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Opravy detských ihrísk

Ročník I.

Stretnutia jubilantov

Karlova Ves
postupne opravuje
detské ihriská
Viac na s. 4
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Karloveský majáles

Stretnutia jubilantov
sa zúčastnila takmer
stovka seniorov
Viac na s. 6

Milí Karlovešťania,
držíte v ruke nové číslo oficiálneho mesačníka Karlova Ves – noviny
všetkých Karlovešťanov. Verím, že v ňom nájdete pre vás zaujímavé témy.
Je ich viac, osobne by som sa venoval tej, v ktorej informujeme o blížiacej sa
oprave niektorých električkových zastávkových prístreškov. Veľa ľudí pri ceste
do centra Bratislavy alebo do Dúbravky využíva električku. Nedá sa nevidieť
stav, v akom sú niektoré prístrešky MHD. Za ich stav je zodpovedný Dopravný
podnik Bratislava, ktorý dlhodobo hospodári s podvyživeným rozpočtom. Iste,
rezervy sa dajú nájsť vždy a všade. Aj v našej spoločnosti, konkrétne v zopár
fyzicky zdatných jednotlivcoch. Bolo by správne, keby sme sa k verejnému
majetku správali s úctou a vedomím, že slúži všetkým. Ráno možno otcovi,

•

Majáles navštívilo
niekoľko tisíc ľudí
Viac na s. 8 - 9

ktorý chodí do práce, cez deň matke, ktorá sa stará o dieťa, večer mladým
ľuďom, ktorí sa idú električkou zabaviť do centra a ráno opäť napríklad seniorovi, ktorý ide na prechádzku či k lekárovi. Žiadna zastávka sa nerozbije sama
od seba, žiadny cestovný poriadok sa nestrhne samovoľne. Človek, ktorý ničí
zastávku, sa k takému kroku odhodlá pravdepodobne pod rúškom tmy, keď ho
nikto nevidí. Možno sa tieto noviny dostanú do rúk aj týmto ľuďom.
Máme jeden odkaz. Ak chceš byť „in“, nenič, ale vytváraj. Vzťah k prírode,
puto k inému človeku alebo čisté prostredie okolo svojho domu. Ak ťa nič
neoslovilo, tipov na formu pomoci iným máme na miestnom úrade veľa, stačí
prísť.
Branislav Heldes

Druhý cyklus kosenia by sa
mal skončiť do polovice júna

O

byvatelia Karlovej Vsi
venujú počas jarných mesiacov zvýšenú pozornosť
koseniu trávnatých plôch. Dôvodom
nie je len potreba mať upratané
a čisté okolie. Kosením vysokých
tráv pomáhame nepriamo aj alergikom. Výrazne sa znižuje riziko
prepuknutia nepríjemných alergických reakcií.
V priebehu mája vplyvom veľmi
teplého a vlhkého počasia rástla tráva
rýchlejšie. V Karlovej Vsi sa kosilo už druhýkrát. „Keď sme sa vrátili
na miesta, ktoré sme pred mesiacom
kosili prvýkrát, čakala na nás pol
metra vysoká tráva. Druhý cyklus
kosenia sme preto začali okamžite po
dokončení prvého,“ vysvetľuje prednosta miestneho úradu Ján Hrčka.
Druhý cyklus kosenia v dolnej časti
Karlovej Vsi bude v prípade obdobia
bez dažďa ukončený do polovice júna.
Novinkou, ktorú mestská časť zaviedla v priebehu prvého cyklusu,

bola aj ochranná plachta, ktorú kosci
používajú pri ručnom kosení v blízkosti automobilov. „Je pochopiteľné,
že obyvatelia Karlovej Vsi nechcú po
každom kosení svoje autá čistiť. Pre
nás to síce znamená, že dvaja zamestnanci musia danú plachtu obsluhovať
a nemôžu sa venovať iným činnostiam,
no nezašpinené auto po kosení by mal
byť štandard,“ dopĺňa Ján Hrčka.
Karlova Ves kosí vo vlastnej réžii
prvý rok. „Vyzvali sme občanov, aby
sa nás obrátili s fotodokumentáciou,
keď budú mať pocit, že naši zamestnanci niekde svoju prácu nevykonali
v dostatočnej kvalite,“ uzatvára prednosta miestneho úradu Ján Hrčka.
V Karlovej Vsi nekosia len zamestnanci mestskej časti, ale aj firmy, ktoré
si na kosenie svojich plôch objednalo
hlavné mesto. Tieto spoločnosti však
zatiaľ ochrannú plachtu nepoužívajú.
Za kvalitu kosenia, ktoré je v réžií
hlavného mesta, Karlova Ves nezodpovedá.
-ms-; Foto: MiÚ
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Pri kosení v blízkosti áut používame ochrannú plachtu
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Celomestské parkovanie podporíme
za viac parkovacích miest
Zavedenie celomestskej parkovacej
politiky je potrebné, obyvatelia Karlovej Vsi z nej ale musia mať úžitok
v podobe nových parkovacích miest.
Keby magistrát hlavného mesta zveril
svoje pozemky Karlovej Vsi, mestská
časť by mohla pre svojich obyvateľov
vybudovať nové parkovacie kapacity.
Vyplýva z toho aj potreba navýšenia
počtu mestských policajtov.
Mestská časť Bratislava-Karlova
Ves je presvedčená, že o zavedení celomestskej parkovacej politiky je potrebné ďalej rokovať a nájsť spoločné
riešenie. “Je správne hľadať riešenie
parkovania na úrovni celého mesta,
ale my musíme v prvom rade chrániť
záujmy obyvateľov Karlovej Vsi, aby
došlo k reálnemu zlepšeniu súčasnej
situácie. Pre nás je dôležité, aby sa
okrem zavedenia rezidenčného parko-

vania zrealizovala aj výstavba nových
parkovacích miest, na čo potrebujeme
od mesta zverenie vhodných pozemkov. Potrebujeme záruku, že sa to zo
strany magistrátu stane,” informovala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
“Rezidenčná parkovacia politika môže byť funkčná len v prípade,
že si bude plniť úlohy z nej vyplývajúce aj mestská polícia. Hliadky
v jednotlivých mestských častiach by
mali byť viazané na výkon tejto činnosti a chrániť záujmy našich obyvateľov. Ruka v ruke s rezidenčným
parkovaním musia pribudnúť aj nové
parkovacie možnosti, posilnenie
chýbajúcich spojov, ako napríklad
linka 133. Bez otvoreného prístupu
hlavného mesta to nebude možné,”
doplnil zástupca starostky Branislav

Oprava školského bazéna
na Majerníkovej je prioritou

S

amospráva mestskej časti
intenzívne pracuje na tom,
aby bol bazén v Základnej
škole Alexandra Dubčeka opätovne
sprevádzkovaný. Je vybudovaný
ako školský a výučbový bazén
a budú ho môcť znovu využívať žiaci karloveských škôl. Po revitalizácii
malého bazénika by sa tu mohli
odúčať strachu z vody aj škôlkari.
„Bazén potrebuje komplexnú obnovu. Vyriešime nielen jeho prevádzku v záujme spokojnosti žiakov
a rodičov, ale zlepšíme aj jeho kvalitu.
Zvýši sa atraktívnosť celého priestoru
ZŠ A. Dubčeka,“ vysvetlila potrebu
rekonštrukcie bazéna starostka Dana
Čahojová.
Na účely koordinácie prípravných
a rekonštrukčných prác bola vytvorená pracovná skupina, zložená
z poslancov aj pracovníkov miestneho
úradu. „Projekt revitalizácie bazéna
sa ukončuje a čoskoro budeme prostredníctvom verejného obstarávania
hľadať zhotoviteľa rekonštrukčných
prác,“ vysvetlil vedúci oddelenia
územného rozvoja Peter Vaškovič.
Bazén, ktorý by mal deťom začať
slúžiť na jeseň tohto roka, dostane
nový povrch, vzduchotechniku, nové
osvetlenie, cirkuláciu, úpravu a dezinwww.karlovaves.sk

Primátor Ivo Nesrovnal
karloveských poslancov nepresvedčil
Záhradník.
Ak mestskí poslanci neschvália
všeobecne
záväzné
nariadenie
o zavedení celomestskej parkovacej
politiky, Karlova Ves bude musieť
postupne zavádzať nový systém par-

kovania len na svojom území, aby sa
nepriaznivá situácia s nočným parkovaním pre jej obyvateľov začala postupne vylepšovať.
-bh-; Foto: MiÚ

Sociálna poisťovňa otvorila
svoje brány

fekciu vody. Bude pre deti nielen bezpečnejší, ale aj zdravší a hygienickejší. Po dokončení komplexnej obnovy
by sa mali výrazne znížiť aj náklady
na jeho prevádzku. Náklady na jeho
opravu nebudú malé, ale aj miestni
poslanci si uvedomujú jej naliehavosť.
Prevádzka bazéna bola zastavená
v septembri 2015. Podľa odborného
posudku bola dlhodobo zanedbávaná
údržba bazéna. Vzduchotechnika
prestala fungovať dávno. Svedčia
o tom zhrdzavené lavičky, radiátory či svietidlá. Bezpečné a „zdravé“
využívanie bazéna ohrozovala nedostatočná cirkulácia vody v ňom,
nefungujúca filtrácia a dezinfekcia
vody, osvetlenie a elektroinštalácie v havarijnom stave. Najmä tieto
Vedeniu mestskej časti sa podarilo
skutočnosti urýchlili rozhodnutie dohodnúť so Sociálnou poisťovňou.
o zastavení prevádzky v ňom.
V Karlovej Vsi sa vytvorilo pracovisBazén bol otvorený v roku 1994 ko Sociálnej poisťovne pre obyvateľov
a spočiatku ho využívali najmä žiaci celej západnej časti Bratislavy. Funz karloveských škôl. Neskôr v ňom guje od polovice mája. Naši obyvatenašli útočisko aj niektoré športové klu- lia tak nemusia cestovať za vybavoby a napokon aj verejnosť, keďže ide vaním sociálnej agendy až do centra
o jediný bazén v Karlovej Vsi. Dobrou mesta. “Občanom treba vychádzať
správou teda je, že vedenie Karlovej v ústrety. Nové pracovisko Sociálnej
Vsi sa usiluje toto obľúbené výučbové poisťovne uľahčí vybavovanie poa športové miesto Karlovešťanov čo trebnej sociálnej agendy obyvateľom
najskôr oživiť.
Karlovej Vsi priamo v mieste ich byKaždodenná realita
v Karlovej
Foto:
MiÚ
-mš-parkovania
dliska. Na
jednom Vsi;
mieste
si vybavia

dôchodky, dávky, prípadne odvodovú
agendu,” povedala starostka mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves Dana
Čahojová. Lokalita je dobre dostupná
aj mestskou hromadnou električkovou
dopravou. Sociálna poisťovňa v Karlovej Vsi je na Perneckej ulici otvorená každý pracovný deň od 8.00 h.
Klienti vchádzajú zo zadnej strany
miestneho úradu. Pre imobilných
klientov je k dispozícií aj výťah, ktorý
ich zvezie o poschodie nižšie, kde
Sociálna poisťovňa sídli.
-bh-; Foto: MiÚ
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Záujem o ZŠ Veternicová
naďalej objektívne klesá

