KARLOVESKÉ

NOVÉ ŠPORTOVISKÁ

OKRASNÉ ZÁHONY

Karlova Ves buduje nové športoviská.
Viac na s. 4 – 5.

Mnohé karloveské lokality výrazne
opekneli. Viac na s. 8 – 9.

OCENENÝ VEDEC

KARLOVESKÉ HODY

Karlovešťan Pavol Čekan získal štátne
vyznamenanie. Viac na s. 13.

Mali by priniesť Ivana Mládka, Szidi Tobias
aj Fats Jazz Band. Viac na s. 14 – 15.

NOVINY

Oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
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Do školských lavíc v Karlovej Vsi zasadne
228 prvákov

V

novom školskom roku
2021/2022 bude navšte
vovať tri základné školy,
ktorých zriaďovateľom je Kar
lova Ves, 1917 žiakov. V gym
naziálnej zložke Spojenej školy
Tilgnerova 14 bude študovať 400
žiakov, z toho 30 nových študen
tov prvého ročníka bilingválne
ho gymnázia a 30 nových žiakov
prímy osemročného gymnázia.
V školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bra
tislava-Karlova Ves sa bude teda
celkovo tento školský rok učiť
2317 žiakov a študentov. Presné
počty budú známe po 15. sep
tembri.
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„Sme veľmi radi, že deti môžu
konečne riadne nastúpiť do
škôl. Dúfame, že nová generácia
prváčikov už nikdy nezažije tak
drastické obmedzenia výuky, aké
sme museli absolvovať v predchádzajúcom období. Urobíme všetko preto, aby sme deťom poskytli čo
najkvalitnejšie prostredie nielen pre
vzdelávanie ale aj pre mimoškolskú
činnosť. Najlepšou vizitkou pre
naše školy nie sú len rebríčky mera
teľných hodnôt, ale najmä vedomie
rodičov, že deti zverili do dobrých
rúk, kvalitnej a zodpovednej inštitúcii," povedala starostka Dana
Čahojová.
„Na nový školský rok a na návrat

detí do škôl sme sa zodpovedne pripravovali. Počas leta sme v každom
školskom areáli realizovali opravy
a budovali nové ihriská. Urobíme
všetko pre to, aby tento školský rok
prebehol bez väčších obmedzení z
dôvodu koronavírusu a aby plošné
zatváranie škôl nemuselo nastať.
Verím, že nový školský rok u nás
prebehne v poriadku a v zdraví,"
povedal zástupca starostky Karlovej Vsi Branislav Záhradník.
Pre malých prváčikov pripravili základné školy malý darček na
privítanie, a to knihu o Hanke a
Adamovi, ktorú im venovala karloveská samospráva. Predobrazom
knižných hrdinov Hanky a Adama

Prečítajte
si noviny
cez mobil

boli krstniatka spisovateľky Petry
Nagyovej Džerengovej. „V hlave
sa mi zrodil príbeh o dvoch deťoch,
ktoré nemajú doma televízor a preto majú priestor pre všelijaké veselé
šibalstvá. A tak sa v knižke chcú
raz stať horolezcami, inokedy obchodníkmi či chovateľmi zvierat. Je
škoda, že dnešné deti trávia toľko
času sledovaním televízie. Verím,
že prváčikov knižka pobaví a inšpiruje k tomu, aby strávili viac času
s rodičmi a aby sa viac hrali a čítali,“
predstavila hlavných hrdinov svojej knihy Petra Nagyová Džerengová.
-mš-; ilustračné (MiÚ)
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Správy z mestskej časti

September
máj 20212021

Letné opravy zamerané na odstránenie bariér a výtlkov

A

j tohtoročné leto ponúk
lo priestor na širší roz
sah prác v obnove ciest
a chodníkov. Karlova Ves
pokračuje v trende bezbariéro
vosti a odstraňovania obrub
níkov pri vstupoch na chodník.
Ako bolo avizované pred le
tom, jednou z hlavných priorít pri
rekonštrukcií chodníkov je bezbariérovosť. Ľuďom prekážajú
najmä vysoké obrubníky. Toto de
dičstvo z minulosti chce Karlova
Ves postupne odstraňovať a chod-

níky meniť na bezbariérové.
Obyvatelia s pohybovými ťaž
kosťami, alebo rodičia s kočíkmi
prejdú už pohodlnejšie, bezba
riérovo, z chodníka na priechod
pre chodcov na uliciach Jána Stani
slava - Tománkova, Jamnického
- Matejkova, Púpavová - Pustá, Ľ.
Fullu a Borská. Bezbariérový spád
chodníkov vyriešili aj na Pribišovej
a Púpavovej. Vodorovné dopravné
značenie na opravených priechodoch obnovia v závislosti od počasia.

Opravy ciest sa zamerali na
výmenu asfaltu výrazne poškodených úsekov ciest. Tri úseky boli
opravené v Líščom údolí, ďalšie
na ulici Na Riviére, kde obyvatelia
upozorňovali na prepadnuté časti
vozovky. K zaujímavému zisteniu
sa prišlo pri rekonštrukcii prepadnutej cesty na Sološnickej po
prejazde autobusu. Podložie na
tomto mieste bolo vystužené iba
zváranou sieťou, výsledkom bolo
prepadnutie cesty.
Okrem opravy poškodenej časti

chodníka na Beniakovej sa pristúpilo k značnej renovácii chodníka na
Tilgnerovej ul. smerom od prie
chodu pre chodcov ku škole.
Popri chodníkoch a cestách
sa myslelo aj na športovcov
a návštevníkov areálu ZŠ A.
Dubčeka. Odstránili sa nerovnos
ti na prístupových chodníkoch
k ihriskám. Na veľkom asfaltovom
ihrisku boli vyplnené praskliny a
na poškodených častiach ihriska
lokálne položili nový asfalt.
-ab-; Foto: MiÚ
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Proti komárom zasiahnu
aj tabletky

T

rápia vás aj začiatkom sep
tembra komáre v rodinnom
dome alebo na záhrade?
Miestny úrad spustil distribúciu
šumivých tabliet, ktoré môžu
obyvatelia použiť do sudov
v záhradách, ktoré sú často
veľkými liahniskami komárov.
Ak ich nevyužijú tento rok, môžu
tak urobiť v budúcnosti.
Samosprávy reagujú na pre
množené komáre po letných
záplavách na brehoch Moravy
a Dunaja. Do boja proti komárom
sa môžu zapojiť aj obyvatelia ro
dinných domov a majitelia záhrad.
Práve im je určený insekticídny
prípravok Dimilin TB 2. Je určený
na ničenie lariev komárov a múch
v miestach ich liahnutia. V prípade
záujmu si môžete tabletky vyzdvih
núť počas stránkových hodín na
vrátnici miestneho úradu.
Insekticíd vo forme šumivých

tabliet možno aplikovať do stojatých vôd, akými sú priekopy,
kanály, rybníky, kaluže, záhradné jazierka či nádrže s vodou,
prípadne aj drenáže, septiky.
Jedna tableta je vhodná do 8
m3 vody. Účinok prípravku Dimilin
TB 2 sa prejaví do 2 – 4 dní.
Opatrenia proti komárom vykonáva magistrát a Bratislavský
samosprávny kraj. Postreky sa
však nedajú vykonávať v lesných
územiach, ktoré sú domovom via
cerých druhov komárov. Keďže
väčšina rodinných domov v Karlovej Vsi bezprostredne hraničí
s lesom, je aplikácia tabliet do
stojatých vôd efektívnym nástrojom na zabránenie vzniku liahnísk
v blízkosti obydlí.
-mš-; Foto: @SAMPHOTOSTOCK;
apichart

Vyšší výskyt diviakov

P

očas letných mesiacov
zaznamenal
karloveský
miestny úrad viacero pod
netov na zvýšený výskyt di
viakov. Ich pohyb zaznamenali
napríklad na Starých gruntoch či
v Parku SNP v Líščom údolí. Jeden
z poľovníkov tam videl približne
40 diviakov, dokonca i veľkých
samcov a prasnice s malými.
Pre účely zníženia ich stavov
vydáva okresný úrad povolenia
na odlov premnožených diviakov. Poľovníci zabezpečujú odlov
diviačej zvery na nepoľovných
plochách v blízkosti lesa. Vyko-

naním lovu poveril okresný úrad
užívateľa poľovného revíru Lesopark, Mestské lesy v Bratislave.
„Odlov je plánovaný priebežne,
a to až do konca roka. Jeho cieľom
je redukcia nadmerného počtu di
viakov, ktoré spôsobujú škody
najmä majiteľom nehnuteľností
a záhrad. Okrem toho sa týmto
snažíme zabrániť ich prenikaniu na
sídlisko,“ vysvetľuje zástupca riaditeľa Mestských lesov v Bratislave
Marek Páva.
-mš-; Foto: @SAMPHOTOSTOCK;
Jakub Mrocek

ázor
obyvateľov
Martin Stanko Stretol som na Poliankach večer dva dospelé
jedince so 6 mláďatami. Skoro som spadol z bicykla.
Klara Skuleczova Skoro každý večer chodí asi 15-členná skupinka aj s
malými poza dom na Púpavovej a idú smerom ku schodom do parku
SNP, kde majú vodu. Veľakrát v čase, keď je vonku ešte veľa ľudí, či už
rodiny s deťmi, alebo psičkári a pod.

Odborníci radia:

• nevyhadzujte z balkónov žiadne potraviny
• nenechávajte zvyšky potravy v okolí smetných košov
• ak ste na prechádzke so psom, pri strete s diviakmi majte psa na vôdzke
• pri výskyte diviakov v obývanom území volajte mestskú políciu na č. 159
Pri zvýšenom počte môže byť
zver nevyspytateľná.
Preto je dôležitá opatrnosť.

Inzercia

PREDAJ BYTOV

Bývanie
a zážitkové dvory
pre spokojný život
www.ceresne.sk
K ARLOVESKÉ NOVINY

Denisa Kria
+421 918 111 011
kria@itb.sk
Linda Lelovská
+421 905 444 044
lelovska@itb.sk
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Nové športoviská
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máj
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Futbalové ihrisko s novým
povrchom
Po kompletnej výmene umelej
trávy na veľkom ihrisku na Molecovej prichádzajú na rad aj menšie
karloveské ihriská. Populárne
ihrisko na Majerníkovej, kde sa
združujú futbalisti z celých Dlhých
dielov, si už žiadalo renováciu.
Umelá tráva je vo svojej podstate
tiež „kobercom“, ktorý sa opotrebováva podobným spôsobom ako
klasický interiérový koberec. Jeho
vyťaženosťou sa znižuje vlas, čo
spôsobuje jeho trhanie alebo iné
poškodenie.
Nový povrch disponuje 24 mm
vysokým vlasom, ktorý je vyplnený

kremičitým pieskom. Ďalší servis
ihriska zabezpečuje mestská časť
priebežne počas roka. Ide naj
mä o výmenu sietí, mantinelov,
v prípade potreby zváranie
konštrukcie bránok. Pravidelné
kontroly a opravy podstupuje aj
osvetlenie ihriska.
Obľúbené ihrisko slúži bezplatne širokej verejnosti a počas
poobedňajších hodín sa teší takmer každý deň plnej obsadenosti.
Kto sa však nechce spoliehať na
jeho prípadnú dostupnosť a chce
napríklad odohrať zápas v dopredu dohodnutom čase, môže

Počas leta prešlo minifutbalové ihrisko v areáli
ZŠ Alexandra Dubčeka kompletnou výmenou
umelého trávnatého povrchu.

využiť službu rezervácie ihriska. V
prípade záujmu o rezerváciu ihriska na presnú hodinu, stačí kontaktovať správcov na adrese anna.

paucova@karlovaves.sk. Cena re
zervačného poplatku je 15 eur za
90 minút rezervácie.
-ab-; Foto: MiÚ

Nové hokejbalové ihrisko
na Dlhých dieloch
„Verejnosť dlhodobo pociťovala nedostatok kvalitných verej
ných športovísk v Karlovej Vsi.
Každoročne sa snažíme zmierniť
tento hlboký deficit a ponúknuť
ľuďom nové kvalitné priestory
a možnosti určené na pestrejšie
využitie voľného času,“ povedala
starostka Dana Čahojová.
„Po školskom bazéne, novej
lodenici, multifunkčnom ihrisku
a futbalovom ihrisku ide o ďalší
verejný priestor, ktorý sme kom-

plexne obnovili. Nové hokejbalové
ihrisko bude slúžiť hokejbalovej komunite aj všetkým obyvateľom Dlhých dielov," doplnil vicestarosta
Branislav Záhradník.
Hokejbalové ihrisko je vyba
vené časomierou, zastrešenými
striedačkami pre domácich, hostí
i časomerača, nechýbajú ani trestné lavice. V projekte sa ráta aj so
sadovými úpravami existujúcej zelene po obvode ihriska. Finančné
prostriedky vo výške necelých 52

tisíc eur uhradila Karlova
Ves zo svojho rozpočtu.
-ab-; Foto: L. Biznár

Nové ihrisko po jeho dokončení skontrolovala
starostka Dana Čahojová, jej zástupca
Branislav Záhradník a miestny
kontrolór Miloslav Hrádek.

