KARLOVA VES
noviny všetkých Karlovešťanov
Oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

Rozšírenie kapacít MŠ

Ročník I. • číslo 6 – 7

Čistenie kanálov

Kapacity materských
škôl sa v Karlovej Vsi
rozšíria
viac na s. 2

Karlova Ves otvorila Centrum
služieb občanom

O

byvatelia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
si
môžu
najčastejšie
využívané služby vybaviť na jednom
mieste. Navyše nemusia pri vybavovaní úradnej agendy premýšľať nad
tým, či má miestny úrad v daný
deň úradné hodiny. Nové Centrum
služieb občanom mestská časť otvorila v stredu 1. júna a je k dispozícií
každý pracovný deň. Ľudia nemusia hľadať zamestnancov úradu
v rôznych kanceláriách, postupne
ich nájdu na jednom mieste.
“V prvej etape sa do nového centra presunula ohlasovňa pobytu obyvateľov, kde je možné prihlásiť alebo
odhlásiť sa z trvalého alebo prechodného pobytu. Okrem toho je možné
dať si tam osvedčiť podpis alebo fotokópie dokumentov za výrazne nižšie
poplatky ako u notára,” informovala
starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Centrum služieb občanom je
otvorené na Námestí sv. Františka
každý pracovný deň od ôsmej hodiny.

“Mestská časť chce prispôsobiť jeho
otváracie hodiny podľa požiadaviek
obyvateľov. Centrum služieb občanom
má bezbariérový prístup a nachádza sa vľavo od vchodu do budovy
miestneho úradu. Od 22. júna pribudla
v centre aj matrika, kde Karlovešťania môžu vybaviť napríklad sobášny
či úmrtný list,” povedal prednosta
miestneho úradu Ján Hrčka.
Ponuka poskytovaných služieb
v novom centre sa v ďalších týždňoch
rozšíri. Jeho súčasťou budú automat
na poradové čísla a platobný terminál,
aby mohli obyvatelia v prípade záujmu o platené služby platiť aj kartou. Pripomeňme, že ponuku služieb
občanom rozšírila v Karlovej Vsi
aj Sociálna poisťovňa. Po dohode
s mestskou časťou Karlova Ves vytvorila pre obyvateľov západnej časti
Bratislavy svoje nové pracovisko,
ktoré sa nachádza zozadu miestneho
úradu so vstupom z Perneckej ulice.
-bh-; foto: MiÚ
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Dobrovoľníci v akcii

Viaceré upchaté
kanálové vpusty sú
pred letom vyčistené
viac na s. 7

Milí obyvatelia Karlovej Vsi,
držíte v ruke letné číslo oficiálneho mesačníka, ktorý vydáva mestská časť
Bratislava-Karlova Ves. Dozviete sa v ňom, že o krajší vzhľad našej mestskej
časti sa v uplynulom období snažil rekordný počet dobrovoľníkov. Táto informácia nás veľmi potešila. Je obdivuhodné, že viacerí z obyvateľov sa,
napriek svojej zaneprázdnenosti, rozhodli pomôcť Karlovej Vsi. Vo viacerých
lokalitách ju zbavili nečistôt, grafitov, pomohli aj mladým stromčekom. Objavila sa však aj informácia, ktorá nás nepotešila. Viacerí ľudia sa v máji stali
obeťami podvodníkov. Tí pod zámienkou fiktívnych zbierok pre nepočujúcich

•

Karlovu Ves skrášlil
rekordný počet
dobrovoľníkov
viac na s. 12 – 13

vyzbierali od starých ľudí presne neurčený obnos peňazí. Je veľmi smutné, keď
sa človek zníži k okrádaniu sociálne najslabších skupín obyvateľstva, medzi
ktorých zaraďujeme aj mnohých našich starších obyvateľov. Pamätajú si
a zažili veľa, v detstve mnohí z nich prežili druhú svetovú vojnu a na dôchodku ich niekto pripravil o časť peňazí prostredníctvom falošnej zbierky. Nie je
podstatné, či prišli o 20 alebo 50 eur. Boli oklamaní. Aj preto je potrebné, aby
boli najmä starší obyvatelia obozretní. Hoci aj takéto situácie bývajú sučasťou
života, v aktuálnom čísle novín vám ponúkame aj informácie, ktoré vás potešia a budú pre vás aj užitočné.
Branislav Heldes

Súťaž
o poukážky
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á
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viac
na strane 22

Centrum služieb občanom je k dispozícií každý pracovný deň
www.karlovaves.sk
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Ušetrené peniaze pôjdu najmä
na opravy škôl

Karlova Ves rozšíri kapacitu
materských škôl

Karlova Ves hospodárila v minulom roku s prebytkom 377 000 eur. Mestská
časť sa nezadlžovala. Peniaze, ktoré sa podarilo ušetriť, sa budú investovať do
opráv škôl a školských zariadení. Isté je už aj to, že časť týchto prostriedkov
Karlova Ves použije na opravu školského bazéna v ZŠ Alexandra Dubčeka.
Zvyšok úspor miestny úrad odloží na prípadné horšie časy.
„Hospodárenie sme v minulom roku ukončili s prebytkom. Nepredávali sme
pritom žiadny obecný majetok, naopak, zveľadili sme ho o novú techniku pre
verejnoprospešné služby. Kúpili sme aj autobus pre žiakov našich škôl,“ informoval vicestarosta mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Branislav Záhradník.
Vlaňajšok bol prvým rokom fungovania nového vedenia mestskej časti. Hospodárenie sa dá považovať za konzervatívne, s cieľom stabilizovať finančné
vzťahy. Do fondu opráv škôl a školských zariadení by z ušetrenej sumy 377
000 eur malo ísť 150 000 eur. Zvyšok posilní rezervný fond. O využití prebytku
rozhodlo miestne zastupiteľstvo.
-bh-

Mestská časť Karlova Ves v septembri otvorí dve nové triedy v materských školách (MŠ) pre 26 malých
Karlovešťanov. Jedna nová trieda
bude otvorená v MŠ Majerníkova
60 a druhá v MŠ Majerníkova 11.
Nové priestory mestská časť vytvorí
s využitím dotácie vo výške 80 000
eur, ktorú sa jej podarilo získať z ministerstva školstva. Na vysvetlenie je
potrebné uviesť, že pod pojmom trieda sa nemyslí len jedna miestnosť, ale
celý súbor miestností – herňa, spálňa,
sociálne zariadenie a šatňa, ktoré
škôlkari počas dňa využívajú.
V novom školskom roku tak
v deviatich MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti pribudne
317 malých škôlkarov - prvákov.
Mestskej časti sa podarilo vyhovieť
všetkým rodičom, ktorých deti dosiahnu do 31. decembra vek troch
rokov. Je však pravdepodobné, že

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

V škôlkach pribudne 317 prváčikov
niektoré deti v septembri nenastúpia
do svojich MŠ a bude možné doplniť
uvoľnené kapacity aj o ďalšie mladšie
deti. V tomto školskom roku je v materských školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves celkovo zapísaných
905 detí, z ktorých však niektoré
v septembri prejdú do prvého ročníka
základnej školy.
-mš-; foto: MiÚ

Pilotný projekt parkovania už na jeseň

S

kúšobný projekt parkovania si budú môcť už na jeseň
ako prví vyskúšať obyvatelia zo Silvánskej, Suchohradskej,
Sekulskej, Brodskej, Levárskej
a Lackovej ulice. Parkovanie počas
nočných hodín bude jednoduchšie
pre obyvateľov s trvalým pobytom
na týchto uliciach. Naopak, situácia sa skomplikuje pre ľudí z iných
miest.
„Lokalita Silvánskej ulice nie je
po dopravnej stránke komplikovaná,
preto chceme pilotný projekt vyskúšať
práve tam. Karlovešťania s trvalým
pobytom v tejto zóne získajú väčšiu
istotu zaparkovania. Uvedené zmeny
režimu do praxe nám rýchlo odhalia
nedostatky, s ktorými je potrebné sa
popasovať,“ informovala starostka
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Dana Čahojová. Ubezpečila, že obyvatelia z dotknutých ulíc nebudú platiť
za pilotný projekt parkovania žiadne
poplatky.
Koncom letných prázdnin dostanú
Karlovešťania zo spomínaných ulíc
potrebné informácie o tom, ako si
môžu vybaviť kartu pre pilotný projekt. Obyvateľom s trvalým pobytom
bude k dispozícií väčšina parkovacích
kapacít. „Podľa návrhu, ktorý sme
www.karlovaves.sk

Obyvatelia z lokality
Silvánskej si pilotný
projekt parkovania
vyskúšajú bezplatne

konzultovali s políciou, by zostalo pre kova vodorovné a zvislé dopravné
obyvateľov z iných častí Bratislavy označenie. Karlova Ves vyhodnotí pia ďalších miest už len desať lotný projekt parkovania dva mesiace
percent existujúcich parkovacích po jeho spustení, pravdepodobne na
miest,“ prezradila dopravná inžinier- konci jesene. Miestny úrad uvíta podka mestskej časti Bratislava-Karlova nety obyvateľov, ktorí si vyskúšajú
Ves Tatiana Kratochvílová.
tento model parkovania ako prví.
Mestská časť počas leta urobí na
Miestny úrad očakával, že zauliciach Silvánska, Suchohradská, čiatkom tohto roka mestskí poslanKaždodenná
v Karlovej
Vsi; Foto:
MiÚ
ci schvália
celomestskú
parkovaciu
Sekulská, Brodská,
Levárska realita
a Lac-parkovania

politiku. Dnes je však situácia taká,
že hlavné mesto predloží pripravované celomestské nariadenie na stoly
mestských poslancov najskôr v septembri, čím sa opäť posunie možnosť zavedenia jednotného parkovacieho systému aj na územiach mestských častí.
Karlova Ves sa preto rozhodla riešiť
parkovanie pilotným projektom v prvej
lokalite.
-bh-; foto: MiÚ
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Počas leta Karlovu Ves čaká ďalší cyklus kosenia
trávu, urobia si všeobecný záver, že sa
nekosí. Štatistiky začiatku, ukončenia
cyklov kosenia, ako aj štatistiku ich
dĺžky si ľudia môžu pozrieť v priloženej
tabuľke. V porovnaní s minulými rokmi sme začali kosiť skôr, pričom sa
Rok
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015

K

ombinácia teplého počasia a častých zrážok komplikovala druhý cyklus
kosenia v Karlovej Vsi. Napriek
tomu, že každý deň boli v teréne
všetci kosci aj technika, vo viacerých častiach vyrástla tráva do
veľkej výšky. Príroda tak nepriamo
opäť ukázala svoju silu, a to napriek
tomu, že mestská časť robila, čo
mohla. Úplne zlyhalo hlavné mesto,
ktoré je zodpovedné za kosenie trávy
v blízkosti hlavných ciest a poriadne vysokú trávu ignoroval aj
Dopravný podnik Bratislava, ktorý
je zodpovedný za kosenie trávy
vedľa električkovej trate.
Napriek tomu, že mestská časť
Bratislava-Karlova Ves nemá v moci
ovplyvniť počasie, čo by rast trávy

spomalilo, samospráva odstraňuje
ťažkosti v systéme kosenia, ktoré sa
objavili počas prvého cyklu. „Od ľudí
sme dostali spätnú väzbu, že druhý
cyklus hodnotia lepšie ako prvý.
Robíme to vlastnými silami prvý rok
a ďakujeme, že nás v tom obyvatelia
podporujú. Vedeli sme, že to nebude
dokonalé a je potrebné odstrániť nedostatky. Tretí cyklus kosenia počas
leta a najmä kosba v ďalšom roku by
mali byť zrealizovaná ešte kvalitnejšie,“ povedal prednosta miestneho
úradu Ján Hrčka.
Niekoľko obyvateľov sa napriek
tomu domnievalo, že tento rok sa
nekosilo tak rýchlo ako v minulosti.
Pravda je však opačná. „Ľudia, keď
vidia, že je tráva pokosená, majú
dojem, že sa kosí. Keď vidia vysokú

1. kosenie
2. kosenie
3. kosenie

skrátila aj dĺžka jednotlivých cyklov
kosenia,“ doplnil Ján Hrčka. Tretia
kosba v Karlovej Vsi sa už začala.
S ohľadom na vegetačné podmienky
je zrejmé, že rast trávy sa v priebehu
leta už spomalí.
-bh-

Začiatok
30. 3. 2016
2. 5. 2016
17. 6. 2016

Koniec
29. 4. 2016
15. 6. 2016
trvá

Počet dní
30
44

1. kosenie
2. kosenie
3. kosenie
4. kosenie
5. kosenie
(čiastočne)

