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

Opravy škôl

Ročník I.

Nové lavičky a odpadkové koše
Počas leta sa v Karlovej
Vsi opravovali školy aj
škôlky
Viac na s. 2

•

september 2016

Zhorenisko na Janotovej

Pribudli desiatky
nových lavičiek aj
košov
Viac na s. 3 a 5

Milí Karlovešťania,
máme za sebou letné prázdniny a v kalendári september, ktorý časť školákov
veľmi neobľubuje. Na školu si však pamätá každý z nás. Je to životná kapitola,
ktorá sa zo spomienok nedá vymazať. Pamätáme si na prvú triednu učiteľku
aj na triedu plnú spolužiačok a spolužiakov. V jednej triede nás bolo zvyčajne
30. V Karlovej Vsi máme od tohto školského roka už len tri základné školy,
pretože ministerstvo školstva rozhodlo o vyradení ZŠ Veternicová zo siete škôl.
V triedach sa tam učilo len približne 15 žiakov. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo
rezort školstva vydal súhlas na vyradenie tejto školy zo siete. Pre miestny úrad
v Karlovej Vsi išlo o mimoriadne náročné obdobie. Malá skupina rodičov
z tejto školy nechcela prijať argumenty o kritickom znížení počtu žiakov. Nepresvedčila ich ani skutočnosť, že škola nevedela pokryť mzdy a prevádzkové

• číslo 8

Zhorenisko na
Janotovej pre azbest
zlikvidujú v septembri
Viac na s. 8

náklady. Nielen vedenie mestskej časti Karlova Ves, ale aj poslancov miestneho zastupiteľstva veľmi mrzelo, že rodičia odmietali navrhovanú „zlatú strednú cestu“ v podobe vytvorenia vysunutého pracoviska ZŠ Alexandra Dubčeka na Veternicovej ulici. Tento ústretový krok by znamenal pre deti výučbu
v tých istých priestoroch, ibaže pod hlavičkou ZŠ A. Dubčeka. Vedenie
mestskej časti aj poslanci boli postavení len pred dve možnosti. Buď sa zľaknú
nepopulárneho opatrenia, budú „pekní pred občanmi“ a zachovajú školu, na
ktorú treba sústavne doplácať, alebo budú zodpovední v hospodárení s verejnými prostriedkami tak, aby na školu s objektívne klesajúcim záujmom nedoplácali všetci. Rozhodli sa pre druhú možnosť. Všetkým žiakom, nielen zo ZŠ
Veternicová, želáme, aby boli úspešní a vyrástli z nich vzdelaní a múdri ľudia.
Branislav Heldes

Pilotný projekt parkovania zvýhodní obyvateľov
s trvalým pobytom

U

ž v októbri začnú niektorí obyvatelia mestskej
časti
Bratislava-Karlova
Ves parkovať po novom. Skúšobný režim parkovania začne platiť
od októbra a bude sa týkať najskôr Karloveskej, Silvánskej,
Kuklovskej, Suchohradskej, Sekulskej,
Brodskej,
Levárskej
a Lackovej ulice. Obyvatelia, ktorí
majú na týchto uliciach trvalý pobyt, budú zvýhodnení. Stačí, aby si
vybavili parkovaciu kartu v Centre
služieb občanom na Námestí sv.
Františka a získajú výhodu 24-hodinového bezplatného parkovania.
„Skúšobný režim parkovania bude
pre našich obyvateľov bezplatný.
Karlovešťanov pravdepodobne poteší
aj informácia, že na bezplatnú parkovaciu kartu bude mať nárok každý
vodič s trvalým pobytom na danej uli-

ci v Karlovej Vsi,“ informovala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
Obyvatelia si v druhej polovici letných prázdnin našli za stieračmi svojich vozidiel informáciu o blížiacom
sa spustení pilotného parkovacieho
projektu. Karlovešťania dostali užitočné rady o tom, ako si vybaviť bezplatnú parkovaciu kartu. Od polovice augusta prišlo na rad maľovanie
vodorovného a inštalácia zvislého
dopravného značenia, ktorá by mala
byť ukončená do polovice septembra.
Vodiči s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, ktorí chcú získať parkovacie miesto, si môžu v pohodlí domova
alebo v práci vytlačiť a vypísať Žiadosť
o vydanie parkovacej karty, ktorú
nájdu na stránke www.karlovaves.
sk „Vypísanú žiadosť prinesie vodič
v priebehu septembra do Centra služieb
občanom na Námestí sv. Františka,

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Parkovanie, ktoré zvýhodní Karlovešťanov,
si vyskúšajú obyvatelia Levárskej ulice a okolia
kde si každý pracovný deň na počkanie
a bezplatne vybaví parkovaciu kartu,“
vysvetlila dopravná inžinierka Tatiana Kratochvílová. Kto nemá tlačiareň,
tlačivo si môže vyzdvihnúť aj v sídle
miestneho úradu.
Každý vodič potrebuje pri vybavení

bezplatnej parkovacej karty občiansky a vodičský preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla (platí to aj
pre služobné vozidlá, aj keď je auto
z požičovne, prípadne ho vodič kúpil
cez leasingovú spoločnosť).
Pokračovanie na s. 4

www.karlovaves.sk
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Na rekonštrukciu škôl a škôlok
išlo takmer 200-tisíc eur
Karlova Ves využila letné mesiace
na rôzne rekonštrukčné práce, ktoré si
vyžiadal zlý technický stav stavieb alebo zariadenia. To je prípad najmä ZŠ
Karloveská 61, kde si havarijná situácia vyžiadala opravu strechy. Zatekalo
cez ňu najmä počas silných dažďov.
Kompletná rekonštrukcia, zateplenie
strechy a výmena bleskozvodov stála
mestskú časť takmer 43-tisíc eur, vymaľovanie celej chodby a ôsmich tried
ďalších takmer 7-tisíc eur. Okrem toho
bude v čase, keď sa k čitateľom dostáva náš mesačník, kompletne vymenená PVC krytina na chodbe tretieho
poschodia za maximálne 8-tisíc eur.

“Miestne zastupiteľstvo v rozpočte
významne podporuje rekonštrukcie škôl a škôlok. Sú to investície do
prostredia, v ktorom vyrastajú naše
deti a je našou povinnosťou kvalitne
ich zabezpečiť. Väčšinu prác sme sa
snažili urobiť počas letných prázdnin,
keď sú objekty prázdne a stavebné
práce neobmedzujú prevádzku škôl,”
povedal zástupca starostky Branislav
Záhradník.
Miestny úrad dal kompletne zrekonštruovať aj sociálne zariadenia na
štyroch podlažiach v ZŠ A. Dubčeka
na Majerníkovej 62, čo celkovo stálo takmer 76-tisíc eur. Z bývalého

Oprava strechy ZŠ Karloveská 61
školníckeho bytu v MŠ Majerníkova 11 sa vytvorili priestory pre novú
triedu. Miesto tu nájde od septembra
18 malých škôlkarov. Rekonštrukcia
stála mestskú časť takmer 27-tisíc eur.
Ďalších takmer 20 škôlkarov sa môže

tešiť do novej triedy v MŠ Majerníkova 60. Na úpravu bývalých tried ZŠ na
MŠ vrátane kompletnej rekonštrukcie
sociálnych zariadení sa vynaložilo
takmer 41-tisíc eur.
-mš-; Foto: MiÚ

Inzerujte a dajte o sebe vedieť Karlova Ves je proti kontajneru
a garáži na Púpavovej
v našom mesačníku
Mesačník Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov vychádza v rozsahu 20 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. čísle 02/602 59 101, alebo cez
e-mail: inzercia@karlovaves.sk

Vedenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves začína pritvrdzovať v snahe odstrániť lodný kontajner a garáž na Púpavovej ulici. Hoci miestny úrad
niekoľkokrát vyzval vlastníka pozemku, poslanca Miroslava Kadnára, na ich
odvoz, kontajner aj garáž zostali na svojom mieste. Starostka Dana Čahojová
preto nariadila pozemok vypratať. Zároveň úrad pripravil aj daňový výmer za
zaujatie verejného priestranstva.
„Miroslav Kadnár umiestnil kontajnery na infraštruktúru, ktorá mu nepatrí. Obyvatelia z tejto lokality nemôžu používať chodník, ktorý je vlastníctvom
mestskej časti a slúži verejnému záujmu,“ vysvetlila starostka Karlovej Vsi
Dana Čahojová. Ak Miroslav Kadnár neuposlúchne výzvu, prípad pravdepodobne skončí na súde.
-bh-; Foto: MiÚ
Úrad pripravil daňový výmer za zaujatie verejného priestranstva

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

Starostka Dana Čahojová nariadila vypratať pozemok

Riadková inzercia
(max. 200 znakov vrátane medzier):
Občianska inzercia: 1  / 50 znakov (aj začatých)
Dôležitá informácia: Upozorňujeme, že nejde
Fyzické osoby, SZČO a právnické osoby:
o Juraja Kadnára, predsedu KŠK a známeho športovca,
Každodenná realita parkovania
p
v Karlovejale
Vsi;
Foto:menovca
MiÚ Miroslava Kadnára
4  / 50 znakov (aj začatých)
o jeho
www.karlovaves.sk
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V uliciach pribudli
odpadkové koše
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Poliklinika má nový röntgen

V uliciach Karlovej Vsi pribudli nové odpadkové koše i koše na psie výkaly.
Mestská časť totiž nechala vymeniť poškodené nádoby a osadiť nové. Celkovo
pribudlo 35 košov, z toho 20 nádob na odpadky a 15 na psie exkrementy.
Nové odpadkové koše pribudli na Svrčej ulici, Starých Gruntoch, Majerníkovej či Kuklovskej ulici. Miestny úrad nechal vymeniť aj odpadkové koše na
pešej zóne na Pribišovej ulici, v Parku SNP v Líščom údolí či na Karloveskej
ulici.
Karlova Ves myslela aj na psičkárov, na viacerých miestach totiž pribudli
koše na psie exkrementy. Takéto nádoby sú po novom napríklad na Litovskej,
Svrčej či Janotovej ulici. Koše pribudli aj na Ulici J. Stanislava, Kuklovskej,
v Líščom údolí i na Fadruszovej ulici.
-zč-; Foto: MiÚ
Poliklinika v Karlovej Vsi má nový röntgen. V prevádzke by mal byť do
dvoch mesiacov. Nový prístroj vrátane diagnostickej pracovnej stanice stojí
212 160 eur. Pôvodný röntgen v karloveskej poliklinike prestal fungovať
v apríli, pacientov teda museli posielať na vyšetrenie do ružinovskej kliniky.
Tamojšie pracovisko je preťažené, preto boli so situáciou nespokojní nielen pacienti, ale aj lekári. Trápenie sa však už čoskoro skončí. Zmluvu na dodávku
nového röntgenového prístroja poliklinika podpísala s úspešným uchádzačom
vo verejnom obstarávaní 4. augusta. Prístroj má byť dodaný najneskôr do 70 dní
od podpisu zmluvy.
-zč-; foto: MiÚ
Inzercia

ZŠ Veternicová vyradená
zo siete škôl

Základná škola (ZŠ) na Veternicovej ulici 20 v Karlovej Vsi ukončila
svoju činnosť. Rozhodlo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky (MŠ).
Rezort tak potvrdil opodstatnenosť
rozhodnutia miestneho zastupiteľstva.
Rodičia javili o túto školu z roka na
rok menší záujem. Škola zatvorila
svoje brány 31. augusta.
“Zriaďovateľ dostatočne zdôvodnil
vyradenie školy zo siete, takisto preukázateľne a dostatočne zabezpečil
výchovu, vzdelávanie a stravovanie
žiakov po zrušení školy,” uvádza sa
v rozhodnutí MŠ. Povinná školská
dochádzka pre žiakov je od 1. septembra 2016 zabezpečená na ZŠ A.