Veľké ihrisko
na Tilgnerovej
„Pokračujeme v revitalizácii
školského areálu v tejto našej naj
väčšej karloveskej škole. Nové veľké
ihrisko postavené na ploche, ktorá
sa dlhé roky nevyužívala, bude
slúžiť nielen pre hodiny telesnej
výchovy, pre mimoškolskú športovú
činnosť detí, ale bude otvorené aj
pre verejnosť. Ide o spoločnú investíciu mestskej časti a hlavného
mesta, za aktívnej účasti školy
a rodičov. Je to výsledok dobrej
spoločnej spolupráce, ktorá, verím,
prinesie výborný výsledok," povedal zástupca starostky Karlovej Vsi
Branislav Záhradník.
Ihrisko s rozmermi 43 x 22
metrov ponúkne priestor pre
www.karlovaves.sk

široké spektrum loptových hier.
Osadené koše potešia streetballistov. Po natiahnutí sietí bude možné
ihrisko rozložiť na dve plochy pre
volejbal. Hádzanárske bránky sa
okrem hádzanej využijú aj pri hraní
malého futbalu. Nerovný trávnatý
povrch v podúrovňovej časti areálu nahradí umelý polyuretánový
povrch. Ide o vodopriepustný viac
účelový umelý povrch.
Po rekonštrukcii starého mantinelového ihriska na ihrisko s
umelou trávou tak pribudne v tej
to škole ďalšia moderná plocha
pre športovanie detí a mládeže.
Pre školu, ktorú navštevuje denne
vyše tisíc žiakov, sú kladené

Areál Spojenej školy na Tilgnerovej opäť ožije.
K menšiemu multifunkčnému ihrisku pribudne
na trávnatej ploche v spodnej časti areálu veľké
ihrisko, určené je predovšetkým pre loptové hry.

zvýšené nároky na športové plochy pre potrebu
výučby telesnej výchovy. Výstavba ihriska na prázdnej ploche poteší okrem školákov aj obyvateľov
priľahlého sídliska, keďže ihrisko

s takýmito možnosťami využitia
v tejto lokalite doteraz chýbalo.
-ab-; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Zoschnutá antuka zmizla,
nahradil ju priestor pre
plážový volejbal
Schátraný priestor po bývalých
antukových tenisových kurtoch
už akútne volal po nájdení ďalšieho využitia. Našlo sa. Výber padol
na ihrisko pre plážový volejbal.
Pieskových plôch pre plážových
volejbalistov v Karlovej Vsi je
pramálo a priestor akurát zodpovedá potrebným parametrom
ihriska tohto typu.
„Je to skvelý šport na aktívne
trávenie voľného času s kamarátmi. Ihrisko ako také má klasické
rozmery 8 x 16 m a je vybavené čia
rami a sieťou. Stĺpy umožňujú na

stavenie siete v akejkoľvek výške, a
tak sa bude dať v priebehu septembra využiť ihrisko okrem volejbalu
na nohejbal či bedminton,“ povedala vedúca referátu správy športových zariadení Anna Paučová.
Pri renovácii ihriska si vyhrnuli rukávy zamestnanci Verejnoprospešných služieb Karlova Ves
(VPS) a ihrisko pripravili svojpomocne. „V rámci všetkých svojich
povinností si našli vo VPS počas leta
čas a kompletne toto športovisko
vybudovali. Vymenili oplotenie,
ošetrili a natreli konštrukciu oplote-

Plážový volejbal v Karlovej Vsi? Doteraz málo
vídaná vec je realitou v areáli ZŠ A. Dubčeka.
Obľúbený letný šport bol navyše vsadený do
priestoru, ktorý bol roky zanedbaný.

nia, odkopali a odviezli zeminu a
nahradili ju pieskom. Podobne nám
pomôžu aj pri obnove basketbalového ihriska v tomto areáli, kde
počas jesene budú vymieňať oplotenie. Idea prevádzky ihriska sa zatiaľ

prikláňa k fungovaniu prostredníctvom hodinových rezervácií cez
e-mail anna.paucova@karlovaves.
sk,“ povedala Anna Paučová.
-ab-; Foto: MiÚ

Na Karloveskej 61
pribudne multifunkčné
ihrisko
„Základná škola na Karloveskej
61 je našou úspešnou školou, o
ktorú rastie záujem rodičov, čo nás
veľmi teší. Popri kvalite pedago
gického procesu, o ktorý sa dobre
stará vedenie školy, sa snažíme ako
zriaďovateľ školy zlepšovať aj podmienky pre športovanie detí, čomu
má prispieť aj nové viacúčelové
ihrisko pre loptové hry, ktoré tento
rok v areáli školy budujeme,“ pove-

dal zástupca starostky Karlovej Vsi
Branislav Záhradník. Pre školákov
a takisto verejnosť sa na tomto
mieste už pripravuje nové ihrisko,
primárne určené pre loptové hry.
Na novom povrchu s rozmermi
26 x 14 metrov vyrastú dva koše na
streetball, ktoré budú inštalované
na jednej z pozdĺžnych strán ihriska. Na mieste pôvodných košov
pribudnú futbalové bránky. Ihrisko

Veľký balík výstavby a renovácií v karloveských
športových areáloch zahŕňa aj multifunkčné ihrisko na Karloveskej 61. V zadnej časti školského
dvora nahradí existujúce ihrisko nové športovisko.

doplní oplotenie s výškou 3 metre,
čo je aj vzhľadom na priľahlú budo
vu školy, takpovediac, nutnosťou.

Športovcom z okolia by malo byť
ihrisko k dispozícii už začiatkom
jesene.
-ab-; Foto: MiÚ

Karlova Ves buduje pre
deti nové dopravné ihrisko
„Osvojenie správania sa na chodníku alebo v premávke, či už ako
chodec, cyklista alebo kolebežkár,
patrí k základným zručnostiam detí
už v predškolskom veku. Za praktickou dopravnou výchovou, ktorá
zvyšuje celkovú bezpečnosť cestnej premávky, už nebudú musieť
karloveské deti cestovať do iných
mestských častí. Veľké asfaltové
ihrisko v Základnej škole na Karloveskej 61 prešlo počas letných
prázdnin výraznou premenou
a zmenilo sa na moderné dopravné
ihrisko,“ povedal vicestarosta
Karlovej Vsi Branislav Záhradník.
Slávnostné otvorenie dopravného
ihriska by sa malo uskutočniť
K ARLOVESKÉ NOVINY

medzi 11. – 18. septembrom,
o čom bude verejnosť z okolitých
bytových domov informovaná
prostredníctvom letákov.
Pôvodný asfaltový povrch bol
vo veľmi zlom technickom stave.
Vzhľadom na rozsah trhlín a nerovností boli jeho lokálne opravy
technicky nemožné. „Preto sme sa
rozhodli, že iba kompletná výmena
asfaltového krytu je riešením s dlh
šou životnosťou. Zároveň sme mysleli aj na bezpečnosť detí a spádovanie plochy tak, aby po daždi voda
na ihrisku nestála. Starý asfalt bol
odstránený po betónový podklad.
Nové vrstvy až po finálny povrch
z asfaltobetónu bol realizovaný z

Nový asfaltový povrch s rozmermi 46 x 26 metrov
ponúka bohatý priestor pre inštaláciu dôležitých
dopravných značiek a svetelnej signalizácie.

materiálov a technológiami na modernej úrovni pomocou finišéru,“ informoval vedúci
referátu investícií Allan Bánik.
Dopravné ihrisko bude slúžiť žiakom nielen počas školského vyučovania. Privítajú ho iste aj rodičia,
ktorí chcú rozvíjať schopnosti svo-

jich detí orientovať sa v cestnej
premávke. Dopravné ihriská tohto
charakteru v minulosti fungovali
v každom meste, no od 90. rokov
postupne zanikali.
-ab-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Školská plaváreň je opäť otvorená

D

obrá správa pre plavcov.
S príchodom chladnejšie
ho počasia sa môžu pre
sunúť z exteriérových vôd opäť
do krytého bazéna v ZŠ A. Dubče
ka. Otváracie hodiny sa nemenia
a ostávajú v čase 6.00 h – 22.00 h
počas celého týždňa.
„Počas pracovných dní školského
roka, pokiaľ nám to opatrenia
dovolia, je plaváreň vyhradená
v čase 8.00 h – 14.00 h pre školy.
V ostatných časoch sa dajú prenajať
jednotlivé dráhy, resp. je plaváreň
otvorená verejnosti. Rozvrh aktualizujeme každý týždeň na našej
webovej stránke www.plavarenmajernikova.sk. Aktuálne nám posielali prihlášky žiaci zo ZŠ A. Dubčeka a
SŠ sv. Františka z Assisi. S viacerými
školami sme v kontakte a veríme,

že sa pripoja k našim plaveckým
kurzom pre školy. Súbežne prejavilo záujem u nás plávať 11 športových klubov,“ opísala aktuálny
záujem o bazén vedúca referátu
správy športových zariadení Anna
Paučová.
Pred samotným spustením
prevádzky bolo potrebné bazény
znova napustiť, s čím súviselo aj
chemické čistenie a stabilizácia
nerezových bazénov, upratovanie
a dezinfekcia priestorov, spustenie všetkých technológií, stabilizácia hodnôt bazénových vôd,
analýza vzoriek bazénových vôd
akreditovaným laboratóriom.
Novinkou sú permanentky
„Od septembra zavedieme permanentky. Počas jesene spustíme
aquafitness a floatfit. Ostatné

Karlovešťania môžu od 1. septembra opäť využívať školskú plaváreň.

aktivity ako paddleboard joga a
plávanie s bábätkami následne
potom v neskoršom období. Intenzívne pracujeme aj na tom, aby
sa dalo na našej plavárni už od sep-

tembra platiť nielen v hotovosti, ale
aj kartou,“ zosumarizovala Anna
Paučová.
-ab-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Rozbiehajú sa práce na rekonštrukcii
ihriska na Adámiho

O

čakávaná kompletná re
konštrukcia obľúbeného
a najväčšieho detského
ihriska v Karlovej Vsi na Adámi
ho ulici sa začína. Počas sep
tembra by tam mali uskutočniť
búracie a výkopové práce. Vtedy
bude ihrisko kompletne uza
tvorené. Po ich skončení začne
ihrisko počas októbra získavať
novú tvár. Ak pôjdu práce podľa
harmonogramu a nenastanú
nepredvídané okolnosti, nové
ihrisko s hracími prvkami aj pre
hendikepované deti by mali dať
späť do užívania karloveským
deťom najneskôr v polovici no
vembra.
„Vysúťažený dodávateľ prác musí
najprv vytýčiť a zamerať stavbu.
Nasledovať budú búracie a výko

pové práce a odvoz zeminy na
skládku. To by malo trvať tri týždne,
pričom v tomto období je potrebné
rátať aj so zvýšenou prašnosťou
v dôsledku charakteru vykonávaných prác,“ informuje Halina
Trubínyiová z referátu životného
prostredia.
Koncom septembra by mali
nasledovať betonárske práce na
obrubníkoch a základoch pre hracie prvky, pieskovisko a ďalšie
hracie zóny nového ihriska či jeho
mobiliár. Potom bude potrebné počkať týždeň na vytvrdnutie
betónu, po ktorom budú môcť
práce pokračovať navážaním
a zhutnením sypkých materiálov,
ako aj ukotvením jednotlivých
prvkov na betónový podklad.
Približne v polovici októbra

začnú s kladením špeciálneho povrchu z EPDM materiálu,
úpravou okolia, vysiatím trávnika
a mulčovaním chodníka, maľovaním a ďalšími dokončovacími
prácami. Pred odovzdaním ihriska

do užívania bude potrebné vykonať záťažové testy. Počas prác
bude celý priestor ihriska ohradený tak, aby sa predišlo prípadnému úrazu na stavenisku.
-mš-; Foto: MiÚ

Počas realizácie budú musieť mamičky s deťmi využívať ihriská v okolí.

Listáreň

Niekto nám na Dlhých Dieloch na Ľudovíta Fullu takto spílil konáre
stromu. Nebudem to ani komentovať, ale chcel by som požiadať o nápravu
a odviezť tie napoly spílene konáre. Ďakujem.
Roman Lazar
Odpoveď:
Na danú drevinu bol vykonaný štátny dozor odborným zamestnancom miestneho úradu a bolo podané trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa. Keďže sa vec prešetruje ako porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny, musela spílená drevina ostať v takomto stave až do ukončenia
šetrenia zo strany štátneho dozoru a polície. Po jeho ukončení bude drevina odstránená zo svojho stanovišťa. Pozemky patria mestu, ktoré bolo o
štátnom dozore informované. Žiadame obyvateľov o trpezlivosť, kým sa
daná vec neprešetrí. Referát životného prostredia.
Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Vybudovanie
chodníka
a osvetlenia
na Starých
gruntoch je
pre mesto
prioritou

Z

dá sa, že chýbajúci chod
ník a verejné osvetlenie
na frekventovanej ulici sa
stane realitou počas budúce
ho roka. Naznačuje to vyjadre
nie hovorkyne hlavného mes
ta Kataríny Rajčanovej, podľa
ktorej je vybudovanie chodníka
pre hlavné mesto prioritou v
budúcom roku. Potom mesto
dobuduje aj verejné osvetlenie.
Na problém chýbajúceho chod-

S pribúdajúcou výstavbou v okolí tejto ulice sa zároveň zvyšuje pohyb automobilov i chodcov po tejto ceste.

níka i nedostatočného osvetlenia
tejto komunikácie upozorňuje vedenie karloveskej samosprávy už
niekoľko rokov. Komunikácia na
ulici Staré grunty je totiž v majetku i správe hlavného mesta, ktoré
zodpovedá nielen za jej súčasný

stav, ale i za výstavbu chýbajúceho
chodníka i verejného osvetlenia.
Najmä v jesennom a zimnom
období prináša pohyb chodcov
po tejto neosvetlenej komunikácii
nejednu kolíznu situáciu pri stretnutí s prechádzajúcimi vozidla-

mi. Pred vypuknutím pandémie
hlavné mesto avizovalo začiatok
prác, nová situácia však realizáciu
stavby odsunula na neskorší termín.
-mš-; Foto: MiÚ

Cyklotrasa v zátoke?
Zámer momentálne zamrzol na univerzite

A

kademici z Univerzity
Komenského by mohli
pohnúť procesom zámeru
výstavby cyklotrasy už na svo
jom októbrovom zasadnutí. Či
bude zámena pozemkov univer
zity s magistrátom na programe
rokovania zasadnutia akademic
kého senátu, však ešte nie je
isté.
Niekoľkokrát avizovaný zámer
výstavby prepojenia nábrežia
s karloveským ramenom zatiaľ
dostáva na frak zdĺhavým schvaľovacím procesom. Podľa informácií
z magistrátu žiadosť o zámenu
pozemkov predložili univerzite už
v marci. Jej akademický senát však
zatiaľ o tomto návrhu nerokoval.
Od začiatku marca pritom zasadal
už päťkrát. Ak sú však informácie
z oboch strán pravdivé, mohla byť
zámena pozemkov prerokovaná
v senáte na riadnom zasadnutí
v máji alebo v júni. No o zámene sa
ešte nerokovalo.
K ARLOVESKÉ NOVINY

