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Vynovené ihriská

ZŠ Karloveská 61
má najmodernejšiu
kuchyňu
v Bratislave
Viac na s. 4

Karloveské hody už tento víkend

Na detských
ihriskách pribudli
nové hracie prvky
Viac na s. 6

Nemecký básnik Johann Wolfgang von Goethe povedal, že zostarnúť nie je
umenie, umenie je vysporiadať sa s tým. Tento citát je aktuálny práve v októbri,
ktorý je Mesiacom úcty k starším. S pribúdajúcimi rokmi človek začína svoj život
rekapitulovať. Na myseľ mu častejšie prichádzajú myšlienky o tom, čo sa v živote
podarilo, čo sa pokazilo a čo sa ešte dá napraviť. Je však nutné naprávať všetko? Ja
si myslím, že nie. Svoje rozhodnutia, vyslovené slová, každú pochvalu, pokarhanie
či kritiku nerobíme len tak. Vždy nás k tomu niečo vedie. Práve preto nie je vždy
nutné vracať sa do minulosti. Niekto sa však v starobe vyrovnáva aj s minulosťou.
Hoci ju nezmeníme, myšlienky na ňu môžu byť pre dušu liekom. Iné je, ak hovoríme
o liečbe fyzickej, keď nás vo vyššom veku neposlúcha telo, srdce či nohy. Tu však
máme vec čiastočne vo svojich rukách. Ak si uvedomíme, že ľudský život trvá pri

Novinkou
budú aj
regionálne trhy
Viac na s. 18

dobrom zdraví približne 70 rokov, no my sme na zemi dlhšie, otázne potom je, či
máme nárok na tento dar prírody, možno dar od Boha, nadávať. Život vo vyššom
veku si totiž môže vyberať svoju daň v podobe zhoršeného zdravia. Môžeme však
byť vďační za to, že sme tu so svojimi blízkymi či priateľmi o čosi dlhšie. Je na nás,
či bude staroba dôstojná. Každodenný život si môžeme zlepšiť aj vzájomne. Stačí sa
len opýtať blízkeho človeka, či nepotrebuje s niečím pomôcť. Napríklad s nákupom,
zistením informácie, odvozom k lekárovi a podobne. Niekedy najviac pomôže to,
keď blízkeho navštívime. Blízkosť a počúvanie môžu byť pre niekoho tým najväčším
darom. Október ako Mesiac úcty k starším by mal byť len jedným z podnetov k tomu,
aby sme venovali viac pozornosti našim skôr narodeným príbuzným a priateľom.
Branislav Heldes, šéfredaktor

Otvorenie dvoch nových ihrísk na Dlhých dieloch

K

eď sa spoja nápady, záujmy
a sily rodičov s možnosťami
samosprávy, môže z toho
vzniknúť aj také pekné ihrisko ako
vo vnútrobloku na Majerníkovej
36 – 58. Vzniklo zásluhou dobrovoľníckej práce rodičov z rodinného
centra (RC) Dlháčik, pričom ruku
k dielu priložili aj karloveskí poslanci. Ihrisko so zaujímavými
hracími prvkami, detským domčekom a kvetinovým záhonom slávnostne otvorí starostka Dana Čahojová a podpredseda BSK Igor
Bendík koncom septembra.
„Veľmi si vážim dobrovoľnícku
prácu. Chcela by som tiež všetkým
rodičom, ktorí nám pomáhali pri obnove ihriska, úprimne poďakovať za
to, že vo svojom voľnom čase pomáhajú zlepšovať život v našej mestskej
časti,“ ocenila prácu rodičov Dana
Čahojová.
RC Dlháčik získalo finančné prostriedky vďaka podpore mestskej časti
Karlova Ves a Bratislavského samosprávneho kraja. Časť prostriedkov