L

en 20 budúcich prváčikov
zapísali rodičia na Základnú
školu (ZŠ) Veternicová 20.
Potvrdil sa tým už niekoľkoročný
pokles záujmu o túto školu, na
ktorej bolo začiatkom školského
roka evidovaných 188 žiakov, čo
je najmenej spomedzi štyroch ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti Karlovej Vsi. Dlhodobo nízky počet
žiakov sa prejavil aj na zlej ekonomickej situácii tejto školy. To napokon viedlo k rozhodnutiu miestneho zastupiteľstva podať návrh na
vyradenie školy zo siete základných
škôl.
Na trend poloobsadených škôl
v mestách upozornil nedávno aj podpredseda vlády pre investície a bývalý
minister školstva Peter Pellegrini
s tým, že by malo dôjsť k postupnému
rušeniu takýchto škôl a k znižovaníu
počtu tried, a to najprv v krajských
mestách. „Ak máte o polovicu menej
detí, ako ste mali pred 20 rokmi, ale
máte len o tretinu menšiu sieť, niekde je chyba,“ povedal Pellegrini.
Ministerstvo školstva v tejto súvislosti priznalo, že pripravuje zmeny
v školskej sieti.
Karloveskí rodičia v dňoch 22. 23. apríla zapisovali svoje školopovinné deti aj na ostatné ZŠ v Karlovej Vsi, ktorých zriaďovateľom je
mestská časť. Rodičia môžu zapísať
svoje deti do spádovej školy určenej
obcou podľa trvalého bydliska. Škola
musí dieťa, ktoré patrí do jej obvodu,

prijať. Rodičia však majú možnosť
zapísať svoje dieťa aj do akejkoľvek
inej základnej školy, ktorá rozhodne
o prijatí podľa svojich kapacitných
možností.
Najviac detí (118) sa zapísalo na
Spojenú školu Tilgnerova 14, ktorá
si už niekoľko rokov drží vedúcu
priečku a eviduje rastúci záujem zo
strany rodičov. V aktuálnom školskom roku túto školu navštevuje 569
žiakov. Nasleduje ZŠ Karloveská 61,
na ktorú sa zapísalo 84 detí. Aj tu je
možné pozorovať každoročne stúpajúci záujem rodičov o umiestnenie svojho školopovinného dieťaťa. Celkovo
navštevuje túto školu 370 detí. Na ZŠ
A. Dubčeka na Majerníkovej 62 sa
tento rok zapísalo 71 detí, čo je výrazný pokles oproti minulému roku. Tento pokles je s prihliadnutím na posledné roky nečakaný a nie je vylúčené,
že súvisí s dianím na ZŠ Veternicová
20 a aktivitami niektorých rodičov.
Celkovo sa v ZŠ A. Dubčeka v tomto
školskom roku učí 462 detí.
„Aký bude skutočný počet
prváčikov, ktorí zasadnú do školských
lavíc v septembri, bude známe až
v polovici septembra. Dôvodom je to,
že rodičia môžu zapísať svoje deti na
viacero škôl, a to aj mimo Karlovej
Vsi, a definitívne sa rozhodnú až na
začiatku školského roka,“ dodáva
Marta Šikrová, vedúca školského úradu.
Text: -mš-;
Foto: bratislavaden.sk

3

Dopravný podnik opraví
zastávkové prístrešky
Prístrešky zastávok na električkovej trati v Karlovej Vsi sú už dlhší
čas v dezolátnom stave. Dopravný
podnik Bratislava (DPB) po žiadosti
mestskej časti prisľúbil ich urýchlenú
opravu. Starostka mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves Dana Čahojová požiadala v apríli DPB, aby
zabezpečil opravy, prípadne výmeny
zastávkových prístreškov. Tie totiž
nie sú zanedbané len bežnou nečistotou, ale mnohé z nich majú
poškodené sklené výplne. „Kvalita
cestovania je jednou z hlavných podmienok toho, aby sa zvyšoval podiel
obyvateľov cestujúcich mestskou hromadnou dopravou,“ uviedla starostka
Dana Čahojová.
Je potrebné zohľadniť, že električkovú trať čaká aj celková rekonštrukcia (viac informácií v samostatnom článku), v rámci ktorej
budú nanovo vybudované všetky
zastávky. Preto do opráv prístreškov
nepôjde veľa prostriedkov. Nakoniec
však Dopravný podnik súhlasil

s kompromisným riešením. „Oprava prístreškov bude rozdelená na
dve etapy. V prvej vymeníme rozbité sklené výplne v spodnej časti
prístreškov za plechové tabule, ktoré
sú odolnejšie voči vandalizmu. Druhá
etapa bude zahŕňať opravu hornej
časti prístrešku. Z dôvodu vysokého
stupňa vandalizmu však nebudeme
osádzať sklené výplne, ale priehľadné plastové výplne,“ uviedol Martin
Erdössy, riaditeľ úseku dopravnej infraštruktúry a elektrických dráh.
-ms-; Foto: MiÚ
Inzercia

Nové CBA Potraviny
na Kempelenovej ulici

Priestor pre váš inzerát
Info: 0940 634 111
e-mail: inzercia@karlovaves.sk
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Slovenská sieť potravín CBA
Slovakia, a.s. otvorila svoju ďalšiu
prevádzku, tento raz v Bratislave,
na Kempelenovej ulici 2044/2 v
Karlovej Vsi. Toto je už 321. predajňa potravín. Ďalšie prevádzky
sa nachádzajú po celom Slovensku.
Predajňa bola pôvodne prevádzkou zahraničného obchodného reťazca, ktorý svoju činnosť
v uvedenej prevádzke ukončil.
Spustením predaja spoločnosť
CBA Slovakia, a.s. vytvorila 13 nových pracovných miest.

Nové Potraviny CBA vám na
predajnej ploche 365 m2 ponúkajú približne 5700 položiek za
skvelé ceny. Takmer tretinu tvoria
čerstvé tovary. Len v sekcii mlieka a mliečnych výrobkov nájdete
takmer 700 položiek! V obchode
dostanete aj čerstvé mäso, hydinu
a denne vypekané chrumkavé pečivo. Radi vás privítame v pracovných dňoch už od včasného rána
(6.15 hod.) až do večera (do 20.00
hod.), počas víkendov od 6.15
hod. do 18.00 hod..

www.karlovaves.sk
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Obnovujeme zanedbané
ihriská

V uplynulých týždňoch sa menil povrch ihriska aj na Karloveskej 32
Priestory na športovanie v Karlovej
Vsi boli dlhodobo v zanedbanom
stave a väčšina z nich naliehavo potrebuje opravu. Cieľom miestneho úradu je postupne nepriaznivú situáciu
zlepšovať. Vďaka prostriedkom
mestskej časti sa opravili mantinelové
ihriská na Karloveskej 32, Majerníkovej 62 a Molecovej 1/A.
Miestny úrad Karlova Ves vo verejnom obstarávaní vybral dodávateľa na
kompletnú výmenu umelého trávnika
vo dvore Spojenej školy sv. Františka
z Assisi na Karloveskej 32. Aktuálne
je povrch ihriska vymenený a ihrisko
je prístupné pre deti. Nové budú aj
siete bránkovísk. Ihrisko slúži širokej
verejnosti a objednávky na jeho
využívanie prijíma Karlovský športový klub (KŠK).

KŠK začal robiť čiastočné opravy
futbalového ihriska na Molecovej
1/A. Práce budú ukončené do konca októbra. Povrch mantinelového
ihriska na Majerníkovej 62 taktiež
potreboval opravu. Najväčšie poškodenia boli v oblasti bránkovísk, kde
je povrch najviac zaťažený. KŠK na
základe účelovej dotácie z mestskej
časti Karlova Ves opraví aj bránkoviská.
V našich novinách predstavíme aj
ďalšie projekty, ktoré zlepšia športovú
infraštruktúru v Karlovej Vsi, ako
napríklad celkovú rekonštrukciu atletického areálu a bazéna pri Základnej
škole Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62.
Text: Juraj Kadnár, Anna
Paučová; Foto: KŠK

Dvadsať rokov
od zavraždenia Róberta
Remiáša v Karlovej Vsi
Na križovatke ulíc Botanická, Karloveská a Devínska cesta si v piatok 29. apríla verejnosť pripomenula okrúhle 20. výročie zavraždenia
Róberta Remiáša. Na každoročnej
spomienkovej panychíde sa zúčastnila
matka zosnulého Róberta Remiáša
Anna Remiášová, najbližšia rodina,
osobností verejného života a verejnosť.
Návštevníci podujatia po príchode
položili vence ku krížu, ktorý stojí na
mieste, kde pred dvadsiatimi rokmi
vybuchlo auto s Róbertom Remiášom.
„Dvadsať rokov prežívame tú hrôzu,
že nám takým brutálnym spôsobom zavraždili Róberta. Na to, aby zastrašili
svedka únosu (Michala Kováča ml.,
pozn. redakcie), mi zavraždili syna.
Myslela som si, že taký brutálny zločin
nemôže zostať tak dlho nepotrestaný,“
povedala na mieste Anna Remiášová.
V areáli karloveského Klubu
vodných športov, ktorý s miestom
nešťastnej udalosti priamo susedí,
sa neskôr odohral krátky smútočný
koncert a odzneli príhovory zúčastnených hostí. „Neviem, či sme si pred

dvadsiatimi rokmi vôbec uvedomovali, v akej temnej dobe žijeme. Žiaľ,
neviem, či sme dnes tam, kde sme
dúfali, že budeme. Smutné je, že za
dvadsať rokov nás nikto nedokázal
zbaviť hanby, že sa takáto zlá vec,
ktorá sa tu stala, nevyšetrila. To, že
sme sa tu stretli, je dôkaz, že máme
v sebe nádej, že pestujeme svoju
pamäť a spolupatričnosť je pre nás
veľmi dôležitá,“ povedala starostka
Karlovej Vsi Dana Čahojová.
Róbert Remiáš zahynul 29. apríla 1996 večer, keď pod jeho autom na kombinovaný benzínový
a plynový pohon vybuchla nastražená
výbušnina. Z prípravy vraždy bola
podozrivá Slovenská informačná
služba (SIS). V súvislosti s vraždou
bol obvinený vtedajší riaditeľ SIS
Ivan Lexa, ktorého neskôr súd zbavil
obvinenia. Za jeho zavraždením mala
údajne stáť snaha umlčať Róberta
Remiáša a tiež zastrašiť všetkých,
ktorí by chceli vypovedať o zavlečení
prezidentovho syna Michal Kováča
ml. do zahraničia.
-ms-; Foto: MiÚ

organizuje a financuje celoštátny
zber elektroodpadu, použitých batérií
a akumulátorov.
V minulom roku obyvatelia
odovzdali takmer 5168 ton elektroodpadu. Recykláciou 3750 ton (televízory, monitory, drobný elektroodpad)
sa v minulom roku dosiahla úspora

viac ako tri a pol milióna litrov ropy.
Použité batérie a drobnú elektroniku
je možné odovzdať každý pracovný
deň v sídle miestneho úradu.
Zberom tohto odpadu pomáhame
chrániť naše životné prostredie.
-ms-