Kým magistrát má za sebou už
aj geodetické zameranie, akade
mický senát vo svojich štruktúrach
stále otáľa s prerokovaním zámeru. Či bude predmetom rokovania
na jeho najbližšom zasadnutí, to
nám jeho tajomník ešte nevedel
potvrdiť. „Uzávierka na doručovanie materiálov na prerokovanie a
schválenie v akademickom senáte
je v lehote približne tri týždne pred
jeho zasadnutím. Na konci septembra bude možno zaradený do programu aj návrh zámeny pozemkov.
O majetkových záležitostiach Univerzity Komenského, ako napríklad
nadobudnutie majetku nad určitú
hodnotu alebo zriadenie hmotného
bremena, rozhoduje okrem akademického senátu aj správna rada
univerzity,“ opísal administratívny
postup Univerzity Komenského
Dominik Blanár.
Informácie z univerzity na
značujú, že tento rok sa výstavbu
s najväčšou pravdepodobnosťou

Pozemky pod plánovanou stavbou vlastní Univerzita Komenského v Bratislave.

nepodarí zrealizovať. Ak sa k tomu
pripočíta schvaľovanie zámeru
v mestskom zastupiteľstve a ďalšie
stavebné povolenia, pôsobí ako
optimistická predstava leto 2022.
Mesto chce vybudovať asi 450
metrov dlhú cyklotrasu, ktorá by

spojila karloveské rameno s dunaj
ským nábrežím. Intenzívnejší kontakt s univerzitou nadviazalo už v
októbri 2020, s cieľom dohodnúť
sa na zámene pozemkov.
-ab-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Viaceré miesta v Karlovej Vsi opekneli
vďaka novej výsadbe

C

estné ostrovčeky, staré betónové kvetináče, kvetináče na
okrajoch fontán, parky, nanovo osadené okrasné kvetináče a
iné miesta po celej Karlovej Vsi. Tam všade pribudli okrasné
záhony z bohato kvitnúcich prevažne medonosných trvaliek ale i
z tulipánov, narcisov či okrasných tráv, kríkov a stromov. To všet
ko vďaka ľuďom, ktorí robia odbornú prácu. Reč je o pracovníčkach
referátu životného prostredia miestneho úradu. So sadením kvetov,
nosením hliny, drevín, rekonštrukciou cestných ostrovčekov či budo
vaním záhonov im pomáhajú zamestnanci z karloveských verejno
prospešných služieb (VPS).
„Napriek vytrvalej snahe našich pracovníkov a nezištnej pomoci aktívnych obyvateľov, je stále veľa miest, ktoré pôsobia smutne a zanedbane.
Z roka na rok však pribúda utešených záhradníckych úprav, ktoré sú síce
náročnejšie na údržbu, ale pohladia dušu a to je vzácne, lebo nielen chle-

bom sme živí. Som presvedčená, že tak ako kultivujeme prostredie, tak aj
prostredie, kde žijeme, môže spätne kultivovať naše správanie a náš vzťah
k nemu. Nesmieme sa dať odradiť rôznymi prekážkami ani zdĺhavosťou
tohto procesu. Žiť krajšie chce predsa každý," poznamenala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
„Veľmi sa tešíme, že tvoríme takéto pekné veci v Karlovej Vsi. Najväčšie
zadosťučinenie máme, keď vidíme na jar a v lete kvitnúť všetku tú krásu,
ktorú sme sadili vlastnými rukami. Samozrejme, nešlo by to bez pravidelnej
údržby o vysadené rastliny, ktorú zabezpečujeme samy s pomocou brigádničiek a kolegov z VPS. Tí nám pomáhajú s pravidelným polievaním, aby
sme udržali zeleň na slnkom exponovaných miestach,“ povedala o práci
svojich kolegýň a kolegov vedúca referátu životného prostredia miestneho úradu Lucia Brezovská.
		
-mš-; Foto: MiÚ

Námestie pred ZŠ Majerníkova 62
Okrasné záhony z trvaliek, kvitnúce na ružovo, žlto, fialovo. Kvetiny
sú medonosné, bohato kvitnúce. Trvalky sú doplnené okrasnými trávami, ktoré budú výrazným doplnkom školského námestia. Vysadili tam
aj nové stromy. Je to šesť hrabov a tri pagaštany, ktorých koruny by v
dospelosti mali dosiahnuť výšku 15 až 20 metrov.

Hríbiková fontána pri KCK
Trvalky tvoria bohato kvitnúce fialové levandule, doplnené vyššími
okrasnými trávami. Na jar fontána kvitla vysadenými cibuľami rôznofarebných tulipánov. Zo svahov popri schodisku bola odstránená prestarnutá
suchá borievka, ktorá predstavovala útočisko pre hlodavce. Svah bol
vysiaty trávovým semenom.

Živý plot Púpavová

Živý plot pozostáva zo stálo zeleného vavrínovca, ktorý postupne rastie. Má zabezpečovať deliacu bariéru medzi autami a bytovým domom
a brániť osvetľovaniu okien autami.
www.karlovaves.sk

Pešia zóna Pribišova

Vysadená zeleň pozostáva z kvitnúcich okrasných tráv a zo stromov,
ktoré v budúcnosti majú pomôcť pritieniť detské ihrisko. Vysadený tu
bol javor s výraznými bielozelenými listami. Svahy boli osadené bohato
kvitnúcou bielou tavoľou, modro kvitnúcim bradavcom a stálozeleným
vavrínovcom.
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Cestný trojuholník
Adámiho/Nábělkova
Cestný trojuholník zrekonštruovali po náraze nákladného
auta pri rekonštrukcii karloveskej magistrály. Trojuholník je
vysadený bohato kvitnúcim rebríčkom žltej farby, fialovým
železníkom a levanduľami v dvoch kultivaroch.

Cestný trojuholník Nad lúčkami
Pravidelne ho udržiavajú a dosádzajú novými trvalkami, aby
bohato kvitol. Ľaliovky dopĺňa počas neskorej jari veternica,
santolínka, v lete krásnoočko, strieborný čistec, okrasné
trávy. Skoro na jar tu kvitnú tulipány, narcisy a okrasné
cesnaky.

Cestný trojuholník Sekulská
Bohato žlto kvitnúcu kokardu doplnili okrasnými trávami, žltozeleným nízkym tavoľníkom, ktorý kvitne na ružovo. Doplnili
aj levandule a v septembri dosadia ešte trojfarebnú šalviu.
Trojuholník je doplnený skalami z devínskeho kameňolomu.

Park Borská
Okrasné záhony pozostávajú z trvaliek, kvitnúcich na ružovo, žlto, fialovo. Kvetiny sú medonosné, bohato kvitnúce.

Prechod Kresánkova – park Kaskády

Boli tu osadené okrasné kvetináče, lavičky a okrasné veľkorozmerné drevené hranty s výsadbou. Tá pozostáva z popínavého paviniča, ktorý by
mal pokryť a zazelenať stĺpy a múry tohto prázdneho kútu. Doplnené sú okrasnými trávami a strieborným čistcom-trvalkou. Posedenie je v blízkosti ordinácie detskej lekárky. Rodičia si tak môžu pri čakaní na návštevu lekárky sadnúť aj vonku.
K ARLOVESKÉ NOVINY

www.karlovaves.sk
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Karlovešťania môžu
rozhodnúť o využití
časti rozpočtu

S

tane sa tak v priebehu
jesene tohto roka, keď
participatívny
rozpočet
(PARTeR) a jeho pravidlá pripraví
miestny úrad v diskusii s oby
vateľmi a následne ho schvália
miestni poslanci. Jeho prostred
níctvom bude verejnosť rozho
dovať, ako bude vynaložená časť
rozpočtu mestskej časti v rámci
jedného kalendárneho roka. V
pilotnom ročníku PARTeR budú
občania rozhodovať v kategórii
„občianske projekty“.
„Náš participatívny rozpočet sme
pomenovali PARTeR. Za týmto názvom sa skrýva mestský priestor,
ktorý vnímame pri bežnom pohľade,
keď ideme ulicou, námestím, parkom. PARTeR je akási verejná
spoločenská miestnosť, alebo možno až spoločná obývačka. A presne
o kvalitu tohto priestoru pôjde, či už
formou drobných úprav, alebo jeho
oživenia,“ vysvetľuje iniciátorka zavedenia participatívneho rozpočtu
PARTeR poslankyňa miestneho
zastupiteľstva Anna Zemanová.
Navrhovateľ sa musí do pro
jektu zapojiť
Participatívny rozpočet bol
úspešne zavedený v mnohých
mestách a mestských častiach.
„V pilotnom ročníku 2021/2022
sa chceme zamerať na finančne
menej náročnú, ale občanov akti
vizujúcejšiu kategóriu občianskych
projektov. Obyvatelia Karlovej Vsi,

či už jednotlivci alebo skupiny, budú
môcť ponúknuť návrhy, ktorými
by radi skvalitnili verejný priestor
v Karlovej Vsi. Dôležitou súčasťou
podávaných nápadov bude aktívne dobrovoľnícke zapojenie
predkladateľa,“ pokračuje Anna
Zemanová.
Ako ďalej upozorňuje, už v
čase schvaľovania všeobecne
záväzného nariadenia mestskej
časti o podmienkach poskytovania
dotácií panoval názor, že by bolo
vhodné pripraviť mechanizmus,
ktorý by umožňoval podporovať aj
aktivity občanov, nepodnikateľov
a neregistrované skupiny obyvateľov, na ktorých sa všeobecne
záväzné nariadenie nevzťahuje.
V rámci prípravy pilotného
ročníka projektu „PARTeR“ už
prebehli prvé kroky. V júni predstavili zámer a prijali uznesenia o
príprave pravidiel participatívneho rozpočtu Karlovej Vsi. Na ich
príprave sa pracovalo v priebehu
leta a v septembri by mali byť prerokované a schválené miestnym
zastupiteľstvom.
Jesenné stretnutia s oby
vateľmi
Rovnako už septembri sa usku
toční
1. verejné informačné
stretnutie s aktívnymi občanmi,
kde sa budú navrhovať pravidlá
participatívneho rozpočtu a maxi
málna výška sumy určená na jeden
občiansky projekt.

Občania sa vďaka participatívnemu rozpočtu môžu aktívne zapojiť do
verejného života a tvoriť podobu Karlovej Vsi.

Po výzve by už v novembri 2021
mohli Karlovešťania prichádzať so
svojimi nápadmi a podávať svoje projekty. Občianske projekty
bude potrebné na prelome rokov
spracovať, prebehne kontrola
a vyhodnotenie nápadov. Miestny
úrad pripraví hlasovanie občanov
a následne zabezpečí prezentáciu
víťazných projektov formou verej
ných stretnutí. S víťaznými „par-

ázor
poslancov
Martin Vician (SPOLU občianska demokracia)
Participatívny
rozpočet
je jeden z najobľúbenejších nástrojov zapojenia sa aktívnych občanov
s vlastnými nápadmi podporujúcimi
vlastnú komunitu. Verejnosť má tak
možnosť zapojenia sa do tvorby rozpočtu mestskej časti, ale aj aktívne
sa podieľať na realizácii schváleného
nápadu. Otvárajú sa ďalšie možnosti
tematických verejných diskusií a tým je
samospráva bližšie k občanom.

ticipientami“ pripraví príslušné
zmluvy vo februári 2022. Realizácia víťazných projektov by mohla
prebehnúť v mesiacoch február –
november 2022.
Celý proces by mal vyvrcholiť
v decembri budúceho roka vyhodnotením pilotného ročníka participatívneho rozpočtu PARTeR.
-mš-; Foto: Foto: ilustračné (MiÚ)

Branislav Záhradník
(nezávislý)
Prostredníctvom
participatívneho
rozpočtu
chceme viac zapojiť verejnosť do
rozhodovania o využívaní finančných
prostriedkov. Verím, že občania túto
možnosť aktívnej správy vecí verejných
využijú a podarí sa nám nájsť a podporiť živé a zaujímavé komunitné akti
vity, ktoré pomôžu zlepšiť život v našej
mestskej časti.

Richard Savčinský
(nezávislý)
Plne podporujem zavedenie
participatívneho rozpočtu, ktorý predstavuje efektívny
demokratický nástroj umožňujúci občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania
o prerozdelení časti verejných zdrojov. Otvára sa nám nový typ verejnej diskusie medzi občanmi a samosprávou nielen o realizácii konkrétnych intervencií
(navrhnutých projektoch), ktoré iniciovali občania, ale najmä o budúcej vízii a
podobe Karlovej Vsi tak, ako ju vidia jej obyvatelia.

Karlova Ves podporí rodičov prvákov

S

te rodič a vaše dieťa na
stúpilo na povinnú školskú
dochádzku? Vedzte, že
Karlova Ves začala od septem
bra poskytovať nový príspevok.
Rodičom prvákov pomôže pri
nákupe školskej tašky či písacích
potrieb.
„Sme radi, že sa nám podarilo v
rozpočte nájsť prostriedky na podporu rodín s prváčikmi. September
je pre rodičov z hľadiska financovania neraz najťažším mesiacom v
roku,“ vysvetlila dôvody poskytowww.karlovaves.sk

vania príspevku starostka Karlovej
Vsi Dana Čahojová.
Žiadosť je potrebné vyplniť
pri nástupe dieťaťa na povinnú
školskú dochádzku a podať v období od začiatku školského roka
do konca kalendárneho roka,
v ktorom dieťa nastúpilo na povinnú školskú dochádzku.
V prípade záujmu alebo otázok,
ktoré sa týkajú jednorazových finančných príspevkov, kontaktujte
oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu na telefónnom čísle

02 707 11 291, alebo e-mailom na
adrese socialne@karlovaves.sk
-bh-; Foto: ilustračné (MiÚ)

O príspevok pre prvákov vo výške 30
eur môžu požiadať rodičia na základe
rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí
dieťaťa do základnej školy.