získalo aj z darovaných dvoch percent
z daní. „Pri navrhovaní jednotlivých
prvkov ihriska sme zohľadňovali bezpečnosť a ochranu detí, vekovú primeranosť a podporu detskej kreativity,“
hovorí Zuzana Melušová Kutarňová
z RC Dlháčik. Ihrisko je určené najmä
pre deti do šiestich rokov.
“Som hrdý, že sa mi podarilo získať
dotáciu 6500 eur z BSK na revitalizáciu ihriska vo vnútrobloku na Majerníkovej 36-58. Poďakovanie patrí
aj štatutárkam RC Dlháčik za výborne
pripravený projekt. Máme revitalizované ihrisko najmä vďaka veľkej
aktivite rodičov. Nájdete tu masážny
senzorický chodník alebo stolovanie
z pníčkov. Na zadnej strane domčeka, ktorý sme s poslancom Kramplom
postavili, si budú môcť deti vyskúšať
kreslenie kriedami na nové tabule,”
povedal podpredseda BSK Igor
Bendík.
Na 27. septembra je naplánované
aj otvorenie novej športovo-cvičebnej
plochy v športovom areáli za Základnou školou A. Dubčeka.
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Je určená najmä pre staršie deti.
Atraktívnejší športový areál obohatí
aj hodiny telesnej výchovy žiakov
a pritiahne viac športovcov a rodín
s deťmi, ktoré ho doteraz vo voľnom
čase aktívne nevyužívali. Do budovania športoviska sa zapojilo 70 dobrovoľníkov. Karlova Ves ho podporila
dotáciou na budovanie športoviska
pre všetkých.
-mš-; Foto: Dlháčik

Deti sa tešia z nového ihriska vo vnútrobloku na Majerníkovej ulici
www.karlovaves.sk
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Rezidentské parkovanie v zóne
Hlaváčiková – Veternicová po mesiaci

O

d spustenia rezidentského
parkovania v zóne Hlaváčiková – Veternicová
uplynul mesiac. Rezidenti, ale aj
nerezidentskí obyvatelia tejto zóny
si pomaly začínajú zvykať na nové
parkovacie pravidlá. Pracovníci miestneho úradu vykonávajú
prieskum v teréne každý deň.
Nové parkovacie pravidlá platia na
Hlaváčikovej a Veternicovej ulici od
1. septembra. V rezidentskej zóne tak
vo večerných a nočných hodinách od
18.00 do 7.00 h môžu parkovať len
autá s viditeľne umiestnenou rezidentskou parkovacou kartou. Pre
nerezidentov je vyčlenených desať
percent parkovacích miest. Dodržiavanie nových pravidiel mestská
časť kontroluje od začiatku fungo-

vania rezidentskej zóny. V prvých
dňoch pracovníci miestneho úradu
pravidelne upozorňovali vodičov
na nesprávne parkujúce vozidlá
alebo zle umiestnené rezidentské
karty. Kontrolovaním dodržiavania
zásad rezidentského parkovania sú
poverení mestskí policajti, ktorí sú
oprávnení v prípade porušenia pravidiel dávať na vozidlá tzv. „papuče“
a udeľovať pokuty. „Motoristi, ktorí
nemajú za predným sklom umiestnenú
rezidentskú kartu, ktorá ich oprávňuje parkovať v tejto zóne, sa dopúšťajú
priestupku, ktorý je možné riešiť na
mieste v blokovom konaní pokutou
do výšky 50 eur,“ objasňuje veliteľ
okrskovej stanice mestskej polície
v Dúbravke Vladimír Šustr.
V lokalite Hlaváčiková – Veterni-

Rezidentská
karta musí
byť vo vozidle
umiestnená
na viditeľnom
mieste
cová je 816 parkovacích miest, z toho
87 je pre nerezidentov. Pracovníci
miestneho úradu pri monitoringu zóny
zisťujú, že voľné parkovacie miesto
možno nájsť aj v neskorších hodinách,
čo v minulosti nebolo možné. Predpokladá sa, že situácia sa bude stále
zlepšovať.
Mimo vyhradeného času, teda
od 7.00 do 18.00 h sú miesta v par-

kovacej zóne voľne prístupné všetkým vodičom, s výnimkou miest
vyhradených pre zdravotne postihnutých spoluobčanov. V lokalite ulíc
Hlaváčiková – Veternicová sa nachádza ešte 29 svojpomocne vybudovaných parkovacích boxov, ktorým sa
postupne skončí platnosť.
-zč-; Foto: MiÚ