Dubčeka na Majerníkovej 62, ktorá je
vzdialená 0,7 km a na ZŠ Karloveská
61, ktorá je vzdialená 2,7 km.
V triedach ZŠ Veternicová sa učil
už nedostatočný počet detí. Ďalšie
školy bez ťažkostí prichýlia žiakov zo
ZŠ Veternicová, kde v priebehuu posledných desiatich rokov počet
et žiakov
klesol o 59 percent, a to z pôvodných
odných
456 na konečných 188 žiakov.
Budova školy na Veternicovej nezostane od nového školského
roka prázdna. Časť priestorov bude
využívať Spojená škola sv. Františka
z Karloveskej 32. Pre veľký záujem
detí jej nepostačovali doterajšie priestory.
-bh-; Foto: MiÚ
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ZNOVUOTVORENIE PREVÁDZKY
na PRIBIŠOVEJ ul.
NAJKVALITNEJŠIE SUDOVÉ VÍNA
KARLOVESKÉ RÍBEZĽOVÉ VÍNO
CHUTNÉ DOMÁCE SIRUPY
OD 24.8.2016 JE ZAČIATOK BURČIAKOVEJ SEZÓNY
NAJLEPŠÍ BURČIAK ŠIROKO ĎALEKO!!!
AKCIA NA VŠETKY ODRODOVÉ VÍNA
OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok - Piatok
12:15 - 19:00
Sobota
9:00 - 13:00
www.karlovaves.sk
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Pilotný projekt parkovania zvýhodní obyvateľov s trvalým pobytom
Získanú kartu, ktorá Karlovešťanov zvýhodní pred ľuďmi bez trvalého
pobytu, vodič umiestni po zaparkovaní vozidla na palubnú dosku svojho
vozidla.
V pilotnom režime miestny úrad
v Karlovej Vsi zistí presné informácie
o počte áut. Získané údaje budú slúžiť
na nastavenie rezidenčného systému
v prospech Karlovešťanov, ktorí bývajú na ulici so zavedeným pilotným
parkovacím projektom.
Vodiči s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, ktorí budú mať k dispozícií
až 90 percent parkovacích plôch, by si
parkovacie karty mali vybaviť v priebehu septembra, aby mohli výhody
bezplatného parkovania využívať čo
najskôr. Približne dva týždne po spus-

tení projektu začne mestská polícia
s kontrolou parkovania, aby vodiči
z iných miest neobsadzovali parkovacie miesta určené pre Karlovešťanov.
Vodičom bez trvalého pobytu v Karlovej Vsi zostane 10 percent parkovacích miest.
-bh-; Foto: MiÚ

OZNAM
Obyvatelia, ktorí majú do
konca roka zaplatené vyhradené parkovacie miesto, ho
budú môcť používať bez
obmedzení do 31. 12. 2016.
Viac informácií
prinesieme v ďalšom vydaní
našich novín.

Podnety, informácie a otázky môžu vodiči zasielať e-mailom na adresu: tatiana.kratochvilova@karlovaves.sk
Otváracie hodiny Centra služieb občanom, v ktorom
si vodiči z dotknutých ulíc vybavia bezplatnú parkovaciu kartu:
Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Utorok
8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Streda
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Štvrtok
8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Piatok
8.00 – 13.00

Na vybavenie bezplatnej parkovacej karty v priebehu septembra vodič potrebuje:
- občiansky preukaz
- vodičský preukaz
- osvedčenie o evidencii vozidla*
* platí aj pre vozidlá používané na služobné účely, aj keď je auto z požičovne, prípadne
ho vodič zakúpil cez leasingovú spoločnosť
Užitočný tip: Chcete mať bezplatnú parkovaciu kartu vybavenú rýchlejšie? Vyplňte
elektronický formulár prostredníctvom webstránky www.karlovaves.sk a osobná návšteva
Centra služieb občanom sa skráti.

Pripravujeme rozšírenie
parkovacích kapacít
Súbežne so zmenami v parkovaní
sa miestny úrad snaží zvýšiť množstvo
parkovacích miest. Úrad pripravuje niekoľko projektov parkovacích
domov. Jeden z nich by mohol byť
umiestnený v lokalite Veternicová.
„Na Veternicovej ulici môže vyrásť
parkovací dom v dvoch variantoch.
Pri prvom by mohol poskytnúť 186
a pri druhom až 248 parkovacích
miest,“ informuje dopravná inžinierka
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Tatiana Kratochvílová. Miestny úrad
v Karlovej Vsi preveruje možnosti financovania tohto projektu.
Ťažkosti s parkovaním potvrdil
aj prieskum medzi Karlovešťanmi
v súvislosti s prípravou Programu hoswww.karlovaves.sk

podárskeho a sociálneho rozvoja Karlovej Vsi. Najvypuklejšia je táto situácia práve na Dlhých dieloch. Vedenie
mestskej časti aj poslanci sú si vedomí
tejto situácie a pracujú na novej koncepcii parkovania v Karlovej Vsi.
„Problémy s parkovaním sa netýkajú
len vodičov, ale vedú aj k obmedzovaniu pohybu chodcov na chodníkoch.
Okrem toho autá nezriedka bez povolenia parkujú na zelených plochách
a poškodzujú zeleň,“ upozorňuje tajomníčka miestnej rady Anna
Zemanová.
Vedenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves už dlhší čas komunikuje s vedením hlavného mesta a jeho
odbornými útvarmi v úsilí dosiahnuť

V lokalite Veternicová by mohol vyrásť parkovací dom
spoločný postup pri budovaní nových
parkovacích kapacít.
Starostka Dana Čahojová a mestskí
poslanci vyzvali primátora, aby
hlavné mesto reagovalo na opakované
žiadosti na zverenie pozemkov vo

vlastníctve hlavného mesta do správy
mestských častí.
Bez tohto kroku nie je možné začať
stavebné konanie súvisiace s výstavbou nových parkovísk.
-mš-; Foto MiÚ
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Desiatky nových alebo
opravených lavičiek
Karlovešťania si môžu posedieť so susedmi či oddýchnuť počas prechádzky
na nových alebo opravených lavičkách. V uliciach Karlovej Vsi ich pribudlo 20
a ďalších 47 je opravených. „Uvítame, keď nám obyvatelia nahlásia miesta, kde
im lavičky chýbajú. Občania sami najlepšie vedia, kde ich potrebujú. Postupne
by sme chceli tieto biele miesta vyplniť,“ hovorí starostka Karlovej Vsi Dana
Čahojová.
Nové lavičky ste si možno už všimli napríklad na Púpavovej, Janotovej,
Molecovej či Majerníkovej ulici. Vynovené lavičky nájdete napríklad na
terasách na Jurigovom námestí, ale aj na Janotovej, Donnerovej, Molecovej,
Hlaváčikovej i Veternicovej ulici či pri Kostole sv. Michala. Chýbajúce či
poškodené lavičky môžu Karlovešťania nahlásiť miestnemu úradu e-mailom na
adresu zelen@karlovaves.sk alebo osobne na miestnom úrade. -zč-; Foto MiÚ

Karlova Ves má
nového kontrolóra
Novým kontrolórom v Karlovej
Vsi sa stal Miloslav Hrádek. Rozhodli
o tom poslanci miestneho zastupiteľstva. Jeho šesťročné funkčné obdobie
sa začalo 1. septembra a vo funkcii
nahradil bývalú kontrolórku Zuzanu
Dzivjakovú. „Vážim si dôveru zastupiteľstva a som pripravený vykonávať
funkciu kontrolóra zodpovedne,“
povedal Miloslav Hrádek.
Nový kontrolór musí podľa Zákona o obecnom zriadení dozerať na
hospodárenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a jej príspevkových
organizácií. Okrem toho mu zákon
ukladá kompetenciu vypracovávať
odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného
účtu ešte pred ich schválením v miestnom zastupiteľstve. Miestny kontrolór
predkladá najmenej raz ročne správu
o výsledkoch kontrolnej činnosti.
Funkcia hlavného kontrolóra je
nezlučiteľná s funkciou poslanca
obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej

alebo zriadenej obcou či iného
zamestnanca obce.
Miloslav Hrádek pôsobil 14
rokov vo funkcii riaditeľa mestskej
príspevkovej organizácie Marianum – pohrebníctva hlavného mesta
SR Bratislavy. V predošlej kariére
pracoval ako právnik na viacerých
pracoviskách. Býva v Bratislave.
Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,
na Právnickej fakulte Masarykovej
univerzity v Brne a na Vysokej škole
medzinárodných a verejných vzťahov
v Prahe.
-bh-; foto súkr. archív M. Hrádek
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Karlova Ves žiada dotáciu
z Nadácie SPP na obnovu parku
v Líščom údolí
Mestská časť Bratislava–Karlova Ves sa uchádza o dotáciu vo výške
5950 eur z grantového
programu SPPoločne na
projekt Relaxujme SPPoločne v Líščom údolí.
Park v Líščom údolí je
obľúbeným
verejným
priestorom, kde sa konajú rôzne podujatia, medzi
nimi napríklad Karloveský majáles
či Karloveské hody. Tento kúsok zelene je vyhľadávaným miestom pre
športovcov – bežcov či cyklistov, no
obľubujú ho aj rodiny s deťmi. V lesoparku v Líščom údolí by preto Karlova Ves chcela dobudovať a obnoviť
už existujúcu športovú a relaxačnú
zónu. „Nový náter potrebujú prvky
na cvičenie, obnovu si žiada lezecká
stena pre deti a pribudnúť by tu mohol
aj pingpongový stôl. Menší prístrešok
pri ohnisku je v zlom technickom
stave, treba na ňom vybudovať pevné
podložie, novú drevenú konštrukciu
a strešnú krytinu,“ povedala starostka
Dana Čahojová. Mestská časť Karlova
Ves myslí aj na cyklistov, preto by tu
chcela osadiť uzamykateľné stojany na
bicykle, ktoré v súčasnosti chýbajú.
Do rekonštrukcie oddychového areálu
chce Karlova Ves zapojiť aj verejnosť.
Tá môže priložiť ruku k dielu v rámci pripravovaných dobrovoľníckych
akcií. Karlova Ves mieni odštartovať
projekt vo februári a mal by trvať do

konca apríla 2017.
Zatiaľ bol predložený do prvého
kola na posúdenie odbornou hodnotiacou komisiou, ale o úspechu projektu rozhodne v online hlasovaní verejnosť počas tretieho septembrového
týždňa. V tomto ročníku grantového
programu SPPoločne bude podporených celkovo tridsať projektov
z celého Slovenska s najvyšším
počtom pridelených verejných hlasov
– päť projektov v kategórii SPPoločne
pre ľudí a päť v kategórii SPPoločne
pre domovinu v každom z troch
regiónov. Mimoriadne zaujímavé
projekty získajú navyše bonusové
ceny. Ak sa zapojíte do hlasovania, môžete získať atraktívne ceny
v súťaži SPPoločne pre Slovensko,
ktorá bude prebiehať súbežne s verejným online hlasovaním. Projekt Relaxujme SPPoločne v Líščom údolí
bol podaný v kategórii SPPoločne
pre domovinu a informácie o hlasovaní nájdete na internetovej stránke
www.sppolocne.sk/sk/ -zč-; Foto MiÚ