K ARLOVESKÉ NOVINY

Budúce rozhodnutia samosprávy
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Viacerí rodičia nahlásili
deti do letných škôlok,
no deti neprišli

A

j toto leto sa potvrdilo,
že letná prevádzka ma
terských škôl je pre ria
diteľky neriešiteľným rébusom.
Absencia tretiny nahlásených
detí je štandardom, ktorý zby
točne vyťažuje pedagogických
zamestnancov. Tí by si napríklad
mohli čerpať dovolenku.
Pre uvedenie do problematiky
stačí uviesť krátky príklad. Rodičia
dostanú na jar možnosť nahlásiť
dochádzku svojich detí do materských škôl počas letných mesiacov. Rodičia nezaváhajú, deti
prihlásia, ale akonáhle príde leto,
deti sa v škôlke neobjavia. Hoci
rodič nenastúpenie dieťaťa do
škôlky ospravedlní, spôsobuje riaditeľkám nemalé komplikácie.
Ak riaditeľka dostane zoznam
napríklad so 60 deťmi, musí zabezpečiť personál pre 60 detí. Ide nie
len o pedagógov, ale aj personál

kuchyne, upratovanie, prípadne
iné služby. Výpadok pár percent
detí je akceptovateľný. Ak však
pravidelne absentuje až tretina
a v niektorých škôlkach takmer až
polovica nahlásených detí, niečo
nie je v poriadku.
Hlavu v smútku majú v tejto
situácii predovšetkým riaditeľky
dotknutých materských škôl. Aktuálne nastavené pravidlá nevidia
ako efektívne. Bez ich zmeny ani
neočakávajú v budúcnosti zlepšenie situácie.
Zabezpečenie komfortu pre
rodičov je jedna vec. Druhou ostáva nastavenie personálu a čerpanie dovoleniek zamestnancov
materských škôl. Aj oni majú svoje
rodiny a chcú s nimi stráviť leto. Ich
prítomnosť v práci, keď v nej nie
sú potrební, je mrhanie energiou
a ich časom.
„Ak sa zníži počet detí, triedy

Stratené veci
môžete doniesť na
vrátnicu miestneho
úradu

V

eľká hromada kľúčov
s najrôznejšími príveska
mi i bez nich, mobilný
telefón či skladací dáždnik. To
a ešte všeličo iné opatrujú na
vrátnici miestneho úradu na
Nám. sv. Františka 8 v škatuli
strát a nálezov. Všetky tieto veci
stratili svojich majiteľov v okolí
budovy miestneho úradu, ale i na
vzdialenejších miestach. Prinies
li ich sem ochotní ľudia.
„Už dlhší čas nám sem obyvatelia
nosia veci, ktoré našli či už v okolí,
alebo inde v Karlovej Vsi s tým, že sa
hádam ohlási ich majiteľ. Rozhodli
sme sa preto, že ich dočasne uschováme. Zaiste niektorému z majiteľov
napadne sa tu zastaviť a opýtať, či
sa náhodou ten ich kľúč nenašiel
a či ho niekto nepriniesol práve
k nám,“ hovorí o vzniku improvizovaných strát a nálezov miestneho
www.karlovaves.sk

úradu Štefánia Koubeková z Centra služieb občanom.
O tom, že žijú medzi nami čestní
ľudia, svedčí prípad z augusta, keď
niekto stratil peňaženku v okolí
Nám. sv. Františka a poctivý nálezca ju odovzdal v neďalekej lekárni
Karlovka. Majiteľ alebo majiteľka
sa však dodnes neozval.
Ak teda nájdete na ulici stratené
veci, ktoré by ich majiteľ mohol potrebovať, zastavte sa v pracovnom
čase miestneho úradu na vrátnici a odovzdajte ich tam. A pokiaľ
patríte medzi tých, ktorí takúto
vec stratili a márne ste ju hľadali,
skúste sa spýtať, či ju tam nemajú
v dočasnej úschove.
-mš-; Foto: MiÚ

zlučujeme tak, aby si ďalší zamestnanci mohli čerpať dovolenky.
Pokiaľ ide o nepedagogických
zamestnancov, tí vykonávajú v
čase letných prázdnin veľké upratovanie v priestoroch, kde sa deti
nenachádzajú. Takže o nevyužití
zamestnancov sa v takomto prípade
hovoriť nedá. Všetko je to len o tom,
že musíme aktuálne riešiť daný stav
a prispôsobiť počet zamestnancov
počtu detí. A to aj robíme,“ vidí
problematiku riaditeľka MŠ Majerníkova 11 Iveta Ryzá.
„Je to o zodpovednosti ľudí.
Snažím sa s rodičmi komunikovať

a vysvetľovať im, prečo sa nemajú hlásiť len tak, ako sa hovorí pre
istotu. Počas letnej prevádzky by
nemuseli do škôlky chodiť ani deti
rodičov, ktorí sú doma, nepracujú,
sú na rodičovskej dovolenke. Mám
pocit, že práve tu je problém, pretože sú doma, a riešia to možno
spôsobom: chcelo sa nám ráno
vstať, tak sme tu – nechcelo sa nám
ráno vstávať, tak sme do škôlky
neprišli,“ zhodnotila aktuálny stav
riaditeľka MŠ L. Sáru Martina Horváthová.
-ab-; Foto: ilustračné (MiÚ)
Inzercia

Materské školy na uliciach
Adámiho, Kolískova, Borská, L. Sáru
hľadajú pani učiteľky.
Info: 02 707 11 221.
Základná škola A. Dubčeka na Majerníkovej 62
hľadá do školskej kuchyne nových zamestnancov. V prípade záujmu kontaktujte vedúcu
školskej jedálne na tel. č. 02 654 28 301,
alebo e-mailom: magda.skerkova@gmail.com

Nájdené veci sú uložené
v tejto škatuli na vrátnici
miestneho úradu.
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Prezidentka ocenila prácu
Pavla Čekana vysokým
štátnym vyznamenaním

P

rezidentka Slovenskej re
publiky Zuzana Čaputová
udelila v nedeľu 27. júna
štátne vyznamenania 24 osob
nostiam spoločenského života.
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za
mimoriadne zásluhy v oblasti
vedy, najmä v oblasti vývoja a
výroby testov na vírus SARSCoV-2 udelila vedcovi a oby
vateľovi Karlovej Vsi Pavlovi
Čekanovi.
„Je to pre mňa obrovská česť
a pocta byť v tejto výnimočnej
spoločnosti vyznamenaných, závä
zok, zadosťučinenie, energia do
ďalšej práce, ale aj obrovská vďaka od všetkých ľudí na Slovensku,
vrátane pani prezidentky. Štátne
vyznamenanie vyznieva, akoby som
v živote toho urobil už veľa. Ale ja
mám stále pocit, že som len na za
čiatku. Budem sa snažiť urobiť toho

v živote ešte oveľa viac, pre Slo
vensko, pre spoločnosť, pre pacientov, vedcov, študentov, pre moju
firmu, pre moju rodinu. Obrovská
vďaka patrí mojej rodine, môjmu
super tímu, kamarátom a pande
mickým súputníkom z Veda pomáha
– Covid-19, vedcom z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie
vied, vedcom z Vedeckého parku
Univerzity Komenského v Bratislave
a mnohým ďalším,“ vyjadril svoje pocity po udelení vysokého
štátneho vyznamenania pre Karloveské noviny Pavol Čekan.
Slávnostná ceremónia, ktorá
sa tradične koná pri príležitosti
výročia vzniku Slovenskej republiky, sa tento rok pre pandémiu
nemohla uskutočniť v januárovom
termíne. Prezidentka vo svojom
príhovore uviedla, že uplynulý rok
skúšal našu odolnosť, limity, ľud-

Prezidentka ocenila prácu Pavla Čekana Radom Ľudovíta Štúra II. triedy.

skosť a osobnú skúsenosť s tým,
ako byť sám v turbulentnom svete,
v situácii, keď v zdraví prežiť je nad
možnosti jednotlivca. „S napätím a
túžbou sme čakali na úspechy vedcov a lekárov, lebo od toho záviselo
naše prežitie. Našim kontaktom s
blízkymi boli obrazovky počítačov a
vo chvíľach samoty boli našimi naj
bližšími spoločníkmi filmy, hudba a
knihy. V nich sme hľadali krásu, oni
nám pomáhali dotknúť sa našich
najhlbších emócií. Uvedomovali

sme si, aké ťažké je byť hercom,
vizuálnym umelcom, hudobníkom,
či športovcom bez publika, lebo aj
nám samým chýbal bezprostredný zážitok byť v spoločnosti iných.
Mnohí z nás si vtedy uvedomili, aká
náročná je napríklad rola učiteľa,
lebo sami sa nimi na dlhé mesiace
museli stať,“ povedala vo svojom
príhovore prezidentka SR Zuzana
Čaputová.
-mš-; Foto: prezident.sk

Inzercia

Pýtame sa za vás:
Prečo sa máme dať
zaočkovať proti COVID-19,
keď sme zdraví?
Vedomé šírenie negatív a dezin
formácií spojených s vakcináciou
proti COVID-19 vyvoláva veľké
zneistenie nielen v našej spoločnosti.
I napriek vysokému podielu zaočko
vaných je potrebné aj v Bratislavskom
kraji mieru zaočkovanosti zvýšiť.
O tom, že momentálne nemáme lep
šie riešenie, sa s vicežupanom BSK
za oblasť zdravotníctva, MUDr. Jura
jom Štekláčom, rozprávala pani Zita
Furková:
„Spoločnosť by mala porozumieť
tomu, že očkovanie nie je absolútne,
ale v tejto dobe jediné zásadné
riešenie. Váhajúcim obyvateľom
Bratislavského kraja z môjho pohľadu nepomôže iba zistenie, či vírus
vznikol vo voľnej prírode, alebo bol
podľa mnohých cielene umelo vyrobený. Po skúsenostiach z ostatného
K ARLOVESKÉ NOVINY

obdobia, keď z dôvodu pandémie
už doslova kolaboval náš systém
zdravotníctva, sa musíme zameria
vať hlavne na prevenciu a riešenia.
Keďže výsledok pôsobenia vírusu je
taký, aký je, z pohľadu medicíny nám
preto ako jediné relevantné zostalo
očkovanie. Mnohí ľudia pandémiu
buď podceňujú, alebo sa spoliehajú
na faktor šťastia. V každom prípade,
aj keď je človek zdravý, zdravo žije
a dodržiava pandemické opatrenia,
to ešte stále neznamená, že práve
uňho nemôže mať COVID-19 vážny
priebeh. My o víruse vieme pomerne
dosť, ale nevieme všetko. Vírus sa
správa doslova nevyspytateľne. Na
sto percent nie je isté, kto bude mať
ľahký a kto ťažký priebeh s následkami. A navyše, paradoxne, mnohí
ľudia, ktorí mali priebeh ochorenia

Zita Furková v rozhovore s Jurajom Štekláčom.
ľahký, majú často závažné chronické
ťažkosti až po prekonaní ochorenia.
Čiže z tohto pohľadu nie je podstatné,
že ste teraz zdravý. So skúsenosťami,
ktoré momentálne máme, je aj pre
dnes zdravých ľudí potrebná prevencia, a tou je zaočkovať sa. Lebo v tejto
situácii najhoršia vakcína je žiadna
vakcína.“
„Na zdraví obyvateľov kraja nám
záleží, a preto sme sa rozhodli pri
niesť odpovede na najčastejšie otázky
a obavy. Do informačnej kampane
sme zapojili známe osobnosti, ktoré
sa pýtajú za vás. Všetky rozhovory
s odborníkmi z kraja na témy spojené
s možno práve vašimi obavami náj-

dete na našom webe bratislavskykraj.
sk/koronavirus.“ informovuje Juraj
Droba.

www.karlovaves.sk

14

Hody

September
máj
Jún 20212021

Hodové víkendy
v Karlovej Vsi
mber
e
t
p
e
4 .- 5. s

ber
m
e
t
p
1 1.-12. se

Ihrisko pri KCK / Karloveské centrum kultúry
10.00 hod. Divadlo na hojdačke,
Posledný dinosaurus, 45 min.
19.00 hod. Szidi Tobias, 80 min.
vstupné 8 / 15€

Ihrisko pri KCK / Karloveské centrum kultúry
10.00 hod. Divadlo Spoza Voza, Vesmíro, 45 min.
19.00 hod. Ivan Mládek Banjo Band, 60-90 min.
vstupné 12 / 19€

Športový program:
9.00 hod. Tenisový turnaj
na tenisových kurtoch pri Družbe
vstupné 20€ / dvojica
Prihlasovanie na: www.advantage-ts.sk
Hodový piknik vo Vodárenskej záhrade
15.00 hod. Féder Teáter, Poštár Vinco, 45 min.
16.00 hod. CirKusKus, Nedeľný kokteil, 45 min.
17.00 hod. Funny Fellows, 60 min.
Sprievodný program:
15.00 - 17.00 hod. tvorivé dielne, maľovanie na tvár
Športový program: 4. - 5. september Plaváreň
6.00 – 22.00 hod. Aktivity na našej Školskej plavárni
Majerníkova 62 pre verejnosť.

Hodový piknik vo Vodárenskej záhrade
15.00 hod. Divadlo Makile, Papierové kráľovstvo, 45 min.
16.00 hod. La Dansa School, 45 min.
17.00 hod. Barbora Botošová Band, 60 min.
Sprievodný program:
15.00 - 17.00 hod. tvorivé dielne, maľovanie na tvár

Zo vstupného bude financovaný bazénový zdvihák
pre zdravotne znevýhodnených a starších
návštevníkov.

mber
e
t
p
e
1 8 . - 1 9. s

Kontakt: www.plavarenmajernikova.sk

Sobota
Ihrisko pri KCK / Karloveské centrum kultúry
10.00 hod. Divadlo JaJa,
Divoška a Ramptantintanton 45 min.

www.karlovaves.sk

Nevošlo celé
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Nám. sv. Františka - promenádny koncert
15.00 hod. Mládežnícky dychový orchester Tótkomlós
Karloveské centrum kultúry
18.00 hod. Komorné zoskupenia dychových nástrojov
19.00 hod. FOR Bratislava, 60 min.
vstupné 3 / 5€
Športový program: 18. september
Atletické disciplíny v areáli Majerníkova 62
9.00 hod. Atletické súťaže pre deti každého veku.