15. 4. 2015
25. 5. 2015
15. 7. 2015
28. 8. 2015

22. 5. 2015
3. 7. 2015
27. 8. 2015
15. 10. 2015

37
39
43
48

28. 10. 2015

11.11.2015

14

2014
2014
2014
2014
2014

1. kosenie
2. kosenie
3. kosenie
4. kosenie
5. kosenie

31. 3. 2014
19. 5. 2014
2. 7. 2014
22. 8. 2014
29. 10. 2014

15. 5. 2014
1. 7. 2014
21. 8. 2014
28. 10. 2014
4. 12. 2014

45
43
50
67
36

2013
2013
2013
2013
2013

1. kosenie
2. kosenie
3. kosenie
4. kosenie
5. kosenie

25. 4. 2013
7. 6. 2013
24. 7. 2013
3. 9. 2013
30. 10. 2013

4. 6. 2013
11. 7. 2013
13. 8. 2013
15. 10. 2013
17. 11. 2013

40
34
20
42
18

2012
2012
2012
2012

1. kosenie
2. kosenie
3. kosenie
4. kosenie

7. 5. 2012
15. 6. 2012
28. 8. 2012
2. 11. 2012

25. 5. 2012
5. 7. 2012
27. 9. 2012
4. 12. 2012

18
20
30
32

2011
2011
2011
2011

1. kosenie
2. kosenie
3. kosenie
4. kosenie

11. 4. 2011
7. 5. 2011
19. 8. 2011
21. 10. 2011

25. 5. 2011
15. 7. 2011
19. 9. 2011
10. 11. 2011

44
69
31
20

Zničený nájazd pre kočíky
opravia už čoskoro
Trápenie mamičiek, ktoré museli s kočíkmi prekonávať zničený nájazd na
dlhodielskom námestí, sa skončí. Rampa pre kočík medzi ulicami Pribišova
a Ľ. Fullu bude opravená. Rodičia malých detí už dlhší čas upozorňovali na rozbitý nájazd či poškodenú dlažbu na schodoch. Vysúťažená firma okrem opravy
nájazdu na dlhodielskom námestí zabezpečuje pre mestskú časť aj ďalšie práce.
V rámci balíka prác miestny úrad opraví aj odvodňovací žľab na námestí pred
ZŠ Alexandra Dubčeka či múrik na dlhodielskom námestí. Vybudovaná by
mala byť aj časť prerušeného chodníka na Pribišovej ulici a opravené schody
vedúce z Karloveskej na Adámiho ulicu. Všetky zazmluvnené práce by mali byť
hotové začiatkom letných prázdnin.
-zč-; foto: MiÚ
Už čoskoro bude nájazd funkčný
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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Cesta na Sološnickej ulici je už opravená

Sološnická ulica pred opravou…

… Sološnická ulica po oprave

Obyvatelia Karlovej Vsi, ktorí bývajú v okolí Sološnickej ulice, sa po rokoch
dočkali nového povrchu tejto komunikácie. Mestská časť každoročne vyčleňuje
vo svojom rozpočte finančné prostriedky aj na opravy súvislých pásov ciest,
ktoré sú v jej správe. Tento rok padlo rozhodnutie zrekonštruovať cestu práve
na tejto ulici. Na jej nepriaznivý stav totiž upozorňovali obyvatelia a v minulom
roku zorganizovali aj petíciu za jej opravu. „V letných mesiacoch by mala byť

zrekonštruovaná aj betónová účelová komunikácia na Ulici Hany Meličkovej,
resp. jej vedľajšia vetva nad Devínskou cestou. Okrem týchto súvislých úsekov
sa budú priebežne opravovať výtlky na komunikáciách v správe mestskej časti,“
informovala starostka Dana Čahojová. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
chce s rekonštrukciami súvislých úsekov ciest v jej správe pokračovať.
-mš-; foto: MiÚ
Inzercia

16. 7. 2016

Zažite júl
v Bory Mall
2. 7. Borci z Bory Mall píšu a čítajú
2. 7. Nepoviem? Napíšem!
Stretnutie mladých spisovateľov
16. 7. Bory Guláš Cup
Prihláste sa do 10. 7. 2016 na 0918 119 887
alebo lucia.mudrikova@mertel-events.com

16. 7. – 17. 7. Letný Bory Festival
Kasting do filmu
Cuky a Luky
viac info čoskoro
na borymall.sk

BM_GulasCup_Inzercia_205x134_KarlovaVes.indd 1

www.karlovaves.sk
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Nočný požiar na Janotovej
nám spôsobil škodu
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vznikla v dôsledku
nočného požiaru z 31. mája na 1. júna materiálna škoda. Všeobecnú hodnotu bývalej policajnej stanice určenej na asanáciu určil
znalec v roku 2012 svojím posudkom na 44 600 eur. Karlova Ves
odkúpila objekt od Slovenskej agentúry životného prostredia.
Požiar opustenej bývalej policajnej stanice na prelome mája
a júna si vyžiadal nočnú evakuáciu priľahlého obytného domu.
Takmer 50 ľudí prichýlil miestny úrad v Karloveskom centre
kultúry. “Medzi evakuovanými boli starší obyvatelia aj deti,
všetkým sme ponúkli možnosť stráviť noc v našom objekte. Poskytli sme im občerstvenie a hygienické potreby,” informovala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
Pozemok pod zhoreným objektom patrí hlavnému mestu.
Riešenie ďalšieho využitia tejto lokality a pozemkov je preto výlučne v rukách bratislavského magistrátu. V minulosti sa
uvažovalo, že by sa na tomto mieste vybudovalo zariadenie pre
seniorov. Hlavné mesto posudzuje lokalitu z hľadiska možnej
výstavby náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov.
-bh-; foto: MiÚ

O využití pozemku rozhodne jeho vlastník, ktorým je magistrát hl. mesta

ZŠ Karloveská 61 čaká oprava a zateplenie strechy

Strecha bola v minulom volebnom období opravovaná, stále však cez ňu zateká
Základná škola na Karloveskej
ulici 61 sa dočká novej strechy. Cez
súčasnú totiž, aj napriek viacerým
opravám v minulom volebnom období, počas dažďov zateká. Na streche
školy vymenia krytinu a zároveň ju
zateplia. Práce by mali byť hotové do
konca júla.
Strecha na budove ZŠ Karloveská
už bola viackrát opravovaná. V roku
2003 do nej mestská časť investovala

približne 16-tisíc eur, o desať rokov
neskôr ďalších 11-tisíc eur. Aj napriek
investovaným peniazom však problémy so zatekajúcou strechou pretrvávajú. „Hoci išlo o komplexné opravy
a sú v záruke, posledné dva–tri roky
cez strechu zateká. Preto sme sa
rozhodli zrekonštruovať ju poriadne.
Predtým oprava nebola urobená
adekvátne, neboli použité správne
materiály, ich hrúbka ani ich správ-

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

na kombinácia,“ vysvetľuje prednosta Miestneho úradu Karlova Ves Ján
Hrčka. Strecha obmedzuje žiakov
školy a narúša vyučovací proces, pretože pri výdatných dažďoch sa musia
sťahovať do iných miestností.
Strecha základnej školy teda dostane úplne novú krytinu a tiež ju
zateplia. Práve zateplenie strechy by
mohlo pomôcť aj pri vyspádovaní
a odtoku vody zo strechy. Zateplením

strechy základnej školy sa ušetrí na
kúrení. Škola bude zrejme potrebovať
aj ďalšie opravy. Zatekajúca voda totiž
poškodila steny a ostali po nej stopy.
To je však možné robiť až vtedy, keď
bude opravená strecha. Mestská časť
teraz zvažuje, či je vhodné urobiť
čiastkové opravy, alebo zatečené
steny vymaľovať až v rámci komplexnej opravy školy.
-zč-; foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Karlova Ves kontroluje
predajné a nevýherné
automaty
Mestská časť Karlova Ves sa pustila do kontrol predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov
v prevádzkach na území mestskej časti. Niektorí vlastníci týchto zariadení
si totiž neplnia svoju daňovú povinnosť. Karlova Ves takto prichádza
o peniaze. Miestny úrad preto listom
oslovil prevádzky, v ktorých by sa
mohli takéto automaty nachádzať,
a požiadal ich o súčinnosť. Majitelia
jednotlivých prevádzok sa už postupne
ozývajú a výsledky kontroly by mohli
byť skompletizované počas leta.
V prvej fáze kontroly miestny
úrad zisťuje, či sa vo vytipovaných
prevádzkach predajné automaty alebo
nevýherné hracie prístroje nachádzajú
alebo nie. V súvislosti s predajnými
automatmi Karlova Ves oslovila asi
50 prevádzok. Sú to tie zariadenia,
kde sa v automatoch predáva káva,

čaj, cukroviny alebo drobné hračky.
Pri nevýherných hracích prístrojoch bolo oslovených 42 prevádzok,
v ktorých by sa mohli nachádzať
napríklad automaty so šípkami či stolný futbal. Prvé výzvy začala Karlova
Ves rozposielať ešte koncom mája,
majitelia prevádzok majú na odpoveď
15 dní od doručenia pošty. „Uvidíme,
akú to bude mať odozvu. Už sa nám
spätne nahlasujú niektorí majitelia
prevádzok s takýmito automatmi.
Podľa počtu a druhu nahlásených
automatov sa budeme vedieť posunúť
ďalej,“ vysvetľuje postup Ilona Kraic
z referátu miestnych daní karlovského
miestneho úradu. Podnikom či zariadeniam prevádzkujúcim predajné alebo hracie nevýherné automaty, ktoré
si nesplnia daňovú povinnosť, hrozí
pokuta.
-zč-

Vyhlásenie voľby miestneho
kontrolóra
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uznesením
č. 201/2016 zo dňa 14. 6. 2016 v súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásilo termín voľby
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na deň 25. júl
2016. Voľba sa uskutoční na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves. Výkon funkcie miestneho kontrolóra je
určený v rozsahu 100 % pracovného úväzku. Termín nástupu do funkcie je
stanovený na 1. september 2016.
Miestne zastupiteľstvo zároveň určilo predpoklady na výkon funkcie
miestneho kontrolóra:
a)
minimálne úplné stredné vzdelanie,
b)
bezúhonnosť,
c)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Termín na odovzdanie písomnej prihlášky kandidáta na funkciu
miestneho kontrolóra aj s ostatnými požadovanými dokladmi je stanovený
na 11. júla 2016.
Náležitosti prihlášky kandidátov, spôsob jej doručenia, ako aj ďalšie podrobnosti vyhlásenia voľby miestneho kontrolóra MČ Bratislava-Karlova
Ves môžete nájsť na webovej stránke mestskej časti na jej úradnej tabuli.
-mš-

Karloveské hody

Karlova Ves ponúka na prenájom pozemky pod stánky a kolotoče
počas Karloveských hodov 2016. Záujemcovia nájdu informácie
na webstránke www.karlovaves.sk v sekcii Úradná tabuľa.
Inzercia

Vďaka ZSE si už môžeme vybrať, koľko
a kedy chceme platiť za elektrinu
Platíte zálohové platby za elektrinu v termíne, ktorý vám nevyhovuje? Ak ste zákazníkom ZSE, po novom
si môžete deň splatnosti aj výšku zálohových platieb upraviť tak, ako vám vyhovuje.
Online to vybavíte hravo
Nemusíte nikam chodiť ani volať, pretože všetko
bez problémov zvládnete prostredníctvom novej
online Zákazníckej zóny ZSE. „Stačí sa zaregistrovať a aktivovať si v zóne odberné miesta. Následne zákazník získa kompletné informácie o svojich
odberných miestach, spotrebe či platbách. Môže si
zmeniť deň splatnosti aj výšku zálohových platieb,
ktoré môže uhrádzať priamo v zóne cez platobné
brány. Zároveň má zákazník možnosť zmeniť si
kontaktné údaje, spôsob platby, zadávať online
žiadosti alebo si aktivovať služby,“ hovorí Daniel
Klúčovský, produktový manažér pre online služby
v ZSE. Vďaka online zóne na www.zse.sk sa ZSE
dokáže postarať o zákazníka 24 hodín denne,
7 dní v týždni. Požiadavky zadané v online zóne
sa spracúvajú plne automaticky a kvôli bezpečnosti sú všetky aktívne operácie overované cez
SMS kód. Po spracovaní požiadavky je zákazník
informovaný prostredníctvom notifikácie priamo
v zóne a formou e-mailu.
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preplatky na bankový účet. Pre zákazníkov je to
praktické a zároveň ekologické,“ dodáva Daniel
Klúčovský zo ZSE.

Súťaž
Prečo si všetko vybaviť online?
Ušetríte čas, ktorý môžete tráviť s rodinou alebo
priateľmi a nemusíte stáť v radoch ani čakať
na zákazníckej linke. Všetko si jednoducho vybavíte prostredníctvom počítača alebo mobilu,
kdekoľvek a kedykoľvek vám to vyhovuje. Ďalším
pozitívom online komunikácie je ochrana životného prostredia. „Našich zákazníkov sa snažíme motivovať k tomu, aby si v zóne aktivovali
elektronickú faktúru, prešli na platbu inkasom
či prevodom z účtu alebo si nechali posielať

Darček zadarmo a súťaž o 9x iPhone 6S
Začnite využívať online Zákaznícku zónu aj vy
a získate zadarmo online darček podľa vlastného
výberu. Navyše ste automaticky v hre o jeden
z 9 smartfónov iPhone 6S a jeden z 3 Smart
televízorov Samsung. Kliknite na www.zse.sk.