Diskusia o štúdii parkovacieho domu
na Veternicovej ulici pokračuje

N

a Veternicovej ulici, tak
ako na väčšine územia
Karlovej Vsi, čelia obyvatelia dlhodobým a narastajúcim
problémom s parkovaním a čoraz
ohrozenejšou bezpečnosťou chodcov aj vodičov. Preplnené chodníky
a nelegálne parkovanie sa miestny
úrad rozhodol riešiť zavedením
rezidentskej parkovacej zóny.
Zóna má priniesť zlepšenie podmienok na parkovanie rezidentom ulíc
Hlaváčiková a Veternicová. Vďaka
pribúdajúcemu počtu automobilov
rezidentov a snahe nerezidentov
parkovať v tejto zóne bude potreba parkovacích miest aj naďalej
narastať. Odpoveďou na túto výzvu
môže byť vybudovanie parkovacieho domu na Veternicovej ulici.
Do diskusie o štúdii parkovacieho
domu na Veternicovej sa už zapojili
priaznivci aj odporcovia tohto projektu. Autori petície proti výstavbe nesprávne interpretujú viaceré informácie z oficiálneho a zverejneného
dokumentu.
„Na úvod akejkoľvek diskusie treba
uviesť, že v tejto fáze ide len o štúdiu,
ktorá je spracovaná na podklade
katastrálnej mapy. Jej spracovaniu
nepredchádzalo geodetické zameranie celej lokality. Rovnako zatiaľ
nebol spracovaný inžiniersko-geowww.karlovaves.sk

logický prieskum záujmovej lokality. V súčasnosti teda nie je možné
s absolútnou a konečnou presnosťou
tvrdiť napríklad to, do akej výšky budú
presne siahať do svahu nezapustené
časti stavby parkovacieho domu,“
povedal vedúci oddelenia územného
rozvoja Peter Vaškovič.
Tvrdenia
autorov
petície
predznamenávajúce zhoršenie životných podmienok obyvateľov okolitých
domov jednoznačne vyvracajú závery
obsiahnuté v spracovanom zámere
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý obsahuje spracovanú rozptylovú štúdiu,
akustickú štúdiu, svetelno-technický
posudok a aj dopravno-kapacitné
posúdenie križovatiek pre parkovací
dom, dopravnú prognózu a kapacitné
posúdenie jednotlivých napojení parkovacieho domu. Všetky tieto časti
odborného materiálu hovoria jednoznačne v prospech výstavby parkovacieho domu.
Štúdia parkovacieho domu predpokladá jeho postavenie na dnes existujúcom parkovisku pre približne 63
automobilov vrátane 15 miest pod
parkoviskom na komunikácii Veternicová smerom k obratisku. Dva
varianty štúdie parkovacieho domu
rátajú so zväčšením kapacity parkovania o 186 alebo 248 miest. Variant

s menším počtom parkovacích miest
dokonca ráta s možnosťou vybudovania oddychovej zóny s lavičkami,
zeleňou alebo bežeckým oválom na
streche parkovacieho domu.
„Autori petície privádzajú jej signatárov do omylu, keď tvrdia, že parkovací dom má byť od bytového domu
Veternicová vzdialený len štyri metre. Štúdia na úrovni mierky 1 : 500
uvažuje so vzdialenosťou sedem a pol
metra. Rovnakého omylu sa dopúšťajú odporcovia projektu, keď tvrdia,
že príjazdová rampa k parkovaciemu
domu bude od bytového domu Veternicová 8 vzdialená len tri metre.
A mýlia sa hneď dvakrát, pretože najbližšia vzdialenosť domu na Veternicovej 8 k príjazdovej rampe parkovacieho domu je v štúdii zakreslená
na úrovni 7 metrov a ide len o roh
budovy, nie o celú stenu s oknami,“
vysvetlil Martin Urbaník z miestneho
úradu. V súvislosti s témou ochrany
zelene treba znovu pripomenúť, že
parkovací dom je navrhnutý na už
existujúcom parkovisku. Projekt teda
zaberie pre potreby riešenia vjazdov
a výjazdov z parkovacieho domu len
minimum dnes zatrávnených plôch.
Na záver treba dodať, že na Veternicovej ulici zaznievajú hlasy nielen
odporcov, ale aj zástancov výstavby tohto objektu. Veľa moderných