Nefunkčný röntgen
v poliklinike nahradia novým
Pokazený röntgen v Poliklinike Karlova Ves je mimo prevádzky od začiatku
apríla. Preto lekári pacientov posielajú do polikliniky v Ružinove. Pretože oprava karloveského RTG by bola mimoriadne drahá, Bratislavský samosprávny
kraj odsúhlasil, aby poliklinika pripravila verejné obstarávanie na nákup nového
a kvalitnejšieho RTG prístroja. Poliklinika aktívne pracuje na jeho príprave,
aj s pomocou Úradu pre verejné obstarávanie, aby bol zákon o verejnom obstarávaní dodržaný a pacienti mohli využívať nový RTG od konca leta. Viac
informácií prinesieme v ďalšom čísle našich novín.
-bh-

Použitú drobnú elektroniku
a batérie odovzdajte na MiÚ
Vo vstupnej hale karloveského
miestneho úradu na Námestí sv. Františka 8 sa nachádza zberné miesto na
www.karlovaves.sk

použité batérie a drobnú elektroniku.
Zberné miesto prevádzkuje nezisková spoločnosť Asekol SK, ktorá
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Čistotu a poriadok zabezpečia aj
nové Verejnoprospešné služby
Čistota verejných priestranstiev, údržba zelene a v zime odpratávanie snehu.
Aj to budú úlohy novej organizácie Verejnoprospešné služby Karlovej Vsi. Jej
zamestnanci budú zodpovední za čistotu našej mestskej časti počas celého roka,
aktuálne už počas blížiaceho sa leta. Jej zriadenie schválilo obecné zastupiteľstvo.
„V minulosti nám externé firmy kosili trávu, vypratávali koše, čistili kanálové
vpuste, opravovali výtlky, prípadne robili orezávanie stromov, čo nebolo efektívne. Prostredníctvom vlastných zamestnancov si vieme zabezpečiť tieto služby
pružnejšie a v súlade s požiadavkami našich obyvateľov,“ vysvetlil prednosta
Miestneho úradu v Karlovej Vsi Ján Hrčka.
Rozhodnutie robiť si verejnoprospešné služby vlastnými silami šetrí Karlovej
Vsi značné finančné prostriedky. „My už dnes vidíme pozitívny rozpočtový
efekt. Naším zámerom však nie je znížiť výdavky na údržbu verejných priestranstiev, ale z ušetrených prostriedkov výrazne posilniť starostlivosť o vonkajšie
priestory,“ uzavrel vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.
Všetky bežné činnosti postupne zastreší organizácia Verejnoprospešné služby. Minuloročnou zimnou údržbou došlo k zníženiu nákladov o viac ako polovicu. Týmto krokom sa očakáva dosiahnutie ešte väčších úspor. Príspevková
organizácia bude mať za úlohu aj úpravu pieskovísk a detských ihrísk.
-bh-; Foto: MiÚ

Rekonštrukcia električkovej trate
sa pre námietky zrejme oneskorí

P

ríprava modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi
sa posúva. Dôvodom je odvolanie sa dvoch účastníkov konania proti územnému rozhodnutiu.
S ich výhradami sa musí vysporiadať
odvolací orgán, ktorým je Okresný
úrad Bratislava, odbor výstavby
a bytovej politiky.
Autori
námietok
poukazujú
napríklad na potrebu dopracovania
dopravno-kapacitnej analýzy. Žiada-

jú, aby bola v Karlovej Vsi trať s duálnym rozchodom, teda rozpätím koľajníc 1000 aj 1435 mm (tzv. železničný
rozchod). Duálny systém je však
v rozpore s Národnou stratégiou verejnej dopravy a s Operačným programom integrovaná infraštruktúra.
„Mnohé požiadavky na zvýšenie bezpečnosti chodcov, najmä na
priechodoch (osvetlenie priechodov, výstražný svetelný pás súbežne
s električkovou traťou, zvukové zname-

Moderná technika, vďaka ktorej je Karlova Ves čistejšia a krajšia.

nie, ktoré bude spúšťať prichádzajúca električka či svetelné znamenie
v priechode), budú slúžiť ako jeden
z podkladov pre vypracovanie projektu pre vydanie stavebného povolenia
modernizácie trate,“ povedala Katarína Jágerská zo stavebného úradu
v Karlovej Vsi.
Požiadavke, aby sa križovatka
Karloveská - Kuklovská ponechala v súčasnom stave a dobudovali sa
mimoúrovňové križovatky, nebolo možné vyhovieť. Mimoúrovňové
kríženie nebolo súčasťou projektu, čo
platí aj o rekonštrukcii nadchodov.
Spomínaní účastníci konania požadovali prepracovať vzájomnú polohu
nástupísk na integrovanej zastávke
Molecova. Budú spĺňať minimálne
požiadavky na šírku, s ohľadom na
pomery v križovatke ulíc Molecova
- Karloveská. Vďaka tomu nebude potrebné výrazne zasahovať do zelene.
Jedna z námietok sa týka toho, že
nie je zrejmé, ktoré stavby sa majú
v dôsledku modernizácie električkovej trate odstrániť. V ďalšom stupni
však bude projektová dokumentácia
riešená podrobnejšie. Odvolatelia
mali výhrady aj voči tomu, že Hlavné

mesto SR Bratislava si záväzné stanovisko k rekonštrukcii trate dalo v podstate samo sebe, čo je podľa ich názoru
v rozpore so stavebným zákonom.
Modernizáciou úseku dúbravskokarloveskej radiály sa zvýši výkonnosť aj kvalita MHD. Zvýši sa jej
traťová rýchlosť, priestorová priechodnosť najmä v obratisku, zvýši sa bezpečnosť cestujúcich a zníži hlučnosť.
Územné rozhodnutie pre rekonštrukciu
električkovej
trate
dúbravsko-karloveskej radiály však
z dôvodu podaných odvolaní ešte
nenadobudlo právoplatnosť.
„Pre stavbu radiály v Karlovej Vsi
v súčasnosti prebieha územné konanie.
Stavebné konanie sa môže začať
až po nadobudnutí právoplatnosti
územného rozhodnutia. O presnom
termíne začiatku prác budeme cestujúcich informovať’,” povedala pre
náš mesačník hovorkyňa Bratislavy
Ivana Skokanová. Termín začiatku rekonštrukčných prác električkovej trate
v Karlovej Vsi preto známy nie je.
Podľa neoficiálnych informácií by sa
s prácami mohlo začať najskôr koncom
tohto alebo začiatkom budúceho roka.
-bh-; Foto: MiÚ

Súdny spor pre nečinnosť bývalého vedenia stavebného úradu
Krajský súd v Bratislave pravdepodobne už 7. júna rozhodne o niekoľko rokov starom prípade plánovanej výstavby obytných domov na
Starých gruntoch. Investor tam chcel

stavať, no vtedajší stavebný úrad ignoroval lehoty na vydanie rozhodnutia o výstavbe. Investor žiada odškodné 11,6 mil. eur. Pre porovnanie, táto
suma predstavuje viac ako jeden celý
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ročný rozpočet našej mestskej časti.
Hoci je za nedodržiavanie lehôt
zodpovedné bývalé vedenie mestskej
časti, súdny spor musí riešiť aktuálne
vedenie. „Ide o dedičstvo z minulosti,

s ktorým sa musíme vysporiadať. Je to
veľmi zložité a robíme maximum, aby
sme ochránili Karlovu Ves od prehry
v tomto spore,“ vysvetlil zástupca starostky Branislav Záhradník.
-bhwww.karlovaves.sk
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Stretnutia jubilantov
v roku 2016

Karlova Ves má novú ulicu

Oddelenie sociálnych vecí Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zverejnilo
termíny všetkých tohtoročných stretnutí. Najbližšie budú 13. júna, 31. augusta, 31. októbra a 28. novembra. Pozývaní sú všetci karloveskí jubilanti, ktorí
oslávili v dvoch predchádzajúcich mesiacoch 75 rokov a všetci, ktorí oslávili 80
a viac rokov. V júni sú pozývaní tí, ktorí svoje jubileá oslávili v apríli alebo máji.
Zatiaľ posledné stretnutie jubilantov bolo v Karloveskom centre kultúry 25.
apríla. Najstaršou oslávenkyňou bola 95-ročná Ľudmila Hargašová, druhou
najstaršou oslávenkyňou bola 92-ročná Jolana Morvaiová a tretím najstarším
oslávencom bol 91-ročný Víťazoslav Hájek. Na podujatí sa zúčastnilo celkovo 92 osôb, ktorým osobne zablahoželali starostka Dana Čahojová a zástupca
starostky Branislav Záhradník. Kultúrny program pre seniorov pripravili ZUŠ
Kresánka a speváčka Lara Lajčáková.
-ms-; Foto: MiÚ
Na stretnutí seniorov
sa zúčastnilo
92 jubilantov

Medzi ulicami Botanická, Litovská
a Ilkovičova bude nová ulica. Ponesie meno známeho slovenského
matematika, pedagóga a diplomata
Michala Greguša. Návrh na pomenovanie ulice v tejto lokalite predložil
dekan Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky Univerzity Komenského
(UK) v Bratislave Jozef Masaryk.
Vzhľadom na blízkosť pracovísk Univerzity Komenského a Slovenskej
technickej univerzity návrh počítal
s pomenovaním po osobnostiach,
ktoré na uvedených univerzitách
pôsobili. Nový názov ulice schválili
karloveskí poslanci.
Michal Greguš sa stal v roku
1959 vedúcim Katedry matematiky
Prírodovedeckej fakulty UK a na začiatku 60. rokov sa na tejto fakulte
pričinil o budovanie nových katedier.