3x

Smart televízor Samsung
s uhlopriečkou 121 cm

9x

Smartfón Apple
iPhone 6S
15.6.2016 15:05
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Upchaté či zarastené dažďové
vpusty sú už vyčistené
Väčšina upchatých či zarastených
dažďových vpustov v uliciach Karlovej Vsi je už vyčistená. Na ich nepriepustnosť upozorňovali obyvatelia, pretože tento problém sa neriešil
roky. Súčasné vedenie mestskej časti
sa preto situácii začalo venovať. Pri
čistení odtokov v Líščom údolí museli robotníci rozbíjať aj kusy zatvrdnutého betónu, ktorý sa nachádzal
v niektorých vpustoch. Odtoky sa čistili nielen na základne podnetov, ale aj
operatívne, podľa potreby. Obyvatelia
upozornili dovedna na viac ako 60 nefunkčných vpustov. Najviac ich bolo
na Púpavovej ulici 39 - 45 a v časti

Nový röntgen pre polikliniku
bude najskôr koncom leta

Líščieho údolia od Iuventy po rampu.
V každom z úsekov bolo upchatých po
12 uličných vpustov. Veľa podnetov
prišlo aj od obyvateľov vnútrobloku
na Borskej ulici, kde neodtekajúca
dažďová voda vytápala garáže. Na
upchaté či zarastené vpusty upozornili Karlovešťania aj na uliciach Nad
lúčkami, Hlaváčiková, Karloveská,
Segnerová, Ľ. Fullu či na ďalších
miestach na Púpavovej ulici a v Líščom údolí. Obyvateľov ulíc Silvánska
10, Brodská 3 a Karloveská 49 zase
potrápili vpusty, ktoré boli vybudované nad terénom a voda cez ne neodtekala.
-zč-; foto: MiÚ

Kanálový vpust na Púpavovej ulici pred vyčistením a po ňom

Nahláste nám bariéry
Trápia vás bariéry na verejných priestranstvách? Mestská časť Karlova Ves sa
bude zaoberať ich odstraňovaním. Napíšte nám o lokalitách, kde je potrebné urobiť stavebnú úpravu, aby sa pohyb po chodníkoch a schodoch stal pohodlnejší
a bezpečnejší. Miestny úrad podnety spracuje a na základe vyhodnotenia začne
s úpravou najfrekventovanejších lokalít. Keďže finančné zdroje sú obmedzené,
je pre nás dôležité poznať najčastejší pohyb chodcov. Podnety nám posielajte
e-mailom na adresu tatiana.kratochvilova@karlovaves.sk alebo doručte
osobne do podateľne Miestneho úradu na Nám. sv. Františka 8, vhoďte do schránky
s označením ODKAZ PRE REDAKCIU. Ďakujeme.
-bh-

Upozornenie
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Pacienti, ktorí potrebujú röntgenové
vyšetrenie, si na nový prístroj budú
musieť ešte počkať. Pôvodný röntgen
v karloveskej poliklinike je od apríla pokazený. Poliklinika získa nový
prístroj najskôr koncom augusta. Hoci
by pacienti privítali okamžité vyriešenie situácie, poliklinike zväzuje ruky
zákon o verejnom obstarávaní. „Poliklinika ostala bez funkčného skiagrafického RTG prístroja, čo vyvoláva nespokojnosť pacientov a lekárov.
Ľudí musíme posielať do ružinovskej
polikliniky. Tamojšie RTG pracovisko je však preťažené,“ informovala
riaditeľka polikliniky v Karlovej Vsi
Galina Lopatová. Pokazený röntgen
má deväť rokov a jeho oprava by bola
podľa nej nákladná.
Šéfka polikliniky informovala
o situácii Úrad Bratislavského kraja.
Zdravotnícke zariadenie totiž patrí
pod župu. „Kraj s kúpou nového
prístroja súhlasil,“ uviedla riaditeľka.

Poliklinika má teraz dve možnosti.
Buď vyhlási na nákup nového röntgenu verejné obstarávanie a prístroj
bude pre pacientov k dispozícií až
v októbri, alebo ho kúpi cez priame
výberové konanie. Oslovila by tri
firmy a tá, ktorá by ponúkla najnižšiu
cenu, by dodala nový röntgen už koncom leta. Priame výberové konanie
však musí byť zo strany polikliniky
riadne odôvodnené. V danom prípade
však prichádza do úvahy skôr verejná súťaž s kratšou lehotou na predkladanie ponúk. „V prípade, že ide
o naliehavú situáciu, je možnosť
skrátenia lehoty na predkladanie
ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako
15 dní,“ uviedol hovorca ÚVO Ján
Mažgút. Platí teda, že ak poliklinika Karlova Ves odôvodní naliehavú situáciu, môže prístroj kúpiť aj
v tzv. zrýchlenom konaní upraveným
súťažným postupom.
-bh-; foto: MiÚ

Právnu poradňu otvoríme
opäť v októbri
Právnu poradňu navštívilo počas prvých troch mesiacov viac ako sto Karlovešťanov. „Veľmi nás teší záujem obyvateľov o túto službu. Ľudia sa na
poradňu obracali s problémami, ktoré súvisia so správou bytov, dedičským
konaním a stavebným právom,“ povedal vicestarosta Branislav Záhradník.
Právna poradňa bude počas letných mesiacov zatvorená, svoje brány otvorí opäť
v októbri. O termínoch a mieste Vas budeme informovať.
-bh-

Milí čitatelia mesačníka Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov, z dôvodu letných prázdnin ďalšie číslo našich
novín vyjde na prelome augusta a septembra. Prajeme vám pokojné leto plné oddychu. Redakcia
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Malí Karlovešťania
oslávili svoj sviatok

ína
iči z Devín
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Deň detí oslávili najmenší Karlovešťania v sobotu 4. júna na dvoch
miestach. Predpoludním pre ne boli na futbalovom ihrisku na Molecovej
ulici pripravené rôzne atletické disciplíny. Deti s plným nasadením súťažili
a za svoje výkony boli odmenené medailami a diplomami. Ukážky práce
dobrovoľného hasičského zboru predviedli hasiči zo susedného Devína.
Okrem súťaží si deti mohli užiť aj maľovanie na tvár a skákací hrad. Po
športových výkonoch malým športovcom dobre padlo aj zdravé občerstvenie v podobe ovocia a mliečnych výrobkov. Podujatie pre malých Karlovešťanov pripravil miestny úrad v spolupráci s Karloveským športovým
klubom.
Popoludní pokračovala oslava Dňa detí v Kamel klube, kde na najmenších čakal so svojím programom Animačný tím z Fidorkova. Ten si
pre ne pripravil balónovú šou, minidiskotéku a rôzne súťaže. Deti si mohli
zahrať v interaktívnom divadle. Ktovie, možno medzi nimi bola aj budúca
slovenská herecká hviezda.
-mš-; foto: MiÚ

Deň detí si zjavne

užívali nielen de

ti, ale aj ich rodi
čia

m si užívali

O budúcu g
ene
sa asi nemu ráciu záchranárov (a
lebo záchra
síme báť
nárok?)

www.karlovaves.sk

u, poto
jprv vytiahli repk
Naši malí herci na
novú šou
diskotéku a baló
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Štefánia Hodeková – jedna z dvoch najstaršíc

h oslávenkýň

k jubilejným 80. narodeninám aj
Starostka Dana Čahojová zablahoželala
ul. Igorovi Viktorymu
vedúcemu Klubu seniorov na Lackovej

Ďalšie stretnutie jubilantov
Ďalšie stretnutie jubilantov pripravila mestská časť v Karloveskom centre
kultúry v pondelok 13. júna. Pozvaní boli tí Karlovešťania, ktorí oslávili svoje
jubileá v apríli alebo máji. Najstaršími oslávenkyňami boli 95-ročné Štefánia
Hodeková a Zorka Pragantová. Na podujatí sa zúčastnilo 108 hostí a z toho
74 jubilantov, ktorým osobne zablahoželali starostka Dana Čahojová, zástupca
starostky Branislav Záhradník a poslanec Zdeněk Borovička.
Kultúrny program pre seniorov pripravili žiaci ZUŠ sv. Cecílie so sídlom
na Spojenej škole sv. Františka z Assisi a tiež žiaci Súkromnej ZUŠ na Prokofievovej ulici z elokovaného pracoviska na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej
62. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves zmenila v tomto roku systém stretnutí
s jubilantmi. Pozývaní sú všetci karloveskí jubilanti, ktorí oslávili v dvoch predchádzajúcich mesiacoch 75 rokov a všetci, ktorí oslávili 80 a viac rokov. Do
konca roka čakajú seniorov ešte tri stretnutia.
-mš-; foto: MiÚ

Zástupca starostky Branislav Záhradník zaprial všetko najlepšie
aj
95-ročnej Zorke Pragantovej

i hosťami

Spoločenská sála KCK sa zaplnila jubilantmi a ďalším
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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Čo s vrakmi a dlhodobo stojacimi vozidlami?

Z

ulíc Karlovej Vsi sme vlani
odstránili 80 nepoužívaných
áut s evidenčným číslom
vozidla (EČV), ktoré dlhodobo stáli
na jednom mieste. Odťahová služba
odtiahla vlani desať áut bez EČV.
Za prvé štyri mesiace tohto roka
sa po vrakoch uvoľnili štyri miesta, dlhodobému zaujatiu parkovacieho miesta pomaly „odzváňa“ aj
v prípade ďalších piatich vozidiel,
ktoré dá miestny úrad odtiahnuť.
Majitelia áut odstránili na základe
výzvy miestneho úradu v tomto
roku približne 20 áut. V Karlovej
Vsi sa, tak ako v iných obciach, vyskytujú vraky a dlhodobo odstavené
vozidlá. Prinášame krátky prehľad,
ako pri riešení problému postupuje

mestská časť a čo môžete urobiť vy.
Vraky a dlhodobo stojace vozidlá
neznamenajú len zhoršenú kvalitu
životného prostredia, ale najmä dlhodobé zabratie verejného priestranstva. V prípade Karlovej Vsi navyše
veľmi vzácneho, pretože sú to parkovacie miesta. Mestská časť rieši dva
typy prípadov. Tým jednoduchším
sú vozidlá bez EČV. Po osobnej obhliadke zamestnanec miestneho úradu na auto nalepí výzvu, aby majiteľ
zabezpečil odtiahnutie vozidla do 60
dní. Ak to neurobí, vozidlo je odtiahnuté zmluvnou firmou mestskej
časti (MČ).
Komplikovanejšie je odstraňovanie
vozidiel s EČV. Po osobnej obhliadke zamestnanec úradu požiada Kraj-

ZŠ Majerníkova 62 dostane
nové toalety a umyvárne
Školáci zo ZŠ Alexandra Dubčeka sa po letných prázdninách vrátia do vynovenej školy. Celkom novú budú mať po lete aj ďalšiu časť toaliet a umyvární. Prvú
časť hygienických zariadení na západnej strane školy zrekonštruovala mestská
časť ešte vlani. Práce budú cez leto pokračovať opravami toaliet a umyvární na
východnej strane. Zhotoviteľa vyberala mestská časť vo verejnej súťaži. Vďaka
tomu sa podarilo predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 82 800 eur znížiť
o 7089 eur. Druhá časť rekonštrukcie preto bude stáť 75 711 eur, z toho
13 600 eur zaplatí ministerstvo školstva, zvyšok mestská časť. Umyvárne a toalety
dostanú celkom nové zariadenie, robotníci vymaľujú steny, vymenia stupačky
a opravia elektroinštaláciu. Práce by mali trvať od júla do konca augusta.
-zč-; foto: MiÚ
Deti budú mať nové toalety a umyvárne

Získali sme 60-tisíc na opravy
ciest
Obyvatelia v Karlovej Vsi sa potešia. Mestská časť získala na opravy ciest do konca tohto roka ďalších
60-tisíc eur. „S opravami karloveských ciest pokračujeme aj v tomto roku. Okrem prostriedkov z rozwww.karlovaves.sk

počtu mestskej časti tak využijeme aj
dotáciu. Na rad príde paralelná vetva
Hany Meličkovej, ktorá je dlhodobo
v zlom technickom stave,“ informovala starostka Dana Čahojová.
Peniaze z Úradu Bratislavského

ské riaditeľstvo Policajného zboru
o lustráciu majiteľa a na základe nej sa
majiteľovi zašle výzva na odstránenie
vozidla z daného miesta v lehote do 30
dní. Pri obhliadke sa tiež skontroluje,
či má auto platnú emisnú a technickú
kontrolu.
V prípade neplatnej emisnej a technickej kontroly zašle miestny úrad
podnet na začatie správneho konania
na okresný úrad, odbor cestnej dopravy. Okresný úrad môže rozhodnúť
o vyradení vozidla z prevádzky na
pozemných komunikáciách a až po
tomto úkone môže miestny úrad zadať
pokyn na odtiahnutie vozidla zmluvnou firmou. Vydanie rozhodnutia
o vyradení vozidla však spravidla trvá
niekoľko mesiacov.