a ekologicky zmýšľajúcich ľudí diskutujúcich na Facebooku o parkovacej
politike Karlovej Vsi chápe, že neregulované parkovanie na chodníkoch
a voľných plochách ďalej znehodnocuje a doslova hyzdí verejné priestory, navyše ohrozuje ich všeobecnú
bezpečnosť. Téma tvorby nových parkovacích plôch ruka v ruke s rešpektovaním verejných priestorov, ktoré
sú určené na iné účely, je teda vysoko
aktuálna. Diskusia k nej preto bude
pokračovať.
-muUverejňujeme spresnenie názoru
poslankyne Lívie Poláchovej z čísla
9/2017, s. 4, článok Parkovací dom
na Veternicovej si niektorí obyvatelia
neželajú.
L. Poláchová: Tento variant parkovacieho domu by mal najmenší vplyv
na životné prostredie, pretože väčšina
stavby by sa nachádzala pod zemou.
Je však nutné dôkladne overiť, či by
sa výstavbou nenarušila statika okolitých budov. Škoda, že obyvateľom
nebol zámer predstavený a vysvetlený
vopred. Myslím si, že keby sa podarilo dostať parkujúce autá do už jestvujúcich garáží, miesta by bolo dosť aj bez
nového parkovacieho domu. Neúnosnú
situáciu má šancu vyriešiť aj nová rezidentská zóna.
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Opravy chodníkov a schodov
pokračujú
Priaznivé počasie na prelome augusta a septembra Karlova Ves využila na
ďalšie opravy chodníkov a schodov v správe mestskej časti. Opravila napríklad
chodník v areáli ZŠ A. Dubčeka a upravila nájazd pre autá na parkovisko pri tejto
škole. Položili aj novú dlažbu na chodníku k MŠ Adámiho 11 a opravili schody
v tejto lokalite na Adámiho 20 – 26. Opravy sa dočkal poškodený poklop na
J. Stanislava 27 či povrch schodov pri kostole na Pribišovej. Tých, ktorí nakupujú v Bille v pešej zóne na Pribišovej určite potešili opravené schody, rovnako ako
aj tie pri papiernictve. Opravili aj povrchy chodníkov na Levárskej pri detskom
ihrisku a na prístupe k podchodu na Borskej.
-mš-; Foto: MiÚ

Pribišova - schody k papiernictvu

Nábeh pre autá pri ZŠ A. Dubčeka na ulici Ľ. Fullu

Adámiho 11 pri MŠ

Schody na Adámiho 20 - 26

Chodník v areáli ZŠ Majerníkova

Pribišova - schody ku kostolu
Levárska pri detskom ihrisku

Chodník pred podchodom na Borskej
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Pribišova - schody k Bille
www.karlovaves.sk
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ZŠ Karloveská si už varí vo vlastnej réžii
V minulom roku boli rodičia detí zaskočení požiadavkou súkromnej prevádzkovateľky školskej kuchyne. Za stravovanie museli platiť mesačne o osem eur viac.
Karlova Ves preto vypovedala súkromnej prevádzkovateľke zmluvu. Počas leta
miestny úrad nechal kuchyňu kompletne zrekonštruovať, vybaviť novým zariadením
a škola si tak varí vo vlastnej réžii.
Školská kuchyňa si vyžadovala nielen kompletnú rekonštrukciu, ale aj vybavenie veľkokapacitným zariadením. Do prevádzky jedálne a kuchyne mestská časť
investovala celkovo takmer 74-tisíc eur. „Sme radi, že ZŠ Karloveská 61 má jednu
z najmodernejších kuchýň v celej Bratislave,“ vyjadril sa vicestarosta Karlovej Vsi
Branislav Záhradník. Podľa jeho slov s prácami na novej kuchyni výrazne pomohli
pracovníci podniku Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
-mš-; Foto: MiÚ
ej
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www.karlovaves.sk