Ulica Michala Greguša
V rokoch 1973 – 1978 bol vedúcim
československej
delegácie
pri
UNESCO v Paríži s titulom veľvyslanca. Význačným spôsobom prispel
k rozvoju univerzity, najmä angažovaním sa pri výstavbe pavilónov
v Mlynskej doline. S menom profesora Greguša zostane navždy spojený
vznik Matematicko-fyzikálnej fakulty
UK, ktorej prvým dekanom sa stal
v roku 1980.
-ms-; Foto: MiÚ

4. 6. 2016

Medzinárodný deň detí
Ihrisko Molecova Športovo-zábavný program, odmena istá.
9.00 h - 12.00 h Moderuje zabávač - Richard Vrablec.

Najstaršou oslávenkyňou bola 95-ročná
Ľudmila Hargašová

Animačný tím z Fidorkova interaktívne divadlo, minidisco,

15.00 h súťaže a balónová show v Kamel klube

1919 – 2014
95. VÝROČIE
Z A L OŽ E NI A

KONZERVATÓRIUM
CONSERVATORY
BRATISLAVA

Jednota dôchodcov oznamuje
Jeden z oslávencov
– Jozef Ort

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) pripravuje na 24.
júla (nedeľa) jednodenný zájazd do Rakúska - Údolie Wachau - Benediktínsky kláštor a marhuľové slávnosti. Cena zájazdu je 5 eur pre členov JDS, pre
ostatných záujemcov 15 eur. Odchod autobusu je z Námestia sv. Františka
o 7.30 h. Prihlásiť sa možno do 15. júna v kluboch dôchodcov, prípadne v denných centrách na Tilgnerovej 1 a Lackovej 4, ako aj v kancelárii JDS na Lackovej 4 v úradných hodinách.
-mšInzercia

www.karlovaves.sk
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Na Kuklovskej vznikne zelená
zóna pre deti aj rodičov
Skupina mladých rodičov, ktorí
bývajú najmä na sídlisku Dlhé diely, prišla so zaujímavou iniciatívou. Chcú vybudovať zelenú zónu
v zanedbanej záhrade na Kuklovskej
ulici. Poskytol im ju majiteľ. Záhrada sa zmení na ekocentrum pre deti,
rodičov a verejnosť. Budú v ňom relaxovať, zabávať sa, vzdelávať alebo
pracovať v záhrade. Aktivisti tam
chcú vybudovať aj klubovňu s terasou a prírodnú záhradu s vyvýšenými
záhonmi, s bylinkovým záhonom
a špirálou, kompostom a kútikom,
v ktorom by mala príroda voľný priestor bez zásahu človeka. Okrem toho
v záhrade vybudujú hracie zóny pre
deti z prírodných materiálov a minifarmu s domácimi zvieratami.

Ako poznamenáva predkladateľ
projektu Ekocentrum v záhrade –
občianske združenie Envirosvet
v spolupráci s Lesným klubom Pramienok - detstvo v meste znamená
byť zatvorený medzi betónovými
múrmi a ulicami, prírodu poznať len
„z druhej ruky“, z kníh alebo televíznych dokumentov. Mnohé súčasné
deti možno ani netušia, odkiaľ sa berie
mlieko alebo vajíčka. „Príroda je tým
najlepším ihriskom, vytvára najlepšie
preliezačky, preto budeme čo najviac
využívať potenciál záhrady, ktorý tu
je,“ dodáva koordinátorka projektu
Erika Galanská. Viac informácií nájdete na internetovej stránke Envirosvet.
-mš-; Foto: MiÚ

Májové spomienky na mladosť
v dennom centre na Tilgnerovej
V utorok 3. mája sa v dennom
centre na Tilgnerovej ulici spomínalo na to, aký býval máj. Karloveskí
seniori, ktorí sú aktívni v dennom
centre, strávili spoločné popoludnie,
počas ktorého spomínali na obdobie
mladosti. Stretnutie prvýkrát viedla
Dominika Ďatelinková, arteterapeutka

Na Kuklovskej vznikne oddychová zóna

Ihrisko na Dlhých dieloch
má nové cvičebné prvky
Ihrisko, ktoré vybudovala mestská
časť na základe podnetu obyvateľov
z Dlhých dielov, sa dočkalo rozšírenia. Miestny úrad v Karlovej Vsi
tam z vlastných zdrojov investoval
do nových cvičebných prvkov. Začínajúcu sezónu si budú môcť športoví

nadšenci užiť v plnohodnotnom prostredí. Ide o hraciu plochu medzi ulicami Kresánkova, Vincenta Hložníka
a Albína Brunovského. Finančne na
realizáciu ihriska prispeli okrem BSK
aj miestny úrad a samotní Karlovešťania.
-ms-; Foto: MiÚ

a rodáčka z Karlovej Vsi, ktorá pôsobí
v jednom z bratislavských zariadení
pre seniorov. Pre karloveských seniorov si pripravila program, ktorý prepojil hudbu, spev, vizuálne podnety
a tvorbu spoločného stromu spomienok a asociácií.
-ms-; Foto: MiÚ

Karlova Ves rozšírila ihrisko o nové prvky
Na Tilgnerovej sa spomínalo

Staršie čísla Karlovej Vsi
dostanete v MiÚ
Napriek úsiliu redakcie, aby naše
noviny boli v spolupráci so Slovenskou poštou doručované do schránok
každej domácnosti a firmy v Karlovej
Vsi, občas sa stane, že sa k niekomu
predsa len nedostanú. V prípade
záujmu o staršie vydania mesačníka
KARLOVA VES – noviny všetkých

Karlovešťanov, môžete prísť do redakcie novín, ktorá sídli na miestnom
úrade na Nám. sv. Františka. Aktuálne
číslo novín nájdete vždy na vrátnici
miestneho úradu, kde je umiestnená
aj schránka na odkazy a podnety pre
redakciu.
-mš-
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Štvrtáci z Tilgnerovej
objavovali svet kníh
Hoci marec, mesiac knihy, už
máme za sebou, žiaci zo Spojenej
školy Tilgnerova 14 sa v piatok 6.
mája vybrali objavovať svet kníh
v karloveskej miestnej knižnici. Vedúca Anna Labárová im porozprávala,
ako vznikla kniha, aké sú najstaršie
knihy, najvzácnejšie a čím sa odlišujú
od tých dnešných. Potom deti dostali indície, ktoré im mali pomôcť nájsť

názov rozprávky od H. CH. Andersena. Niektorým sa to podarilo hneď,
niektorým to trvalo dlhšie. Na záver si
kúsok z rozprávky aj zahrali. Vedúca
knižnice deťom odpovedala na otázky, pomáhala hľadať správnu odpoveď
a ukazovala im, ako si môžu knihu
vyhľadať.
Žiaci 4.D a triedna učiteľka
Želmíra Reguliová
www.karlovaves.sk
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Karloveský majáles 2016
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Karlovešťa

www.karlovaves.sk

aj niektorí

ribližne šesťtisíc návštevníkov. Toľko zavítalo na
obľúbený Karloveský majáles v sobotu 14. mája. Sobota bola
spočiatku zamračená a daždivá,
no neskôr sa počasie umúdrilo
a návštevníkom už nič nebránilo
naplno si vychutnať výnimočnú
atmosféru. Na majálese si každý
našiel niečo pre seba. A práve to
bolo cieľom usporiadateľov.
Svojím folklórnym vystúpením
majáles otvorili najmenší, deti
z Materskej školy (MŠ) Kolísková,
nasledovalo cirkusové soaré pre deti
a rodičov z dielne CirKus-Kus. Svoju prácu predstavili hasiči a policajti.
Zamestnanci miestneho úradu z rôznych oddelení odpovedali na otázky
a podnety obyvateľov v špeciálnom
stánku MČ Karlova Ves. Návštevníci
mali príležitosť zapojiť sa do prieskumu Čo pre nás znamená Karlova Ves,
v ktorom mohli vyjadriť svoje námety
k rozvoju Karlovej Vsi, či oboznámiť
sa s projektom občianskeho združenia
Živica. Je zameraný na podporu populácie včiel. V stane mali Karlovešťania možnosť stretnúť sa s miestnymi
poslancami a so starostkou.
Novinkou bola Karloveská komunitná ulička. V nej sa bude dať aj
v budúcnosti nájsť to najlepšie, čo sa
tvorí v Karlovej Vsi - ručné výrobky,
remeslá aj gurmánske špeciality. Pre
deti boli pripravené kolotoče a ďalšie
atrakcie. Stánky tu malo aj Združenie
cechu historických remesiel. Mimoriadnemu záujmu Karlovešťanov, najmä najmenších, sa tešila prehliadka

V tombole boli

pripravené zauj

našej techniky. Deti mali možnosť
odviezť sa na nových strojoch, ktorými
pre vás kosíme a čistíme Karlovu Ves.
Veru ju aj poriadne využili. Nechýbali
tvorivé dielne s materskými centrami
Klbko a Dlháčik. Nezabudlo sa ani
na deti utečencov v projekte Domov
na mame. Mamičky šili pre tieto deti
špeciálne nosiče.
Veľa radosti priniesli folkloristi zo
súborov Čečinka a Dolina. Potom
vystriedali najmladších účinkujúcich
starší zo speváckeho zboru Senioranka. Karloveské tanečné centrum sa
predviedlo s ukážkou štandardných
tancov, ktoré vystriedala LaDansa
s temperamentnými latinskoamerickými tancami. Milovníci bojových
umení si prišli na svoje pri ukážkach
bojového umenia taekwondo. Žiaci
ZUŠ J. Kresánka pomohli svojimi
hudobnými vystúpeniami skrátiť
čakanie na tombolu, o ktorú bol veľký
záujem. Ceny, ktoré čakali na výhercov, boli veru zaujímavé. Od nákupných poukážok, cez pobytový zájazd
a notebook až po televízor.
Všetci si užívali príjemné slnečné
popoludnie, každý po svojom. Najviac
sa tešili deti. Fanúšikom historického
šermu urobilo radosť vystúpenie templárov z hradu Bagras. Vyvrcholením
sobotňajšieho Karloveského majálesa bolo večerné vystúpenie skupiny
Le Payaco. No a kto ešte stále nemal
chuť ísť domov, mohol sobotňajšiu
noc začať diskotékou v Líščom údolí.
Dobrú hudbu v štýle Oldies zabezpečili dídžeji z rádia VIVA. A teraz
sa už môžeme tešiť na stretnutie o rok.
-mš-; Foto: MiÚ
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Deň matiek sa oslavoval dvakrát Obyvatelia chcú venovať
zvýšenú pozornosť parkovaniu,
prírode a vandalizmu

