. októbra
1997. Jeho zmyslom a poslaním bolo
priblížiť športové aktivity pre teles
ne znevýhodnených mladých športovcov, ktorí navštevovali vtedajší
Domov sociálnych služieb pre deti
a dospelých Gaudeamus a školu pre
žiakov s telesným postihnutím na
Mokrohájskej ulici. Založením klubu sa šport na Mokrohájskej preniesol z voľnočasovej formy športových
aktivít na šport v súťažnej forme. Dal
mladým športovcom šancu presadiť sa
v športovom svete a plnohodnotne sa
zaradiť do športového života.
Myšlienku založenia klubu sa podarilo zrealizovať Štefanovi Tvarožekovi a Anne Hajossyovej. Prvým
predsedom sa stal Pavel Bílik, ktorý
o tri roky neskôr skončil ako učiteľ
Spojenej školy a nastúpil do zamestnania do Slovenského zväzu telesne
postihnutých športovcov v Bratislave,
kde pôsobí doteraz. Na post predsedu
klubu nastúpil Martin Gabko, ktorý

K ARLOVESKÉ NOVINY

túto funkciu zastáva dodnes.
ŠK Altius úzko spolupracuje
so Slovenským zväzom telesne
postihnutých športovcov a Slo
venským paralympijským výborom.
Pri klube bolo od roku 2001 zriadené
aj Centrum športovo talentovanej
telesne znevýhodnenej mládeže, do
ktorého sa zaraďovali mladí športovci
s najlepšími výsledkami. Bol to pre
nich prvý krok k ich zaradeniu do
reprezentácie Slovenska.
„Vďaka všetkým okolnostiam, tvrdej
a cieľavedomej práci sa Altius do
stal na popredné miesto v športovej
oblasti hendikepovaných športovcov
na Slovensku. V klube našli svoje
uplatnenie športovci z rôznych športových odvetví. Svojho času sa v klube
prevádzkovali odvetvia boccia, stolný
tenis, atletika, basketbal na vozíku,
plávanie, tenis na vozíku, lyžovanie,
lukostreľba, šach a florbal. Doba
a vývoj však priniesli rôzne zmeny
a korekcie aj v činnosti klubu a po
dlhom čase kreovania dnešnej tváre
prežili v rámci klubu najsilnejšie
športy s najlepšou základňou a zabezpečením,“ vysvetľuje vývoj športových odvetví predseda klubu Martin
Gabko.
Trápi ich aj zlé financovanie
Veľmi zavážila aj otázka financovania športu. Z tohto dôvodu museli
ukončiť mnohé športové odvetvia,

Športovci z klubu Altius robia dobré meno Slovensku na mnohých súťažiach.
ktoré sa finančne nedali zvládnuť
z dôvodu trénerského zabezpečenia
či prenájmov športových priestorov.
Aktuálnu členskú základňu klubu
tvorí 75 členov. Tými sú športovci,
tréneri, asistenti, rozhodcovia a členovia vedenia klubu.
Dobré meno robia po celom svete
Členovia klubu patria k úspešným
reprezentantom Slovenska na medzi
národných podujatiach. Za celé obdobie svojej existencie registruje ŠK
Altius športovcov tých najzvučnej
ších svetových mien, ktorí sú víťazmi
majstrovstiev Európy, majstrovstiev
sveta či paralympijskými víťazmi.
K nim patria reprezentanti boccie
Michaela Balcová, Róbert Ďurkovič,
Martin Strehársky a Róbert Mezík,
športoví strelci Veronika Vadovičová

a Radoslav Malenovský či tenista na
vozíku Marek Gergely.
„Bez podpory mnohých ľudí by
Športový klub ALTIUS nebol na
dnešnej úrovni, a preto by som
chcel touto cestou poďakovať nielen
tým, ktorí klub reprezentujú, ale aj
všetkým, ktorí nás podporovali, podporujú a svojím dielom sa pričinili
o rozvoj a stabilitu. Rodičia, tréneri,
asistenti, sponzori a partneri sú
nevyhnutnou súčasťou našej práce.
Výsledky klubu považujem za kolektívnu prácu a verím, že nielen dnes,
ale aj v budúcnosti bude mať náš klub
pevné postavenie v konkurencii a bude
napĺňať svoje športové a spoločenské
poslanie,“ povedal Martin Gabko.
-ab-; Foto: archív ŠK Altius
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Šport / Krížovka