Ak viete aj vy o vraku alebo dlhodobo stojacom vozidle vo vašej
lokalite, nahláste nám ho telefonicky
na čísle 02/602 59 215, alebo osobne
v sídle miestneho úradu v Karlovej
Vsi.
-ms-; foto: MiÚ

Na podvodníkov
si treba dávať pozor

V

iacerí starší obyvatelia
v Karlovej Vsi sa v júni stali obeťami podvodníkov. Tí
pod hlavičkou Únie nepočujúcich
robili fiktívnu zbierku. Dôverčiví
starší ľudia im neváhali venovať
20, 50 aj 100 eur. Miestny úrad
v Karlovej Vsi preto apeluje najmä
na starších obyvateľov, aby boli
pri venovaní svojich peňazí opatrní. Ak chcú darovať časť dôchodku na dobročinné účely, vhodné je
dôverovať najmä známym a veľkým
zbierkam.
„Obrátili sa na nás viacerí ľudia, že
pri výdajni obedov ich oslovil mladší,
slušne oblečený muž. Na jednom papieri ich informoval o tom, že robí
zbierku pre nepočujúcich. Na druhom
papieri mal formulár, kde mohli ľudia
napísať, koľko venujú. Keďže majú seniori zvyčajne ťažkosti so zhoršeným
sluchom, majú pochopenie pre tento
hendikep a v dôvere venujú svoje peniaze,“ upozornila vedúca oddelenia
sociálnych vecí MÚ Karlova Ves Jana
Mózešová.
Jeden z podvodníkov sa však sám
prezradil. Senior, ktorý chcel darovať

peniaze, sa mal na hárok podpísať, no
nemal pero. Podvodníka oň poprosil
a ten, hoci hral nepočujúceho, ho po
vyslovení prosby vytiahol z vrecka.
Podľa pracovníčky oddelenia sociálnych vecí Hany Štetinovej sa tieto
fiktívne zbierky najčastejšie dejú pri
poštách a výdajniach obedov. Podvodníci sa nezameriavajú na mladých
ľudí a mamičky s deťmi, ktoré si vedia
jednoducho a rýchlo overiť pravosť
zbierky. Obeťami sú často starší obyvatelia. Ľudia si môžu pravosť zbierky
overiť cez internetovú stránku http://
www.vs.sk/vz/
Polícia zatiaľ nemá oznámenia
o takýchto zbierkach v Karlovej Vsi.
„Podnety o fiktívnych alebo nepovolených zbierkach pre nepočujúcich
na útvaroch Policajného zboru na
území Hlavného mesta v súčasnosti
neevidujeme. V prípade, ak nedôjde
k spôsobeniu škody vyššej ako 266
eur, ide o priestupok,“ mesačník
Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Bratislave Michal Szeiff. Ak je škoda vyššia, ide už o trestný čin. -bh-

kraja dostali aj ďalšie mestské časti,
celkovo ide o sumu jeden milión eur.
„Na jednu mestskú časť vychádza
zhruba 60-tisíc eur. Dotácia má byť
použitá na opravu či budovanie komunikácií tretej a štvrtej kategórie, ktoré

sú v správe mestských častí,“ uviedla hovorkyňa Regionálneho združenia
mestských častí hlavného mesta SR
Bratislavy Alžbeta Klesnilová. Dodala, že Karlova Ves bude môcť k tejto
dotácií pridružiť aj vlastné financie. -bh-
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Oprava elektrických rozvodov v Karloveskom centre kultúry

Program KCK má pestrý program, no zlý technický stav ho obmedzuje
Karloveské centrum kultúry (KCK)
čaká v letných mesiacoch rekonštrukcia. Opravu totiž potrebujú elektrické
rozvody. Mnohé z nich sú dnes na
hranici alebo za hranicou prevádzkovateľnosti. Rekonštrukcia odštartuje

na začiatku júla a práce by mali byť
hotové najneskôr do konca augusta.
Cez letné prázdniny bude kultúrne
centrum zatvorené.
Elektrické rozvody v KCK si
vyžadujú komplexnú rekonštrukciu

a väčšiu investíciu. „Dlhé roky nikto do KCK výraznejšie neinvestoval
a ani údržba sa nerobila dostatočne,“
vysvetľuje prednosta Miestneho úradu Ján Hrčka. Dodáva, že vymeniť
treba nielen rozvodové skrine, ale

kompletne aj káble. Rekonštrukcia
má priniesť nielen vyššiu bezpečnosť
a splnenie technických noriem, ale
zlepšiť aj technické zabezpečenie
kultúrneho centra. „Nová vedúca
oddelenia kultúry oživila fungovanie
centra kultúry, ktoré má v porovnaní
s minulosťou výrazne pestrejší program. Z hľadiska technického stavu
je však súčasná dramaturgia KCK
značne limitovaná a bráni rozvoju
rôznych formátov a žánrov,“ priblížil
jeden z dôvodov rekonštrukcie Ján
Hrčka. Ak chce kultúrne centrum
ďalej rásť a zvyšovať svoju atraktivitu
pre návštevníkov, musí mať na to aj
vyhovujúce technické zabezpečenie.
Po kompletnej obnove rozvodov sa
vnútorné priestory kultúrneho centra
vymaľujú. Mestská časť plánuje dať
vymeniť aj okná v budove a zabezpečiť tak lepšie zvukové a tepelné
podmienky. To však bude záležať
od toho, ako dopadne verejná súťaž
na zhotoviteľa. Takisto od toho, aké
práce sa pri výmene rozvodov podarí
uskutočniť. Najvyužívanejšie okná by
však v kultúrnom centre radi vymenili
za nové.
-zč-; foto: MiÚ

Dotácia na rekonštrukciu a vybavenie telocviční
Žiaci a študenti Spojenej školy
na Tilgnerovej 14 budú v novom
školskom roku na hodinách telesnej
výchovy cvičiť už v zrekonštruovaných telocvičniach. „Na základe
predloženého projektu na opravu parkiet v obidvoch telocvičniach získala
mestská časť dotáciu od Ministerstva školstva SR vo výške 60-tisíc eur
a ďalších 20-tisíc eur poskytne zo
svojho rozpočtu,“ informovala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
„V obidvoch telocvičniach musia byť v dôsledku vysokej vlhkosti
spôsobenej nefunkčnou vodorovnou
hydroizoláciou vymenené parkety,
ale musí byť položená aj úplne nová
hydroizolácia,“ povedala Marta
Jurkovičová, vedúca školského oddelenia miestneho úradu.
Škola sa začala užívať v roku 1975
a v súčasnosti ju navštevuje viac ako
1000 žiakov základnej školy a študentov gymnázia. Po ukončení verejného
obstarávania na dodávateľa prác by
sa malo začať s rekonštrukciou počas
letných prázdnin tak, aby v septembri

už mohli v telocvičniach cvičiť deti.
Rovnako sa podarilo mestskej časti
získať finančné prostriedky z minister-
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stva školstva na doplnenie vybavenia
telocvične na ZŠ Alexandra Dubčeka
na Majerníkovej 62. Táto škola začala

fungovať v roku 1993 a v tomto školskom roku sa tam učí 462 detí.
-mš-; foto: MiÚ

Rekonštrukciou prejdú telocvične - vymenia sa parkety aj hydroizolácia
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Čistejšie a krajšie vďaka
veľkému dňu dobrovoľníkov

V
p na

okolie zastávky, vstu
Pri cintoríne na Starých gruntoch vyčistili
a parkovisko
cintorín a priľahlé verejné priestranstvá

V budúcej komunitn
ej záhrade na Kukl
ovskej ulici pomáh
pri stavbe drevenéh
ali rodičom
o plota a výsadbe
záhonov aj ich rato
lesti

yše 500 dobrovoľníkov sa
pustilo 10. a 11. júna do
skrášľovania mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves. Dobrovoľníci zo samosprávy, firemní
zamestnanci, ľudia z neziskového
sektora, škôl aj širokej verejnosti
pomohli vyčistiť a skrášliť mestskú
časť, v ktorej žijú. Do podujatia
Naše mesto sa zapojilo niekoľko
občianskych združení a rodinné
centrá z Karlovej Vsi. Miestny úrad
Bratislava-Karlova Ves pripravil
projekt Naša krajšia Karlova Ves.
“Celkovo sme pripravili štrnásť
aktivít na vyčistenie a skrášlenie
verejných priestranstiev. Ide o miesta, ktoré obyvatelia využívajú na aktívny oddych. Záujem zo strany dobrovoľníkov nás veľmi potešil. Hneď
v prvých dňoch zverejnenia projektu sme mali plný počet prihlásených
dobrovoľníkov,” informovala starostka mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves Dana Čahojová. Zo všetkých
miestnych úradov v hlavnom meste
práve Karlova Ves zorganizovala najviac škrášľovacích a upratovacích činností.
Najviac dobrovoľníkov (150)
pomáhalo v areáli Základnej školy
Alexandra Dubčeka. “Počas dvoch dní
sme odstránili grafiti z hracích prvkov,
lavičiek, stĺpov a múrov na Školskom
námestí. V blízkom športovom areáli
sme obnovili náter plota, unimobuniek
aj futbalových bránok. Priamo v ZŠ A.
Dubčeka sme vypratali šatne a natreli
obvodové steny,” povedal Martin Gabaj zo Združenia rodičov a zástupcov
žiakov v ZŠ A. Dubčeka v Karlovej

Vsi. Doplnil, že transformátorová
stanica pri tamojšom ihrisku dostala
novú farebnú grafiku, unimobunky
a plot zase dvojitý náter.
Dobrovoľníkov pri Karloveskom
centre kultúry milo prekvapil počas
prestávky kultúrny program Tanec
ulice. Tréner Majo totiž do programu
zapojil práve dobrovoľníkov. Svoju
pozornosť a voľný čas orientuje najmä na mladých ľudí a na cvičenie
s vlastnou váhou. „Naši dobrovoľníci si vyskúšali základné prvky pohybu
viacerých tanečných štýlov,“ uviedla
vedúca oddelenia kultúry Adriana
Majka.
Ďalšie desiatky dobrovoľníkov
revitalizovali
oddychovú
zónu
v Líščom údolí, čistili od odpadkov sídlisko Dlhé diely, pešiu zónu
na Pribišovej ulici, maľovali ihriská
medzi ulicami Karloveská a Brodská
a v areáli MŠ na Adámiho. Niekoľkí
dobrovoľníci vyčistili od odpadkov
okolie botanickej záhrady a piliere
nadchodu zbavili nánosov starých
plagátov. Čistejšie je aj okolie cintorína
v Slávičom údolí. Niekoľko ľudí sa
postaralo o mladé stromčeky, zveľadilo Karloveské centrum kultúry, revitalizovalo denné centrá na Tilgnerovej
aj Lackovej ulici a začalo budovať komunitnú záhradu na Kuklovskej ulici.
“Radi by sme poďakovali všetkým
dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam
za ich ochotu a nadšenie pri práci.
Verím, že sa s mnohými z nich stretneme aj v budúcnosti na podobných
akciách,“ dodala koordinátorka projektu Naša krajšia Karlova Ves Lenka
Nemcová.
-bh-; foto: MiÚ

Na Brodskej dobrovoľníci natreli drevený hrací domček pre deti
a múrik okolo ihriska
V parčíku
pod OD
Centrum
sa vďaka
dobrovoľníkom zakrytá
fontána
zmenila na
šachovnicu

Na Lackovej sa natierali aj lavičky

www.karlovaves.sk
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V pešej zóne na Pribišovej upratali celý areál a zabezpečili aj nový
povrchový náter lavičiek

ký dvor

iho 11 zveľadili škols

ám
Dobrovoľníci v MŠ Ad

íci
Pri Družbe dobrovoľn
sy
odstraňovali aj náno
epr
ov
ier
pil
z
tov
plagá
v na
mostenia pre chodco
Botanickej ulici
m
a robili to s ozajstný
.
…
ním
de
nasa

Do natierania
okolia KCK sa
zapojil aj tento
malý dobrovoľník

čistili
ovej dobrovoľníci
V okolí Veternic
é diely
lh
D
nad sídliskom
hraničný pás lesa

centra
Na Tilgnerovej upratali vnútorné aj vonkajšie priestory
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Najviac dobrovoľníkov,
najmä z radov rodičov,
pomáhalo
v areáli ZŠ A. Dubčeka
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Výkyvy počasia Karlovej Vsi
hlásia tri meteostanice

Harmonogram pristavenia
veľkokapacitných kontajnerov

B

Od
6. 7. 2016
6. 7. 2016
6. 7. 2016
6. 7. 2016
11. 7. 2016
11. 7. 2016
11. 7. 2016
11. 7. 2016
18. 7. 2016
18. 7. 2016

Do
7. 7. 2016
7. 7. 2016
7. 7. 2016
7. 7. 2016
12. 7. 2016
12. 7. 2016
12. 7. 2016
12. 7. 2016
19. 7. 2016
19. 7. 2016

18. 7. 2016
18. 7. 2016
25. 7. 2016
25. 7. 2016
25. 7. 2016
25. 7. 2016
1. 8. 2016
1. 8. 2016
1. 8. 2016
1. 8. 2016
8. 8. 2016
8. 8. 2016
8. 8. 2016
8. 8. 2016
15. 8. 2016
15. 8. 2016
15. 8. 2016
15. 8. 2016
22. 8. 2016
22. 8. 2016
22. 8. 2016
22. 8. 2016
30. 8. 2016
30. 8. 2016
30. 8. 2016
30. 8. 2016
5. 9. 2016
5. 9. 2016
5. 9. 2016

19. 7. Hany
19. 7. 2016
26. 7. 2016
26. 7. 2016
26. 7. 2016
26. 7. 2016
2. 8. 2016
2. 8. 2016
2. 8. 2016
2. 8. 2016
9. 8. 2016
9. 8. 2016
9. 8. 2016
9. 8. 2016
16. 8. 2016
16. 8. 2016
16. 8. 2016
16. 8. 2016
23. 8. 2016
23. 8. 2016
23. 8. 2016
23. 8. 2016
31. 8. 2016
31. 8. 2016
31. 8. 2016
31. 8. 2016
6. 9. 2016
6. 9. 2016
6. 9. 2016

lížiaca sa letná búrka s extrémnymi prejavmi, mimoriadne silný vietor či
v zime prudký nástup mrazov. Aj
takéto meteorologické výkyvy pre
bratislavskú Karlovu Ves monitorujú tri nové meteostanice. Svojimi senzormi monitorujú aj tie najmenšie zmeny počasia s presnosťou
na desatiny stupňa. Lokálnym
monitorovaním teplotných, poveternostných aj zrážkových rozdielov
sa výrazne zvýši ochrana zdravia
a majetku ľudí.
“V predošlom ročnom období sme
v jednom momente na troch rôznych
miestach zaznamenali teplotný rozdiel
osem stupňov. Spresnením merania
vieme vyhodnotiť, či je napríklad
v zime potrebný posyp ciest a chodníkov. O namŕzaní vtedy rozhodujú
desatiny stupňa,” povedal prednosta
Miestneho úradu v Karlovej Vsi Ján
Hrčka. Tri stanice monitorujú počasie
vo výške 15 a 200 centimetrov.
Zaujímavosťou je, že Slovenský
hydrometeorologický ústav (SHMÚ)
má na celom území Bratislavy iba dve
meteorologické stanice. “Jedinečnosť
našich meteorologických staníc tkvie
v integrácií senzorov do ostrovného
zariadenia. Sú bezdrôtovo napojené na hodnotiaci softvér a dáta sú
prístupné pre mestskú časť v reálnom
čase cez internet,“ vysvetlil Miroslav
Hachlinec zo slovensko-americkej
spoločnosti BARANI, ktorá meteostanice dodala.
„Rôzne extrémy počasia prichádzajú náhle a lokálne. Predpovede

a vyhodnocovanie počasia pre malé
územia majú čoraz väčší efekt,“ povedal známy meteorológ Peter Jurčovič.
Je presvedčený, že z podrobného
monitoringu počasia môžu ťažiť nielen
samosprávy. Takisto aj ostatné odvetvia, ktoré sú ovplyvnené počasím
a klimatickými zmenami, ako poľnohospodári, dopravný priemysel či
záchranné zložky.
Tri meteorologické stanice v Karlovej Vsi možno zaradiť k profesionálnym zariadeniam, aké využívajú
meteorologické ústavy, letiská alebo
inštitúcie prevencie škôd. Vyžadujú
však jednoduchšiu obsluhu ako iné,
vo svete bežne používané stanice. Sú
vyvíjané a vyrábané na Slovensku.
Pripomeňme, že aj vďaka ich presnosti Karlova Ves výrazne znížila náklady na zimnú údržbu v zimnej sezóne
2015/2016.
-bh-; foto: KŠK