V utorok 10. mája patrila spoločenská sála Karloveského centra kultúry našim
seniorom, vo štvrtok 12. mája sa na koncerte stretli karloveské mamičky. Seniorom zaspieval známy nevidiaci spevák Marián Bango, ktorého sprevádzala
manželka Alexandra. Návštevníčky sa v zaplnenej sále tešili z hitov slovenskej
a českej hudobnej scény z repertoáru Karola Duchoňa alebo Karla Gotta. Podujatie zaštítila karloveská organizácia Jednota dôchodcov Slovenska. Vo štvrtok
žiaci a pedagógovia ZUŠ sv. Cecílie obdarovali karloveské mamičky kyticou
pekných melódií. Koncert bol spojený s výstavou výtvarných prác.
-mš-; Foto: -red-/Dávid Dzurňák

Takmer
polovica
obyvateľov
bratislavskej Karlovej Vsi je spokojná s kvalitou verejných priestranstiev. Tretina si však myslí, že je ich
nedostatok. Aj takýto názor získala
mestská časť od obyvateľov prostredníctvom celoplošného dotazníka.
Odpovede budú slúžiť ako podklad pre
Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja (PHSR). Najväčšou výzvou
bude riešenie parkovania, životného
prostredia a vandalizmu. Tie vyhodnotili obyvatelia za najzávažnejšie
oblasti, ktorým treba venovať zvýšenú
pozornosť.
S možnosťou trávenia voľného času
v oblasti športu je veľmi alebo skôr
spokojných 42 percent obyvateľov.
S možnosťou trávenia voľného času
v oblasti kultúry je veľmi spokojných
alebo skôr spokojných 38 percent obyvateľov.
S kvalitou verejných priestorov na oddych a stretávanie je úplne
alebo skôr spokojných 47 percent

obyvateľov. Najčastejšie oddychujú
v Parku SNP v Líščom údolí, pri
Karloveskom ramene a v prírodnej
oblasti Kráľova hora. Svedčí to o potrebe ochrany týchto lokalít pre šport
a rekreáciu.
Celý program PHSR pripravuje
mestská časť v spolupráci s verejnosťou, odborníkmi, zamestnávateľmi
a občianskymi združeniami.
Z tých, ktorí vyplnili dotazník, sme
vyžrebovali výhercov JUDr. Filipa Petrinca, PhD., Mariána Macka
a Martina Michlíka. Vyhrali permanentku do filmového a hudobného
Kamel klubu, pozvanie na obed od vedenia mestskej časti Bratislava–Karlova Ves a knihu od Matúša Šrámka
Karlova Ves – taká bola. Spracovateľ
prieskumu M. B. Consulting venuje
každému výhercovi balíček kníh.
Detailné vyhodnotenie prieskumu
nájdete na internetovej stránke www.
karlovaves.sk
-bhInzercia

6. 6. ‒ 3. 7.
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Zoltán Bedrna: „Ak si chceme zachovať zdroj pitnej vody,
ostrov Sihoť musí ostať neporušený“

D

oc. Ing. Zoltán Bedrna,
DrSc. je medzinárodne
uznávaný odborník v oblasti pôdoznalectva a laureát štátnej
ceny za vedecko-technický rozvoj.
Ešte počas Československa bol zodpovedný za celorepublikový prieskum poľnohospodárskych pôd.
Donedávna prednášal na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského. O problematike vody,
pôdy a energetiky, ktoré považuje
za spojené nádoby, hovorí otvorene,
a vzhľadom na súčasný stav nešetrí
kritikou. Za najväčšie problémy pri
správe a ochrane prírodných zdrojov považuje práve egoizmus a podplatiteľnosť.

Zoltán Bedrna
bol tok „veľkého“ Dunaja v povodí
Malého Dunaja a ostrovy boli oproti
Bratislavskému hradu. Dnes je Sihoť
ostrovom, ale už zajtra byť nemusí.
Ak sa však porušia korene a zemina,
tak sa ostrov presťahuje. Doslova ma
šokovala iniciatíva niektorých miestnych poslancov na majálese pred
niekoľkými rokmi, keď sa angažovali
za výstavbu cyklochodníka cez Sihoť.
To by tam už rovno mohli postaviť aj
diaľnicu.

9:00 – 11:30
Voľná herňa

Aká bola vaša reakcia na informáciu, že na ostrove Sihoť sa má
uskutočniť výrub stromov?
Bláznovstvo. Ak sa nebude voda
chrániť, prestane Sihoť existovať.
Prečo to hovorím tak tvrdo? V 60.
rokoch minulého storočia pri výstavbe
Slovnaftu stavbári povedali, že netreba vybudovať ochranu voči poško- Mal by zánik ostrova Sihoť okrem
deniu podzemných vôd. A čo sa straty zdroja pitnej vody aj iné
stalo? Už v 70. roku bol zdroj vody dôsledky pre Karlovu Ves?
pre východnú časť Bratislavy úplne
Živo si pamätáme na minuloročné
znečistený. Práve vtedy som býval na zosuvy pôdy na Devínskej ceste a pri
Sibírskej a museli sme si vodu domov PKO. Zosuvy pravdepodobne budú
donášať, kým sa nevybudovala nová pokračovať. Najlepšie na tom z tohto
distribúcia. Zdroj pitnej vody na Siho- hľadiska nie sú ani garáže na AdámiHerňa je otvorená
pondelok ažstudní,
štvrtok v ktoré
čase 9:00 – 11:30.
ti je založený
na systéme
ho ulici. Mnohí si povedia, že Bedrna
V stredu máme otvorené aj poobede v čase 16:00 – 18:00
pri poškodení pôdy zaniknú.
nás tu straší. Ja nestraším. Snažím sa
PRAVIDELNÝ PROGRAM:
poukázať na skutočnosť, že táto hrozba
Pondelok:
09:30 - 10:00 Tvorivé dielničky pre deti od 1,5 roka
V čom
je ostrov
Sihoť taký existuje nielen v našom regióne, ale
Utorok:
09:30 – 10:00 Modlitby matiek
špecifický?
všade
na1 –svete.
09:30 – 10:30 Montessori herničky
pre deti
3 roky *
10:30 - 11:30 Bábätkovo - prihlásovanie na 0905 267 770
Musíme si uvedomiť,
že ležíme
16:30 – 17:15 Oli Janko - Klbko na ľudovú nôtu
v delte
Dunaja, ktorý
KarStreda:
10:00 preráža
– 10:30 Hudobná
škôlka Aké sú riešenia na predchádzanie
- 18:00 Voľná
herňa
paty a práve tu sa 16:00
rozlieva.
Zažili
takýchto situácií?
– 11:00 Zdravé nožičky - cvičenie pre deti od 1,5 roka
sme Štvrtok:
viacero záplav,10:00
ale
aj
sucho,
V prípade Sihoti je najdôležitej16:30 – 17:30 Montessori herničky pre deti 2,5 – 6 rokov *
keď sa dal Dunaj prejsť
Kedysi
ší na
úplný
zákaz
vstupu na ostrov.
18:00 pešo.
– 19:00 Cvičenie
pre mamičky
spevnenie
chrbtového
svalstva (pre overenie voľného miesta volajte na 0948 497 313)
Novinka: Individuálne, párové a rodinné poradenstvo so psychologičkou*
(po dohode v pracovné dni od 13:00 - 14:30)
AKTUALITY
Herňa
je detí
otvorená
pondelok
štvrtok
1.6.
Deň
- vstup
do Klbkaaž
zdarma
:) v čase 9:00 – 11:30.
V stredu
otvorené
poobede
v čase 16:00
– 18:00pre deti
2.6.
10:00máme
- 11:00
Ako išli aj
smeti
na vandrovku
- divadielko
3.6. 10:00 - 11:30 Otázniky vo výchove - Diskusia o výchove s Martinou Vagačovou *
PRAVIDELNÝ
PROGRAM:
6.6.
18:00 - 20:00
Recyklácia plechoviek - tvorivé dielničky pre mamičky z projektu RecyKlbko
8.6. 16:00 - 17:00 Minimalizujme - Opätovne používajme - Recyklujme - prednáška o odpade - projekt
Pondelok:
09:30 - 10:00 Tvorivé dielničky pre deti od 1,5 roka
RecyKlbko
10.6.
9:00 - 12:00 a od 13:00
NAŠE
MESTO - dobrovoľníci nám prídu pomôcť s
Utorok:
09:30-–16:00
10:00Projekt
Modlitby
matiek
upratovaním Klbka a jeho okolia a pripravia si zaujímavý program pre detičky a ich mamičky. Projekt
podporila Nadácia Pontis09:30 – 10:30 Montessori herničky pre deti 1 – 3 roky *

9:00 – 11:30
Voľná herňa

10:30 - 11:30 Bábätkovo - prihlásovanie na 0905 267 770
19.6. Deň otcov *
20.6. 10:00 - 11:30 Podporná
dojčenia
16:30 skupina
– 17:15 Oli
Janko - Klbko na ľudovú nôtu
22.6. Angličtina pre deti * (16:30 - 17:00 2-4 roky, 17:00 - 17:30 4-6 rokov)
Streda:
10:00
–
10:30
Hudobná
škôlka
28.6. 10:00 - 11:30 Na poníkoch za prázdninami
16:00 - 18:00 Voľná herňa
* Na dané aktivity je potrebné prihlásiť sa vopred. Viac info na www.klbko.sk
Štvrtok:
10:00 – 11:00 Zdravé nožičky - cvičenie pre deti od 1,5 roka
Zmena programu vyhradená, pre aktuálne informácie sledujte našu stránku www.klbko.sk a facebook.
16:30 – 17:30 Montessori herničky pre deti 2,5 – 6 rokov *
V júli a v auguste bude 18:00
RC Klbko
zatvorené.
– 19:00
Cvičenie pre mamičky na spevnenie chrbtového
svalstva (pre overenie voľného miesta volajte na 0948 497 313)
V septembri pripravujeme burzu jesenného a zimného oblečenia. Viac info v polovici augusta.
Novinka: Individuálne, párové a rodinné poradenstvo so psychologičkou*
(po dohode v pracovné dni od 13:00 - 14:30)
adresa: Rodinné centrum Klbko, Lackova 4, 841 04 Bratislava, mobil: +421 915 283 545
AKTUALITY
e-mail:
klbko.centrum@gmail.com, web: www.klbko.sk, pridajte sa k nám aj na Facebook-u
1.6. Deň detí - vstup do Klbka zdarma :)
2.6. 10:00 - 11:00 Ako išli smeti na vandrovku - divadielko pre deti
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Jednoducho
treba
zabezpečiť
nedotknuteľnosť územia. Teraz sa
začal stavebne zahusťovať svah na
Starých gruntoch. Tam je na určitých
miestach 30 centimetrov zeminy a pod
ňou je už iba kameň. Ak sa na takomto teréne niečo pri výstavbe podcení
a prídu dažde, voda stečie po
kameňoch a domy pôjdu s vodou.
Prvoradé je odvodnenie, prispôsobiť
terén, keď je teda vôľa stavať. Samozrejme, pri výstavbe je dôležité zachovať pomer zelených plôch.

veľký rozdiel, nie? Žeby sme niekomu
začali prekážať? Napríklad pri Trnave, kde sú nesmierne kvalitné čiernozeme, nemáme problém postaviť
fabriky na výrobu súčiastok pre automobilový priemysel. Ako keby sa
to nedalo postaviť niekde inde. Ťažko
takéto rozhodnutia komentovať.
Považujete neinformovanie obyvateľov o dôležitosti a stave pôdy za
účelové?
V stavebnom priemysle, a nielen v ňom, sa točia obrovské peniaze. Povedzme si to otvorene
- na prvom, druhom aj treťom
mieste sú dnes peniaze. Developerom
a veľkým spoločnostiam vyhovuje,
že ľudia nie sú o problematike ochrany vody a pôdy informovaní. Keby
sa médiá týmito témami zaoberali,
pravdepodobne by developeri neboli
v takej pohodlnej pozícií. Informovaní
ľudia, ktorým na prostredí, v ktorom
žijú záleží, začnú odporovať. To biznisu príliš nevonia. Neinformovanej
spoločnosti je to jedno, zobudí sa až
vtedy, keď bude zatekať do topánok.