Deti sa budú učiť
zdravo stravovať
Namiesto nezdravých jedál zo sietí rýchleho občerstvenia zdravá a
chutná strava. Deti zo Základnej školy na Tilgnerovej ulici sa budú učiť
zdravému stravovaniu v utorok 13.
septembra. Združenie rodičov zo ZŠ
Tilgnerova chce aj takýmto spôsobom
tamojšie deti chrániť pred detskými
civilizačnými ochoreniami ako obezita, detský diabetes či pred vysokou
kazivosťou chrupu. „Projekt Ako chutí
Tilgnerka organizujeme preto, aby
sme u žiakov spojili vedomosti z hodín
biológie, sveta práce, dokonca aj

z matematiky (pri výpočte príjmu vody
pre konkrétneho človeka podľa jeho
hmotnosti) s informáciami o zdravej
výžive,“ uvádza sa v písomnej informácií o celodennom projekte. Do
projektu sa prípravou občerstvenia pre
rodičov zapojí školská jedáleň. Projekt má okrem iného ambíciu zatraktívniť školské stravovanie, a to prostredníctvom nákupu zeleninového
baru. Pre tisícku detí bude pripravené
veľké množstvo ovocia a zeleniny.
-bh-
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Starší Karlovešťania sa vozili na rikši
Karloveskí seniori mali posledný júlový víkend možnosť povoziť sa na
cyklistickej rikši pozdĺž dunajského nábrežia. Túto nevšednú atrakciu pripravil
vil
miestny úrad v spolupráci s cyklokoalíciou, ktorá zapožičala nákladný bicykel
el
(rikšu) s elektromotorom. Prezident združenia Peter Netri nezištne zabezpečil
čil
zapožičanie rikše, pričom išlo nielen o dopravný, ale aj sociálny projekt.
Do akcie sa zapojili dobrovoľníci aj mladí ľudia z resocializačného stredisska pre drogovo závislých s názvom Retest. „Naším cieľom bolo ponúknuť seeniorom z Karlovej Vsi zážitok inej formy mobility, dať im možnosť prezrieť si
miesta, ktoré sa za posledné roky výrazne zmenili. Zároveň sme chceli dať šanncu mladým aktívnym ľuďom spraviť niečo pre komunitu, zapojiť ich do projektu
tu
aktívneho starnutia,“ povedala iniciátorka akcie a vedúca kancelárie starostky
ky
Viera Bukovenová.
Starších ľudí organizátori oslovovali prostredníctvom senior klubov a počas
as
obedov v jedálni Spojenej školy sv. Františka z Assisi na Karloveskej 32, kde
de
sa im podarilo získať viacerých záujemcov. Cyklistov bolo treba zaškoliť, keďže
že
riadenie rikše je odlišné od klasických bicyklov. Celkovo sa aktivity zúčastnilo
lo
10 seniorov a 8 vodičov rikše. „Účastníci boli nadšení, počas bicyklovania
ia
si rozprávali zážitky, ktoré sa im s danými miestami spájajú. Úsmevy na ich
ch
tvárach hovorili za všetko. Aktivita im priniesla nový pocit slobody a radosť.
sť.
Okolití ľudia reagovali pozitívne,“ doplnila spoluorganizátorka akcie Dominiika Ďatelinková z oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu. Medzi zúčasttnenými bol aj vnuk (dobrovoľník-cyklista) so svojou babičkou, manželský pár
a priateľky z klubu seniorov na Lackovej 4. Pre veľkú úspešnosť
a pozitívne ohlasy všetkých zúčastnených chce miestny úrad aktivitu zopakovať aj v budúcnosti.
-mš-; Foto: MiÚ
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S
Seniori
navštívili rakúske
údolie Wachau
ú

M

vou záhradou

echádzali baroko

Návštevníci sa pr

estečko Melk zapísané v zozname svetového dedičstva
UNESCO, návšteva vzácnej knižnice s vyše stotisíc knihami
či prechádzka barokovou záhradou. Takýto výlet si užili karlloveskí dôchodcovia počas jednej júlovej nedele. Domáci rakúski obchodn
níci si pre starších Karlovešťanov pripravili pestrý sortiment produktov
z marhúľ.
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (MO JDS) pripravila
ppre členov senior klubov (SK) na Lackovej a Tilgnerovej ul. poznávací zájjazd do údolia Wachau v Dolnom Rakúsku. Vstupnou bránou doň je malebnné mestečko Melk, ktoré je od roku 2000 zapísané v zozname svetového deddičstva UNESCO. Návšteva a prehliadka benediktínskeho kláštora v Melku,
kktorého najväčšou pýchou sú mramorová sála, knižnica s vyše 100–tisíc zväzkkami kníh a písomností a prekrásna záhrada obohatili účastníkov nielen o histtorické súvislosti, ktoré sa viazali na vládu Babenbergovcov, ale aj o zážitky
z prechádzky barokovou záhradou.
Hlboký dojem na účastníkov zanechala návšteva bohato vyzdobeného
kkláštorného kostola. Údolím Wachau pokračovali do mesta Spitz, kde sa
každoročne konajú marhuľové slávnosti. Mestečko Spitz sa aj teraz dôkladne
pripravilo na návštevníkov, ktorým sa domáci obyvatelia predstavili v krojovanom sprievode na čele s “marhuľovým kráľom a kráľovnou”.
Zahanbiť sa nedali ani miestni obchodníci, ktorí si pripravili bohatý sortiment výrobkov z marhúľ a organizátori, ktorí pripravili množstvo rôznych
atrakcií.
Igor Viktory, vedúci SK Lackova 4

Mra
v benediktínskmorová sála
om kláštore

lku

Benediktínsky kláštor v Me

Kláštorný kostol

ený

je bohato vyzdob

Návštevníci sa prechádzali baroko

vou záhradou
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Odstránenie zhoreniska skomplikoval azbest

Z

horenisko bývalého objektu policajnej okrskovej stanice na Janotovej ulici bude
zlikvidované do konca septembra.
Situáciu s jeho odprataním skomplikoval nález azbestu. Likvidácia
si vyžaduje špeciálny režim, ktorý

obyvateľov z okolitých domov nijako neohrozí, no je časovo náročný.
Po uhasení požiaru miestny úrad
zabezpečil oplotenie zhoreniska
a jeho stráženie. „Výberovým
konaním sme vybrali dodávateľa
likvidácie zhoreniska. Úrad verejného

zdravotníctva však zistil, že zhorená
stavba obsahovala azbest, preto
pozastavil ďalšie práce až do preverenia situácie,“ informoval prednosta
miestneho úradu Ján Hrčka. Potvrdilo
sa, že na stavbe bol použitý azbest.
Mestská časť preto musela postupovať

podľa zákona a nájsť firmu, ktorá má
oprávnenie na likvidáciu azbestu.
Po odstránení zvyškov stavby, ktoré obsahujú azbest, budú
môcť pokračovať práce na celkovej
likvidácii zvyškov zhoreniska. Ostane len betónový skelet garáži, ktorý
vlastní mestská časť. „Objekt bude zabezpečený. Pozemok patrí hlavnému
mestu, ktoré rozhoduje o jeho ďalšom
využití,“ podotýka Ján Hrčka.
Pravdepodobne do konca septembra by malo byť zhorenisko odpratané
a jeho okolie upravené. Požiar v objekte bývalej policajnej okrskovej stanice
na Janotovej ulici vypukol v noci z 31.
mája na 1. júna a bol taký intenzívny,
že muselo byť evakuovaných takmer
50 ľudí z priľahlého bytového domu.
Objekt okrem betónovej základne,
v ktorej sa kedysi nachádzali garáže,
úplne zhorel.
Likvidácia požiaru trvala asi
týždeň, pretože na zhorenisku museli
hasiči opakovane hasiť lokálne tlejúce
ohniská požiaru.
-mš-;Foto: MiÚ
Inzercia
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Šikmé parkovanie na Majerníkovej
zostalo z väčšej časti zachované
Viacerých vodičov, ktorí parkujú so svojimi vozidlami na Majerníkovej ulici, začiatkom augusta prekvapila zmena vodorovného značenia zo šikmého na
pozdĺžne. Takúto zmenu žiadalo hlavné mesto, ktoré cestu vlastní, spravuje,
a teda aj rozhoduje o spôsobe značenia. Pôvodne vyznačené šikmé parkovanie,
ktoré zrealizoval Miestny úrad v Karlovej Vsi na konci minulého volebného
obdobia, bolo totiž nelegálne. Bývalá pani starostka naň nedostala potrebný
súhlas. Miestnemu úradu sa však podarilo začiatkom tohto roka s Krajským
inšpektorátom dopravy dohodnúť na zachovaní čo najväčšieho počtu šikmých
parkovacích plôch a zároveň znížiť riziko vzniku dopravných kolízií.
-bh-; Foto: MiÚ

Donáška stravy
po novom
Od 1. septembra sa už aj v Karlovej
Vsi budú klientom, ktorí využívajú
podpornú sociálnu službu donáška
stravy do domácnosti, obedy dovážať
autom. Doteraz stravu roznášali
opatrovateľky. Plné obedáre nosili
v rukách. Vzhľadom na členitý terén
mestskej časti, najmä v jesennom
a zimnom období, bolo pre mnohé
z nich nosenie viacerých naplnených
obedárov veľmi fyzicky namáhavé.
Rozvoz bude zabezpečovať externý
dodávateľ, ktorý umožní klientom vybrať si každý deň z troch druhov jedál.
V prípade dostatočného záujmu zo
strany klientov pribudne aj možnosť
diétneho stravovania.
„Očakávame, že celková cena za
stravu a za donášku stravy bude po
odskúšaní služby a následnej úprave
VZN o sociálnych službách nižšia ako
je v súčasnosti,“ informovala starostka Dana Čahojová.
Klientom opatrovateľskej služby
budú stravu naďalej donášať ich opatrovateľky, keďže väčšina z nich potrebuje aj inú pomoc pri sebaobsluhe
a v domácnosti. Rozvoz obedov autom, plánujeme pre nich zavádzať
postupne od roku 2017.
Ako nás informovala vedúca oddelenia sociálnych vecí miestneho
úradu Jana Mózešová, zmeny sa dejú
v súvislosti so začatím národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.
Karlovej Vsi sa podarilo získať podporu z IA Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR na najbližších 20 mesiacov pre 32 opatrovateliek.
„Miestnemu úradu tieto prostriedky umožnia zvýšiť nielen kapacitu,
ale aj kvalitu poskytovaných služieb.