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Správy z mestskej časti

Budova po bývalej
ZŠ Veternicová naďalej
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ZŠ A. Dubčeka má
zmodernizované priestory

N

ielen nových prváčikov, ale
aj žiakov z vyšších ročníkov,
ktorí navštevujú školský
klub detí, čakali od septembra
zmodernizované priestory.
Pre školákov z prvých až štvrtých
ročníkov zakúpilo vedenie školy nový
nábytok, sedacie zostavy a hracie
prvky v celkovej hodnote 6300 eur.
Vychovávateľky pomohli priestory
skrášliť a vytvoriť žiakom príjemné
prostredie. Karlova Ves zakúpila
školskej jedálni aj trojpodlažnú elektrickú pec a plynový kotol.

Z nového vybavenia školskej
kuchyne za 14 380 eur sa môžu
tešiť všetci žiaci, ktorí sa stravujú
v školskej jedálni. Počas letných
prázdnin staré vybavenie nahradili
nové stoly, stoličky, príbory, ale aj
kuchynské zariadenia, ktoré potešili
nielen žiakov, ale aj panie kuchárky.
Novo zariadená výdajňa od 4. septembra čakala aj na dôchodcov z Karlovej Vsi, ktorí prichádzajú na obedy
do ZŠ A. Dubčeka.
-red-; Foto: ZŠ A. Dubčeka

Škola nezostala prázdna, do ôsmich tried chodí 168 žiakov

O

d vyradenia Základnej školy Veternicová zo siete škôl
uplynul už rok. V tom čase
hladinu verenej mienky čerili rôzne
fámy o budúcom využití tejto školy. Aj napriek tomu, že sa klebetilo
o rôznych developerských aktivitách či o inom využití budovy ako
na školské účely, ani jedna z fám sa
nepotvrdila. Budova dodnes slúži
na vzdelávanie žiakov.
O vyradení zo siete škôl rozhodlo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR v auguste minulého roka.
Priestory po nej od vlaňajšieho septembra slúžia žiakom Spojenej školy
sv. Františka z Assisi.
„Som rád, že s odstupom jedného
roka sa to ukázalo ako dobré a správne
riešenie. Budova školy na Veternicovej
nezostala prázdna, nezmenil sa účel
jej využitia, naďalej slúži školským
potrebám, slúži deťom a zachoval sa
v nej život,” priblížil zástupca starostky Branislav Záhradník.
Žiaci zo zrušenej základnej školy
prešli na iné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Karlovej Vsi. Rodičia
dobrovoľne prehlásili svoje deti aj do
škôl s iným zriaďovateľom – Spojená
škola sv. Františka prijala päť žiakov zo zrušenej školy, do súkromnej

základnej školy CENADA prešli dvaja žiaci a do Súkromnej základnej školy Esprit traja žiaci.
„V rebríčku kvality škôl sa Spojená škola sv. Františka z Assisi
z bratislavských škôl pravidelne
umiestňuje na najvyšších priečkach. Vzhľadom na to, že sa snažíme
zásadne regulovať novú výstavbu,
očakávame, že tri základné školy budú
mať aj naďalej dostatočné kapacity pre
všetky naše deti. Dnes je oveľa potrebnejšie zaoberať sa otázkou prípravy
kapacít v zariadeniach starostlivosti
pre našich dôchodcov,“ povedala starostka Dana Čahojová.
Názor riaditeľa školy Jána
Horeckého
„V ôsmich triedach máme 168
žiakov. Za výdatnej podpory a pomoci rodičov sa podarilo postupne
upraviť a vyčistiť školský areál
a opraviť mnohé závady vo vnútri
budovy. Budova je ideálna pre
mladšie deti, jej priestory upravujeme tak, aby sa tam žiaci aj učitelia dobre cítili. V popoludňajších
hodinách po skončení vyučovania
pracuje v škole výtvarný, hudobný
a tanečný odbor ZUŠ sv. Cecílie.“
-red-; Foto: MiÚ
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Počas letných prázdnin staré vybavenie nahradili nové stoly a stoličky