Ten pomer je dnes aký?
Vzorec je veľmi jednoduchý. Pomer
zelene oproti zastavanej ploche by
mal byť vyšší ako 50 percent. Dnes
tento pomer spĺňajú nanajvýš tri
či štyri slovenské mestá. V ostatných prevláda asfalt, betón a dlažba.
Robí sa veľké haló, keď sa zasadia
v parku štyri stromy. Lenže v množstve
parkov boli kedysi stovky stromov.
A tie padli za obeť výstavbe. Nechcem
tu teraz moralizovať, mestá majú potenciál sa rozširovať. Na druhej strane,
obyvatelia potrebujú aj verejný priestor. Povedzme
si otvorene,PROGRAM
že radšej
DLHÁČIK
NA
2016
MINI
DLHÁČIK
NA JÚN
JÚN ponúkate
2016 aj bezplatsa budú pozerať
z balkónaPROGRAM
na zelenú Záhradkárom
MINI
rodinu, komunitu
a zdieľanie
starostí
i radostí. Čomu
plochu Miesto
ako dopre
susedovej
obývačky.
núkaždodenných
elektronickú
poradňu.
Miesto
pre
rodinu, komunitu
a zdieľanie
každodenných
starostí
i radostí.
sa darí
najviac
v karloveských
HERŇA otvorená PONDELOK – PIATOK
v čase
9:00 – 11:30
HERŇA otvorená PONDELOK – PIATOK v čase 9:00 – 11:30
Poobednáodborníkom
herňa po-št 16:00
iba za daždivého počasia.
Ste uznávaným
vo- 18:00
záhradách?
Poobedná herňa po-št 16:00 - 18:00 iba za daždivého počasia.
výskume pôdy. Ako hodnotíte
hos- program
Makroklimaticky má Karlova Ves
Pravidelný
Pravidelný program
podárenie s pôdou na Slovensku?
veľmi dobré podmienky. Pôda už
Pondelok
9:15 – 10:00 Ľudovienka
Pondeloksi v globále
9:15 ––10:00
Ľudovienka
Ľudia
neuvedomujú,
také kvalitné podmienky nemá, ale
10:15
10:35
Tančekospievanky PRESUNUTÉ
10:15
–– 10:30
10:35 Naturkovo
Tančekospievanky
PRESUNUTÉ
10:00
a Tvorivé
dielne
aká je pôda dôležitá.
Do
povedomia
dokáže sa rýchlo prehriať, preto sa tu
10:00 –– 19:30
10:30 Naturkovo
Tvorivé dielne
18:30
Cvičenie prea ženy
sa dostane vtedy,18:30
keď– 19:30
príde
nejaký
Cvičenie
pre ženy darí ovocným stromom vrátane marUtorok
10:15 – 11:15 Montessori kútik 0,5 – 3 rok
strašiak,
postraší,
že môže
húľ
a broskýň. Výnimočne sa darí viUtorok ktorý ľudí
10:15
17:00 –– 11:15
18:00 Montessori
Montessori kútik
kútik 0,5
0,5 –– 3
6 rok
rokov
17:00 –Dovtedy
18:00 Montessori
kútik 0,5 nohradom,
– 6 rokov
prísťStreda
neúroda a hlad.
to niale ich stav je v súčasnosti
9:30 - 10:15 Hopsasa
9:30
- -10:15
Hopsasa
kohoStreda
nezaujíma. 10:15
Pred
vstupom
žalostný. V prípade, že sa medzi Kar11:00
English smalldo
10:15 -- 17:30
11:00 English
English BIG
small
16:30
Európskej únie sme
mali
naEnglish
európske
lovešťanmi nájdu vášniví záhradkári
16:30
- 17:30
BIG
Štvrtok špičkové 9:30
– 11:30 Folklórik
pre krpčekárov
– 3r.
pomery
úrody.
Na hektár
s 1,5
vecnými
otázkami, rád ich zodpoŠtvrtok
9:30
–
11:30
Folklórik
pre
krpčekárov
1,5 – 3r.
17:00 – 17:45 Malý vedec
17:00
–
17:45
Malý
vedec
pôdy sme mali úrodu 10 ton pšenice, viem na adrese z.bedrna@vupop.sk.
Piatok
9:00 – 11:00 Bubátkovo – babyherňa pre deti do 1,5 roka
dnesPiatok
sú to iba 4 tony.
Pomerne
Text a foto: -ab9:00 ––11:00
Bubátkovo
–skupina
babyherňa
pre deti
do 1,5
10:30
11:30
Podpornádosť
dojčiacich
matiek
(1xroka
mesačne)
10:30 – 11:30 Podporná skupina dojčiacich matiek (1x mesačne)
9:00 – 10:00 Futbal pre štuplíkov
9:00 – 10:00 Futbal pre štuplíkov

Nedeľa
Nedeľa

DLHÁČIK PROGRAM
NA JÚN 2016
Aktivity:

MINI

Aktivity:
Miesto
pre rodinu,
komunitu
zdieľanie
každodenných
1. 6.
Deň otvorených
dverí - a
vstupné
zdarma,
darček pre deti starostí i radostí.

1. 6.
Deň otvorených dverí - vstupné zdarma, darček pre deti
6. 6.
Rozprávkovanie o 17:15
HERŇA
otvorená PONDELOK – PIATOK v čase 9:00 – 11:30
6. 6.
Rozprávkovanie o 17:15
DBD: Šípková Ruženka o 17:00 aj 17:45 - termín sledujte na webe
Poobedná
herňa po-št 16:00 - 18:00 iba za daždivého počasia.
DBD: Šípková Ruženka o 17:00 aj 17:45 - termín sledujte na webe
2. a 16. 6.
MAMINAart: Náušnice z korálikov o 18:00
2. a 16. 6.
MAMINAart: Náušnice
z korálikov oprogram
18:00
Pravidelný
17.6.
Podporná skupina dojčiacich
matiek o 10:30
17.6.
Podporná skupina dojčiacich matiek o 10:30
25. 6.
Sobota:
Dlháčikovský
Pondelok
9:15 – 10:00
Ľudovienka rodinný beh
25. 6.
Sobota:
Dlháčikovský
rodinnýPRESUNUTÉ
beh
10:15 – 10:35
Tančekospievanky
outdoorová aktivita pre celé rodiny na školskom ihrisku
10:00 – 10:30
Naturkovo
Tvorivé
dielne ihrisku
outdoorová aktivita
pre celé
rodinyana
školskom
Naďalej hľadáme18:30
nových
do nášho pre
tímuženy
- každá pomocná ruka je vítaná!
– členov
19:30 Cvičenie

Naďalej hľadáme nových členov do nášho tímu - každá pomocná ruka je vítaná!
Budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáte. Môžete sa o členstve porozprávať so službukonajúcou členkou,

UtorokBudeme veľmi radi,
10:15
– 11:15
kútik
– 3 rokporozprávať so službukonajúcou členkou,
ak sa
k nám Montessori
pridáte. Môžete
sa 0,5
o členstve
alebo nám napísať na info@dlhacik.sk a my Vám k tomu povieme viac :)
17:00 – 18:00 Montessori kútik 0,5 – 6 rokov
alebo nám napísať na info@dlhacik.sk a my Vám k tomu povieme viac :)

Streda

9:30 - 10:15 Hopsasa

Štvrtok

9:30 – 11:30 Folklórik pre krpčekárov 1,5 – 3r.
17:00 – 17:45 Malý vedec

Piatok

9:00 – 11:00 Bubátkovo – babyherňa pre deti do 1,5 roka

Ak si prajete zasielať náš program e-mailom, napíšte nám na info@dlhacik.sk. Zmeny programu nájdete na webstránke a
10:15
- 11:00
English
small
Ak si prajete
zasielať
náš program
e-mailom,
napíšte
naprezuvky.
info@dlhacik.sk.
Zmeny
nájdetedobrovoľne.
na webstránke a
facebooku.
Prosíme
Vás, noste
svojim deťom
donám
herne
O RC Dlháčik
saprogramu
starajú mamičky
16:30
- 17:30
English
BIG
facebooku.
Prosíme
Vás,
noste
svojim
deťom
do herne prezuvky.
O RC Dlháčik
sa starajú
mamičky dobrovoľne.
Adresa:
ZŠ
Majerníková
60,
BA.
www.dlhacik.sk,
tel.: 0949503444,
účet.:
2940463127/1100
Adresa: ZŠ Majerníková 60, BA. www.dlhacik.sk, tel.: 0949503444, účet.: 2940463127/1100

www.karlovaves.sk
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Privítajte jar v botanickej záhrade
V Karlovej Vsi máme niekoľko
veľmi zaujímavých miest s celomestským významom. Jedným z nich
je botanická záhrada. Ak ste v nej ešte
nikdy neboli, odporúčame vám zájsť
tam práve počas júna. Okrem zážitku zo záhrady budete mať možnosť
navštíviť minimálne dve zaujímavé
podujatia.
Prvý júnový víkend vás určite poteší výstava ruží s medzinárodnou
účasťou. Organizuje ju botanická
záhrada v spolupráci so Slovenskou
národnou ružiarskou spoločnosťou.
Otvorenie výstavy je plánované na
sobotu 4. júna o 11.00 h. História
vzniku rozária siaha do obdobia 60.
rokov minulého storočia, keď sa
v období budovania záhrady v jej strede začali sústreďovať záhony ruží. Po
svojej celkovej rekonštrukcii v rokoch
2005 - 2007 sa môže rozárium pochváliť celkovo 2000 kusmi. Ich krása
a vôňa najviac vyniká každoročne pri
ich prvom kvitnutí na prelome mája
a júna. Rozkvitnuté ruže sprevádzajú
návštevníka na každom kroku.
Druhý júnový víkend môžete

navštíviť podujatie s názvom Kaktusárska jar, ktoré tradične organizuje botanická záhrada a klub
kaktusárov Nobilis Bratislava. Dvadsiaty druhý ročník bude od 10. do
12. júna. Predstavia sa kaktusári
s prednáškami, ako aj s poslednými
novinkami. Širokej verejnosti organizátori ponúknu výstavu kaktusov

a iných sukulentných rastlín. Nájdete
tu množstvo druhov z najrôznejších
teplotných pásiem. Mimo arktického
sa kaktusy vyskytujú vo všetkých
pásmach: tropických, subtropických
i v miernom pásme. Na výstavu sa
dostane to najkrajšie, čo práve kvitne,
alebo je zaujímavé tvarom aj bez
kvetu. Výber z približne 3000 zná-

mych druhov kaktusov a sukulentov
by mal nadchnúť všetkých milovníkov
kaktusov a sukulentov.
Brány záhrady sú otvorené pre
návštevníkov od 1. apríla do 31.
októbra denne od 9.00 do 18.00 h.
Posledný vstup je o 17.30 h.
-mš-; Foto: Botanická záhrada
Inzercia