Sobáše v botanickej záhrade
i na hladine Dunaja
Opatrovateľky sa budú môcť venovať
súčasným, ale aj novým klientom.
V tomto období sa klientov a ich
blízkych pýtame, ako sú spokojní
s poskytovanými službami a čo by
potrebovali zmeniť. Radi by sme sa
postupne priblížili ku kvalite služieb,
aká je bežná vo vyspelých európskych
krajinách. Som veľmi rada, že u nás
na oddelení pracuje Mgr. Hana Štetinová, ktorá má veľké skúsenosti v tejto oblasti a ktorá sa bude podieľať
na realizácii projektu,“ dodáva Jana
Mózešová.
Získané finančné prostriedky
prinesú významné zlepšenie pracovných podmienok pre opatrovateľky, zlepší sa aj ich ohodnotenie.
Budú mávať pravidelné vzdelávania,
vďaka ktorým získajú nové vedomosti
a zručnosti, okrem kurzu prvej pomoci, sociálno-psychologického výcviku
zameraného na komunikačné zručnosti a rôznych seminárov, sa budú môcť
špecializovať na poskytovanie služieb
klientom s najrôznejšími špeciálnymi
potrebami. Budú mávať pravidelné supervízie a tímové stretnutia ako súčasť
preventívneho programu proti syndrómu vyhorenia, ktorý môže vzniknúť z náročnej práce v pomáhajúcej
profesii.
Informácie o projekte budú postupne uverejňované na web stránke
mestskej časti Karlova Ves. Nájdete tam aj podrobnejšie informácie
o
opatrovateľskej
službe
a
ďalších činnostiach oddelenia sociálnych vecí. Prípadné otázky môžete písať e-mailom
na
opatrovatelska@karlovaves.sk.
-mš-
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Približne jedna pätina civilných
sobášov v mestskej časti Bratislava–Karlova Ves sa odohráva mimo
sobášnej siene miestneho úradu.
Snúbenci volia napríklad svadobný
obrad medzi kvetinovými záhonmi
v botanickej záhrade či na hladine
Dunaja. Za svadbu na netradičnom
mieste si však treba priplatiť. „Svadba je výnimočný deň v živote človeka
a je prirodzené, že ľudia chcú, aby bol
nezabudnuteľný. Sme potešení, keď
si ľudia tento veľký deň chcú spraviť
ešte krajším a zvolia si pre sobáš
netradičné miesto. My im s tým radi
pomôžeme,“ hovorí starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
Netradičné miesto pre svoj veľký
deň si v polovici júla vybral aj mladý
pár snúbencov. Manželstvo sa totiž
rozhodli uzavrieť na člne v Karloveskej zátoke. „Chceli sa zosobášiť
v Karloveskej zátoke. Bolo mi to
sympatické, pretože zátoka má svoju typickú atmosféru,“ hovorí Lívia
Poláchová, poslankyňa miestneho
zastupiteľstva poverená sobášením.
Snúbenci však svojím netradičným
miestom neprekvapili len našu poslankyňu, ale aj svadobných hostí. Tí
totiž spočiatku vôbec netušili, že obrad
sa bude odohrávať na hladine Dunaja.
„Ženích s nevestou hostí najskôr po-

zvali na celkom iné miesto, až potom
ich priviezli do zátoky, kde sa konal
svadobný obrad,“ priblížila sobášiaca
poslankyňa. Svadobný obrad na lodi,
na ktorej snúbenci priplávali, sledovali prekvapení svadobčania z brehu
zátoky. „Bolo to veľmi pekné a zaujímavé, určite si na to budú pamätať
okrem mladomanželov aj svadobní
hostia,“ spomína Lívia Poláchová
a s úsmevom dodáva, že nahovoriť by
sa dala napríklad aj na svadbu v teplovzdušnom balóne.
Mestská časť ponúka aj ďalšie
krásne miesta na sobáš. Svoje áno si
snúbenci môžu povedať napríklad aj
v rozkvitnutej botanickej záhrade, na
nádvorí hradu Devín, na Kráľovej hore
či v záhrade Vodárenského múzea. Za
civilný sobáš mimo miestneho úradu si však snúbenci musia priplatiť.
Sobáš na netradičnom mieste vyjde
budúcich manželov, z ktorých má
aspoň jeden trvalý pobyt v mestskej
časti Karlova Ves, na takmer 200 eur.
Ak ani jeden zo snúbencov nemá
trvalý pobyt v mestskej časti, zaplatiť
musia aj poplatok za delegáciu sobáša.
Všetky potrebné dokumenty budúci
manželia vybavia na matrike.
-zč-; Ilustr. foto: MiÚ
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Letné opravy
a rekonštrukcie
komunikácií
Miestny úrad v bratislavskej Karlovej Vsi v letných mesiacoch opravil
a zrekonštruoval viacero menších
úsekov miestnych komunikácií,
ktoré spravuje. Práce sa vykonali na
základe pravidelného monitorovania
stavu komunikácií, ale aj podnetov
občanov. Karlova Ves má zoznam
ďalších miest, ktoré ešte čakajú na
opravu alebo rekonštrukciu v podobnom rozsahu. V nasledujúcich mesiacoch bude miestny úrad v takýchto
prácach pokračovať až do vyčerpania
tohtoročného rozpočtu. Karlovešťania
môžu nahlasovať svoje podnety na
opravu poškodených miestnych komunikácií v správe mestskej časti na
e-mail: doprava@karlovaves.sk
-mš-; Foto: MiÚ

Rekonštrukciu potrebovali aj schody
medzi Pribišovou a Majerníkovou

Naklonený
múrik na
Hlaváčikovej
25 si vyžiadal
náročnú
opravu

Na Jurigovom nám. pred nadchodom
nad Ul. L. Sáru boli opravené schody
a nájazd pre kočíky

Na Pribišovej dobudovali chýbajúcu
časť chodníka
Opravené schody a nájazd pre kočíky
na Hlaváčikovej 4

Nový asfaltový povrch dostal chodník pred školou na Majerníkovej 60
smerom k Školskému námestiu
www.karlovaves.sk
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Mamičky
určite potešila
rekonštrukcia
rampy pre
kočíky
na námestí
v medzibloku
na Pribišovej

Opravený
poškodený
múrik
na námestí
v medzibloku
na Pribišovej
Chodník na Ľ. Fullu 38 dostal nový
asfaltový povrch

Rekonštrovaná
nájazdová
rampa
na Ľ. Fullu 23 - 25

Bezbariérová
úprava schodiska na Lackovej uľahčila
život ľuďom
na vozíčkoch,
mamičkám
s kočíkmi či
seniorom

Rekonštruované schody pri predajni
potravín na Jurigovom námestí
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Karlova Ves pomohla prvým
ľuďom bez domova

S

pojil ich život na ulici. Volajú
sa Marika a Robo. Aj vďaka
Karlovej Vsi postupne vymenili chladné noci bez strechy nad
hlavou za ubytovňu na Kramároch.
Prichádzajúcu jeseň tak budú tráviť
vo vlastnom domove. Miestny úrad
Bratislava-Karlova Ves im pomohol
nepriamo a systematicky. Do projektu upratovania mestskej časti
Karlova Ves sa zapojili od začiatku.
Marika nechýbala ani na jednom
upratovaní, Roba posielali všade
tam, kde sa očakávali náročnejšie práce. Aj keď v živote musia
často bojovať s nedôverou, opäť
dokázali, že sú šikovní a spoľahliví.
Keď prišla do organizácie Depaul
Slovensko ponuka na zamestnanie
s ubytovaním pre dve osoby, títo
dvaja ľudia boli jednoznačnou voľbou. Dnes pracujú na Kramároch
a spolu bývajú v neďalekej ubytovni.
Od februára upratujú ulice Karlovej
Vsi ľudia bez domova z Nocľahárne
sv. Vincenta de Paul v rámci
spoločného projektu, ktorý pripravil
miestny úrad Bratislava-Karlova Ves
s organizáciou Depaul Slovensko.
„Obyvatelia mestskej časti prijali
tento projekt veľmi pozitívne,“ hovorí
sociálny pracovník a jeho koordinátor
Jakub Bartoš. „Naši klienti sa často
stretávajú s priateľskými gestami Karlovešťanov, mnohí sa pristavia, poroz-

právajú, prípadne aj povzbudia.“ Na
rozdiel od príležitostných brigád pri
upratovaní Karlovej Vsi ľudia bez domova presne vedia, aké sú podmienky
a majú istotu, že sa nestanú obeťami
podvodníkov, ktorí tak často zneužívajú zúfalú situáciu týchto ľudí. Silným faktorom je dôvera k sociálnym
pracovníkom. O upratovanie v Karlovej Vsi je medzi ľuďmi bez domova
veľký záujem, pretože sú príležitosťou
zabezpečiť si nocľaháreň a stravu na
celý týždeň. „Večer pred pripravovaným upratovaním to v nocľahárni
vrie a medzi klientmi sa o inom ani
nerozpráva,” doplnil Jakub Bartoš.
„Šancu zapojiť sa má každý a dokonca aj tí, ktorí sú na ulici dlhé roky, alebo sú závislí na alkohole či drogách
a robia všetko pre to, aby boli schopní
zapojiť sa do práce.“
Podobne sa zlepšil aj život tridsiatnika Mareka. Poznačili ho drogy,
trestná činnosť, dlhy a exekúcie. Do
upratovania Karlovej Vsi sa zapojil
neskôr. Je však rád, že robí prácu,
ktorá mu vyhovuje a napĺňa ho. Keď sa
neskôr objavila možnosť pokračovať
v prácach ako zamestnanec miestneho úradu, Marek sa tejto šance chytil.
Pracuje s brigádnikmi. Prejavená dôvera a vzťahy, do ktorých sa dostal,
sú silnou motiváciou, aby nesklamal
a zamestnanie si udržal.
Spomenuté príbehy sú veľmi po-

vzbudzujúce. Môže však práca vyriešiť situáciu napríklad aj ľuďom,
ktorých vidíme posedávať na lavičkách
v parku? Spýtali sme sa Jozefa Kákoša,
zástupcu riaditeľa Depaul Slovensko. „Práca má veľmi dôležitú úlohu
v procese pomoci človeku na ulici, je
to však iba jeden z mnohých faktorov
potrebných na zmenu,“ vysvetľuje
Jozef Kákoš. „Keď nemám kde bývať
a nemám si kde po práci oddýchnuť,
tak si zamestnanie dlho neudržím. Keď
neustále riešim základné existenčné
otázky, žijem v strese, moja schopnosť
riešiť ostatné problémy sa radikálne
znižuje. Keď má človek pocit akútneho ohrozenia, správanie sa zväčša
zredukuje na inštinktívnu reakciu typu
útok alebo útek.“ Odborníci pritom
popisujú pobyt na ulici ako stav permanentného akútneho ohrozenia.
Vhodné podmienky, efektívna sociálna práca a dostatok príležitostí
vytvárajú rámec, v ktorom je šanca,