Karloveské hody
ber
ó
t
k
1 . - 3. o

Registrácia na: sport@karlovaves.sk

Hodový piknik vo Vodárenskej záhrade
15.00 hod. Divadlo Babena,
Putovanie rozprávkovom, 45 min.
16.00 hod. Karloveské tanečné centrum, 30 min.
17.00 hod. Dychová hudba Hradišťanka
Mažoretky Akord z Hradišťa
Sprievodný program:
15.00 - 17.00 hod. tvorivé dielne, maľovanie na tvár

mber
e
t
p
e
2 5 . - 2 6. s

Námestie sv. Františka
14.00 hod. Viazanie hodových strapcov
15.00 hod. Senioranka
16.00 hod. KOZOVANKA
16.05 hod. Posvätenie hodového strapca
Kostol sv. Michala Archanela
18.00 hod. Svätá omša za zosnulých Karlovešťanov
19.00 hod. Sprievod ku krížu

Ihrisko pri KCK / Karloveské centrum kultúry
10.00 hod. Divadlo Žihadlo,
Putovanie rozprávkovom, 45 min.
Športový program: 2. október
9.00 hod. Futbalový turnaj na Molecovej 1/A
vstupné: 20€ / družstvo
Prihlasovanie na: sport@karlovaves.sk

Ihrisko pri KCK / Karloveské centrum kultúry
10.00 hod. CirKusKus, Rozprávky z manéže, 45 min.

Kostol sv. Michala Archanjela
11.30 hod. Slávnostná svätá omša

CEZ HODY NA SCHODY
9.00 hod. Schody IUVENTA

Hodový piknik na námestí sv. Františka
15.00 hod. Féder Teáter,
O príšerne krásnej princeznej, 45 min.
16.00 hod. Tančiareň s B-Swing, 45 min.
17.00 hod. Fats Jazz Band, 60 min.

Viac info: radek.satka@dubravka.sk

0911 707 010

Hodový piknik pri Vodárenskej záhrade
15.00 hod. Divadlo pod hríbikom, Poprepletko, 45 min.
16.00 hod. Braňo Jobus deťom, 45 min.
17.00 hod. Janais, 60 min.
Sprievodný program:
15.00 - 17.00 hod. tvorivé dielne, maľovanie na tvár

Líščie údolie / Park SNP
Kolotoče od 29. septembra do 3. októbra
Street food od 29. septembra do 3. októbra
Viac info:
0940 634 126 |
Vstupenky: goout.sk

Kamelklub

Športový program: 25. september
9.00 hod. Člnkovanie na Karloveskej zátoke
Nutná registrácia na: vodaci@karlovaves.sk

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Beh STEFANIK TRAIL pretne
Karlovu Ves už deviatykrát.

H

orský beh STEFANIK
TRAIL sa po „pandemickej
prestávke“ v roku 2020
vracia do bežeckého kalendára,
aj do Malých Karpát. Je napláno
vaný na 17. – 19. septembra. Čo
rozhodlo v prospech tohto ter
mínu? Odpovedá hlavná koor
dinátorka a spoluzakladateľka
projektu Alžbeta Marková.
Tento termín je jediný možný
v septembri, kedy v daný víkend
nie je v bežeckom kalendári ani
štafetový beh, ani horský ultramaratón. Pevne veríme, že septembrový termín, ktorý sme pre
podujatie vybrali, bude v čase
priaznivých pandemických pod
mienok pre verejné športové
podujatia na Slovensku. Aktuálne
vydaná vyhláška tomu nasvedčuje.

Pandémia ochorenia Covid-19
nemala vplyv len na to, či a kedy
sa športové podujatia usku
točnia, ale výrazne zasahuje aj do
toho, aké opatrenia musia orga
nizátori aj účastníci dodržiavať.
Čo to v praxi znamená pre STE
FANIK TRAIL?
Organizátori i bežci musia byť
omnoho flexibilnejší ako v minulosti. Pravidlá môžu byť zmenené
doslova na poslednú chvíľu, no
budú vždy rešpektovať a spĺňať
aktuálne pravidlá a podmienky
vydané relevantnými úradmi a
autoritami. Momentálne stanovené celoslovenské pravidlá hovoria o tom, že na podujatí sa budú
môcť zúčastniť len takzvaní „OTP“,
takže očkovaní, alebo testovaní,
alebo tí, čo prekonali v stanovenej
dobe ochorenie COVID. Je to pre
nás aj pre bežcov veľmi veľká organizačná výzva, ale my sa jednoducho nevzdávame a musíme
sa prispôsobiť aktuálnym okolnostiam.
STEFANIK TRAIL je už etablo
vaný beh. Mohli by ste však
predsa len priblížiť, ako sa zrodi
la myšlienka na jeho zorganizo
vanie?
Vytrvalostným behom pripomíname pravdivú historickú
udalosť, kedy si Milan Rastislav
www.karlovaves.sk

Štefánik v roku 1915 v srbských
horách niekoľkodňovým pochodom zachraňoval vlastný holý ži
vot. Nebyť vtedy jeho odvážnych
priateľov vo francúzskej vojenskej
letke, Štefánik by v Kosovskej Mitrovici v novembri 1915 určite
zahynul a nikdy by nemohol otvárať politické dvere Masarykovi
a Benešovi v európskych diplomatických kruhoch. Oslovili sme
teda v roku 2013 členov rodiny
M. R. Štefánika a s ich dovolením
a každoročnou pomocou, toto
podujatie prinášame verejnosti už
9 rokov.
Registrácia na tohtoročný
STEFANIK TRAIL sa v polovici
júna uzatvorila. Ako to vyzerá
s účasťou?
Uzavreli sme registráciu s rekordne vysokým číslom bežeckých
účastníkov, 1100! Máme informácie že viacerí bežci majú v postcovidovom období problém vôbec
začať trénovať. Aj preto sme tento
rok symbolicky predĺžili limitný čas
na príchod do cieľa na najdlhšej
trase z 32 na 40 hodín.
STEFANIK TRAIL je beh z Brad
la do Bratislavy, je to logisticky
nesmierne náročné podujatie.
Kto všetko sa na jeho príprave
podieľa?
Bez takmer 300 dobrovoľníkov
by sa toto podujatie nemohlo vôbec uskutočniť. My organizátori
aj bežci sme im nesmierne vďační
za to, že sú každoročne ochotní
znova a znova nastúpiť a vyvolať
v nás všetkých skvelú pozitívnu atmosféru. Dlhodobo nám pomáhajú aj obce a vyššie územné celky,
cez ktoré vedie trasa podujatia.
Bežíme cez 3 kraje, 22 katastrov
a občerstvovacie stanice máme
rozmiestnené po celej dĺžke trate
v obciach a mestských častiach
Brezová pod Bradlom, Dobrá
Voda, Sološnica, Pezinok, Rača,
Nové Mesto, Karlova Ves, Dúbravka, Devín a samozrejme Staré Mesto v centre hlavného mesta.
Súčasťou behu STEFANIK
TRAIL je jeho charitatívny

Neoddeliteľnou súčasťou skvelej atmosféry behu sú aj diváci, ktorí
dodávajú bežcom energiu.

rozmer. V čom spočíva a čo všet
ko sa vám za tie roky už podarilo
v tejto oblasti dosiahnuť?
Od prvého ročníka sme popri podujatí organizovali verej
nú finančnú zbierku na podporu
neziskovej organizácie Plamienok.
Plamienok je mobilný detský
hospic, ktorý sa stará o rodiny,
v ktorých žijú nevyliečiteľne choré
deti a poskytuje im zadarmo
zdravotnú aj terapeutickú podporu a pomoc po celý rok, 24 hodín
denne, 7 dní v týždni. Pre Plamienok sme od roku 2013 rôznymi
formami vyzbierali už takmer
100 000 eur, ktoré slúžia na nákup
zdravotníckeho materiálu, pohonných hmôt pre výjazdy za klientmi.
Zbierané financie tiež putujú na
podporu letných táborov pre deti,
ktoré stratili blízkeho člena rodiny
a potrebujú odborné sprevádzanie
smútením.

Ako sa vám spolupracuje
s predstaviteľmi mestskej časti
Karlova Ves?
Verím, že z oboch strán vnímame túto spoluprácu už 8 rokov
ako bezproblémovú. Tešíme sa, že
rôzne legislatívne povinné jazdy
zvládame na pôde miestneho úradu veľkou rýchlosťou. Navzájom si
vychádzame v ústrety napríklad
aj zapožičaním altánov keď sme
v Parku SNP vo veľkých horúčavách
v minulých rokoch potrebovali
postaviť stanicu s pitnou vodou.
Na revanš sme zas my zapožičali
minulý rok v novembri naše altány
do Líščieho údolia pri plošnom
Covid-19 testovaní. Viacerí z organizátorov dobrovoľne pomáhali pri
testovaní aj v Karlovej Vsi, v Parku
SNP, ako aj na Dlhých dieloch.
Z tohto pohľadu je spolupráca
vzorová. Verím, že ju do budúcna
budeme rozvíjať a prehlbovať.

Mohli
by
ste
popísať
bratislavský úsek behu pre tých,
ktorí nevedia presne, v ktorých
častiach mesta môžu bežcov
stretnúť?
V tomto roku budú po prvýkrát
bežci štafiet a kratších tratí zbiehať z Bieleho Kríža do Rače, zvyšok
bratislavskej trate je niekoľko
rokov nezmenený. Tradične prebehnú cez Nové Mesto, Karlovu
Ves, Staré Mesto, kde im pod sochou M. R. Štefánika zavesia na krk
medailu členovia jeho rodiny.

Ako za tie roky vnímate vývoj
vzťahu obyvateľov Karlovej Vsi
k STEFANIK TRAILU?
Je to veľmi veselý príbeh. Našich
bežcov už rekreanti na Sitine
a v priľahlých lesoch nad Karlovou
Vsou a Dlhými dielmi, ale aj obyčaj
ní chodci na uliciach, spoznávajú.
Po 8 rokoch už karloveská, nie len
bežecká komunita, podujatie dob
re pozná a sme radi keď našich
bežcov ľudia na ulici aj na lesných
chodníkoch a lúkach povzbudia
pokrikom a potleskom.
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Kultúrne a športové leto
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Jún 20212021

O podujatia kultúrneho a športového
leta bol veľký záujem

V

poradí šiesty ročník
Karloveského kultúrne
ho a športového leta sa
niesol v znamení osvedčených
tradičných podujatí. Nechýbali
však ani novinky, ktoré boli spes
trením programu. Jednou z nich
bola nepochybne spolupráca so
ZOO Bratislava, ktorá priniesla
čítanie pod holým nebom v ne
tradičnom prostredí, či rovnako
netypické cestovateľské kino
v priestoroch ZOO.
„Pripravili sme overené drama
turgie ale aj nové formáty, ktoré si
našli okamžite svojich divákov. V
spolupráci so ZOO Bratislava a Karloveskou knižnicou sme pripravili
v priestoroch ZOO garden party – Do
slova zaľúbení. Kamel klub pripravil
takisto v spolupráci so ZOO dve
premietania cestovateľského kina.
Návštevníci mali možnosť vzhliadnuť vynikajúce dokumenty Tomáša
Hulíka. Novinkou tohto leta bola aj
Bubnovačka v Líščom údoli so ško-

lou Rytmika, ktorá zaznamenala u
rodičov s deťmi obrovský úspech.
Toto leto sme program rušili z dôvodu nepriaznivého počasia podujatia
len minimálne. Počasie nám totiž
prialo, z čoho mali radosť hlavne
diváci,“ zhodnotila tento ročník
festivalu vedúca oddelenia kultúry
miestneho úradu Adriána Majka.
Kultúrne a športové leto
2021 otvorilo svoje brány 21.
júna krásnym počasím a skvelou
návštevnosťou. Konalo sa ešte za
sprísnených opatrení. Podujatia
sa uskutočnili na rôznych verej
ných priestranstvách v celej Karlovej Vsi s cieľom čo možno naj
viac rozptýliť zúčastnených ľudí.
Okrem komorných koncertov v
botanickej záhrade, folkových koncertov u Marka Twaina, rozprávok,
kreatívnych dielní či filmového
leta v Líščom údolí, zaznamenali
obrovský záujem tančiarne pri tzv.
hríbikovej fontáne v spolupráci s
B-Swing. Veľký záujem bol medzi

Karlovešťanmi aj o špacírky s
Matúšom Šrámkom. Organizátori
museli stretnutia pridávať.
Viac ako dvetisíc účastníkov
si prišlo zacvičiť počas 50 hodín
cvičení športovej časti letného festivalu. Predpoludňajšie cvičenia
sú síce pre organizátorov vždy vý
zvou, ale Strollering ich nesklamal
ani tento rok a mamičky so svojimi
ratolesťami (i bez nich) cvičenie
aktívne navštevovali.
„Veľmi milo nás prekvapil záujem
o cvičenie Veselé dýchanie. Pritiahlo široké spektrum cvičiacich z naj
rôznejších dôvodov, či už pri riešení
následkov po ochorení Covid-19,
rehabilitácie unavených hlasiviek
našich učiteliek, zlepšenia dýchania potencionálnych spevákov, ale
aj sústredenie sa na dýchanie u
detských návštevníkov. Veľmi sa
tešíme, že o naše klasické cvičenia
ako Zumba či Zdravý chrbát majú
návštevníci záujem, že sa nebáli vy
skúšať aj intenzívne cvičenie Strong

nation či uvoľňujúci Pilates. Zjavne
si ich obľúbili, keďže sa ich v hojnom
počte zúčastňovali,“ vyjadrila svoju spokojnosť vedúca oddelenia
správy športových zariadení
miestneho úradu Anna Paučová.
Počasie aj epidemiologické
opatrenia boli toto leto k organizátorom milosrdné. Preto len
minimálne rušili cvičenia z dôvodu nepriaznivého počasia. Cvičiaci
boli disciplinovaní, dodržiavali rozostupy a iné opatrenia.
„Zabezpečili sme zber kontaktných údajov, ak by sa u niektorého
cvičiaceho objavilo ochorenie
Covid-19, ale našťastie sme ich
nemuseli použiť. Teší nás, že Karlovešťania naše cvičenia vyhľadávajú. Máme vždy radosť, keď ich stretneme v okolí Vodárenskej záhrady s
karimatkami a úsmevom na perách
po niektorom z cvičení,“ dodala
Anna Paučová.
-mš-; Foto: Ondrej Koščík;
Rudolf Baranovič

ázor
známych Karlovešťanov
Hoci som toto leto v Bratislave trávila málo času, z Karloveského kultúrneho a športového leta obľubujem najmä
cvičenie. Keď bol syn mladší chodievali sme na divadielka
a kreatívne dielne, ktoré spestrujú program našim malým
ratolestiam.
Iveta Piršelová,
učiteľka

V tomto roku som sa osobne na týchto podujatiach
nezúčastnila. Napriek tomu bolo milé sledovať na Námestí
sv. Františka najmenších divákov, ktorí sa tešili rozprávkam
a kreatívnym dielňam. Karloveské kultúrne a športové leto
2021 bolo bohaté na program pre všetky vekové kategórie a realizované v krásnom prostredí parkov a záhrad
Karlovej Vsi.