Harmonogram pristavenia
veľkokapacitných kontajnerov

Kultúrne a športové leto
plné zážitkov

Od
6. 6. 2016
6. 6. 2016
6. 6.2016
6. 6. 2016
13. 6. 2016
13. 6. 2016
13. 6. 2016
13. 6. 2016
20. 6. 2016
20. 6. 2016
20. 6. 2016
20. 6. 2016
27. 6. 2016
27. 6. 2016
27. 6. 2016
27. 6. 2016

Mestská časť Karlova Ves pripravuje pre svojich obyvateľov počas
letných mesiacov kultúrny a športový
program. V spolupráci s Karloveským
športovým klubom sa každý pondelok až štvrtok o 18.00 h prenesieme
do Vodárenskej záhrady a budeme
si užívať zdravý pohyb s lektormi
zumby, jogy, body worku a fit crossu. Všetky športové aktivity vám
prinášame bezplatne, potrebovať budete iba karimatku.
Atraktívny a rôznorodý program pripravujeme najmä v oblasti
kultúry. Po minuloročnom úspešnom
filmovom lete sa do Líščieho údolia vrátime opäť. Oddelenie kultúry
v spolupráci s Asociáciou filmových

Do
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
14. 6. 2016
14. 6. 2016
14. 6. 2016
14. 6. 2016
21. 6. 2016
21. 6. 2016
21. 6. 2016
21. 6. 2016
28. 6. 2016
28. 6. 2016
28. 6. 2016
28. 6. 2016

Miesto
Púpavová 1
Ľ. Fullu 3
Jurigovo nám. 5
Kempelenova ulica – parkovisko
Roh Púpavova – Pernecká
Nad Lúčkami 27 – roh Ferdiša Kostku
Karloveská 30
Sološnícka 10 – elipsa
Majerníková 34
Hlaváčiková 27
Adámiho 15 - roh Hodálová
Beniakova 34
Janotova 2 – parkovisko
Roh Dlhé Diely III.- Nad ostrovom
J. Stanislava 55 – zo zadnej strany
Devínska cesta – vedľa garáží

klubov chystá kokteil filmových piatkov. Tešiť sa môžete aj na štýlové
občerstvenie. V Líščom údolí bude
pokračovať aj obľúbená komunitná
letná čitáreň.
Pre rodiny s deťmi pripravujeme
rozprávkové pondelky a rodinné dielne, ktoré sa budú striedať na
Námestí sv. Františka a na Pribišovej
ulici. V spolupráci s Bratislavským
kultúrnym a informačným strediskom
a botanickou záhradou na vás počas
leta čakajú jedinečné komorné koncerty klasickej hudby v prírodných
zákutiach botanickej záhrady. Konkrétne informácie o miestach a časoch prinesieme v nasledujúcom čísle
nášho mesačníka.
-ik-; Foto: KŠK

Knižnica je otvorená
aj počas rekonštrukcie
Knižnica na Jurigovom námestí je pre čitateľov otvorená aj napriek tomu, že
sa postupne rekonštruuje. V priestoroch miestnej knižnice počas mája opravili
nefunkčné osvetlenie, začali sa aj búracie práce na starej a poruchovej terase
a nasledovať budú práce na elektroinštalačných rozvodoch. Vymenia aj prasknuté sklené konštrukcie a opravia omietky. Všetky práce by podľa vyjadrení
hlavného mesta mali byť hotové do konca júla.
-bhwww.karlovaves.sk
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Kamel sa stal členom Asociácie Nábrežie Dunaja je u nás čistejšie
slovenských filmových klubov
Viac ako 120-litrových vreciek odpadu vyzbierali dobrovoľníci v Karlovej
Karloveský filmový klub získal
prístup k rozsiahlej a kvalitnej ponuke
filmov a k filmovým novinkám. Asociácia slovenských filmových klubov
(ASFK) totiž rozhodla, že Filmový
klub Kamel sa stane jej členom. Karlovešťania budú mať možnosť vidieť
filmy, ktoré sa aktuálne premietajú
v kinách. Asociácia sa zameriava na
lokálnu, európsku alebo umeleckú
tvorbu. Prostredníctvom ASFK
Filmový klub Kamel získal prístup aj
ku klasickým snímkam svetovej kinematografie.
„V novej sezóne plánujeme priniesť
edukačný projekt Filmy pre školy. Je
to množstvo titulov, ktoré sú vhodným
a zaujímavým spestrením programu
pre študentov stredných a základných škôl. Vďaka snímkam sa dozvedia zaujímavé informácie inak ako
klasickou výučbou. Napríklad dokumentárny film Katka (prevencia proti

drogám), Ivetka a hora (náboženstvo,
viera, zázrak), či Osadné (politika, regionálne rozdiely, humor, Slovensko).
Vďaka dramaturgii, ktorú sme viedli
počas sezóny 2015/2016 sa v novej
sezóne 2016/2017 staneme hrdým
spoluorganizátorom Medzinárodného
festivalu filmových klubov Febiofest,“
informovala vedúca oddelenia kultúry
v miestnom úrade Karlova Ves Adriána Majka. K filmom sú vytvorené
metodické materiály, akási pomôcka
pre pedagógov, ktorí môžu s témou
filmu pracovať so študentmi aj mimo
kina, počas výučby.
Filmový klub Kamel vznikol vlani
v septembri. Raz mesačne pozýva
k filmovému plátnu predpoludním
deti a večer dospelých. Priemerná
návštevnosť detských predstavení je
až 70 divákov, na večerné predstavenia chodí v priemere 30 divákov.
-ms-

Inzerujte a dajte o sebe vedieť
v našom mesačníku
Mesačník Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov vychádza v rozsahu 16 strán, v náklade 19-tisíc kusov. Slovenská pošta ho distribuuje do
všetkých domácností aj firiem na území Karlovej Vsi.
Náš oficiálny mesačník informuje obyvateľov o spoločenskom, kultúrnom
a inom dianí na území Karlovej Vsi, zároveň ponúka priestor na prezentáciu
a propagáciu produktov a služieb. Inzercia v našom mesačníku je skvelou
príležitosťou najmä pre stredne veľké a menšie 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. číslach 02/602 59 166, 02/602 59 101, alebo cez e-mail:
inzercia@karlovaves.sk

CENNÍK INZERCIE – základné ceny
Plošná inzercia
Veľkosť
strany
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16

Cena
600 
312 
161 
78 
38 

Veľkosť v mm
(šírka x výška)
205 x 270
205 x 134, 100 x 270
94 x 134, 205 x 66
48 x 134, 100 x 66
48 x 66, 100 x 32

Riadková inzercia (max. 200 znakov vrátane medzier):
občianska inzercia: 1,-  / 50 znakov (aj začatých)
fyzické osoby, SZČO a právnické osoby: 4,-  / 50 znakov (aj začatých)
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Vsi. Skupina dvanástich aktivistov vyčistila túto obľúbenú lokalitu pred mesiacom počas Dňa Zeme. „Nábrežie Dunaja v Karlovej Vsi niektorí ľudia používajú ako odpadkový kôš. Naši aktivisti preto po prvýkrát vyčistili veľkú časť
spomínanej plochy pri Dunaji. Máme radi Karlovu Ves a radi sme jej pomohli,“
povedal Peter Palásti z mládežníckej organizácie Iuven. Do akcie sa zapojili
aj aktivisti z PDM, čo je organizácia pre Maďarov, ktorí pracujú v Bratislave.
Text: -bh-; Foto: Peter Palásti

Dobrovoľníci vyzbierali z karloveského nábrežia Dunaja 120 vriec odpadu

Vyhrajte poukážky do Kauflandu!
Prví výhercovia poukážok na nákup v Kauflande sú známi. Na súťažnú otázku Mestskej časti Karlova Ves sa podarilo získať stavebné povolenie na novú
lodenicu. Kde vyrastie? odpovedali všetci prihlásení správne, mestská časť ju
postaví v Karloveskej zátoke. Do našej prvej súťaže sa zapojilo 58 obyvateľov
z Karlovej Vsi. Výhercov 20-eurových poukážok vyžrebovala v stredu 18. mája
starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Výhercami sa stali:
- Henry Herda
- Gabriela Zaťková
- Ing. Jozef Jatel
Ak sa na vás neusmialo šťastie, máte šancu opäť.
V redakcii máme pripravené ďalšie tri poukážky
v hodnote 20 eur na nákup v sieti predajní Kaufland. Odpoveď na súťažnú otázku je skrytá v aktuálnom čísle našich oficiálnych novín.
Podmienkou účasti je váš trvalý pobyt v Karlovej Vsi. Vystrihnutý a vyplnený kupón môžete
poslať v obálke do 15. júna na adresu Miestny úrad,
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, nezabudnite na heslo ODKAZ PRE REDAKCIU, alebo ho doručte
osobne do podateľne Miestneho úradu v Karlovej Vsi a vhoďte ho do schránky,
ktorá je označená ako Odkaz pre redakciu.
-bhNová súťažná otázka: Vedenie mestskej časti sa dohodlo so Sociálnou
poisťovňou a v Karlovej Vsi sa vytvorilo pracovisko Sociálnej poisťovne. Kde
ho nájdete? Zakrúžkujte správnu odpoveď.
a) pri botanickej záhrade
b) na začiatku Parku SNP v Líščom údolí
c) na Perneckej ulici zo zadnej strany miestneho úradu