že pozitívne zmeny sa môžu udiať.
„Aby však človek bol schopný príležitosti skutočne aj využiť, musí sám byť
v pohode,“ pokračuje Jozef Kákoš
„To je stav, ktorý sa dá veľmi ťažko
dosiahnuť, keď žijete na ulici. To je
problém pre väčšinu ľudí, na ktorých
sa pýtate“. Ak má byť zmena trvalá,
musia existovať vzťahy a prostredie,
ktoré človeka v tomto procese podporia, ako to ukazujú pozitívne príbehy
z Karlovej Vsi.
Organizácia Depaul Slovensko
pomohla od začiatku svojho pôsobenia takmer 5600 ľuďom bez domova. “Naučili sme sa nenakladať
na ľudí bremená našich očakávaní,
naučili sme sa dávať im slobodu na
chyby a priestor na zlyhanie. Stále
sa učíme trpezlivosti a múdrosti rozpoznať správny čas a formu pomoci,
ktorú práve potrebujú,” uzavrel Jozef
Kákoš z Depaul Slovensko.
-bh-; Foto: MiÚ

Starostka ocenila najlepších žiakov z mestskej časti
Starostka mestskej časti Dana Čahojová koncom minulého školského roka
ocenila najlepších žiakov z Karlovej Vsi. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti úspešného ukončenia školského roka za výborné študijné výsledky, vzornú
reprezentáciu školy a Karlovej Vsi. Každá z karloveských základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti nominuje na ocenenie jedného
spomedzi svojich žiakov.
V predošlom školskom roku boli ocenení Alex Gašparíková, žiačka
8. ročníka ZŠ Karloveská 61; Katarína Pajtášová, žiačka 9. ročníka ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62; Zuzana Holotňáková, žiačka 9. ročníka ZŠ
Veternicová 20 a Martin Miadok, žiak Kvinty A Spojenej školy Tilgnerova 14.
Starostka mestskej časti Dana Čahojová poďakovala žiakom za dosiahnuté
výsledky a reprezentáciu školy, a tým aj celej mestskej časti. Vyzvala ich, aby
pracovali na svojom osobnom rozvoji a v budúcnosti využili svoje nadanie
v prospech ostatných. Ocenených žiakov a ich pedagógov potešili svojim
vystúpením aj noví prváci, pôvodne z MŠ Borská, pod vedením svojej učiteľky
Márie Kuracinovej.
-mš-; Foto: MiÚ
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Okrsková stanica Dúbravka má O programe hospodárskeho
nového veliteľa
a sociálneho rozvoja budú
Okrsková stanica Dúbravka má
v septembri rokovať karloveskí
od augusta nového veliteľa. Stal sa
ním doterajší zástupca Vladimír
poslanci
Šustr. V mestskej polícii pôsobí od
roku 2004. Okrsková stanica Dúbravka pôsobí v šiestich mestských častiach - v Dúbravke, Karlovej Vsi,
Lamači, Devínskej Novej Vsi, Devíne
a v Záhorskej Bystrici. Zamestnáva 45 príslušníkov mestskej polície,
ktorí zabezpečujú verejný poriadok na
ploche takmer 100 km2. V mestských
častiach žije približne 100-tisíc obyvateľov. Od začiatku tohto roka riešili
mestskí policajti Okrskovej stanice
Dúbravka 7563 udalostí, mesačne asi
1080 udalostí. V rámci mestskej polí-

cie pôsobí v súčasnosti 5 okrskových
staníc (Staré Mesto, Ružinov, Nové
Mesto, Dúbravka a Petržalka) a Stanica jazdnej polície a kynológie. Činnosť veliteľa okrskovej stanice riadi
náčelník mestskej polície, ktorého
volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
-bh-; Foto: MiÚ

Zber elektroodpadu
Karlovešťania sa budú môcť v sobotu 17. septembra bezplatne zbaviť svojich nepotrebných elektrospotrebičov. Miestny úrad v spolupráci so združením
výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Envidom zabezpečí ich bezplatný
odvoz na ekologickú recykláciu. Záujemcovia by mali kontaktovať miestny úrad
mestskej časti Bratislava–Karlova Ves do 14. septembra 2016 počas úradných
hodín na tel. čísle: 02/602 59 215, alebo nepretržite e-mailom: halina.trubinyiova@karlovaves.sk, prípadne lucia.lickova@karlovaves.sk. Treba nahlásiť druh
a počet spotrebičov, meno a priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu,
z ktorej treba spotrebiče odviezť. V deň zberu 17. septembra do 8.00 h ráno
je potrebné vyložiť elektroodpad pred vchod bytového domu, prípadne pred
bránu rodinného domu. Spotrebiče nie je vhodné vykladať priamo na ulicu. Pracovníci Envidomu nebudú elektroodpad vynášať z bytov, pivníc či povál. Ak
sa nepodarí prevziať nahlásený odpad do 14.00 h, Karlovešťania môžu kontaktovať telefónnu linku zberu: 0911 250 211. Envidom venuje päť centov za každý
vyzbieraný kilogram na výstavbu pavilónu vlkov v bratislavskej zoologickej
záhrade.
-mš-

Harmonogram pristavenia
veľkokapacitných kontajnerov
Od
5. 9. 2016
5. 9. 2016
5. 9. 2016
5. 9. 2016
12. 9. 2016
12. 9. 2016
12. 9. 2016
12. 9. 2016
19. 9. 2016
19. 9. 2016
19. 9. 2016
19. 9. 2016
26. 9. 2016
26. 9. 2016
26. 9. 2016
26. 9. 2016

Do
6. 9. 2016
6. 9. 2016
6. 9. 2016
6. 9. 2016
13. 9. 2016
13. 9. 2016
13. 9. 2016
13. 9. 2016
20. 9. 2016
20. 9. 2016
20. 9. 2016
20. 9. 2016
27. 9. 2016
27. 9. 2016
27. 9. 2016
27. 9. 2016

Miesto
Púpavová č. 1
Ľ. Fullu č. 3
Jurigovo nám. č. 5
Kempelenova ulica – parkovisko
Roh Púpavova – Pernecká
Nad Lúčkami 27 – roh Ferdiša Kostku
Karloveská č. 30
Sološnická č. 10 – elipsa
Majerníkova č. 34
Hlaváčiková č. 27
Adámiho č. 15 – roh Hodálová
Beniakova č. 34
Janotova č. 2 – parkovisko
Roh Dlhé diely III. - Nad ostrovom
J. Stanislava č. 55 – zo zadnej strany
Devínska cesta – vedľa garáží
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Karlova Ves má už pripravený plán
rozvoja mestskej časti na najbližšie
roky. Karloveskí poslanci o ňom
budú rokovať v septembri. Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
(PHSR) mestskej časti na roky 2016
– 2023 vznikal od februára do augusta
tohto roka a do jeho prípravy sa spolu s mestskou časťou zapojili aj štátne
či súkromné inštitúcie, ktoré sídlia
v Karlovej Vsi, mimovládne organizácie a miestni obyvatelia. Spoločne
pomenovali najväčšie problémy
mestskej časti v oblasti vzdelávania,
kultúry, športu, sociálnych služieb,
dopravy, verejných priestorov, komunitného rozvoja, účasti občanov na
verejnom živote a v oblasti miestnej
samosprávy.
Pracovné skupiny na základe identifikovaných problémov pripravili
súhrn deviatich programových cieľov,
ktoré chce miestny úrad spolu s inštitúciami a obyvateľmi Karlovej Vsi
do roku 2023 splniť. Karlova Ves chce
v oblasti vzdelávania zlepšiť školskú
infraštruktúru, rozšíriť ponuku mimoškolskej činnosti, zvýšiť konkurencieschopnosť miestnych škôl či zlepšiť
prehľad o možnostiach vzdelávania
pre dospelých.
Mestská časť sa chce postarať o rozvoj kultúry pre všetky vekové kategórie a sociálne skupiny a aktívne
do toho zapojiť miestne komunity.
Úlohou samosprávy v nasledujúcich
rokoch bude zlepšiť priestorové podmienky pre kultúru i šport, rozvíjať
kultúrne podujatia či podporovať športové aktivity.
Cieľom Karlovej Vsi je vytvoriť
adekvátnu ponuku sociálnych a komunitných služieb a programov podľa

reálnych potrieb miestnych občanov i ľudí s prechodným pobytom
v našej mestskej časti. Miestny úrad
Bratislava–Karlova Ves chce vytvoriť
širokú ponuku sociálnych programov
v oblasti prevencie a riešenia
krízových situácií, nájomného a podporovaného bývania a iných foriem
bývania so sociálnym zameraním.
Karlova Ves pracuje aj na zvýšení
účasti občanov na rozvoji mestskej
časti, v pláne má tiež uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí. Ďalším
cieľom karloveskej samosprávy je vytvoriť príjemné prostredie na rekreáciu,
zlepšovať v tejto oblasti služby a infraštruktúru. Karlova Ves si dala za
cieľ popracovať aj na rozvoji malého
a stredného podnikania nezaťažujúceho životné prostredie.
Mestská časť chce pripraviť atraktívne priestory pre život u nás, vytvoriť bezpečnú, bezbariérovú a rôznorodú mobilitu vrátane kvalitných
a estetických verejných priestorov.
Našou úlohou je pripraviť sa aj na
negatívne dôsledky zmeny klímy.
Pre každý z vytýčených cieľov
Karlova Ves naplánovala konkrétne
aktivity, ktoré sa budú uskutočňovať
postupne počas celého programového obdobia. Občania ho mohli
pripomienkovať do konca augusta.
Ide však o “živý” dokument, ktorý
aj po schválení miestnym zastupiteľstvom 27. septembra bude môcť byť
v ďalšom období aktualizovaný. Bude
tak najlepšie zohľadňovať aktuálne potreby mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Celý návrh dokumentu PHSR
je zverejnený na internetovej stránke
mestskej časti www.karlovaves.sk.
-zč-

Karlova Ves je aj na Facebooku
Aktuálne dianie v mestskej časti Bratislava–Karlova Ves môžete sledovať aj na oficiálnom profile na Facebooku. Dozviete sa novinky zo života
v Karlovej Vsi, informácie o aktuálnych opravách
a rekonštrukciách, nechýba ani program kultúrnych
akcií či fotografie z našich podujatí.
www.karlovaves.sk
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Národný park v Karlovej Vsi