Meteostanica v Karlovej Vsi

Miesto
Sološnícka ulica – oproti č. 28
Staré Grunty č. 192
Gabčíková č. 8
Veternicova č. 24
Karloveská 25 – parkovisko
Púpavová č. 2 – roh chodníka
Brodská č. 6
Kuklovská č. 31 - 33, vnútroblok oproti garážam
Beniakova č. 5 – parkovisko zozadu
Líščie údolie – vedľa rodinného
domu č. 182 – trávnik pri rampe
Meličkovej č. 15
Lackova – pod č. 3
Tománková č. 2 – ku stojisku
Hlaváčikova 4 – garážový dom
Levárska č. 11
Donnerova č. 17 - 21, zozadu vedľa stojiska
Ľ.Fullu 9 – pred vchodom od hlavnej cesty
Pribišova č. 2 – pred pasážou k Bille
Líščie údolie č. 63 – zo zadnej strany
Kuklovská – oproti č. 58
Nad Lúčkami 43 – zeleň nad parkov. miestami
Karloveská 5 - zeleň vedľa detského ihriska
Karloveská 55 - 57 vnútroblok na asf. ploche
Jurigovo nám. č. 13 – Nábělková
Jamnického č. 8
Pod Rovnicami 29 - zo zadnej strany
Dlhé Diely I. - Nad Dunajom
Segnerova č. 3 – garáže
Matejkova č. 14
Pribišova č. 6
Adámiho č. 12
J.Stanislava – č. 8
Roh Suchohradská a Silvánska
Kuklovská – parkovisko pod múrom
Kolísková č. 12 – parkovisko vo dvore
Líščie údolie č. 14
Púpavová č. 1
Ľ.Fullu č. 3
Jurigovo nám. č. 5

Uvažuje sa o obnovení starého
cintorína v Karlovej Vsi
Len málo Karlovešťanov dnes vie,
že medzi panelovými domami blízko
Molecovej ulice, za gymnáziom Ladislava Sáru, sa nachádza starý karloveský cintorín. Na tomto mieste,
kde majú mnohí starí Karlovešťania
pochovaných svojich príbuzných, sa
už dlhší čas nepochováva klasickým
spôsobom. Mestské pohrebníctvo
uvažuje o obnovení jeho prevádzky.
Takúto možnosť by zrejme uvítali tí,
ktorí by raz, keď nastane tá chvíľa, radi
www.karlovaves.sk

spočinuli v blízkosti svojich predkov.
Podľa vyjadrenia Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Bratislave
bola prevádzka cintorína schválená už
v roku 2014. Z právneho hľadiska tak
nič nebráni jej obnoveniu. O ďalšom
vývoji budeme čitateľov informovať
v niektorom z nasledujúcich čísel.
-mš-; foto: MiÚ
Na cintoríne je pochovaných
množstvo Karlovešťanov
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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Marián Kolník: „Trvalo to roky, ale za kňazskú vysviacku som
nesmierne vďačný“

M

arián Kolník pôsobí
vo farnosti na Dlhých
dieloch už vyše 12 rokov.
87-ročný rodák z Hrachovišťa však
na ceste ku kňazskej vysviacke musel preskákať viaceré prekážky.
V roku 2013 získal Pamätný list
predsedu Ústavu pamäti národa. Dôvodom boli krivdy a utrpenie, ktoré mu spôsobil komunistický režim násilným vysídlením,
odsúdením na trest odňatia slobody,
väznením, ponižujúcou službou
v Pomocných technických práporoch (PTP) a v táboroch nútených
prác. Je držiteľom medaily Konfederácie politických väzňov Slovenska, ktorú udeľujú všetkým žijúcim
politickým väzňom a príslušníkom
PTP. Hoci mu bývalý režim skrížil
plány a kládol polená pod nohy,
nestaval sa do pozície jeho obete
alebo mučeníka. Snažil sa vždy nachádzať v ľuďoch dobrotu a šíriť ju
medzi druhých.
Ako si spomínate na svoje detstvo
strávené na vidieku?
Pochádzam z rodiny maloroľníka.
Otec mal štyri hektáre poľa, koňa, dve
kravičky. Rodičia sa mali čo obracať, lebo nás bolo osem detí. Väčšina
z nás študovala. Meštianku som skončil
v roku 1944 a chcel som pokračovať
na vojenskej akadémii v Martine.
Prišlo však Slovenské národné
povstanie, takže z toho nebolo nič.
Druhou alternatívou bola obchodná
akadémia v Trenčíne. Tam mi povedali, že som neurobil skúšku z nemčiny.
Oznámil mi to iba školník.
Čiže začiatok povstania vám narušil
plány v štúdiu?
Našiel som si brigádu a v Čachticiach sme kopali protitankové zákopy.
Bolo za to síce iba zopár korún, ale
stále lepšie ako nič. Po prechode frontu som sa prihlásil na gymnázium
v Novom Meste nad Váhom a prijali ma do kvinty. Zo začiatku som
zaostával v latinčine, lebo ostatní ju
mali už od tercie. Tak som musel študovať oveľa intenzívnejšie.

Hneď po skončení gymnázia ste
chceli ísť študovať teológiu?
Maturantov bolo vtedy málo, preto
učitelia chceli, aby sme pokračovali

v štúdiu na vysokej škole. Mňa to ťahalo na teológiu, ale aj na medicínu.
Pýtal som sa aj okolia, čo by mi poradili. Dostal som radu, že sa mám
rozhodnúť sám podľa toho, kde budem
schopný učiniť ľuďom viac dobra. Tak
som sa rozhodol pre teológiu.
Už ale v čase, keď prevzala v krajine
vládu komunistická strana.
Tu bola zaujímavá jedna vec. Komunisti sa dostali k moci vo februári
1948. Komunisti v Rusku mali už
pravoslávnu cirkev a náboženský
život zlikvidovaný, preto by sa dalo
očakávať, že po vzore Sovietskeho
zväzu sa hneď začne s obmedzovaním.
Nebolo to však tak. Nechali si čas na
prípravu a my sme sa napríklad ešte
na gymnáziu až do mojej maturity
pred vyučovaním a po ňom pomodlili.
Chcel som sa stať misionárom, a preto
som nastúpil do noviciátu (obdobie,
keď čakatelia na vstup do spoločenstva žijú spoločne s rehoľníkmi, (pozn.
red.) k verbistom v Nitre.
Čo nám môžete povedať o Akcii K,
ktorou sa zlikvidovali mužské rehoľné rády?
Prišli príslušníci štátnej bezpečnosti, okolo jedenástej v noci, a dali nám
polhodinu na to, aby sme si zbalili
najpotrebnejšie veci a potom nastúpili
do autobusu. Vyložili nás v Kostolnej
pri Trenčíne, kde mali kláštor redemptoristi. Tam nás zhromaždili na dva
mesiace asi 150. Podmienky neboli
najlepšie. Niektorí spávali aj na zemi.
Stredoškolákov neskôr prepustili
a ostatných presunuli na Priehradu
mládeže, ktorá sa v tom čase budovala. Tam sme robili manuálne práce pri
úprave terénu. Potom nás presunuli do
Pezinka a na konci augusta som dostal
povolávací rozkaz na základnú vojenskú službu.
Stretli ste sa na vojenskej službe
s ostatnými mladými rehoľníkmi?
Začiatkom septembra som nastúpil
na „vojnu“ v Libavej pri Olomouci.
Boli sme umiestnení do priestorov
po Nemcoch. Ja som prišiel na miesto ráno a večer prišli ostatní mladí,
s ktorými som sa už poznal. Oficiálne nás volali pomocné technické
prápory, čo bola krycia značka pre vojenskú službu bez zbrane. Potom nás
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premiestnili do Plzne, kde sme stavali
garáže a sklady pre tanky.
Ktorá spomienka na vojenskú službu vám najviac utkvela v pamäti?
Jedného dňa si ma zavolali do
kancelárie a oznámili, že prišiel
telegram so správou, že mi zomrela
mama. Dostal som priepustku a pobral som sa v noci vlakom domov,
aby som stihol pohreb. Celú noc
som bol v tom, že mama nás naozaj
opustila. Ako som prišiel na stanicu
do Nového Mesta nad Váhom, začal
som sa pýtať ľudí, čo sa stalo mame,
prečo umrela. Oni o ničom nevedeli.
Taký zarazený som sa prechádzal po
nástupišti a zrazu som zbadal ženskú
postavu, ktorá sa podobala na mamu.
Rozbehli sme sa oproti sebe a padli si
do náručia. Povedala mi, že na pohreb
som nemal ísť ja, ale niekto iný z rodiny, volal sa Ján. V telegrame zamenili
meno Ján za Marián.
Kam smerovali vaše kroky po
odchode do civilu?
Mal som švagra v Trenčíne, tak
som tam od roku 1957 pracoval ako
stavebný robotník. Postupne som
začal robiť asistenta. Práca s nivelákom, teodolitom a výkresmi bola fajn.
Neskôr som pracoval v Hydrostave
a keď som sa v roku 1960 oženil, dostal som prácu v Novom Meste nad
Váhom ako pomocný staviteľ. Časom
som požiadal o preradenie na úsek
technicko-ekonomických informácií,
kde som uplatnil svoje znalosti nemčiny, francúzštiny a ruštiny.
V roku 1966 socializmus trošku
poľavil a mohol som sa prihlásiť na
štúdium na Ekonomickej univerzite

v Bratislave. Štúdium som úspešne
dokončil a potom som sa dlhé roky vo
výskumnom ústave živil tým, že som
„vykrádal“ patenty a múdrosti na automatizačné stroje zo západu. Dôvod
bol jednoduchý. Na to, aby boli naši
inžinieri schopní niečo skonštruovať,
potrebovali návod zo západu. Tým, že
som si ešte rozšíril jazykové znalosti
o angličtinu, úspešne som im prekladal
a písal študijné správy.
Očakávali ste, že november 1989
prinesie so sebou zmenu režimu?
Akurát v roku 1989 som išiel do
dôchodku, ale úprimne, na túto politickú zmenu som čakal ako slepé kura
na zrno. Bol som nesmierne šťastný.
Bol som dokonca predsedom KDH
v Novom Meste nad Váhom a začal
som vyučovať deti náboženstvo na
škole. Kresťanskú filozofiu som učil
aj počas socializmu, hoci za to hrozilo
viac rokov v Jáchymove. V roku 1994
som si konečne dokončil teologickú
fakultu a dostal som možnosť stať
sa trvalým diakonom. Ďalších desať
rokov som pôsobil v Trenčíne a neskôr v Bratislave, kde mi medzičasom
aj zomrela manželka.
Nakoniec ste sa predsa len stali kňazom, ako ste plánovali v mladosti.
Kamaráti kňazi mi hovorili, že už
nemám kánonickú prekážku, tak som
si podal žiadosť. Doplnil som si určité
skúšky a po zmene diecéz som sa dostal do bratislavskej arcidiecézy. Trvalo to určitý čas, ale som nesmierne
vďačný za kňazskú vysviacku. Nebýva totiž zvykom, že trvalý diakon,
ktorý bol predtým ženatý, sa nakoniec
stane kňazom.
-ab-; foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Karlovešťania sa môžu aj naďalej zapájať do prípravy programu
rozvoja mestskej časti
Najnaliehavejšími
problémami
v mestskej časti Karlova Ves, ktoré
treba riešiť, sú podľa obyvateľov Karlovej Vsi doprava a verejné priestory.
Na názor ľudí sa mestská časť pýtala
v rámci prípravy strategického plánu
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Svoj názor
môžu Karlovešťania ešte stále vyjadriť
v elektronickej ankete na webovej
stránke https://www.surveymonkey.
com/r/KarlovaVes.
Mestská časť chce aj takýmto
spôsobom svojich obyvateľov aktívne zapájať do spolurozhodovania
pri príprave PHSR. Čím viac ľudí sa
vyjadrí, tým bude dokument reprezentatívnejší. „Budeme radi, ak budú
obyvatelia spolu s nami dohliadať
na to, ako sa vyvíja príprava tohto