Na obľúbené tančiarne s B-SWING si prišli ľudia zatancovať,
alebo len vychutnať atmosféru.
Anna Pjatáková,
magistra v lekárni

Veľmi oceňujem tohtoročnú novinku – Bubnovačku v Líščom
údolí. Toto originálne podujatie spojilo mladú generáciu so
staršou a to sa mi páčilo.
Evelin Plešková,

pokladníčka supermarketu

Tlieskam všetkým pracovníkom nášho miestneho úradu,
ktorí sa podieľali na organizácii kultúrnych a športových
podujatí, je skvelé keď spájajú ľudí pri zmysluplnej činnosti.
Osobne mám športový deň každý deň po celý rok v Líščom
údolí, kde naplno využívam zariadenia na cvičenie. Myslím,
že by stálo za zváženie naviazať na hudobné koncerty vo
Vodárenskom múzeu, ktoré boli priam senzačné a určite by
si našli svojich nadšených divákov.

www.karlovaves.sk

Jozef Banáš,
spisovateľ

O tvorivé dielne bol vždy záujem medzi deťmi aj ich rodičmi.

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Folkový koncert Zuzany Suchánkovej vo Vodárenskej záhrade.

Čítanie pod holým nebom v atraktívnom prostredí ZOO.

Rozprávkové pondelky potešili
detských návštevníkov.

Novinkou boli aj silové cvičenia Strong nation.

Mimoriadny záujem
bol o špacírku Líščím udolím
s Matúšom Šrámkom.

K ARLOVESKÉ NOVINY

Súčasťou otvorenia letného festivalu bolo aj vystúpenie
Red Cat Cabaret Club.

Zumba otvárala každý športový týždeň.

K zdravému chrbtu pomáha Karlovešťanom už
niekoľko rokov cvičiteľ Vlado (dolu).

www.karlovaves.sk
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Čo s hmyzom, ktorý chce prezimovať vo vašom byte?

A

j keď počasie býva počas
septembra a októbra ešte
prívetivé, postupne tre
ba rátať s ochladzovaním. Voľne
žijúce živočíchy začnú hľadať
miesto, kde by prečkali nepriaz
nivé zimné obdobie. Týka sa to
aj hmyzu, ktorý na tento účel
používa rôzne štrbiny či dutiny,
no často aj ľudské príbytky. A tak
aj obyvatelia karloveských pane
lových bytových domov musia
so skracujúcimi sa dňami rátať
i s neželanými návštevníkmi.
Obrubnica americká.

Ako upozorňuje entomológ
Marek Semelbauer ide o jav,
s ktorým sa zrejme stretávali aj
naši predkovia, i keď spektrum
týchto neželaných návštevníkov
bolo pravdepodobne trochu
odlišné a dané miestnymi podmienkami. Časť druhov hmyzu
však prežíva v ľudských príbytkoch
neustále, napr. švehly, ktoré sú ale
vyslovene neškodné, alebo známe
mravce „faraóny“.
„V zásade ide o druhy, ktoré zimujú ako imága (posledné štádium
pri vývine hmyzu, dospelý jedinec,
pozn. redakcie). Sú to predovšetkým
bzdochy, muchy, niektoré chrobáky
a motýle. Napr. babôčky prirodzene
zimujú v dutých stromoch, ale sú
schopné prečkať zimu aj v pivni
ciach, záhradných chatkách a pod.
Takýto hmyz je prevažne neškodný,
hoci v domácnostiach nie je žiadúci,“ vysvetľuje Marek Semelbauer.
Príkladom môže byť nepôvodná lienka východná, ktorá obsahuje horký a alergizujúci alkaloid
metoxypyrazín, ktorý navyše
spôsobuje trvanlivé žlté fľaky.
Mnohé bzdochy majú pachové žľa-

zy, čo je nepríjemné, ale nie nebezpečné. Ale v domácnostiach zimujú aj vyslovene užitočné a krásne
druhy ako napr. zlatoočky. Tieto
sa živia voškami, čo ocení každý
záhradkár.
„Asi sa nevyhneme tomu, aby sa
hmyz tlačil do domácnosti. To je
akoby ste chceli, aby vtáky prestali spievať. Keď už je dnu, môžete si
ho buď ponechať, veď kto by ne
chcel zlatoočku alebo babôčku, alebo odstrániť, ak je to potenciálny
škodca ako napr. potravinové
mole,“ radí Marek Semelbauer.
Pokiaľ ich nemáte v interiéri
veľa, stačí ich podobrať na kúsok
papiera a vyhodiť z okna. Ak však
máte v byte či dome desiatky či
stovky napríklad zimujúcich lie
nok východných, je možné použiť
vysávač. Odborníci však v takomto prípade odporúčajú do ústia vysávačovej rúry vložiť starú
ponožku alebo kratšiu pančuchu,
v ktorej sa hmyz zachytí. Inak vám
hrozí, že sa nepríjemného pachu po nepozvaných hosťoch vo
vysávači tak skoro nezbavíte.
Všetok hmyz, ktorý sa na jeseň

Bzdocha červenonohá.

nasťahuje do vášho príbytku,
môžete s pokojným svedomím vyhodiť von na mráz. Väčšina drobných druhov v období zimného
spánku prežije aj mínus 15°C. Ak
hmyz zahrabete vonku do hromady suchého lístia, bez ujmy
prežije do jari.
Nachytaný hmyz môžete vypustiť napríklad aj v lese. Takisto
môžete vrecúško s pochytaným
hmyzom strčiť na zimu do chladu a
na jar vypustiť lienky a iný užitočný
hmyz do záhrady. Pokiaľ ho však
necháte v teplom byte, naskôr
zomrie od hladu a smädu. Navyše, čiastočky z rozpadajúceho sa
hmyzu môžu spôsobovať alergie.
-mš-; Foto: ilustračné (internet)

77. výročie Arboristi sa postarajú o rezy stromov
Slovenského
národného
povstania
Jednu z najvýznamnejších
udalostí moderných sloven
ských dejín si v stredu 25. augusta pripomenuli Karlovešťania pri
pamätníku v Parku SNP v Líščom
údolí. Organizátorom podujatia
bol Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Karlovej
Vsi. Zúčastnila sa na ňom aj
starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová a vicestarosta Branislav
Záhradník.
		
-mšPrečítajte si noviny cez mobil

www.karlovaves.sk

Rezy vykonajú kvalifikovaní arboristi.

P

očas septembra odborne
orežú viacero stromov v
niektorých lokalitách Kar
lovej Vsi. O vykonanie rezov
požiadali obyvatelia z týchto lo
kalít zväčša preto, že strom ras
tie v tesnej blízkosti bytového
domu a tieni priľahlé byty, ale

bo svojimi vetvami zasahuje do
fasády domu.
Z bezpečnostných dôvodov
sa tejto procedúre podrobia
napríklad topole v areáli materskej školy na Ulici Ladislava Sáru
3 a ďalšie na Ulici Hany Meličkovej
43. Rezy vykonajú aj v páse ze-

lene medzi Donnerovou 23 – 35 a
Fadruszovou 9 – 17 či v predzáhradke v Líščom údolí 69 – 71. Orezať
bude potrebné aj 4 stromy vo
vnútrobloku na Púpavovej 46
a slivku na Adámiho 10.
-mš-; Foto: ilustračné (MiÚ)
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Bratislavská ZOO má za
sebou pestré a zaujímavé
leto

V

erejné čítanie v areá
li ZOO aj cestovateľské
kino pod holým nebom.
Prírastok vzácneho pralesného
mačiaka Brazzovho či náučné
sprevádzanie končiace sa zážit
kovým komentovaným kŕmením.
ZOO Bratislava sa mohla počas
leta pochváliť aj množstvom
iných podujatí.
Spolupráca s Karlovou Vsou,
Karloveskou knižnicou a Kamel
klubom
Novinkou tohtoročnej sezóny
bola spolupráca s karloveskými
kultúrnymi inštitúciami, vďaka
ktorým sa letný program ZOO
obohatil o nové podujatia. Ich
súčasťou bolo aj literárne soaré
s názvom Do slova zaľúbení. Autor
dokumentárnych filmov Robert
Kirchhoff, ilustrátorka Slavomíra
Ondrušová, herečka a spisovateľka Lýdia Ondrušová, reportérka
Jana Močková a hudobník Denis
Bango porozprávali o knihách,
ktoré majú radi. Atmosféru pri
zapadajúcom slnku umocnili
divákom blízke lamy, nosorožce
i pštrosovité vtáky.
„V auguste sa v našej ZOO u
skutočnilo vôbec prvé filmové premietanie pod holým nebom. Spolu
s mestskou časťou Karlova Ves
a filmovým klubom Kamel sme pripravili pre návštevníkov premietacie plátno s pohodlnými tulivakmi,
občerstvením a repelentmi proti
komárom. Premietali sme na ceste
do zóny karpatského lesa priamo
nad výbehom s troma vzácnymi
rysmi ostrovidmi. Na miesto premietania priviezol divákov tichý
elektrobus,“ informovala Diana
Burgerová z oddelenia PR a komunikácie ZOO Bratislava. Návštevníci mohli vidieť dokumenty Návrat
rysov a Divoké Slovensko, ktorých
tvorcom je súčasný riaditeľ zoolo
gickej záhrady Tomáš Hulík.
V auguste pribudol malý
mačiak Brazzov
Hoci je tento druh primáta vo
voľnej prírode zatiaľ klasifikovaný ako menej ohrozený, jeho
početnosť stále klesá. Jeho výskyt
znižuje odlesňovanie a premena
K ARLOVESKÉ NOVINY

krajiny na poľnohospodárske účely či lov na mäso. Niektorí farmári
v Kamerune, Etiópii či Keni, kde
tieto primáty žijú, ich dokonca
považujú za škodnú zver.
Každé narodenie mláďaťa druhu,
ktoré vo voľnej prírode čelí de
vastácii pôvodných ekosystémov,
predstavuje pre zoologickú záhradu obrovskú radosť. „V roku 2020
sa po dlhých 26 rokoch narodil dnes
už ročný samec mačiaka Brazzovho,
Samburu. Uvidíme, ako bude vychádzať so svojím mladším bratom Denellom. Tieto fascinujúce
primáty nájdete v expozícii pri toku
Vydrice, v spodnej časti areálu zoologickej záhrady,“ vysvetľuje Diana
Burgerová.
Sprevádzania a komentované
kŕmenia sú späť
S tohtoročnou letnou sezónou
sa do bratislavskej ZOO vrátila aj
tradícia náučných sprevádzaní,
ktoré sa končia zážitkovým komentovaným kŕmením. V tomto programe budú v ZOO pokračovať aj
počas jesene, až kým do Bratislavy
nezavíta zima. Od piatka do nedele
sprievodcovia a sprievodkyne prevedú návštevníkov raz okruhom
okolo mačkovitých šeliem a
afrických kopytníkov, inokedy
zas karpatským lesom okolo diviakov, rysov, zubrov či horným
okruhom okolo lám, hyen a nosorožcov. Od augusta už je v ponuke
aj sprevádzanie okruhom okolo

K najobľúbenejším zvieratám na kŕmenie pre malých aj veľkých návštevníkov patria
dva druhy lám, alpaky aj lamy krotké či jelene a zubry európske.

poloopíc, opíc a ľudoopov.
„Návštevníci sa môžu tešiť aj na
samostatné komentované kŕmenia zvierat. V soboty sa pred očami
zvedavých divákov v ZOO kŕmia raz
žirafy a zebry alebo medveď hnedý,
inokedy hyena škvrnitá či nosorožce

tuponosé južné,“ uzatvára svoju informáciu Diana Burgerová.
O programe na najbližší víkend
sa vždy v predstihu dozviete na sociálnych sieťach ZOO alebo na webovej stránke www.zoobratislava.
sk
-mš-; Foto: ZOO Bratislava

Mačiaky Brazzove urobili vďaka malému Denellovi chovateľom radosť v krátkom
čase už druhý raz.
O atmosféru na literárnom soaré sa okrem čítajúcich postarali aj hudobník
Archívny chlapec a svätojurskí vinári.

www.karlovaves.sk
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Životné prostredie / Súťaž

September
Jún 20212021

Ohorky z cigariet sú problémom väčšiny ihrísk

K

nelichotivému stavu pri
spieva nielen nediscipli
novaná mládež posedá
vajúca na lavičkách. Nie príliš
pochopiteľným, ale zároveň
úplne bežným javom na ihriskách
sú zapálené cigarety v rukách sa
motných rodičov.
Ohorky z cigariet na detských
ihriskách sú problémom asi na
každom jednom karloveskom a
dlhodielskom verejnom ihrisku.
Neplatí tu ani staré známe pra
vidlo, že k udržiavanému ihrisku
pristupujú jeho návštevníci zodpovednejšie. Či je ihrisko oplotené
alebo nie, ohorky si naň cestu vždy
nájdu.
„Nerada by som menovala nie
ktoré konkrétne ihriská. Na každom
jednom pravidelne nájdem čo i len
jeden ohorok. Všeobecne asi platí,
že čím väčšie ihrisko, tým viac mies

SÚŤAŽ

ta na sedenie a tým viac miesta
na ohorky. Zdá sa mi, že dlhodobo funguje táto priama úmera.
Fajčiar sa pohodlne usadí a už sa
okolo neho dymí,“ hovorí Monika
Rosová, ktorá má v kompetencii
starostlivosť o ihriská v Karlovej
Vsi.
Pri upratovaní ihrísk nie sú
ojedinelé škatuľky od cigariet,
zapaľovače a ako päsť na oko
pôsobia aj fľaše od alkoholu. „Uvediem príklad zo života. Prídem na
ihrisko, kde sedia dvaja mládežníci
rovno pod informačnou tabuľou,
na ktorej je okrem iného aj piktogram o zákaze fajčenia. To ich však
pri fajčení vôbec nevyruší. Pokojne
som sa teda opýtala: ´Dobrý deň,
viete, že fajčenie je na detskom ihrisku zakázané?´. Ich odpoveď: ´Veď
keď niekto príde, my odídeme...´
Potom sme viedli krátky dialóg.