Počet detí v základných
a materských školách
sa stabilizoval

P

o dvoch prázdninových
mesiacoch sa triedy karloveských základných a materských škôl 4. septembra opäť
zaplnili detskou vravou. Do troch
základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti nastúpilo celkovo 1586 žiakov, z toho 208
prváčikov.
Najviac, 645 žiakov, navštevuje základnú školu na Spojenej škole
Tilgnerova 14. Základná škola A.
Dubčeka na Dlhých dieloch má 511
žiakov a ZŠ Karloveská 61 navštevuje
v tomto školskom roku 427 žiakov.
Do deviatich materských škôl, ktoré
patria Karlovej Vsi, nastúpilo v tom-

to školskom roku celkovo 942 detí,
z toho 284 predškolákov. Tieto čísla poukazujú na stabilizáciu záujmu
o jednotlivé školy a škôlky, ale aj stabilný trend vývoja počtu školopovinných detí.
„V súčasnosti naše školské
a predškolské zariadenia stačia
na zabezpečenie záujmu rodičov.
Neustále sa snažíme v spolupráci
s vedením škôl, mestskej časti
a miestnymi poslancami zlepšovať
podmienky v našich školách,“ hovorí
vedúca oddelenia školstva miestneho úradu Iliana Medviďová. Deti sa
môžu tešiť aj na niekoľko prázdnin.
-mš-

Prehľad Jesenné: 30. 10. 2017 – 31. 10. 2017
Vianočné: 23. 12. 2017 – 5. 1. 2018

prázdnin Polročné: 2. 2. 2018
v tomto Jarné: 5. 3. 2018 – 9. 3. 2018

Veľkonočné: 29. 3. 2018 – 3. 4. 2018

školskom roku Letné: 2. 7. 2018 – 31. 8. 2018

www.karlovaves.sk
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Nové hracie prvky na ihriskách

S

taré a zhrdzavené preliezačky
sú na viacerých detských
ihriskách v Karlovej Vsi už
len spomienkou. Miestny úrad
nechal v lete vymeniť poškodené
alebo osadiť celkom nové hracie
prvky. Prihliadalo sa pritom na
požiadavky obyvateľov, bezpečnosť
i využitie plochy ihriska.
“V Karlovej Vsi máme okrem
ihrísk v materských školách ďalších
54 detských ihrísk. Je to veľa
a nie je možné udržať všetky v takej
kvalite ako by sme si želali. Plynule a každoročne sa snažíme staré
nahrádzať novým. Najdôležitejšie pre
nás je, aby sa deti mali vždy kde hrať
a pritom boli v bezpečí,” povedala
starostka Dana Čahojová.
Návštevníkov detských ihrísk na
Hlaváčikovej a Silvánskej čakajú nové pingpongové stoly. Novú
šmykľavku nainštalovali na ihrisku Veternicová, hojdačky zase vo
vnútrobloku Ľ. Fullu. Lezenie na
lezeckej stene si môžu vyskúšať deti
na ihrisku na Jamnického ulici. Miestny úrad nezabudol ani na športovcov.
Z opraveného basketbalového koša sa
môžu tešiť na ihrisku vo vnútrobloku
Kempelenova – Karloveská. Opravy sa dočkali koše na basketbal aj
v športovom areáli pri ZŠ Majerníkova. Pôvodné konštrukcie sa vymenili
za nové. „Koše a dosky sú spevnené
a my veríme, že budú dobre slúžiť
hráčom a vydržia ich nápor,“ dodala
Halina Trubínyiová z oddelenia dopravy a životného prostredia, ktorá
má na starosti správu detských ihrísk.
Detské ihriská v správe mestskej
časti by mali byť po lete aj o čosi
bezpečnejšie. Pracovníci miestneho
úradu v prázdninovom období skontrolovali všetky ihriská so staršími
kovovými preliezačkami. Tie, ktoré
vyhodnotili ako poškodené či nebezpečné, nechali odstrániť. Z niektorých ihrísk tak zmizli staré hranaté
či oblúkovité preliezačky, tyče,
šmykľavky či guľaté preliezačky
nazývané aj zemeguľa.
-zč-; Foto: MiÚ