dôležitého dokumentu,“ povedala starostka Dana Čahojová.
Na príprave programu rozvoja Karlovej Vsi na roky 2016 až 2023 sa
zúčastňujú obyvatelia i odborná verejnosť. Rozdelení sú do štyroch dobrovoľných pracovných skupín, ktoré
sa pravidelne stretávajú. Spoločne
označili deväť problémových oblastí
v mestskej časti. Na otázky v ankete
od 23. mája do 9. júna, odpovedalo
zatiaľ 105 respondentov. Najväčšiu
naliehavosť Karlovešťania prisudzujú
problémom v oblasti dopravy. Trápi
ich veľa áut na cestách, problematické
parkovanie, vypätá dopravná situácia
a chýbajú im cyklistické a pešie prepojenia či promenáda v Karlovej Vsi.
Za
problematické
obyvatelia
považujú aj verejné priestory, chý-

bajú im urbanistické vízie a trápi
ich zastavanosť územia či množstvo
reklamných zariadení. Karlovešťanom
prekáža, že neexistuje systém zapájania verejnosti do tvorby a údržby
verejných priestorov, trápi ich tiež
nevyužitý potenciál atraktívnych
verejných priestorov či bariérovosť.
V oblasti vzdelávania miestnym obyvateľom chýba napríklad centrum
voľného času či bezbariérové školy.
Karlovešťania si tiež myslia, že verejnosť má slabý záujem o verejný život
v mestskej časti. Trápi ich tiež zlý stav
športovísk či kultúrnych zariadení, ale
aj problémy v oblasti miestnej samosprávy, komunitného rozvoja a sociálnych služieb.
Pracovné skupiny na základe identifikovaných problémov, silných

a slabých stránok i výsledkov dotazníkového prieskumu medzi ľuďmi
ešte v apríli vytýčili ciele pre Karlovu Ves na roky 2016 až 2023.
„V letných mesiacoch budeme pracovať na zadefinovaní konkrétnych
aktivít, ktoré bude treba urobiť, aby
sme tieto ciele naplnili. Zapájanie
verejnosti je veľmi dôležité a množstvo
pripomienok, ktoré prichádzajú na
náš úrad, svedčí o tom, že ľuďom na
Karlovej Vsi záleží a kontaktujú nás
preto, lebo chcú zlepšiť prostredie,
v ktorom žijú,“ doplnila Lenka Nemcová z kancelárie prednostu miestneho úradu. Pripomienky k doterajším
výstupom o smerovaní Karlovej Vsi,
ale aj námety a tipy na projekty môžu
ľudia aj naďalej posielať na e-mailovú
adresu phsr@karlovaves.sk
-zč-

Foto: MiÚ

Do knižnice už nezateká
Do priestorov miestnej knižnice
na Jurigovom námestí už nezateká.
Časť terasy, cez ktorú do priestorov
zatekalo, opravili. Robotníci terasu
zaizolovali a podarilo sa im vyčistiť aj upchaté vpusty dažďovej vody,
ktorých zlý stav tiež prispel k zatekaniu do knižničných priestorov.
Knižnica tak ustála aj výdatné júnové
dažde, počas ktorých do nej zatieklo
len minimálne.
V karloveskej knižnici sa začalo
pracovať ešte v máji. Vtedy tam vymenili zatečené elektroinštalačné rozwww.karlovaves.sk

vody a vnútorné osvetlenie. Nasledovala oprava terasy, cez ktorú do týchto
vnútorných priestorov zatekalo. Terasovú plochu nad knižnicou bolo treba najprv rozbiť, zatekajúce miesta
zaizolovať a terasu znova vybetónovať.
Robotníci museli vymeniť aj okná na
knižnici, ktoré sa pri opravách terasy
poškodili. Vylepšovanie a skrášľovanie neminie ani interiér knižnice,
ktorý čaká nová maľovka. Práce, ktoré
zaplatil súkromný sektor, by mali byť
do konca júla hotové.
-zč-

Miestna knižnica
bude otvorená aj v lete
Ak si budete chcieť požičať z miestnej knižnice na Jurigovom námestí dobrú
knižku napríklad na niektorý z večerov, pripravte sa na upravené otváracie hodiny. Pre letné prázdniny si pracovníčky knižnice budú čerpať dovolenky. Počas
júla a augusta vám budú k dispozícií takto:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00

13.00 - 19.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00
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Voda pre Karlovu Ves

N

apadlo vám niekedy pri
otočení vodovodného kohútika, odkiaľ pochádza voda,
ktorú pijete, varíte v nej, alebo sa
v nej umývate? Aká je to voda a
čo sa s ňou deje po použití? Keďže
voda je základnou súčasťou života,
obrátili sme sa na tých najpovolanejších, Bratislavskú vodárenskú
spoločnosť (BVS), ktorá zásobuje
vodou aj Karlovu Ves.
Najprv teda odpoveď na základnú
otázku, odkiaľ pochádza voda, ktorú
v Karlovej Vsi používame. Ako nás
informoval Ján Pálffy, vedúci oddelenia PR a marketingu, BVS dodáva
vodu do Karlovej Vsi z Vodárenského
zdroja (VZ) Sihoť. Vodou z tohto
zdroja zásobuje tiež Dúbravku, Lamač a Záhorie. V prípade výpadku
alebo odstávky VZ Sihoť je možné
zásobovať Karlovu Ves aj vodou z VZ
Pečniansky les.
„Denne vodovodnými potrubiami cez Karlovu Ves pretečie asi 30

miliónov litrov pitnej vody. Z tohto
množstva je tretina určená pre Karlovu Ves, zvyšok pre Dúbravku, Lamač a Záhorie. Rozsiahlu vodovodnú
sieť je potrebné udržiavať v dobrom
stave, preto v súčasnosti rekonštruujeme vodojem a čerpaciu stanicu
na Baníkovej ulici. Ide o komplexnú
rekonštrukciu objektu po stavebnej
aj technologickej stránke,“ informuje
Ján Pálffy.
Karlovešťania majú k dispozícii
mimoriadne kvalitnú pitnú vodu.
Obsah horčíka a vápnika vo vode je
vyvážený a predstavuje hodnotu okolo 2,5 mmol/l. Odporúčaná hodnota
je od 1,1 do 5,0 mmol/l. Ide o stredne
tvrdú vodu, ktorá je zo zdravotného
hľadiska odporúčaná na pitie. Pre organizmus je lepšia tvrdšia voda. Pre
domáce spotrebiče, ako sú umývačky
riadu, práčky či varné kanvice je to
však o niečo horšia správa, pretože
sa odporúča v pravidelných intervaloch ich zbavovať nánosu vodného
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kameňa.
Napriek tomu, že voda vyťažená
zo studní VZ Sihoť sa technologicky
neupravuje a je mimoriadne kvalitná a pitná bez úprav, podľa zákonov musí byť zdravotne zabezpečená
malým množstvom roztoku oxidu
chloričitého, ktorý sa dávkuje do vody
na odtoku z čerpacej stanice na Devínskej ceste.
BVS robí pravidelnú kontrolu „surovej“ vody pred jej dezinfekčným zabezpečením na všetkých využívaných
vodárenských zdrojoch. Pitnú vodu
kontroluje aj počas jej prepravy v čerpacích staniciach, počas hromadenia
vo vodojemoch, ako aj na vybraných
odberných
miestach,
napríklad
v
nemocniciach,
školách,
reštauráciách či v obecných úradoch.
Monitorujú a vyhodnocujú sa ukazovatele ako zákal, vodivosť či dusičnany. Výsledky analýz z odberov sa
zasielajú príslušnému regionálnemu
úradu verejného zdravotníctva.

Výsledky z ostatných laboratórnych
skúšok vzoriek, odobratých na
náhodne
vybraných
odberných
miestach, sa zverejňujú na internetovej stránke BVS.
No a napokon nás zaujímalo, kam
odteká použitá voda z Karlovej Vsi.
Odpadová splašková voda, ale aj
dažďová voda z našej mestskej časti
odteká kanalizáciou do Ústrednej čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni.
Po prečistení je vypúšťaná do Malého
Dunaja. „V suchom bezdažďovom období z Karlovej Vsi odteká 20 až 25
l/s odpadovej vody, ale počas silných
dažďov môže objem stúpnuť až na
1100 – 1400 l/s.“ dodáva Ján Pálffy
z BVS.
Kvalitnej a pitnej vody máme v Karlovej Vsi teda dostatok, napriek tomu
skúsme sa pred každým otočením
vodovodného kohútika zamyslieť, ako
a na čo túto najvzácnejšiu prírodnú
surovinu použijeme.
Text: -mš-; foto: Dennik N
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Kráľovstvo divočiny
v Karlovej Vsi
– dážďovníky a netopiere

Ž

ivot na našich sídliskách
býva najmä v jarných
a letných mesiacoch bohatý.
Vďaka pestrým prírodným podmienkam môžeme aj v Karlovej Vsi
v tomto období stretnúť desiatky
rôznych druhov živočíchov. Niektoré
z nich vám predstavíme.

Živé stíhačky
Mnohí z nás netušia, že k typickým
„mestským“ živočíchom patria aj
dážďovníky, belorítky alebo niektoré
netopiere. Práve dážďovník obyčajný patrí k najohrozenejším druhom
vtákov. Hniezdia najmä v štrbinách
a vetracích otvoroch panelových
a tehlových domov. Pripomínajú im ich
prirodzené hniezdiská v skalných puklinách a v dutinách starých stromov.
O čosi lepšie sú na tom belorítky,
ktoré si svoje hniezda z blata vedia
postaviť aj sami.
Dažďovníky patria k najlepším letcom na svete. Počas strmhlavého letu
dokážu vyvinúť rýchlosť až 220 km
za hodinu. Ich jedinečná stavba tela
im umožňuje rýchly let, ale aj prudké
manévrovanie pri love hmyzu a pri
únikoch pred nepriateľmi. Dožívajú sa 20 rokov a za ten čas nalietajú
približne štyri až päť miliónov kilometrov. Dážďovník strávi vo vzduchu
takmer celý svoj život, vo vzduchu
loví potravu, vo vzduchu pije a zbiera
materiál na stavbu hniezda, vo vzduchu sa aj pári.
Dokonca počas letu dokáže aj
spať. Vtedy oddychuje vždy len jedna polovica mozgu, druhá je bdelá
a koordinuje let.

Lovci komárov
Dážďovníky sú spoločenské vtáky.
Najradšej lietajú v kŕdľoch, cítia sa tak
bezpečnejšie pred predátormi. Ozývajú sa svojím typickým hvízdavým
hlasom. Svojou krásou a dokonalosťou
nenachádzajú na našich sídliskách
konkurenciu. Vedia byť užitočné.
Živia sa výhradne hmyzom vrátane múch a komárov. K zvýšenému
výskytu komárov dochádza prakticky
po každej letnej záplave na Dunaji či
Morave. Bojovať s nimi chemickými
postrekmi je drahé a nie veľmi účinné. Jeden dážďovník dokáže denne
uloviť až niekoľko tisíc komárov, čo
je často viac, ako sám váži. V noci
zase dážďovníky pri love komárov
vystriedajú netopiere. Obyvatelia domov s výskytom dážďovníkov a netopierov tak majú počas celého leta
okolo seba živý „ochranný štít“ proti
nepríjemnému hmyzu.
Život v ohrození
Najväčšou hrozbou pre tieto krásne
a užitočné živočíchy sú nevhodne
načasované rekonštrukcie, zatepľovanie a údržba budov, napríklad aj
obyčajné špárovanie. Pri zatepľovaní
budov v hniezdnom období u nás
každoročne zbytočne zahynú tisíce
mláďat aj dospelých dážďovníkov. Sú
doslova pochované zaživa vo vlastných hniezdach. Spolu s dážďovníkmi
sú ohrozené aj netopiere, ktoré takisto
využívajú vhodné úkryty v budovách.
K typickým druhom ukrývajúcim sa
v panelových domoch patrí raniak
hrdzavý a niektoré druhy večerníc.
Dážďovníky sú na svoje hniezdiská

Nainštalované búdky pre dážďovníky; foto: archív BROZ

www.karlovaves.sk

Dážďovník je výborný letec a akrobat. Takmer celý svoj život strávi vo
vzduchu, výnimkou je len obdobie
hniezdenia; foto: archív BROZ

silno naviazané. Zo svojich zimovísk
v tropickej Afrike, preletia každoročne
na jar tisíce kilometrov, aby sa vrátili do toho istého hniezda, ktorému
sú verné často aj po celý život. Ak
o svoje hniezdo prídu, napríklad
pri zatepľovaní, trvá im aj niekoľko
rokov, kým si nájdu nové hniezdisko.
Nové hniezdiská takmer nepribúdajú,
v súčasnosti sa pri výstavbe budov
používajú moderné technológie,
budovy sa zatepľujú už počas výstavby a dážďovníkom zvyčajne neposkytujú žiadne možnosti na zahniezdenie.
Početnosť dážďovníkov na Slovensku poklesla v dôsledku zatepľovania a špárovania panelových domov
v poslednom desaťročí o viac ako 50
percent. Na viacerých slovenských
sídliskách bol tento kedysi bežný druh
už celkom vyhubený, na mnohých
miestach prežívajú dnes len posledné
zvyšky kedysi početných populácií.
Smutným príkladom je napríklad
susedná Dúbravka alebo Lamač, kde
sa ochranárom podarilo zachrániť
už len niekoľko posledných kolónií
dážďovníkov v panelových domoch.
Šanca na prežitie
Dnes už poznáme viacero spôsobov,
ako im pomôcť. Väčšinou je potrebné posunúť začiatok zatepľovania až
po vyhniezdení dážďovníkov, ktoré
už v prvej polovici augusta odlietajú
naspäť do Afriky na svoje zimoviská.
Niektoré riešenia bývajú aj technicky
náročnejšie, napríklad netopiere je
potrebné z budovy „vysťahovať“
ešte pred zateplením. Pri dobrej vôli
sa však vždy dá nájsť riešenie prijateľné pre všetky strany – pre ľudí,
dážďovníky i netopiere. Najlepšie
je, ak sa dajú zachovať ich pôvodné