SÚŤAŽ (9 / 2021)

Štyroch čitateľov, ktorí odpovedali správne na súťažnú otázku
v minulom čísle prostredníctvom kupónu alebo Instagramu, odmeníme
poukážkami v hodnote 30 eur na konzumáciu v reštauráciách Amélia
– Ostravarna a Naše hospoda – Karloveská. Správna odpoveď na otázku: O ktoré komunikácie, ktoré sa nachádzajú na území Mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves, sa stará referát dopravy miestneho úradu? znela
O odbočky hlavných cestných ťahov a cesty vo vnútroblokoch.
Spomedzi tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vyžrebovali Annu
Podmanickú, Michala Juška, Nikoletu Slávikovú a Samuela Halgasa.
Vyhraté poukážky si môžu prevziať v redakcii do 14. septembra 2021.
Starostlivosť o životné prostredie je jednou najdôležitejších a zároveň
i najviditeľnejších činností karloveskej samosprávy. Týka sa starostlivosti
o zeleň, udržiavania čistoty verejných priestorov, správy detských ihrísk,
zabezpečenia zberu nebezpečného a nadrozmerného odpadu a taktiež
odťahovania starých motorových vozidiel. O toto všetko sa na miestnom
úrade stará referát životného prostredia.
Naša súťažná otázka znie:
O koľko verejne prístupných detských ihrísk na území Karlovej Vsi (okrem
tých, ktoré sa nachádzajú v areáloch materských škôl) sa stará referát
životného prostredia?
		
a) 42
b) 47 c) 52
Dvoch z tých, ktorí do 14. septembra správne odpovedia a vystrihnutý
kupón vhodia do schránky redakcie pri vstupe do budovy miestneho úradu na Nám. Sv. Františka 8, odmeníme poukážkami v hodnote 30 eur na
konzumáciu v reštauráciách Amélia – Ostravarna a Naše hospoda – Karloveská.

Mládenci komunikovali slušne, potom cigarety zahasili, odhodili do
odpadkového koša a odišli,“ opisuje
jeden zo zážitkov z terénu Monika
Rosová. „Raz som videla na ihris
ku Veternicová – Hlaváčiková fajčiť
jednu mamičku priamo pri piesko
visku. Veľa ľudí totiž povie, že

neporiadok spôsobuje mládež. Pri
nej človek dúfa, že z toho vyrastie.
Opak je však pravdou. Za neporiadok sú neraz zodpovední samotní
rodičia,“ smutne konštatuje Monika Rosová.
-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Zákaz fajčenia v priestore
detských ihrísk je uvedený
aj v zákone o ochrane nefajčiarov.

Karlova Ves je aj na
Instagrame
karlova_ves_official
Inzercia

Prijmeme do bufetu-pizzerie
na Prírodovedeckej fakulte
v Karlovej Vsi

pracovníčky do kuchyne
Prac. doba:
Po-Štv 7.00 – 16.00, Pia 7.00 – 16.00
Kontakt: 0903 438 834

Nástupný plat 600 € čisté,
po zaučení zvyšujeme!
Inzercia

Ďalších dvoch súťažiacich odmeníme spomedzi tých, ktorí nám pošlú
správnu odpoveď prostredníctvom sociálnej siete Instagram na oficiálny
profil karlova_ves_official. Súťaže sa môžu zúčastniť len čitatelia, ktorí
majú trvalý pobyt v Karlovej Vsi.

Meno a priezvisko: .........................................................................................
Adresa: . ............................................................................................................
Telefón:.............................................................................................................
www.karlovaves.sk
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Nominujte osobnosti na ocenenia Bratislavského kraja
Bratislavský samosprávny kraj
(BSK) otvára možnosť navrhnúť
výnimočné osobnosti na získanie
ocenení za rok 2021. Nominácie môžu podať obyvatelia kraja,
občianske združenia či iné organizácie so sídlom v Bratislavskom

kraji. Uzávierka návrhov na kandidátov je 20. septembra.
„Som presvedčený o tom, že
v žiadnom inom kraji nenájdete také
množstvo osobností, ktoré skvalitňujú
život obyvateľov a robia náš kraj kraj
ším. Je pre mňa úžasné vidieť, koľko

Ocenená herečka Eva Rysová, foto: TASR

zaujímavých osobností máme vo svojom okolí. Častokrát o nich ani nevieme
a to je škoda. Verím, že o možnosť
uctiť si takéto osobnosti neprídeme
a spoznáme ďalšie zaujímavé mená.
Tak neváhajte a nominujte, určite
máte vo svojej práci, v okolí, či doma
takýchto výnimočných ľudí,“ vyzval
bratislavský župan Juraj Droba.
Nominácie môžu podať obyvate
lia kraja, občianske združenia či iné
organizácie so sídlom v Bratislav
skom kraji. BSK každoročne
udeľuje ocenenia v kategóriách
– Výročná cena Samuela Zocha,
Čestné občianstvo BSK, Pamät
ný list predsedu BSK a Historická
osobnosť regiónu.
Od začiatku udeľovania ocenení
ubehli už takmer dve desaťročia a za
ten čas bolo ocenených viac ako 180
laureátov. Patria medzi nich vedci,
umelci, pedagógovia, lekári, športov
ci či ľudia pôsobiaci v sociálnej oblas
ti. Ocenenia BSK sú poďakovaním za
ich prácu, elán, tvorivosť, sú znakom

toho, že si zaslúžia uznanie. V Sie
ni slávy BSK nájdete aj osobnosti
ako sú Emília a Magdaléna Vášáry
ová, Mária Kráľovičová, Marta
Sládečková, Eva Rysová, Juraj Kuku
ra, Daniel Hevier, Mikuláš Huba, Peter
a Pavol Hochschornerovci či Hilda
Múdra. A v ostatnom 18. ročníku
získal cenu i pán Milan Lasica.
Návrhy na kandidátov treba posie
lať do 20. septembra 2021. Súčasťou
nominácie musí byť súhlas a podpis
nominovaného, stručný životopis
alebo ekvivalentný záznam aktivít
a úspechov v prípade nominovanej
organizácie, ako aj podpis no
minujúceho. Prihlasovací formulár
a bližšie informácie nájdete na inter
netovej stránke BSK bratislavskykraj.sk/ocenenia
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Hody

September
máj
Jún 20212021

Na Karloveské hody sa môžu tešiť
Karlovešťania každý septembrový víkend

T

radičné, najväčšie a zá
roveň aj najobľúbenejšie
podujatie
organizované
karloveskou samosprávou mení
svoj charakter, ráz i formu. Je to
dané epidemiologickými opatre
niami. Miesto jedného masového
podujatia v Líščom údoli na za
čiatku októbra prináša Karlova

Ves kultúrne a športové podu
jatia počas každého septem
brového víkendu až po slávnost
ný hodový víkend 1. – 3. októbra.
Podujatia budú organizované
na rôznych miestach v Karlovej
Vsi. Novinkou tohtoročných Karloveských hodov je Hodový piknik
vo Vodárenskej záhrade. Na troj

hodinový program sa môžu Karlovešťania tešiť každú nedeľu od
15.00 do 18.00 h. Stačí si vziať so
sebou deku a maškrty do košíka.
„V spolupráci s oddelením správy
športových zariadení sme pripravili
menšie, ale za to zaujímavé a atraktívne komunitné podujatia a nové
formáty. Budú každú septembrovú

sobotu a nedeľu až po slávnostný októbrový víkend. Veríme, že
si každý príde na svoje,“ povedala o novej podobe Karloveských
hodov vedúca oddelenia kultúry
miestneho úradu Adriána Majka.
-mš-

4. 9. – 5. 9.
Tohtoročné Karloveské hody odštartujú už cez víkend 4. – 5. septembra a ponúknu
pre každého niečo. Deti potešia v sobotu predpoludním rozprávkou Vesmírno a do
spelí sa môžu večer tešiť na koncert Ivana Mládka a jeho skupinu Banjo Band. Na ne
deľné popoludnie je pripravený Hodový piknik vo Vodárenskej záhrade. Najprv Féder
Teáter zabaví deti rozprávkou Poštár Vinco, potom predvedie svoje umenie Cirkus-Kus
a napokon sa návštevníci môžu tešiť na koncert obľúbenej a originálnej kapely Funny
Fellows. Súčasťou pikniku budú aj tvorivé dielne a maľovanie na tvár. K hodom patria aj
športové aktivity, tentoraz v školskej plavárni na Majerníkovej 62. Počas víkendu bude
vyhradená pre verejnosť. Okrem plávania sú pripravené aj rôzne cvičenia vo vode a
súťaže. Vstupné z tohto víkendu bude venované na zakúpenie mobilného bazénového
zdviháku pre zdravotne znevýhodnených a starších návštevníkov.

11. 9. – 12. 9.

Na nasledujúcu sobotu 11. septembra organizátori pripravili pre deti predpoludním rozprávku Posledný dinosaurus a večer poteší Karlovešťanov koncertom herečka a speváčka Szidi Tobias. Na nedeľu je opäť pripravený Hodový piknik vo Vodárenskej záhrade. Divadlo Makile
najprv zabaví deti rozprávkou Papierové kráľovstvo, potom sa predvedú pestrofarebnými kostýmami, temperamentnou hudbou a tancom
v latinskoamerickom štýle dievčatá z La Dansa School. Na záver pikniku sa predstaví Barbora Botošová Band s vlastnými kompozíciami a
aranžmánmi slovenských ľudových piesní z Podpoľania, rómskych piesní a piesní z Balkánu. Chýbať nebudú ani tvorivé dielne a maľovanie na
tvár. Športový program sa ponesie v znamení sobotňajšieho tenisového turnaja na kurtoch pri Družbe.

18. 9. – 19. 9.
Hodový program v sobotu 18. septembra začne Divadlo JaJa rozprávkou Divoška a Ramptantintanton, popoludní sa na Nám. sv. Františka
predstaví Mládežnícky dychový orchester Tótkomlós. Večer vystúpi v Karloveskom centre kultúry Komorné zoskupenie dychových nástrojov, po ktorom bude nasledovať koncert dychového orchestra FOR Bratislava. Súčasťou sobotňajšieho programu budú atletické súťaže pre
deti každého veku v športovom areáli na Majerníkovej 62. Nedeľný Hodový piknik vo Vodárenskej záhrade ponúkne deťom Putovanie rozprávkovom, vystúpenie mladých tanečných párov z Karloveského tanečného centra, Dychovú hudbu Hradišťanka spolu s Mažoretkami Akord
z Hradišťa a, samozrejme, sprievodný program.

25. 9. – 26. 9.
Predposledný hodový víkend 25. a 26. septembra ponúkne Karlovešťanom v sobotu Rozprávky z manéže v prevedení Cirkus-Kus a v nedeľu
na hodovom pikniku zabaví deti Divadlo pod hríbikom rozprávkou Poprepletko. Deťom bude venované aj vystúpenie Braňa Jobusa. Piknik
uzavrie koncert karloveskej speváčky a skladateľky Janais. Sobotňajší športový program sa odohrá v Karloveskej zátoke v podobe člnkovanie
na turistických lodiach pod vedením skúsených inštruktorov.

1.10. – 3. 10.
Karloveské hody 2021 vyvrcholia počas víkendu 1. až 3. októbra. Piatkový program bude mať tradične slávnostnejší a tradičnejší charakter a odohrá sa na Námestí sv. Františka. V sobotu sa prenesie na ihrisko ku KCK, kde Divadlo Žihadlo zabaví deti Putovaním rozprávkovom.
Súčasťou sobotňajšieho programu bude tiež tradičný futbalový turnaj na futbalovom ihrisku na Molecovej. Hodový program bude v nedeľu
predpoludním pokračovať slávnostnou omšou v Kostole sv. Michala a jeho popoludňajšia časť sa presunie na Námestie sv. Františka, kde sa
tentoraz uskutoční Hodový piknik. Najprv Féder Teáter poteší deti rozprávkou O príšerne krásnej princeznej, nasledovať bude obľúbená Tan
čiareň s B-Swing. Tančiareň bude potom pokračovať koncertom Fats Jazz Band, ktorý zahrá obľúbené melódie v rytme hot-jazzu a swingu z 20.
až 50. rokov minulého storočia.
www.karlovaves.sk
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Týždňový pobyt
v Tatranskej Lomnici pre
karloveských seniorov

Jednodňový zájazd pre
seniorov do B. Štiavnice

Klub dôchodcov z Lackovej ulice ponúka karloveským seniorom pobyt v Hoteli Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách v termíne:
26. 9. – 2. 10. 2021 (6 nocí / 7 dní) s kapacitou pre približne 50 osôb.
V cene pobytu je zahrnutý aj odvoz zo stanice v Poprade do hotela v deň
príchodu a odvoz na stanicu do Popradu v deň odchodu. Platbu za pobyt
je potrebné uhradiť do 15. septembra. Bližšie informácie vám poskytne
Helena Šotníková na telefónnom čísle 0918 716 957.
Ceny pre ubytovaných (v cene je zahrnuté ubytovanie na 6 nocí a
polpenzia formou bufetu):
n senior nad 55 rokov (izba bez balkóna) 205 eur
n senior nad 55 rokov (s balkónom, s možnosťou prístelky) 217 eur
n dieťa od 3 do 15 rokov 135 eur
n osoba na prístelke 197 eur
Doplatky:
n v prípade dvojlôžkovej izby obsadenej jednou osobou je príplatok
24 eur na celý pobyt
n miestny poplatok za dospelú osobu za noc (neplatia osoby ŤZP)
1,50 eura

Jednota dôchodcov Slovenska z Lackovej ulice ponúka svojim čle
nom, ale aj novým záujemcom, seniorom, jednodňový výlet do Banskej
Štiavnice s celkovou kapacitou pre približne 40 osôb, ktorý sa uskutoční
8. septembra. Cena výletu je 15 eur na osobu. V cene je zarátaná doprava, sprievodca + vstupné do múzea Nový zámok, Banka lásky a Kaštieľ vo
Svätom Antone. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 6. septembra u Gab
riely Mokráňovej na telefónnom čísle 0915 794 075.
Program výletu:
n 08:00 odchod z Karlovej Vsi zo zastávky Nad lúčkami
n 10:00 príchod do Banskej Štiavnice, prehliadka mesta, návšteva
múzea Nový zámok, múzea Andreja Sládkoviča Banka lásky
n 12:00 – 13:00 prestávka na obed
n 14:00 Návšteva Kaštieľa vo Sv. Antone
n 16:00 – 18:00 cesta späť do Bratislavy