júloktóber
– august
2020
2020

Športoviská na Molecovej dostali nový svetelný park

F

utbalové ihrisko a stolnote
nisová hala na Molecovej
dostali nové osvetlenie. Futbalistov poteší aj pravidelná výmena sietí za bránkami a vyčistenie
trávnika.
„Ihrisko na Molecovej ulici po
rokoch používania prechádza omla
dzovacou kúrou. Po výmene celého
povrchu ihriska bolo potrebné vymeniť a modernizovať aj osvetlenie,
aby bolo možné športovisko plnohodnotne a bezpečne využívať aj počas
podvečerných a večerných hodín.
Podarilo sa nám združiť prostriedky
a zrealizovať moderné a kvalitné
riešenie nového osvetlenia, ktoré by
malo dlhodobo dobre slúžiť mladým
športovcom,“ uviedol vicestarosta
Branislav Záhradník.
Počas nedávnej rekonštrukcie futbalového ihriska bolo treba demontovať pôvodné osvetlenie a následne
vybudovať základy pre nové stožiare.
Úpravou prešla aj existujúca kabeláž
a rozvádzač. Po stavebných úpravách

Futbalové ihrisko dostalo nové moderné osvetlenie.

bolo možné pristúpiť k osadeniu
nových sklopných stožiarov s výš
kou 15 metrov a k inštalácii nových
halogénových svetiel.
Svetelno-technický návrh osvet
lenia futbalového ihriska bol plánovaný na 200 luxov. Tieto parametre
sú vhodné na tréningové účely aj
hranie súťažných zápasov. Realizácia projektu bola úspešná aj vďaka

finančným dotáciám z Karlovej Vsi,
Slovenského futbalového zväzu, ma
gistrátu a Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky. Po skončení prác bol povrch
ihriska ešte strojovo hĺbkovo vyčistený a za bránkami boli vymenené
bezpečnostné siete.
Údržba osvetlenia vo forme
výmeny žiariviek a výmena sietí sa

zrealizovala aj na futbalovom ihrisku
na Karloveskej 32.
Nové svietidlá majú k dispozícii aj
stolní tenisti. Mestská časť Karlova
Ves vymenila v telocvični na Molecovej ulici svetlá. LED osvetlenie
spĺňa parametre najvyššej ligy, nepotrebuje čas na zapnutie a vychladnutie
a v neposlednom rade šetrí náklady na
elektrickú energiu. -ab-; Foto: MiÚ
Krížovka

SÚŤAŽ

SÚŤAŽ

Vylúštite krížovku a vyhrajte 20-eurovú poukážku na nákup knihy vydavateľstva DAJAMA.

Otázka: Aký výnimočný ľudový zvyk, s ktorým sa nestretneme v inej obci malokarpatskej vinohradníckej oblasti, je zvyčajne súčasťou Karloveských hodov? Odpoveď nájdete v krížovke.
MEE,
THO

signatúra

renovácia

staroLTR,
egyptský
SANOK,
boh Slnka EPARCHA

poručík

obidvaja
spevák
(Jiří)
nádoba
na benzín

detská
nemocnica

vylieč
(kniž.)

skr.
arrivalu

poľovačka

aktívna
zóna

29.
august

ponáraj,
top

vkladná
knižka

Ivana

zhasni
(kraj.)

mierne
fúkajú

3

časť
chôdze
listnatý
strom

technická
plodina
spodok
dverí

mier,
odpočívanie
murárske
lyžice

meno
Krajíčka

Troch z tých, ktorí pošlú do 21. októbra správnu odpoveď na
našu otázku na vystrihnutej krížovke poštou, alebo ju vhodia
do schránky redakcie pri vstupe do budovy miestneho úradu na
Nám. sv. Františka 8, opäť odmeníme poukážkami v hodnote
20 eur na nákup kníh a spoločenských hier z produkcie
vydavateľstva DAJAMA. Súťaži sa môžu zúčastniť len čitatelia,
ktorí majú trvalý pobyt v Karlovej Vsi. Výhercov budeme
kontaktovať telefonicky.
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