úkryty, napríklad v atikových vetracích otvoroch. Nie vždy sa to však
podarí dosiahnuť, v takých prípadoch
sa inštalujú špeciálne hniezdne búdky.
Poslanci mestskej časti Bratislava - Karlova Ves prijali ešte v máji
2015 osobitné uznesenie - Zásady
podpory ochrany hniezdnej populácie
dážďovníka obyčajného a netopierov
pri zatepľovaní a iných stavebných
úpravách budov na území Karlovej
Vsi. Naša mestská časť sa tak stala
druhou samosprávou na Slovensku,
ktorá má schválené takéto zásady
(prvou bolo mesto Púchov, pozn.
autora). Vďaka tomu môže každý
správca budovy na území Karlovej
Vsi požiadať mestskú časť o príspevok na nákup a inštaláciu špeciálnych
búdok, a to až do výšky 100 percent
z celkových vynaložených nákladov.
V Karlovej Vsi bolo v rámci
kompenzačných opatrení pri zatepľovaní bytových domov nainštalovaných už niekoľko sto špeciálnych
hniezdnych búdok pre dážďovníky
a netopiere. Bez nich by už boli tieto
užitočné živočíchy na väčšine územia
našej mestskej časti vyhubené. Vďaka náhradným úkrytom sú prítomné
na uliciach Jána Stanislava, Ľudovíta
Fullu, Beniakovej, Hany Meličkovej,
Tománkovej, Majerníkovej, Veternicovej, Hlaváčikovej či Donnerovej.
Najlepší čas na ich pozorovanie
v letných mesiacoch je okolo 21.00 h,
keď kŕdle dážďovníkov ešte poletujú
v blízkosti svojich hniezd a súčasne
už prvé netopiere vylietajú zo svojich
úkrytov na nočný lov.
Jaromír Šíbl
Viac informácií nájdete aj na:
www.dazdovniky.vtaky.sk,
www.netopiere.sk
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Máj v Senior klube na Lackovej
Seniori z klubu na Lackovej 4 zorganizovali v máji viacero zaujímavých
akcií. V rámci spoločných vychádzok
navštívili bratislavské Mestské múzeum, kde sa zoznámili s históriou
Bratislavy. Cieľom ďalšej vychádzky
bola botanická záhrada, ktorá sa práve
v tomto mesiaci zaodela do pekných
farieb a nádhernej zelene. Deň matiek

si seniori pripomenuli spoločenským
posedením pri káve, ktoré bolo spojené s vystúpením detí z Materskej
školy na Lackovej ulici. Utorky pravidelne patrili športu - hre petanque
a každý štvrtok si viaceré členky
klubu v rámci tréningu precvičovali pamäť. Veľa nových informácií
o sociálnej starostlivosti o seniorov sa

Nejedno oko potešila krása botanickej záhrady

dozvedeli členovia klubu z prednášky
Jany Mózešovej, vedúcej oddelenia sociálnych vecí. Pekné spomienky si seniori z Lackovej odniesli aj
z poznávacieho zájazdu do Českej
republiky. Navštívili zámok Lešná
s bohatými zbierkami a interiérmi
vybavenými pôvodným nábytkom
a bytovými doplnkami. V anglickom

parku zámku sa nachádza zoologická
záhrada s vyše 200 druhmi zvierat.
Na záver mesiaca viaceré členky klubu pripravili výstavu a ochutnávku
špecialít z letnej bryndze. Po širokej
škále pomazánok, tyčiniek, pagáčov
a iných dobrôt sa počas ochutnávky
len tak zaprášilo.
PhDr. Igor Viktory, vedúci klubu

Seniori z Lackovej prežili pekný deň v Lešnej

Karlova Ves opäť hľadá najkrajší balkón a predzáhradku
V Karlovej Vsi aj v tomto roku hľadáme najkrajší balkón
a predzáhradku. Súťaž v spolupráci
s občianskym združením (OZ) Živica rozširujeme aj o kategóriu Najkrajšia nektárodajná predzáhradka
a najkrajší nektárodajný balkón. Popri najkrajších záhonoch tak budeme
v lete hľadať aj tie, ktoré sú priateľské
k včelám alebo inému opeľujúcemu
hmyzu. Chýbať by preto na nich nemali bylinky, zelenina, ovocné rastliny, kry či stromy, divoký nekosený
kútik, hmyzí hotel alebo napájadlo.
Majitelia najkrajších záhonov
môžu fotografie svojich rozkvitnutých balkónov a predzáhradiek
posielať od 1. júla do 15. septembra e-mailom na adresu zelen@karlovaves.sk alebo poštou na adresu
Miestny úrad Bratislava-Karlova Ves,
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, s označením Súťaž o najkrajšiu
predzáhradku a balkón a najkrajšiu
nektárodajnú predzáhradku a balkón
2016.
Súťaž je rozdelená do štyroch kategórií. Do súťaže môžu Karlovešťania

Najkrajšia vlaňajšia predzáhradka z Kuklovskej ulice
prihlásiť najkrajšiu predzáhradku, najkrajší balkón, najkrajšiu nektárodajnú
predzáhradku a najkrajší nektárodajný
balkón. K fotografii s rozkvitnutým
záhonom treba pripísať aj svoje meno,
adresu, telefónny a prípadne aj e-mailový kontakt. Vzhľad balkónov či
predzáhradiek okolo bytových alebo rodinných domov bude odborná
komisia posudzovať a vyhodnocovať
do 15. októbra. Cenu získajú prvé tri
miesta v každej kategórii, víťazi budú
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odmenení nákupnými poukážkami.
Uspieť v novej kategórii pomôže
záhradkárom aj OZ Živica, ktorá s firmou dm drogerie markt a Zreuz zabezpečia sadenice nektárodajných rastlín,
aby ľudia mohli symbolicky nielen
skrášliť balkóny a predzáhradky, ale
podporiť aj opeľovanie a včely v Karlovej Vsi. Navyše sa Karlovešťania
môžu svojimi záhonmi priateľskými
k včelám, čmeliakom, motýľom či
inému opeľujúcemu hmyzu pochváliť

aj na webe www.eko-mapa.sk. Stačí
sa na tejto stránke zaregistrovať, pridať
fotografiu s popisom medonosných
rastlín na balkóne či v predzáhradke
a uviesť meno a číslo zákazníckej
karty dm drogerie markt. Zaregistrovaní účastníci môžu získať po dve
sadenice trvaliek a zároveň 50 bodov
na zákaznícku kartu od 4. do 8. júla
v predajni dm drogerie markt na ulici
Ľ. Fullu 3 na Dlhých dieloch. Výsadbu v termíne od 4. do 15. júla podporí
tromi kusmi sadeníc pre účastníka aj
firma Zreuz na Devínskej ceste. Počet
sadeníc je obmedzený do vyčerpania
zásob.
Najkrajšie fotografie nektárodajných záhonov budú odmenené medom od mestských včiel z Bratislavy,
ktorý je podľa rozborov z minulého
roka najbohatší na imunoaktívne látky spomedzi všetkých testovaných
medov z okolia. Bližšie informácie
k zapojeniu do súťaže je možné získať
na e-mailovej adrese dovalova@zivica.sk alebo na telefónnom čísle 0918
495 964.
-zč-; foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Kristína z Tilgnerovej uspela
na Literárnom Kežmarku
Žiačka Spojenej školy Tilgnerova 14 Kristína Vrábliková vybojovala so svojou vlastnou prózou druhé miesto v kategórii mladších žiakov v celoslovenskej literárnej súťaži mladých autorov Literárny Kežmarok. Súťažila so svojou
vlastnou poviedkou s názvom Peter a dovolenka. Stala sa tak jedinou ocenenou
súťažiacou z Bratislavy. Do súťaže bolo zaslaných spolu 1229 prác od 593 autorov v kategóriách poézia a próza. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v historickej budove lýcea. Súťažiacim odovzdával ceny primátor mesta Kežmarok
Ján Ferenčák. Podujatie sprevádzal kultúrny program, o ktorý sa postarali žiaci
umeleckej školy zinscenovaním víťazných prác. Večer si mohli ocenení pozrieť
premiéru pásma v naštudovaní kežmarských ochotníkov.
Text, foto: Daniela Vrábliková

Karlovešťanka Kristína Vrábliková súťažila ako jediná Bratislavčanka

Na Svrčej
súťažili talenty

Tridsaťtri účastníkov súťažilo v speve aj v tanečných disciplínach

Žiaci, učitelia, rodičia, priatelia
a hostia Spojenej školy internátnej
pre žiakov so zrakovým postihnutím
na Svrčej ulici v Karlovej Vsi oslávili Deň detí netradičným spôsobom.
V spoločenskej miestnosti školy sa
zišli na každoročnej školskej súťaži
Svrčia má talent 2016.
Tridsaťtri účastníkov súťažilo
prevažne v speve, ale aj v tanečných
a recitačných disciplínach. Zazneli piesne rôzneho charakteru,
od ľudových až po najnovšie hity.
V kategórii mladších žiakov sa stala
víťazkou Viktória Balážová s interpretáciou pesničky V sieti ťa mám od
speváčky Kristíny. Spomedzi starších
žiakov porotcov najviac zaujal René
Kubiš so svojou interpretáciou skladby skupiny Kryštof Ty a já, pri ktorej
sa aj sám sprevádzal na gitare.

Okrem týchto hlavných kategórií
boli ešte udelené ceny sympatie,
skokan roka a objav roka. Predvedené
výkony hodnotili dve poroty. Jedna
bola zložená zo súčasných aj bývalých
žiakov školy. V tej druhej hodnotila výkony malých spevákov okrem
pedagógov školy aj Adela Banášová,
na ktorú sa deti veľmi tešili. Hodnotenia porôt boli prajné, veď v celej
súťaži išlo najmä o vzájomnú zábavu.
Medzi hosťami sedeli aj zástupkyne
z viacerých veľvyslanectiev, ktoré
majú sídlo v Bratislave. Pred začiatkom súťaže riaditeľ Gymnázia Ladislava Sáru Pavol Sadloň odovzdal
zástupcom školy výťažok z Vianočného bazára, ktorý vyzbierali študenti gymnázia.
-mš-; foto: MiÚ

Legendárny Tambus sa vrátil
na Dlhé diely
Druhú júnovú sobotu popoludní sa vrátil Tambus po takmer siedmich rokoch
na karloveské sídlisko Dlhé diely. Tieto vozidlá slovinskej výroby vozili Dlhodielčanov 15 rokov. Tambusy boli sprevádzkované vo februári 1995 a ich
púť sa skončila v januári 2009. Spočiatku obsluhovali linky 44 a 62, istý čas
aj linku 352, ktorá funguje aj dnes v podobe predĺženej verzie pod číslom 133
k Novému SND. Dnes už historické vozidlo sa podarilo zachovať vďaka požiaru
z roku 1998, ktorý ho zachvátil pri nákupnom centre pri dlhodielskom, ešte
nedokončenom železnom nadjazde. Toto miesto bolo osudné aj o pár rokov neskôr jeho „bratovi“, ktorý bol známy odlišným žlto-fialovomodrým sfarbením.
Vozidlo sa podarilo opraviť až po takmer šiestich rokoch. Autobus prebrázdil po
Karlovej Vsi všetky miesta, na ktorých tento typ v minulosti premával. Okrem
toho zavítal aj do Lamača, Dúbravky, Devínskej Novej Vsi či Petržalky a Rače.
Peter Grellneth; foto: autor
www.karlovaves.sk

Nová obojsmerná električka 30T ev. č. 7520 a 21-ročný TAMBUS ev. č. 3702
na zastávke Segnerova, kde pôvodne „62-ky“ vozili cestujúcich zo sídliska
k električkám
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Čaká nás bohaté kultúrne aj športové leto

O

bľúbené premietanie filmov
v prírodnom areáli Líščieho
údolia, komorné koncerty
v botanickej záhrade, rozprávky,
tvorivé dielne aj príjemné cvičenie
v záhrade Vodárenského múzea.
To všetko pripravila pre svojich
obyvateľov mestská časť Bratislava-Karlova Ves v rámci blížiaceho
sa Kultúrneho leta. Potrvá od začiatku júla do konca augusta. Pre
návštevníkov budú vstupy na všetky podujatia bezplatné.
Najväčším ťahákom bude Filmové
leto v Líščom údolí. Každý piatok
sa budú v Parku SNP v spolupráci
s Asociáciou filmových klubov premietať filmy s rôznou tematikou.
Diváci uvidia nielen komédie a rozprávky pre deti aj dospelých, ale aj celovečerný dokument hudobnej ikony
Amy Winehouse, príbeh štyridsiatnika, ktorého postihol syndróm vyhorenia, či film na aktuálnu tému migrácie.
Premietanie sa s ohľadom na denné
svetlo počas júlových piatkov začne

Filmové leto malo počas vlaňajšieho
leta veľký úspech

o 21.15 h, počas augustových piatkov
o 21.00 h. O komfort podujatia sa postará originálne občerstvenie a nebudú
chýbať deky a repelenty. Kultúrne leto
bude promovať retro autíčko, ktoré
bude premávať po celej Bratislave.
Špeciálny letný program je pri-