Dva hojdacie koníky na detskom ihrisku na
Adámiho

eternicovej

jdací koník na V

Šmykľavka a ho

Opravený basketbalový

kôš v športovom
areáli pri ZŠ Majerník
ova

Hojdačka na detskom
ihrisku na Ľ. Fullu

ánskej

ový stôl na Silv

Nový pingpong

www.karlovaves.sk

Lezecká stena na

Jamnického
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Strechy telocviční
na Tilgnerovej čaká
rozsiahla oprava

K

arloveský miestny úrad
a miestni poslanci musia
ustavične venovať pozornosť dlhodobo zanedbanému stavu
školských objektov v celej Karlovej Vsi. Keďže štát neprispieva
na opravy školských objektov
v plnom rozsahu, ich financovanie
zaťažuje miestny rozpočet a obmedzuje investície do ďalších verejnoprospešných aktivít. Príkladom je
aj havarijná situácia, ktorá vznikla
náhodným zistením v Spojenej škole
Tilgnerova 14. Následne zhotovený
znalecký posudok konštatoval alarmujúci stav strešnej konštrukcie jej
telocviční a náraďovne.
V záujme bezpečnosti žiakov
a učiteľov bolo nevyhnutné okamžite
prerušiť užívanie priestorov. Miestny
úrad bezprostredne objednal vyhotovenie dvoch nezávislých odborných
posudkov s cieľom zistiť skutkový

stav a možnosti sanácie oslabených
konštrukcií telocviční. Na ich základe
požiadal o vypracovanie projektu ich
opravy. Po spracovaní projektu obstaral úrad už aj dodávateľa opravy.
Sanačné práce by mali trvať približne
tri mesiace. Samozrejme za predpokladu, že sa nevyskytnú žiadne mimoriadne okolnosti. Je to o to nepríjemnejšie, že v minulom školskom
roku boli telocvične dlhší čas mimo
prevádzky v súvislosti s rekonštrukciou podláh. Statické problémy strechy nepríjemne zaskočili školu aj
miestny úrad.
„Uvedomujeme si, že škola sa
ocitla v zložitej situácii a urobili sme
maximum pre rýchle a komplexné
riešenie, aby sme jej pomohli. Verím,
že práce budú vykonané včas a v potrebnej kvalite, pričom výsledkom
bude komplexne opravená strecha,
ktorá bude na dlhý čas dobre slúžiť

svojmu účelu,“ hovorí zástupca starostky Branislav Záhradník.
Miestny úrad odhaduje výšku
nákladov na opravu na približne
130-tisíc eur. Z toho približne 75-tisíc
pôjde na sanáciu nosných konštrukcií a zvyšok by mala stáť kompletná
izolácia a zateplenie strechy, aby sa
do budúcnosti predišlo zatekaniu
a korózii nosnej konštrukcie. Z dôvodu rýchleho zabezpečenia rekonštrukcie úrad zvolal mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré
na septembrovom rokovaní schválilo zmenu rozpočtu mestskej časti.

„Požiadali sme ministerstvo školstva
o spolufinancovanie rekonštrukcie,
zatiaľ však bez pozitívnej odozvy, preto náklady na opravu musí zabezpečiť
Karlova Ves z vlastných prostriedkov.
Mestská časť využije na tento účel
bankový úver,“ dodáva Branislav
Záhradník.
Miestny úrad v spolupráci s riaditeľkou školy intenzívne zvažuje
možnosti, ako pomôcť škole preklenúť
vzniknutú situáciu, aby bolo deťom
zabezpečené vyučovanie telesnej
výchovy.
-mš-; Foto: MiÚ
Inzercia
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Holuby pri OD Centrum
obťažujú obyvateľov