Poukážka

Vaše kontaktné údaje:
Meno a priezvisko: ............................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................
Telefónny kontakt: ............................................................................................
www.karlovaves.sk
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LISTÁREŇ
Peter Vykukel
Rád by som sa opýtal, čo sa bude diať s veľkou plochou na Molecovej? Či
to bude športová zóna, alebo máme očakávať obytnú štvrť, prípadne obchodné
centrum?
Odpoveď: Na tomto mieste bol v minulosti areál Vodární
a kanalizácií. Pozemky neskôr prešli do súkromného vlastníctva. Bola na nich
pripravovaná výstavba obchodného centra. Karlova Ves žiadala mestské zastupiteľstvo o zmenu územného plánu na tomto mieste v prospech telovýchovy, rekreácie a športu. Tento návrh neprešiel a bola schválená občianska
vybavenosť. Mestská časť v súčasnosti nemá informácie o tom, že by sa na
tejto ploche aktívne pripravovala výstavba. Majiteľ však neodstránil ruiny zo
svojho pozemku a opätovne ho vyzývame vykonať nápravu. Prekážkou je aj
doručovanie písomností skutočnému majiteľovi, ktorým je schránková firma na
britských Panenských ostrovoch.
-redakcia-; Foto: MiÚ

Z policajného
zápisníka
apríl - máj 2016

158

• Hliadka Policajného zboru (PZ) 20. apríla na ulici Staré grunty kontrolovala motorové vozidlo Škoda Fabia, pričom vodiča vyzvala, aby sa
podrobil dychovej skúške. Tá preukázala hodnotu 0,83 mg/l alkoholu
v krvi. 21-ročný vodič bol zaistený, keďže bol podozrivý z prečinu
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
• Neznámy páchateľ 21. apríla na Ulici Jána Stanislava poškodil na siedmom poschodí vchodové dvere, čím 55-ročnej žene spôsobil škodu vo
výške 260 .
• Policajná hliadka 1. mája na Ulici Mlynská dolina obmedzila na osobnej
slobode 17- a 18-ročného muža, ktorí mali pri sebe cigaretu. Obsahovala neznámu sušenú zelenú rastlinu, boli podozriví z prečinu nedovolenej
výroby a držania omamných a psychotropných látok.
• Neznámy páchateľ v období od 5. do 10. mája na Čárskeho ulici vnikol do pivničného priestoru na 2. poschodí, poškodil zámky na dvoch
pivniciach, z ktorých odcudzil kufrík s naradím, dva snowboardy, lyže
s viazaním, elektrický orezávač živých plotov a bicykle, čím spôsobil
škodu krádežou kufríka s náradím vo výške 50 , škodu poškodením
vo výške 10 , škodu krádežou vo výške 2378  a škodu poškodením
vo výške 20 .

RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO – čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov, doprava zabezpečená, tel. 0915 832 186
RokaBike servis bicykle H. Meličkovej 11A, Tel.: 0948 626 756

PONUKA PRÁCE
Hľadám vodiča C+E. 1500 eur/netto Tel. 00420 724 607 258

Harmonogram stretnutí poslancov MiZ
s občanmi v júni 2016
Poslanci MiZ – miestny úrad
13. 6. 2016 Záhradník,
Záhradníková
27. 6. 2016 Zajac, Zemanová

Poslanci MiZ – Dlhé diely
6. 6. 2016 Kmeťko, Labuda
20. 6. 2016 Martinický
Poláchová

Miesto a čas konania:
Miestny úrad, Nám. sv. Františka 8, kancelária 1. kontaktu na
prízemí, 17.00 – 18.00 h;

Dlhé diely,
Denné centrum, Pribišova 6,
17.00 – 18.00 h
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• Neznámy páchateľ v období od 3. do 9. mája na Ulici Staré grunty poškodil mobilný plot, vnikol na pozemok a potom rozbil sklenenú výplň dverí
vedúcich do ateliéru, z ktorého odcudzil zbíjačku s vrtákom, vŕtačku,
motorovú a elektrickú pílu, fotoaparát, čím spôsobil 35-ročnému mužovi
škodu krádežou vo výške 2280  a škodu poškodením vo výške 500 .
• Hliadka PZ 15. mája na Botanickej ulici kontrolovala motorové vozidlo
Škoda Octavia, pričom vodiča vyzvala, aby sa podrobil dychovej skúške.
Preukázala hodnotu 0,50 mg/l alkoholu v krvi. 59-ročný vodič bol zaistený pre podozrenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
• Neznámy páchateľ 15. mája na Ulici Nad ostrovom odcudzil prívesný
vozík, čím spôsobil 30-ročnému mužovi škodu krádežou vo výške 1300 .
• Neznámy páchateľ v období od 10. do 17. mája na Ulici Líščie údolie
vypáčil zámku na dverách pivnice a odcudzil z nej štyri pracie prášky,
sadu bicích nástrojov spolu s príslušenstvom, ktoré pozostávalo z piatich
činelov, dojšľapky, náhradnej šľapky, náhradného rytmického bubna so
stojanom, čím spôsobil 29-ročnému mužovi škodu krádežou sady bicích
nástrojov vo výške 800  a poškodenému 52-ročnému mužovi škodu
krádežou pracích prostriedkov vo výške 60 .

Spoločenská kronika
Privítanie detí do života
14. 5. 2016
Dominik Dušek
Zosobášili sa
23. 4. 2016
Vladimír Grieš – Jana Šedivá
Martin Bednár – Valeria Serhijivna Grechyshkina
7. 5. 2016
Peter Frank – Paulína Grendža-Donská
Michal Kozmon – Romana Kopecká
Martin Ševčík – Ingrid Osuská
14. 5. 2016
Peter Benko – Katarína Leskovská
Peter Pavlič – Anna Mináriková
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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Jakub Kliment na skúške
u talianskeho prvoligistu
Futbalový klub mládeže Karlova Ves sa môže pochváliť ďalším
úspechom. V apríli absolvoval člen
družstva Jakub Kliment skúšku
v talianskom prvoligovom klube
Carpi FC. Stal sa tak vôbec prvým
hráčom karloveského klubu, ktorého
si vyhliadol zahraničný klub. „V prvom rade by som sa chcel poďakovať
mojim trénerom Ľubovi Martinkovi
a Tónovi Danielovi za ich odvedenú prácu a starostlivosť, ktorú pre
našu kategóriu robia. Bez ich pomoci by som sa nestal dobrým hráčom
a o skúške v zahraničí by som mohol len snívať. Bola to pre mňa nová
skúsenosť a som rád, že som mohol
pôsobiť v prvoligovom talianskom
klube. Dostal som príležitosť, ktorú
nedostane každý,“ zhodnotil Jakub
Kliment svoje týždňové pôsobenie na
Apeninskom polostrove.
Mladý obranca mal možnosť vidieť
ako funguje profesionálny futbalový
klub, čo na neho spravilo pozitívny
dojem. „V klube majú veľmi dobré
pomôcky na trénovanie, kvalitné
ihriská a samozrejme kvalitných
hráčov. Klub má napríklad aj vlastný
autobus, ktorým zabezpečujú dopravu
hráčov.“ Okrem skúšky v Carpi FC
mal Jakub Kliment možnosť ukázať
svoje umenie aj v akadémii majstra sveta z roku 1982 Paola Rossiho

Jakub Kliment spolu s Paolom Rossim - najlepším hráčom a strelcom
Majstrovstiev sveta v roku 1982
v Perugii, ktorý v 80. rokoch pôsobil
v Jakubovom obľúbenom Juventuse.
Čo v prípade, že mladému hráčovi
ponúkne zahraničný klub zmluvu?
„Ja osobne by som nemal problém
odísť do zahraničia pre futbal. Bol by
som rád, keby som sa niekam dostal.
Väčší problém s mojím prípadným
odchodom by mali rodičia. Neviem,
či by ma pustili,“ zakončil mladý karloveský talent.
-ab-, Foto: archív Jakuba Klimenta

Juniori z Karlovky bronzoví

Už štvrtý rok po sebe juniorskí
basketbalisti MBK Karlovka vybojovali medailu. Celá juniorská sezóna
2015/2016 smerovala k prvému májovému víkendu. Záverečný turnaj
Final Four, kde sa stretli štyri najlepšie
celky Slovenska, sa konal tento rok
v Žiline. Tá bola zároveň aj favoritom
turnaja a jeho neskorším víťazom.
Napriek tomu, že juniori Karlovky
neobhájili zlato spred roka, podarilo
sa im v silnej konkurencii získať už
štvrtú medailu za sebou. Spolu s bronzom si zverenci Maroša Helmecyho
z turnaja odniesli aj štyri individuálne

ocenenia. Do turnajového All Star
“A” tímu sa dostal Jakub Pasovský, do
All Star “B” tímu Jovan Vukmirovič
a Filip Halmeš. Druhý z nich si
zároveň vystrieľal aj ocenenie pre najlepšieho strelca turnaja.
Ako poznamenal tréner juniorov Maroš Helmecy, tímy sa z dlhoročného pôsobenia veľmi dobre
poznajú. “Myslím si, že každý jeden
tím hral na hranici svojich možností,
čo sme aj predpokladali. Ani jeden tím
vo svojej hre nemenil nič špeciálne.
Hrali rovnako ako celú sezónu,”
zhodnotil. Text, foto: Tomáš Kottra

MTB maratón
prinesie zopár noviniek

Priestor pre váš inzerát
Info: 0940 634 111
e-mail: inzercia@karlovaves.sk
V prvej polovici júna sa uskutoční štvrtý ročník akcie Kaktus Bike
Bratislavský MTB maratón 2016.
Podujatie organizované pod záštitou
Bratislavského samosprávneho kraja
a mesta Bratislava pozýva 11. júna
priaznivcov cyklistiky na vytrvalostné
preteky horských bicyklov do Malých
Karpát – oblasť Devínskej Kobyly.
Nadchádzajúci ročník prichádza
okrem pretekov pre dospelých a deti
s úplnou novinkou – štafetou 4 x 5 km.
Štvorčlenné družstvá ľubovoľného
zloženia sľubujú poriadnu dávky
zábavy a športového vyžitia. Detské
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preteky s podporou Karloveského
športového klubu a Mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves, potešia najmenších. Inšpirované maratónom
pre dospelých, avšak s upravenou
a prispôsobenou trasou pretekov, čísla detských účastníkov každoročne
zvyšujú a dá sa predpokladať, že inak
to nebude ani tento rok.
Preteky štartujú v Líščom údolí
v Parku SNP. Všetky dôležité informácie, ktoré sa týkajú prihlášok,
trasy, časoch štartu a výške štartovného nájdete na www.bratislavskymtbmaraton.sk. -ab-; Foto: ilustr.
www.karlovaves.sk
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