Vďaka BKIS budú v botanickej
záhrade tri letné koncerty

pravený pre rodiny s deťmi. Každý
pondelok, striedavo na Námestí sv.
Františka a pri fontáne na Pribišovej
ulici, uvidia návštevníci interaktívne rozprávky, alebo sa budú môcť zapojiť do
tvorivých dielní, kde si vytvoria a odnesú
domov aj darček. Priaznivcov kníh po-

teší v Líščom údolí obľúbená letná
mobilná čitáreň aj s dennou tlačou či
autogramiády spisovateľov.
Kultúrne leto v Karlovej Vsi prinesie tento rok aj tri atraktívne koncerty
v botanickej záhrade. Vďaka podpore
zo strany Bratislavského kultúrneho
a informačného strediska diváci uvidia tri nedeľné podvečerné koncerty
v podaní speváka zo súťaže SuperStar Thomasa Puskailera, dámskeho
orchestra The Ladies Enbsemble či
jazzového zoskupenia La Jana & Her
Cats.
Novinkou je Športové leto, ktoré
mestská časť pripravila v spolupráci
s Karloveským športovým klubom.
Kým vlani mohli Karlovešťania
využiť iba jogu jedenkrát týždenne,
po novom si budú môcť zacvičiť od
pondelka do štvrtka vždy o 18.00 h
v záhrade Vodárenského múzea. Pripravená je zumba, cvičenia, ktoré spájajú prvky jogy a pilatesu, cviky kombinujúce aeróbne cvičenie zamerané
na posilňovanie vlastnou váhou či
cvičenia so športovými pomôckami.
Stačí si so sebou priniesť podložku na
cvičenie.
-bh-; foto: MiÚ

Permanentky do posilňovne
KŠK platia do júla

Kondičné plávanie
na Rosničke

Posilňovňa Karloveského športového klubu na Janotovej 12 bude mať nového
prevádzkovateľa, ktorý vzišiel z verejnej obchodnej súťaže. Klienti budú môcť
vstupy na existujúcich permanentkách využiť najneskôr do konca júla, potom
bude prevádzka zatvorená a nespotrebované vstupy sa už nebudú dať využiť.
Objekt čaká rekonštrukcia a nový prevádzkovateľ otvorí obnovenú posilňovňu
pre obyvateľov Karlovej Vsi. Malo by sa to stať v októbri.
-bh-

Karloveský športový klub v spolupráci so Správou telovýchovných
a rekreačných zariadení a Miestnym úradom Bratislava-Dúbravka ponúka obyvateľom počas júla a augusta možnosť kondičného a výkonnostného plávania
vo vyčlenených dráhach v 50 metrovom bazéne na kúpalisku Rosnička od pondelka do štvrtka v čase od 9.00 do 11.00 h. V prípade nepriaznivého počasia
bude plávanie zrušené.
-bh-
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LISTÁREŇ
Obohacujúce stretnutie pre seniorov zrealizovali dve obetavé, ochotné a vedomostne fundované osobnosti 24. mája v seniorskom klube Lipka na Pribišovej ulici. Témou bolo Ako trénovať pamäť. V súčasnej zrýchlenej dobe sa tak
dôsledne pripraviť na akciu seniorov vzbudzuje priam obdiv. Výklad dopĺňalo
premietanie. Každá účastníčka dostala blok s úlohami, pričom s cvičeniami
možno pracovať aj samostatne, v súkromí. Chcem sa srdečne poďakovať oddeleniu sociálnych vecí pri Miestnom úrade v Karlovej Vsi za výborný počin a pomoc seniorom. Atmosféra bola jedinečná a prístup ľudský pre úžitok všetkých.
Mgr. Lýdia Galbičková

Vyhrajte poukážky do Kauflandu!
Noví výhercovia poukážok na nákup v Kauflande sú známi. Na súťažnú
otázku Vedenie mestskej časti sa dohodlo so Sociálnou poisťovňou
a v Karlovej Vsi sa vytvorilo pracovisko Sociálnej poisťovne. Kde ho nájdete?
odpovedali takmer všetci prihlásení správne, je situované na Perneckej ulici zo
zadnej strany miestneho úradu. Do súťaže sa zapojilo 90 obyvateľov z Karlovej
Vsi. Výhercov 20-eurových poukážok sme v redakcii vyžrebovali vo štvrtok
16. júna. Výhercami sa stali:
- Karolína Pavlakovičová
- Dana Hanzlíková
- Gabriela Badlíková
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 doručiť v obálke do 15. augusta 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 s nápisom Odkaz pre redakciu. Každý obyvateľ sa môže do súťaže prihlásiť iba s jedným kupónom.
Nová súťažná otázka: Karlova Ves rozšíri kapacity pre našich najmenších
škôlkarov. Do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti umiestni všetkých prváčikov. Koľko ich pribudne? Zakrúžkujte správnu
odpoveď.
a) 117
Poukážka
b) 217
c) 317
Vaše kontaktné údaje:
Meno a priezvisko: ............................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................
Telefónny kontakt: ............................................................................................
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• Hliadka PZ 21. 5. na Botanickej ulici obmedzila na osobnej slobode
32-ročného muža, ktorý mal pri sebe igelitové vrecúško, v ktorom sa
nachádzala neznáma sušená zelená rastlina. Bol podozrivý z prečinu
nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok.
• Neznámy páchateľ 25. 5. na Majerníkovej ulici z priestorov pivárne
odcudzil hotovosť 1324 eur, dva kartóny cigariet, fľašu whisky, čím
spoločnosti spôsobil škodu 1399 eur.
• Hliadka PZ 1. 6. na Molecovej ulici obmedzila na osobnej slobode
16-ročného muža, ktorý mal pri sebe štyri vrecúška, v ktorých sa nachádzala neznáma sušená zelená rastlina. Bol podozrivý z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok.
• Hliadka PZ 3. 6. na Ulici Líščie údolie obmedzila na osobnej slobode
28-ročného muža, ktorý mal pri sebe plastovú škatuľu, ktorá obsahovala neznámu sušenú zelenú rastlinu. Bol podozrivý z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok.
• Neznámy páchateľ 2. 6. na Pribišovej ulici vnikol do priestorov
kancelárie na prvom poschodí a odcudzil z nej počítač, externý disk,
fotoaparát, elektrickú gitaru, wi-fi router, zosilňovač hudby, dve
bezdrôtové klávesnice, čím spôsobil poškodenej 28-ročnej žene škodu
3650 eur.
• Neznámy páchateľ 10. 6. na Kresánkovej ulici odcudzil motorové
vozidlo zn. Audi A6, v ktorom sa nachádzalo detské odrážalo. Poškodenej spoločnosti spôsobil škodu krádežou motorového vozidla vo
výške 18 000 eur a 34-ročnému mužovi škodu krádežou detského
odrážadla vo výške 50 eur. Po odcudzenom motorovom vozidle bolo
vyhlásené pátranie.

RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO – čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov, doprava zabezpečená, tel. 0915 832 186
TEPOVANIE a hĺbkové čistenie nábytku a kobercov. Tel. 0917 565 788
RokaBike servis bicykle H. Meličkovej 11A, Tel.: 0948 626 756
Zodpovedná mladá žena uprace kvalitne vašu domácnosť.
Zavolajte na 0903 647 646.
Ponúkam lekcie NORDIC WALKINGu. 5 /1,5 hodiny, vrátane požičania
palíc. Bližšie info www.nw-danka.sk. Tel. 0907 549 896
Predám originál karlovarskú obedovú súpravu. Cena dohodou. Telefón.
číslo: 0905 825 746

PONUKA PRÁCE
Prijmeme zdravotnú sestru – aj dôchodkyňu - do zubnej ambulancie v Karlovej Vsi na polovičný úväzok, nástup 1. 8. 2016. Telefón: 02/654 20 094,
0905 423 969

Spoločenská kronika
Privítanie detí do života
11. 6. 2016
Tereza Bošániová
Zosobášili sa
28. 5. 2016
Martin Jankovič – Natália Gígelová
Peter Gazda – Monika Maneková
11. 6. 2016
Vladimír Backa – Miriam Bellová
16. 6. 2016
Miroslav Takács – Monika Barillová
Milan Bahat – Mária Masaryková
25. 6. 2016
Jozef Schlosser – Lívia Beňáková
Peter Krištofík – Alžbeta Borosová
Tomáš Jozefčík – Daniela Gálová
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Starší žiaci B v prvoligovej
konkurencii na 6. mieste
Karloveskí futbalisti ukončili
sezónu a môžu si užiť zaslúžených
zopár dní voľna. Kategória U14 sa
v uplynulom ročníku umiestnila na
konečnom 6. mieste zo 14 ligových
účastníkov. V konkurencii tímov ako
Slovan, Trnava, Trenčín či Dunajská
Streda možno považovať pôsobenie
karloveských mladíkov za úspešné.
Na posezónne hodnotenie sme sa
spýtali aj trénera tímu Ľubomíra Martinku, ktorý po siedmich rokoch končí
na lavičke pri tejto kategórii.
Ako hodnotíte uplynulý prvoligový
ročník?
Súťaž je veľmi kvalitná a každý
tím, ktorý ju hrá, má svoje kvality.
Odohrali sme veľmi kvalitné zápasy
s tímami, ktoré hrajú I. ligu už roky
a práve za nimi sme sa umiestnili.
Podarilo sa nám predbehnúť Trenčín,
čo ma veľmi teší. Väčšina účastníkov

sú družstvá, ktoré majú seniorov
v najvyššej mužskej slovenskej súťaži,
o to je tento úspech cennejší.
Ste spokojný s prístupom hráčov
k tréningu a zápasom?
V zápasoch I. ligy si nemôžete
dovoliť ani na minútu poľaviť, pretože
súperi to dokážu využiť a streliť gól.
V zápasoch som od hráčov vyžadoval,
aby vydali zo seba všetko, aby išli na
maximum svojich síl. Som rád, že si
to zobrali k srdcu a makali pri každom
zápase, ako aj počas tréningu.
V čom ste zaznamenali najväčší
progres?
Sme tím, ktorý hrá útočný futbal. Počas sezóny sme sa sústredili
na rýchly prechod z obrany do útoku
a na pohyb bez lopty. Tak sme postavili aj náš tréningový plán. Týmto štýlom
sme v súťaži strelili nejeden gól.

V tomto zložení odohralo mužstvo U14 (ročník nar. 2002) sezónu 2015/2016
Kde, naopak, vidíte ešte rezervy?
Najväčšie rezervy máme v zakončovaní. Aj napriek tomu, že sme
strelili slušný počet gólov, viaceré
gólové šance sme nevyužili a stáli nás
body v zápase.
Ako si hráči počínajú v bratislavských mládežníckych výberoch?
V širšom kádri výberu Bratislavy
máme osem hráčov, ktorí pravidelne

rotujú s hráčmi iných klubov. Absolvujú viaceré prípravné zrazy, ako
i turnaje či zápasy. Je to pre nich určitá
motivácia, ktorá ich môže posunúť
ďalej vo futbale. Odmenou v podobe nominácie pre niektorých hráčov
bol tento rok kvalitný turnaj štyroch
miest v Belehrade, alebo medzinárodný zápas proti Lotyšsku v Senci.
-abFoto: archív Ľubomíra Martinku

Kaktus Bike Team na domácom Basketbalisti revitalizovali
MTB maratóne s dvoma pódiami ihrisko pri ZŠ A. Dubčeka
Kaktus Bike Bratislavský MTB
maratón prilákal aj tento rok na svoj
štart desiatky nadšencov horskej
cyklistiky. Preteky sa začali tradične
v Parku SNP v Líščom údolí, odkiaľ
sa štartové pole vydalo do lesného
kopcovitého terénu. Jeho vrcholom
bola Devínska kobyla. Keďže tímová
štafeta bola nakoniec organizátormi
zrušená, štartovalo sa v troch kategóriách na 70, 40 a 22 km. Na krátkej
trati si počínal najlepšie člen domáceho Kaktus Bike Teamu Kristián Podo-

ba. Stredne dlhú trať ovládol Martin
Kostelničák s pohodlným náskokom
pred domácim Martinom Škopekom.
Na dlhej trati si jazdci museli okrem
70 kilometrov poradiť aj s prevýšením
2300 metrov a dvojnásobným zdolaním Devínskej kobyly. Trať
v hlavnej kategórii najlepšie zvládol
Karel Hartl, ktorého na pódiu doplnili
Jozef Švercel a Michal Straka.
-abZdroj: www.sportsofttiming.sk
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Basketbalový klub MBK Karlovka sa v spolupráci MČ Karlova Ves,
Karloveským športovým klubom
a Katedrou športu a voľnočasových
aktivít pustili do obnovy basketbalového ihriska. To by malo slúžiť
nielen žiakom základnej školy, ale
aj mládeži zo širšieho okolia. Ruky
k dielu priložili aj šéftréner klubu František Kubala, tréner ‚extraligového‘
tímu VŠEM vs Karlovka Bratislava
Peter Ivanovič či mládežnícki tréneri
Maroš Helmecy a Braňo Brliť.
Hoci páni ovládajú skôr basketbalové lopty, ani vyrezávanie, trhanie
buriny a maľovanie im nerobilo problémy. Za jedno popoludnie stihli
zmeniť „palubovku“ na nepoznanie
a premaľovať ju podľa aktuálnych bas-

ketbalových pravidiel. Ihrisko sa podarilo zveľadiť vďaka šikovným rukám
členov našej basketbalovej komunity
(na fotografii).
Riaditeľ základnej školy je
s výsledkom spokojný. “Vďaka MBK
Karlovka pribudlo na basketbalovom ihrisku nové značenie a sieťky
na košoch. Hodiny telesnej výchovy či popoludňajšie hodiny v rámci
školského klubu detí alebo krúžkovej
činnosti na ihrisku spestria vyučovací proces žiakom, ale aj voľný čas
všetkým deťom z Karlovej Vsi. Možno
z nich vyrastú budúci basketbalisti,”
verí Pavol Bernáth, riaditeľ ZŠ Alexandra Dubčeka.
Text a foto:
Tomáš Kottra
www.karlovaves.sk
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