V

yše tridsaťročný sen niekoľkých generácií ochrancov prírody o Národnom
parku Podunajsko sa možno onedlho stane skutočnosťou. Slovenskí
ochranári už desaťročia tvrdia, že
dlhodobú ochranu jedinečnej dunajskej prírody, vodných zdrojov,
lužných lesov a dunajských ramien
v okolí Bratislavy je možné zabezpečiť len zriadením národného
parku.
Prvý návrh na vytvorenie Národného parku Podunajsko pripravili
bratislavskí ochranári zo Slovenského
zväzu ochrancov prírody a krajiny
ešte v roku 1986 a už o rok neskôr
ho poslali vtedajšej vláde Slovenskej
socialistickej republiky. Odvtedy pretieklo Dunajom veľa vody. Národný
park na ochranu dunajskej prírody
medzičasom vznikol v Rakúsku,
v Maďarsku dokonca dva, na Slovensku sa podarilo vyhlásiť len niekoľko
menších prírodných rezervácií, ale
o národnom parku sme doteraz mohli
len snívať.
Po troch desaťročiach projekt
Národného parku Podunajsko znovu
ožíva na pôde Bratislavského samosprávneho kraja. K tejto iniciatíve

www.karlovaves.sk

významne prispeli aj protesty verejnosti proti výrubom lužných lesov na
vodárenskom ostrove Sihoť začiatkom
roka. V tomto období boli zverejnené
aj pripravované plány ďalších rozsiahlych výrubov nielen na Sihoti, ale aj na
celom ostatnom území bratislavských
lesov. Väčšina štátnych lesov na
území mesta bola napriek protestom
ochranárov zaradená do kategórie
hospodárske lesy s prioritnou funkciou produkcie dreva. Ochranári a aktivisti spojili sily s verejnosťou a komunálnymi politikmi v úsilí zabrániť
najhoršiemu. Jednou z iniciatív na
záchranu dunajských lužných lesov
pred nadmernou ťažbou bolo práve
oživenie projektu Národného parku
Podunajsko. Ochrana prírody, teda aj
príprava nových národných parkov,
však patrí do kompetencie Ministerstva životného prostredia SR. Prečo sa
práve BSK pustilo do riešenia problému, ktorý tri desaťročia nikto neriešil, vysvetľuje známy environmentalista profesor Mikuláš Huba: „To
že iniciátorom a koordinátorom tejto
myšlienky sa stal BSK, je čiastočne
dôsledkom pasivity ostatných, najmä
Ministerstva životného prostredia
SR a mesta Bratislava. Dobrovoľní

ochranári, aktivisti a vedci už urobili,
čo bolo v ich silách. Teraz sú na rade
samospráva a štát,“ zdôraznil Huba.
Bratislavský samosprávny kraj
(BSK) niekoľko mesiacov pripravuje podmienky pre vznik Národného
parku Podunajsko, ktorý by bol prepojený s už existujúcimi národnými parkmi v susedných krajinách – Rakúsku, Maďarsku a Česku. Najbližším
z nich je rakúsky Národný park
Donau-Auen (Dunajské luhy), ktorý
sa začína len niekoľko kilometrov
od našich hraníc. Na pôde BSK bola
pre ochranu lesov a prípravu národného parku vytvorená osobitná pracovná skupina zložená z odborníkov,
ochranárov, aktivistov, ale aj komunálnych politikov. Podporu vzniku
národného parku nedávno vyjadrilo aj
predsedníctvo Slovenskej akadémie
vied a ďalšie významné inštitúcie.
Čo nám prinesie?
O prínose nového národného parku
pre lepšie zabezpečenie ochrany
prírody na priľahlom území zrejme
nikto nepochybuje. Niektorí ľudia sa
však obávajú, že vyhlásením národného parku len pribudnú ďalšie obmedzenia, kam všade nebudú môcť
chodiť, jazdiť na bicykli, kúpať sa či

člnkovať. Ochranár a poslanec miestneho zastupiteľstva v Karlovej Vsi
Jaromír Šíbl to spresňuje: „Neuvažuje sa o žiadnych ďalších obmedzeniach voľného pohybu osôb za účelom
športu a rekreácie oproti súčasnému
stavu. Pripravujeme niekoľko nových
turistických a náučných chodníkov
a cyklotrás. Na území Karlovej Vsi
a v jej najbližšom okolí by do národného parku bolo zahrnuté celé územie
ostrova Sihoť a Karloveského ramena,
Pečniansky les, ako aj celé Devínske
Karpaty.
Vyhlásenie národného parku však
neznamená automaticky zastavenie
ťažby dreva na celom jeho území.
Lesné hospodárstvo s výnimkou najprísnejšie strážených prírodných
rezervácií v 5. stupni ochrany ostane
v národnom parku aj naďalej zachované. Oproti súčasnosti však ťažba
dreva i udržiavanie lesov budú musieť
v oveľa väčšom rozsahu rešpektovať
záujmy a potreby ochrany prírody, ale aj rekreácie, podobne ako je
to už dnes na území bratislavských
Mestských lesov.“
-bh-/-jš-;
Foto: archív BROZ
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Letné kino zožalo úspech, niektoré predstavenia
navštívilo vyše
y 300 ľudí

Leto spríjemnili komorné koncerty v botanickej záhrade. Na jednom
z nich vystúpil aj spevák Thomas Puskailer s gitaristom Andrejom
Urbanským
V letnej čitárni sme nezabudli ani na deti, vyhodnocovali sme tu čitateľsko-výtvarnú súťaž
Rozprávková húsenička,
do ktorej malí umelci
prispeli obrázkami zo svojich obľúbených knižiek

Kultúrne a športové leto je
za nami, bodovalo letné kino
i detské predstavenia
Hudobné koncerty, filmy, šport či rozprávkové predstavenia pre deti – aj
také bolo Kultúrne a športového leto 2016 v Karlovej Vsi. Miestny úrad v Karlovej Vsi ponúkol cez prázdniny návštevníkom desiatky podujatí. Veľký úspech
zožali detské rozprávkové pondelky spojené s kreatívnymi dielňami. Obľube
sa tešilo aj letné kino v Líščom údolí, niektoré filmy navštívilo dokonca viac
ako 300 divákov. Definitívnu bodku za bohatým dvojmesačným program dá
koncert komorného orchestra The Ladies Ensemble, ktorý bude 10. septembra
o 17.30 h v botanickej záhrade.
Program Kultúrneho a športového leta v Karlovej Vsi bol pestrý, svoje si
v ňom našli deti i dospelí, športovci aj milovníci literatúry. Deťom sme venovali
rozprávkové pondelky, ktoré sa striedali s tvorivými dielňami. V letnej čitárni
sa predstavili bratia Braňo a Jaroslav Rybárovci s knihou pre malých aj veľkých
„Bude raz …“, Básničky pre domáce paničky čitateľom predstavila poetka Mirka Ábelová a koncom augusta sa predstavil Branislav Jobus s výberom detskej
tvorby. Nenudili sa ani fanúšikovia športu, ktorí si mohli prísť zacvičiť do
Vodárenskej záhrady.
-zč-; Foto MiÚ
Ratolesti si vyskúšali rôzne výtvarné techniky, pracovali s mušličkami, prírodnými materiálmi či servítkami

C
Cvičilo
ičil sa odd pondelka
d lk ddo št
štvrtka.
tk N
Novýý týžd
týždeň
ň odštartovala
dšt t l vždy
žd rytt
mická zumba, utorky patrili cvičeniu pre zdravý chrbát, stredy bodyworku a štvrtky fitcrossu
Rozprávkové pondelky zaujali deti
interaktívnym divadielkom
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Pripravujeme hody
a prinášame novinky
Karlova Ves finišuje s prípravami
hodov, ktoré budú od 30. septembra do 2. októbra v Líščom údolí.
Okrem už klasicky výbornej zábavy
a hodového občerstvenia miestny úrad
pripravil niekoľko noviniek. Hody
a jarmoky sú už tradične najväčšou
udalosťou každej obce a je nepísanou
povinnosťou pripomenúť si aj miestne
zvyky a tradície. „Tento rok sme sa
rozhodli pripraviť pre hodovníkov
Karlsdorf Platz, kde ukážeme, ako sa
kedysi na našom území žilo, a to prostredníctvom historických šermiarskodivadelných skupín. Ľudia sa môžu
tešiť na stredoveký tábor s prehliadkou a ukážkami zbraní, brnení, prílb,
pričom dostanú aj odborný výklad,“
informovala vedúca oddelenia kultúry
Adriana Majka.
Druhou novinkou z celkom
iného súdka bude hodová zábava

v kultúrnom dome v sobotu večer
(1. októbra). Staršie ročníky určite
zabaví dychová hudba Grinavanka
a mladším naisto ulahodí DJ Miro
Olvecký s videoprojekciou. Vstupné
bude 5 eur.
Počas celého predĺženého víkendu budú návštevníkov karloveských
hodov v Líščom údolí zabávať skupiny Fragile, Funkiez, Prešporskí
junáci, Funny Fellows a The Rockefellas. Ľudia sa môžu tešiť na párty
rádia VIVA Metropol, mix hudby od
dídžeja z Kamel klubu či na ohňovú
šou a karloveskú komunitnú uličku,
ktorej myšlienku finančne podporila
nadácia ZSE.
Sprievodný program doplní miestna knižnica, ktorá si okrem obľúbenej
burzy kníh pripravila dva workshopy
- čítanie so psíkmi (canisterapia),
písanie na starých písacích strojoch

Karlova Ves opäť podporí
domácich obyvateľov
Na tohtoročných hodoch, ktoré
budú na prelome septembra a októbra,
sa opäť predstavia domáci obyvatelia,
občianske združenia z Karlovej Vsi,
rodinné centrá aj senior kluby. Svoj
priestor dostanú v Karloveskej komunitnej uličke. V niekoľkých stánkoch
vedľa seba tak budú môcť Karlovešťania vidieť to najlepšie, čo v Karlovej
Vsi máme. Karloveskú komunitnú
uličku podporila Západoslovenská
energetika sumou 700 eur.
„Obyvatelia môžu prezentovať svoju činnosť nielen v komunitnej uličke,

ale aj priamo na javisku v rámci programu, môžu získať potenciálnych
členov či spojiť svoju činnosť s činnosťou ostatných prezentujúcich aktérov,“ vysvetlila vedúca oddelenia
kultúry miestneho úradu v Karlovej
Vsi Adriana Majka. Komunitná ulička zaznamenala úspech už v polovici
mája počas obľúbeného podujatia Karloveský majáles. Záujemcovia z Karlovej Vsi, ktorí by sa radi prezentovali
v niektorom zo stánkov, sa môžu prihlasovať prostredníctvom e-mailu na
adrese: adriana.majka@karlovaves.sk
-bh-

a umenie kaligrafie s odbornou lektorkou. Na svoje si prídu aj deti, pre
ktoré je pripravený projekt Veľkí herci
spievajú malým deťom, rozprávka od
OZ CirKus-Kus a kolotoče. Nebude
chýbať výstava techniky miestneho
úradu, ktorá je určená na letnú a zimnú
údržbu. Radi vás uvítame aj osobne