-mš-; Foto: ilustračné (wikipedia); travelhacker.blog

rok 1967

rok 2020

Historický kalendár Karlovej Vsi - september
Karlova Ves, dedina blízko
Bratislavy, ležiaca v údolí medzi
vinohradmi inšpirovala v minulos
ti k zaujímavým záberom nielen
amatérskych, ale aj významných
profesionálnych
fotografov.
Väčšinou ich viedli v smere od
východu na západ. Karlovešťan
Alojz Šafarík ale namieril objektív svojho aparátu opačným
smerom, zo západu na východ.
Jeho zámer zachytiť Karlovu Ves
K ARLOVESKÉ NOVINY

týmto smerom nebol náhodný,
urobil ich viacero, z rôznych miest.
Táto jedinečná fotografia z roku
1967 bola exponovaná z miesta v
niekdajších Slobodných vinohradoch, na ktorom je dnes ulica Jána
Stanislava. To umožnilo jej autorovi okrem Karlovej Vsi dostať
do záberu aj územie od Líščieho
údolia po Mlynskú dolinu, svah
nad ňou s názvom Horný a Dolný
Motzengrund, Vodný vrch, časť

Podhradia a tok Dunaja.
Fotografia zo súčasnosti dokumentuje zásadné zmeny, ktoré na
zobrazenom území za posledných
54 rokov nastali. Zanikla dedina
Karlova Ves a všetky vinohrady v
jej okolí. Dnes na nich stoja obytné
domy a na mieste vinohradov nad
dnešnou Botanickou ulicou, areál
pavilónov Univerzity Komenského.
Nad Mlynskou dolinou vznikli nové
ulice s viacpodlažnými obytnými

budovami. Neďaleko vybudovali aj
vládny hotel, známy Bôrik. Výstavbou rodinných domov sa zahustil
aj svah pod ním, a rovnako aj svah
pod Vodným vrchom. Na podhradí
postavili Most SNP. Na fotografii
vidno jeho disk s reštauráciou na
pravobrežnom pylóne.

Matúš Šrámek
www.karlovaves.sk
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158 Bocian priniesol ďalších
(jún - júl)
Karlovešťanov
• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže voči neznámemu páchateľovi,
Policajný zápisník

ktorý v čase o 14.00 h dňa 18. júna odcudzil počas vykladania tovaru z prednej časti
neuzamknutého motorového vozidla zn. Iveco na Pribišovej ulici peňaženku s finan
čnou hotovosťou, čím spôsobil poškodenej spoločnosti škodu vo výške 1475 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže voči neznámemu páchateľovi,
ktorý dňa 25. júna v čase od 11.00 h do 14.30 h na parkovisku v Mlynskej doline pred
Zoologickou záhradou rozbil sklenenú výplň na pravých zadných dverách na zaparkovanom a riadne uzamknutom motorovom vozidle zn. Mazda. Ďalej rozbil sklenenú
výplň na ľavých predných dverách, poškodil zámok na ľavých predných dverách
a z motorového vozidla odcudzil peňaženku s dokladmi a finančnou hotovosťou. Poškodenému 27-mužovi tým spôsobil škodu krádežou vo výške 90 eur a škodu poškodením v doposiaľ nezistenej výške.
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže voči doposiaľ neznámemu páchateľovi, ktorý v presne
nezistenom čase, približne od 15.00 h dňa 2. júla do 19.30 h dňa 5. júla vypáčil kovové
mreže a plastové dvere do kuchyne bytu na prízemí na Ulici Ľudovíta Fullu, odkiaľ
odcudzil tri zlaté retiazky a tri zlaté prstene. Poškodenej 49-ročnej žene tým spôsobil
škodu krádežou a poškodením vo výške 2000 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže voči neznámemu páchateľovi,
ktorý v čase od 17.00 h dňa 21. júla do 7.00 h dňa 22. júla poškodil zámok na zadných
dverách na zaparkovanom motorovom vozidle zn. Peugeot Boxer na ulici Pod Rovnicami a odcudzil z neho štyri Aku vŕtačky zn. Dewalt, dve búracie kladivá zn. Dewalt,
dve búracie kladivá zn. Makyta, sto kusov vrtákov, chvostovú pílu zn. Makyta, jeden
Laser zn. Dewalt, jedno Aku búracie kladivo zn. Dewalt, čím poškodenej spoločnosti
spôsobil škodu vo výške 2850 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči doposiaľ neznámemu
páchateľovi, ktorý v čase od 15.00 h dňa 23. júla do 12.48 h dňa 26. júla poškodil na
motocykli zn. Honda zaparkovanom na Jurigovom námestí pred garážou bytového
domu spínaciu skrinku a zámok na kufríku, z ktorého odcudzil prilbu zn. W-tec, čím
spôsobil poškodenému 50-ročnému mužovi škodu vo výške 130 eur.

Harmonogram pristavenia
kontajnerov – september 2021

S malým Samuelom Jánošíkom s mierami 4 060 g a 51 cm priletel
bocian presne na Deň matiek 9. mája. Svojim rodičom a trom súrodencom robí obrovskú radosť. Paulína a Marián Vörösovci nám oznámili, že
13. júna pribudol nový Karlovešťan Martin Vörös, ktorý sa im narodil s
mierami 3650 g a 54 cm. O radosť z narodenia dcérky Stely Sikorovej
by sa s čitateľmi Karloveských novín radi podelili rodičia Jana a Miroslav Sikorovci. Stela sa narodila 19. júna, vážila 3070 g a merala 50 cm
a doma na ňu netrpezlivo čakal braček Alex. Ďalšia nová Karlovešťanka Saška Ondrejová sa narodila 22. júna ako prvé a vytúžené dieťatko
šťastným a milujúcim rodičom Lucii a Braňovi. Po prvej dcérke sa po 10
rokoch narodilo rodičom Soni a Františkovi Šarköziovcom druhé dlho
očakávané dieťa, synček František Šarközi s mierami 3350 g a 51 cm.
Malý Peťko Stano s mierami 3200 g a 51 cm sa narodil 8. júla mamine
Petre a tatinovi Marošovi. Doma ho čakal braček Viktor. Hrdí rodičia
Veronika a Jaroslav Bošanskí nám s radosťou predstavili nového Karlovešťana, ich vytúženého synčeka Teodora, ktorý prišiel na svet 11.
júla o 16.56 h. Rodičom Tomovi Berbenovi a Jane Revákovej priniesol
bocian malú Ellu Berben 15. júla o 4.43 h. Aj rodičia Daniela-Alexandra
Kunovac a Dusan Kunovac nám dali vedieť, že sa im 23. júla narodila
dcérka Petra.
Ak chcete, aby sme vaše dieťa privítali v októbrových Karloveských
novinách, pošlite nám informácie o ňom aj s fotografiou do 14. septembra e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite uviesť
svoje meno i priezvisko a meno dieťaťa.
-mš-; Foto: osobné archívy rodín
František
Martin

Ella

21. 9. 2021
Kuklovská oproti 58

22. 9. 2021
Karloveská 35
– parkovisko

16. 9. 2021
Líščie údolie 182 –
trávnik pri rampe

Peťko

28. 9. 2021
Veternicová 16

Samuel

Petra

29. 9. 2021
Líščie údolie 63

14. 9. 2021
J. Stanislava 8

Stela

So zármutkom oznamujeme, že dňa 7. júla 2021 vo veku
nedožitých 78 rokov navždy dotĺklo srdce dlhoročnej
podpredsedníčky Základnej organizácie č. 4 Združenia
zdravotne postihnutých občanov v SR z Tilgnerovej ulice,
a dlhoročnej obyvateľky Karlovej Vsi
PhDr. Anny Nagyovej.
Členovia združenia a smútiaca rodina.

RIADKOVÁ INZERCIA
Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk – Radoslav Osuský 0911 128 116
Servis a opravy PC 0915 720 730 www.aatuh.sk
Vodoinštalatér 0904 307 824
Čalúnnictvo. Tel. 0915 832 186
Dám do prenájmu parkovacie miesto v garáži pod bytovým domom na Gabčí
kovej ulici. Vstup je za bránou s diaľkovým ovládaním, bezpečnosť je riešená
vonkajším aj vnútorným kamerovým systémom. Tel.č.: 0915 722 918

www.karlovaves.sk

Saša

Teodor
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Samuel Baláž si z Tokia
priviezol bronz

R

ýchlostná kanoistika na
tokijskej olympiáde opäť
potešila svojich fanúšikov.
Slovenský štvorkajak potvrdil
výbornú formu. V zložení Samuel
Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček,
Adam Botek získal bronzovú me
dailu v K4 na 500 m.
Štvorčlenná posádka vo finále
nestačila iba na Nemcov a Špa
nielov. Bronzový kov si zabezpečila v tesnom súboji s ruským
výberom, s minimálnym náskokom

jednej desatiny sekundy. Pre Sa
muela Baláža išlo o prvú účasť na
olympiáde, ktorú hneď dokázal
premeniť na medailu. Okrem
odchovanca z karloveskej zátoky
pútal v slovenskom výbere veľkú
pozornosť Erik Vlček, pre ktorého
to bola už šiesta olympijská účasť.
S menším nadšením odchádzal
z Tokia ďalší reprezentant karloveskej kanoistiky Matej Beňuš.
Strieborný medailista z Ria de Janeira tentoraz na pódium nedosia-

Jonáš Ďurana je majstrom
Slovenska v šachu

N

a začiatku letných práz
dnin sa mladý Karlo
vešťan Jonáš Ďurana stal
republikovým šampiónom na
majstrovstvách Slovenska. V
turnaji medzi 12-ročnými chlap
cami dominoval, keď v deviatich
partiách ani raz neprehral.
Mládežnícka šachová špička sa
tento rok stretla v Starej Ľubovni,
ktorá sa stala dejiskom majstrov
stiev Slovenska mládeže v šachu.
Medzi talentovanými šachistami
nechýbal Jonáš Ďurana, ktorý už
mal na svojom konte majstrovský
titul spred dvoch rokov v kategórii chlapcov do 10 rokov. Tentoraz
sa v silnej konkurencii presunul
už do kategórie 12-ročných. „Pred
turnajom som sa chcel umiestniť
minimálne do 3. miesta, keďže na
majstrovstvách som bol aj podľa
rebríčka Svetovej šachovej fe
derácie tretí nasadený spomedzi
súťažiacich v mojej vekovej kategórii. Aj tak som však tajne dúfal, že

Jonáš Ďurana vďačí za úspech trénerovi
Rastislavovi Diviakovi aj bieloruskému
trénerovi Sergejovi Berezjukovi.

vyhrám,“ opísal predturnajové ambície mladý Karlovešťan.
Turnajom, hranom na deväť
partií, prešiel bez zaváhania.
Prvých šesť duelov vyhral a body
si so súperom delil za remízu
iba v siedmej hre. Ďalšími dvoma víťazstvami spečatil svoj
triumf s výsledným skóre 8,5 bodu
z deviatich zápasov.
-ab-; Foto: R. Ďurana

hol a jeho finálová jazda stačila na
šiestu priečku.

-ab-; Foto: Facebook Slovenská
kanoistika

Odložený Karloveský kros
bude začiatkom septembra

P

rvá septembrová nedeľa
bude patriť horským bi
cyklom. Tradičný Kaktus
Bike Karloveský kros – memo
riál Miroslava Tkáča si po jar
nom odklade našiel miesto
v kalendári a privíta najlepších
horských cyklistov a cyklistky
šestnástich kategórií.
Karloveský kros je zaradený do
programu Slovenského pohára
v disciplíne MTB XC. Štartovať na
tomto podujatí môžu iba cyklisti
s platnou pretekárskou licenciou
Slovenského zväzu cyklistiky.
Program dňa odštartuje po regis
trácii oficiálny tréning, na ktorom
sa jazdci zoznámia s nástrahami
pripravených okruhov. Malý okruh

pre najmladších chlapcov a diev
čatá meria 450 metrov, stredný
okruh pre mladších žiakov a žiačky
má dĺžku 1500 metrov a veľký
okruh pre kategórie starších žiakov a žiačky a vyššie, ma 4 kilomet
re a prevýšenie 167 metrov. Muži
v kategórii Elite absolvujú veľký
okruh až 6-krát.
Štart prvej kategórie je naplánovaný na 10.00 h od bikrosovej
dráhy za Iuventou, kde pretekári
pretnú aj cieľovú čiaru. Najsledovanejšia kategória Elite odštartuje o 16.30 h. Preteky Slovenského
pohára sľubujú príchod toho
najlepšieho, čo slovenská scéna
horskej cyklistiky momentálne
ponúka. 			
-abInzercia

DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysáková ulica 1, Bratislava - Dúbravka

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. MICHAL VAVRO
0905 240532

KONDIČNÉ TRÉNINGY • POHYBOVÁ PRÍPRAVA
ŠPORTOVÉ HRY • FITNESS@WORKOUT
TRAMPOLÍNY • LETNÉ TÁBORY

w w w.dubravskespor tovecentrum.sk

TENISOVÉ DVORCE
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
OBJEDNÁVKY:
0905 109378

Celoročné športovanie pre deti a www.dubravskesportovecentrum.sk
mládež

K

lub vodného slalomu Karlova Ves začína od septembra nový
cyklus športovej prípravy pre kanoistiku. Správcovia novej
obecnej lodenice ponúkajú vodácky výcvik pod dohľadom
kvalifikovaného trénera pre deti vo veku od 9 do 10 rokov a mládež
do 18 rokov.
Základnú výbavu klub zapožičiava. Po celý školský rok bude v utorok
možnosť plávania v bazéne Mokrohájska. Cez zimu je možnosť tréningu
v telocvični a v posilňovni. Informácie na telefónnom čísle 0902 299 675,
e-mailom na adrese branko.illek@gmail.com. Kontaktné údaje sú aj na
klubovom webe www.vodnyslalom.sk. Pravidelný výcvik je spoplatnený,
jednorazové vyskúšanie je zdarma.
-red-; Foto: Klub vodného slalomu
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