Deň rodiny je aj váš deň
Pozývame karloveské rodiny na
kultúrno-spoločenský
bratislavský
festival Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v sobotu 17. septembra
v Medickej záhrade od 14.00 do
17.00 h. Tento ročník je myšlienkovo zameraný na význam rodiny
pre mestskú komunitu a naopak, čo
môže mesto a mestská časť urobiť pre
zlepšenie rodinného života. Pestrý
hudobno-súťažný program doplnia
užitočné rady a informácie pre deti
i rodičov. Aj vy slávte Deň rodiny!
Mária Raučinová,
spoluorganizátorka Dňa rodiny,
Dlhé diely

Predložte návrhy na titul Senior roka
Jednotliví Karlovešťania, ale aj
organizácie môžu do 3. septembra
predkladať návrhy na udelenie ceny
primátora hlavného mesta Senior
roka. Ocenenie sa udeľuje každoročne
v októbri, ktorý je Mesiacom úcty
k starším. V meste a jeho mestských
častiach sa vtedy koná Seniorfest
venovaný našim starším spoluobčanom. Titul Senior roka sa udeľuje Bratislavčanom, ktorí v našom
www.karlovaves.sk

hlavnom meste pôsobili pracovne,
prípadne sa angažovali vo verejnej
sfére alebo v záujmovej činnosti, a aj
v súčasnosti na dobrovoľnej báze
pôsobia v občianskej, sociálnej,
kultúrnej, športovej či v inej oblasti.
Návrh na cenu Senior roka môže
podať jednotlivec alebo organizácia a posielať na e-mailovú adresu
senior@bratislava.sk alebo poštou
na adresu Magistrát hlavného mesta

v stane mestskej časti, kde sa dozviete o aktuálnych, uskutočnených aj
pripravovaných projektoch mestskej
časti. Práve tam môžete využiť príležitosť podebatovať si s poslancami a starostkou.
-ik-; Foto: MiÚ

SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava či priniesť
osobne do podateľne magistrátu do
3. septembra 2016. V návrhu je potrebné uviesť meno a kontaktné údaje
navrhovaného spolu s dátumom narodenia, kontaktné údaje navrhovateľa
a stručné zdôvodnenie podania návrhu
s uvedením dosiahnutých úspechov
a výsledkov v nejakej činnosti.
-mš-

Priestor
pre váš
inzerát
Info: 0940 634 111
e-mail: inzercia@karlovaves.sk
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Festival filmov o zdraví už aj
v Karlovej Vsi
Karlova Ves sa po prvýkrát zapojí
do festivalu filmov o zdraví ako spoluorganizátor. Podujatie, ktoré pre obyvateľov Bratislavy pripravil magistrát
hlavného mesta, sa po rokoch presúva
z centra mesta aj do našej mestskej
časti. V dňoch 12. až 14. septembra sa
bude v priestoroch Karloveského centra kultúry (Kamel klubu) premietať
séria filmov o zdraví, určených najmä
pre žiakov 1. a 2. stupňa základných
škôl a v posledný deň aj pre dospelých
divákov, najmä seniorov.
Pre deti sú pripravené filmy Prečo
zvieratká bolia zuby, Kde bolo tam
bolo fajčenie škodilo, Zlý priateľ alkohol, S pervitínom v krajine krivých
zrkadiel. Dokumentárny film s názvom Žena a srdce prináša porovnanie

stavu ochorení mužov a žien na
Slovensku. Poslaním festivalu je najmä vzdelávanie najmenších divákov.
Premietané filmy prístupnou, zábavnou a nevtieravou formou prinášajú deťom informácie o starostlivosti
o svoje zdravie a o prevencii ochorení.
Všetky dokumentárne filmy, ktoré
sa budú premietať na festivale, boli
odvysielané v RTVS.
Počas festivalu (14. septembra)
bude vo vestibule kina zabezpečené aj
bezplatné meranie tlaku krvi, občerstvenie pre seniorov a Slovenský červený kríž si pripraví bezplatné meranie hladiny tuku.
-ik-; Ilustr. foto

Vyhrajte poukážky do Kauflandu!
Noví výhercovia poukážok na nákup v Kauflande sú známi. Na súťažnú
otázku Do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
umiestnime všetkých prváčikov. Koľko ich bude? odpovedali všetci prihlásení správne, 317. Do našej súťaže sa zapojilo 67 obyvateľov z Karlovej
Vsi. Výhercov 20-eurových poukážok sme v redakcii vyžrebovali v utorok 16.
augusta. Výhercami sa stali:
- Karol Klučarik
- Karol Polaczyk
- Lýdia Tomášová
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 14. septembra 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: V uliciach Karlovej Vsi pribudli nové odpadkové koše
i koše na psie exkrementy. Mestská časť nechala vymeniť poškodené nádoby a osadiť za ne nové. Koľko košov pribudlo celkovo? Zakrúžkujte správnu
odpoveď.
a) 35
b) 30
c) 25

Poukážka

Vaše kontaktné údaje:
Meno a priezvisko: ............................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................
Telefónny kontakt: ............................................................................................

O najkrajší balkón
a predzáhradku súťažíme
do polovice septembra
Máte balkón plný kvetov či
predzáhradku s rozkvitnutými záhonmi?
Neváhajte a zapojte sa do súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku, ktorá je
tento rok vďaka spolupráci s občianskym združení (OZ) Živica rozšírená
aj o novú kategóriu. Popri najkrajších
záhonoch totiž hľadáme aj tie, ktoré sú
priateľské k včelám a inému opeľujúcemu hmyzu. Chýbať by preto na nich
nemali bylinky, zelenina, ovocné rastliny, kry či stromy, divoký nekosený
kútik, hmyzí hotel alebo napájadlo.
Rozkvitnuté balkóny a predzáhradky
stačí odfotografovať a obrázky poslať
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.
Súťažíme v štyroch kategóriách.
Karlovešťania môžu prihlásiť najkrajšiu predzáhradku, najkrajší balkón,
najkrajšiu nektárodajnú predzáhradku
a najkrajší nektárodajný balkón. K fotografii s rozkvitnutým záhonom treba
pripojiť 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 odmenení nákupnými poukážkami.
-zč-
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Dobrovoľníci opäť spoja sily
Nedostanú ani cent, napriek tomu
sú ochotní pomáhať. Reč je o dobrovoľníkoch, ktorí sú ochotní pomáhať
s čistením verejných priestranstiev,
úpravou parkov, náterom lavičiek či
záhradníckymi prácami.
Začiatkom jesene je naplánovaných
niekoľko akcií v okolí Karloveského
centra kultúry (KCK), kde by sme
chceli spoločne vytvoriť ekologickú
relaxačnú zónu Kamel. V dňoch 6.
a 8. septembra budú v areáli pomáhať
dobrovoľníci zo súkromnej spoločnosti, ktorá prispeje aj na potrebný materiál.
V sobotu 17. septembra od 9.00
do 17.00 h bude v Bratislave dobrovoľnícky festival Milujem naše mesto.
Ide už o tretí ročník festivalu, ktorý organizuje občianske združenie Kresťania v meste. Zapojí sa aj mestská
časť Bratislava-Karlova Ves, ktorá
pozýva dobrovoľníkov na štyri dobrovoľnícke akcie. Prvá sa bude konať
v okolí KCK. Priestor okolo KCK

je prevažne trávnatý s vysadenými
stromami, čo by umožnilo vybudovať
v ich tieni príjemný kútik so záhradným sedením na letné využitie.
Ďalšie tri akcie by sa mali konať
v denných centrách na Lackovej,
Tilgnerovej a Pribišovej ulici. V rámci dobrovoľníckej akcie by miestny
úrad v Karlovej Vsi chcel zabezpečiť
generálne upratovanie a revitalizáciu
vnútorných aj vonkajších priestorov
centier. Ak sa chcete stať súčasťou
dobrovoľníckej komunity aj vy, zaregistrujte sa ako dobrovoľníčka či dobrovoľník na webstránke www.milujemsvojemesto.sk. „Boli by sme radi,
keby sa komunitné verejnoprospešné
dobrovoľníctvo stalo prirodzenou
súčasťou života v našej mestskej
časti. Pocit, že sme urobili niečo navyše, niečo užitočné nielen pre seba,
ale i pre druhých je obohacujúci pre
všetky zúčastnené strany,“ dodáva
Lenka Nemcová, koordinátorka dobrovoľníckych aktivít.
-bhwww.karlovaves.sk
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LISTÁREŇ
Podnet: pochvala miestnej knižnici
Autor: Mgr. Lýdia Galbičková
V karloveskej knižnici prehovorili Variácie života. Je to názov knihy
krásnych básní hosťujúcej autorky, akoby šité na rozmanité podoby lásky. Pani
vedúca Anna Labárová prizvala neobyčajne zaujímavú dvojicu, a to Danicu
Jakubcovú, poetku, spisovateľku, muzikologičku, výtvarníčku, a ilustrátora jej
posledných básnických zbierok, chorvátskeho občana, maliara, karikaturistu
a človeka zapáleného pre prírodu Milana Kleina. Stretnutie, ktoré sa nieslo
v znamení hesla Láska – soľ života!,
malo dôstojný ráz. Autorka predstavila vlastnú tvorbu básní a ukážky
kresby Milana Kleina v jej knihách.
Milan Klein, ktorý precestoval
viaceré, aj odľahlé štáty, sa v diskusii podelil s prítomnými o svoje
skúsenosti. V roku 1943 svoju rodinu
ochránil pred odchodom do koncentračného tábora. Stretnutie výrazne
potvrdilo, že knihy sú nádobami ducha, zdrojom poznávania a krásy.
Podnet: zlý stav fontány na Pribišovej ulici
Autor: Ing. Anton Magnus
Prosím, dajte očistiť fontánu na námestí na Dlhých dieloch, vyzerá šeredne.
Ďakujem.
Odpoveď: Fontánu čistia dvakrát týždenne zamestnanci hospodárskej správy,
na základe podnetu ju aj koncom júla dôkladne vyčistili.

RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO – čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov, doprava zabezpečená, tel. 0915 832 186
TEPOVANIE a hĺbkové čistenie nábytku a kobercov. Tel. 0917 565 788
VODOINŠTALATÉR, aj menšie práce. Tel.: 0908 178 851
RokaBike servis bicyklov, H.Meličkovej 11A, Tel.: 0948 626 756
Zodpovedná mladá žena kvalitne uprace vašu domácnosť. Zavolajte na:
0903 647 646.
Ponúkam lekcie NORDIC WALKINGu. 5 /1,5 h vrátane požičania
palíc. Bližšie info www.nw-danka.sk. Tel. 0907 549 896
PREDÁM 3-izb. byt na Baníkovej ul., Karlova Ves, zariadený po rekonštrukcii, cena dohodou, 61 m2, tel. číslo 0904 582 628 kedykoľvek
môžete volať!
SEPTEMBROVÝ KONCERT – Účinkujú: Hudobná skupina Progres
Jozef Opatovský Brodeo, Kedy: 29. septembra (štvrtok), Kde: Dom kultúry
Zrkadlový háj, Bratislava-Petržalka, Vstupné: 10 eur, Predpredaj vstupeniek: Pokladňa DK Lúky, Tel.: 02/638 35 404, Pokladňa Zrkadlový háj, Tel.:
02/682 99 225, 0949 150 500. Tešíme sa na Vás.
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• Hliadka PZ 4. 7. na Ulici Ladislava Sáru obmedzila na osobnej slobode 19-ročného muža, ktorý mal pri sebe igelitové vrecúško s neznámou sušenou rastlinou. Bol podozrivý z prečinu nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok.
• Neznámy páchateľ 6. 7. v Mlynskej doline na parkovisku pred predajňou potravín odcudzil z motorového vozidla cez pootvorené okno
tašku s osobnými vecami, ľadvinku na bicykel, v ktorej sa nachádzali
osobné doklady, finančná hotovosť, bankomatové karty, čím spôsobil
34-ročnému mužovi škodu vo výške 919,399 .
• Vyšetrovateľ obvinil 30- a 32-ročného muža zo zločinu krádeže,
ktorého sa dopustili 19. 7. na Sumbalovej ulici tak, že z podzemného
parkoviska odcudzili zaparkované motorové vozidlo, čím spôsobili
50-ročnej žene škodu krádežou vo výške 7400  a potom sa pokúsili
odcudziť motorové vozidlo Škoda Superb.
• Neznámy páchateľ 30. 7. v Mlynskej doline na cintoríne v Slávičom
údolí odcudzil dámsku kabelku, v ktorej sa nachádzali osobné doklady, mobilný telefón, kľúče od bytu a dioptrické okuliare, čím spôsobil
poškodenej 76-ročnej žene škodu krádežou vo výške 150 .
• Neznámy páchateľ v čase od 30. do 31. 7. na Gabčíkovej ulici rozbil
sklenenú výplň predných pravých dverí motorového vozidla, vnikol
dnu a odcudzil z neho rifľovú bundu a slnečné okuliare, čím spôsobil
62-ročnej žene škodu krádežou 470  a škodu poškodením 500 .
• Hliadka PZ 4. 8. na Botanickej ulici kontrolovala motorové vozidlo,
pričom vyzvala vodiča, aby sa podrobil dychovej skúške, ktorá preukázala hodnotu 0,33 mg/l alkoholu v krvi. 23-ročnému vodičovi bol
zadržaný vodičský preukaz a bola mu zakázaná ďalšia jazda, pretože sa
dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
• Hliadka PZ 13. 8. na Ulici Líščie údolie kontrolovala motocykel,
pričom vyzvala vodiča, aby sa podrobil dychovej skúške, ktorá preukázala hodnotu 0,90 mg/l alkoholu v krvi. 34-ročný vodič bol zaistený
pre podozrenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Harmonogram stretnutí poslancov MiZ
s občanmi v septembri
Poslanci MiZ – miestny úrad
12. 9. 2016 Hanulíková

Poslanci MiZ – Dlhé diely
5. 9. 2016
Rosina

Horecký
26. 9. 2016

Kadnár
Krampl

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

Savčinský
19. 9. 2016

Šíbl
Volková

Dlhé diely,
Denné centrum, Pribišova 6,
17.00 – 18.00 h

Spoločenská kronika

Zosobášili sa
16. 7. 2016
Branislav Hronský – Anna Havlovičová
Jakub Valkovič – Zuzana Olajošová
Rastislav Molnár – Jana Vyšvaderová
6. 8. 2016
Andrej Čavojský – Monika Zahradníčková
Tomáš Boskovič – Zuzana Jančulová
Richard Mihel – Petra Paulovičová
Mário Križan – Nina Sládková
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Majster sveta z Karlovky
Člen karloveského športového klubu WPcomp-bodybuilding Vladimír
Pečeňa obhájil v ťažkej konkurencii
minuloročný titul z Dubaja a stal sa
majstrom sveta v kategórii juniorov
do 23 rokov. Tento titul získal 11.
júna v Budapešti na Majstrovstvách
sveta v naturálnej kulturistike a fitness 2016.
Vladimír Pečeňa súťaží v naturálnej kulturistike od jesene 2013. Je
držiteľom viacerých titulov: majster
Slovenska v kategórii juniorov, maj-

ster Slovenska v kategórii mužov
do 172 cm, získal zlato na medzinárodných majstrovstvách Českej
republiky, zlato na medzinárodných majstrovstvách Maďarska, je
dvojnásobným majstrom Európy,
vicemajstrom sveta v kategórii
zmiešaných párov a dvojnásobným
majstrom sveta v kategórii juniorov.
Vladimír Pečeňa,
predseda
ŠK Wpcomp-bodybuilding

V náročnej súťaži vybojovali pre SR výsledky (zľava) Martina Velecká, Adam
Ábel, Dana Vizárová, Vladimír Pečeňa, Edita Nováková

Karlova Ves pomôže športovcom Jerguš Palaj mládežníckym
dotáciou 35-tisíc eur
majstrom Slovenska
Športové kluby v mestskej časti Bratislava–Karlova Ves dostanú
finančnú výpomoc. Mestská časť
prostredníctvom Karloveského športového klubu (KŠK) rozdelí medzi
miestne športové združenia 35-tisíc
eur. Peniaze môžu športové kluby
použiť na prípravu športovcov, chod
klubu či na prázdninové sústredenia.
O vyčlenení peňazí z rozpočtu KŠK
rozhodli poslanci miestneho zastupiteľstva v Karlovej Vsi. Finančným
príspevkom podporili takmer tisícku
detí zo 14 športových klubov.
„Mestská časť sa týmto spôsobom
rozhodla podporiť športové kluby
pracujúce s karloveskou mládežou.
Myslíme si, že takáto podpora má
svoj význam, lebo športové kluby
v Karlovej Vsi dlhé roky žiadnu priamu finančnú pomoc od samosprávy

nedostali,“ hovorí vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.
Karloveský športový klub rozdeľuje peniaze podľa niekoľkých kritérií.
O výške finančného príspevku
rozhoduje najmä počet registrovaných
športovcov do 18 rokov v športovom
klube či počet trénerov. „V budúcnosti by sme chceli v tomto trende
pokračovať a pri rozdeľovaní financií
budeme prihliadať aj na výsledky
klubov. Najdôležitejšie pre nás je,
aby naše deti v čo najväčšom počte
športovali a aby kluby mali vytvorené
priaznivé podmienky,“ uviedol vedúci
KŠK Juraj Kadnár.
V Karlovej Vsi pôsobí viacero
športových klubov – od futbalistov
a basketbalistov cez pingpongový
klub až po vodákov, cyklistov či akvabely.
-zč-

Vychovávame reprezentantov
MBK Karlovka zažíva reprezentačne bohaté leto. Naši chlapci sa
objavujú na každej súťažnej úrovni.
Účastník najvyššej basketbalovej
súťaže VŠEM vs Karlovka Bratislava
odštartoval v pondelok 8. augusta ostrú prípravu pred ďalšou sezónou. Ani
v treťom ročníku medzi elitou vedenie
klubu neopúšťa jasnú víziu dať priestor mladým slovenským hráčom.
Aj preto sa na prvom tréningu
sezóny objavili Jakub Pasovský a Filip Halmeš. Dvaja členovia slovenskej
reprezentačnej U20 sa dohodli na spolupráci s Karlovkou a pripojili sa tak
k svojim reprezentačným spoluhráčom
Marekovi Mäsiarovi a Davidovi

Abrhámovi, ktorý bol dokonca kapitánom mladých Slovákov. „Každá
reprezentačná nominácia nás veľmi
teší. Aj vo výbere do 18 rokov nastúpili
na majstrovstvách Európy dvaja naši
odchovanci Mikuláš Vitek a Marek
Doležaj, ktorí potiahli tím k postupu
do A-kategórie,“ hovorí PR manažér
karloveského basketbalového klubu
Tomáš Kottra.
Reprezentantov má Karlovka
oveľa viac. S mužskou nomináciou sa
v týchto dňoch pripravuje 21-ročný
rozohrávač Karlovky Dalibor Hlivák,
na majstrovstvách Európy do 16
rokov je jedným z lídrov Juraj Páleník.
„Okrem toho sa naši muži úspešne
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Mimoriadne úspešné leto majú za
sebou cyklisti Kaktus Bike - Teamu
Bratislava. Na mládežníckych majstrovstvách Slovenska získali tri medailové pozície v kategórii mladších
žiakov. Kým väčšina prázdninujúcich
školákov leňošila, mladých cyklistov
čakal vrchol sezóny v podobe domáceho šampionátu. Majstrovský víkend
rozdelený do dvoch dní odštartovala
časovka jednotlivcov na bratislavskej
hrádzi pri čunovskej obrátke. Na
päťkilometrovej trati získal striebro
Tomáš Sivok so stratou necelých
19 sekúnd oproti víťazovi. Dosiahol
priemernú rýchlosť 35,95 km/h.
V prvej desiatke sa objavili ešte
Samuel Novák (4.), ktorému tesne
unikla medaila, Jerguš Palaj (6.)
a Juraj Vrbik (8.). Adam Vrbik, jediné želiezko v ohni Kaktus bajkerov
z kategórie starších žiakov na desaťkilometrovej trati, obsadil v silnej
konkurencii 22. miesto.

V pretekoch s hromadným štartom
čakal na jazdcov 25,5 km dlhý okruh
so štartom a cieľom na Červenom
Kameni. V kategórii mladších žiakov,
ktorí absolvovali okruh jedenkrát, sa
stal majstrom Slovenska člen Kaktus
Bike - Teamu Bratislava Jerguš Palaj.
Na majstrovskom stupni víťazov ho
doplnil tímový kolega Samuel Novák,
ktorý prišiel do cieľa tretí. Dvojnásobnú porciu kilometrov absolvoval starší
žiak Adam Vrbik a s odstupom 6:23
min. obsadil poslednú 34. priečku.
-ab-; Foto: archív Kaktus Bike Team Bratislava

Filip Halmeš a Jakub Pasovský pri podpise zmluvy
zapájajú do reprezentovania krajiny
v 3 x 3 basketbale. Michal Podhorský
bol len kúsok od finále v kvalifikácii
na svetový challenger klubov a Juraj

Krajčír odcestuje začiatkom septembra na majstrovstvá Európy do Rumunska,“ dodáva T. Kottra.
Text a foto: Tomáš Kottra
www.karlovaves.sk
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www.karlovaves.sk
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