P

roblém nejasného vlastníctva pochôdznych terás sa
opäť prejavil. Holuby sa
uhniezdili priamo pod lávkou
a výkalmi znečisťujú chodník pred
miestnou pobočkou pošty. Zodpovedný za riešene je majiteľ lávky,
ten je však neznámy.
Karlova Ves môže investovať
len do majetku, ktorý vlastní alebo
spravuje. V prípade terasy pri OD
Centrum však nie je ani vlastníkom,
ani správcom. Karlova Ves skúšala v prípade lávky pri OD Centrum
hľadať pomoc aj na bratislavskom
magistráte. Súviselo to s jej zlým
technickým stavom. Hlavné mesto sa
však vyjadrilo, že lávka do ich majetku nepatrí a ani ju nespravuje.
Problém s nejasným vlastníctvom
terás, a teda aj zodpovednosťou za
ich stav a údržbu, sa ťahá už dlhé
roky, a to nielen v Karlovej Vsi. Od
ich výstavby uplynulo v mnohých

prípadoch aj viac ako 30 rokov,
pritom odvtedy sa terasy výrazne
neopravovali ani neudržiavali. Príčinou je najmä nedodržiavanie zákona
pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov. Vznikajú preto
spory, kto je vlastníkom terás a je teda
zodpovedný za ich prevádzku, údržbu
a opravy.
Zo strany starostov mestských častí
pred časom vzišla iniciatíva, ktorá by
mohla viesť k riešeniu neprehľadných
vlastníckych vzťahov. Na to však treba preveriť technickú i právnu dokumentáciu každého domu, projektovú
dokumentáciu i príslušné stavebné
a kolaudačné rozhodnutia. Začiatkom roka hlavné mesto avizovalo, že
sa pustilo do zisťovania vlastníckych
vzťahov. To však môže byť ešte beh na
dlhé trate, keďže problematiku terás
dlhé roky nikto koncepčne neriešil.
Mestská rada hlavného mesta sa
problematike venuje a pripravuje sa

Holuby sa uhniezdili pod lávkou a znečisťujú okolie pošty
koncepčný materiál, ktorý by mal
spomínané ťažkosti vyriešiť na úrovni

celého mesta. Netýkajú sa totiž len
Karlovej Vsi.
-zč-; Foto: MiÚ
Inzercia

BSK: V Bratislavskom kraji pribudne
844 nových miest pre škôlkarov
Obce, mestá, ale aj súkromní podnikatelia a občianske združenia
mohli v roku 2017 žiadať z Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP) európske zdroje na vybudovanie nových kapacít
v materských školách po celom Slovensku. Výzvu na predkladanie
žiadostí o nenávratný ﬁnančný príspevok vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s krajskými mestami
a župami.
„V najbližších dňoch pristúpime s úspešnými žiadateľmi k podpisu
zmlúv o poskytnutí príspevku. Následne skontrolujeme verejné obstarávania, aby sme sa v budúcnosti vyhli akýmkoľvek korekciám.
Aj teraz budeme zabezpečovať implementáciu projektov v našom
území, teda budeme vykonávať ﬁnančnú kontrolu a riadenie projektu tak, aby boli všetky európske zdroje do posledného eura korektne
minuté. Máme s tým dobré skúsenosti, kvalitný, odborný a ochotný
tím a hlavne spokojných starostov,“ vyjadril sa predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Už bolo vyhodnotené prvé kolo výzvy, kedy bolo na území
bratislavského regiónu schválených 18 projektov v sume 8,5 mil. eur.
Týmito projektmi sa v materských školách v Bratislave a obciach
Bratislavského kraja vytvorí 844 nových miest. Niektoré projekty sú už
v realizácií, no väčšina začne s výstavbou začiatkom budúceho roka,
tak aby v septembri 2018 sa už mohli otvoriť nové triedy pre deti.
Celkovo bolo v BSK predložených 33 projektov v sume 15,6 mil. eur.
Vyhodnotenie druhého kola sa očakáva do konca roka.
Poradenskú činnosť žiadateľom pri príprave projektov poskytovali
spoločne mesto Bratislava a BSK. Následne BSK na svojom sprostredkovateľskom orgáne časť projektov prijímal a hodnotil.
www.karlovaves.sk

Schválené projekty na území Bratislavského samosprávneho kraja:
Prijímateľ

Výška projektu v EUR

Mesto Bratislava
M. č. Bratislava - Petržalka
M. č. Bratislava - Záhorská Bystrica
M. č. Bratislava Vajnory
M. č. Bratislava - Dúbravka
M. č. Bratislava - Podun. Biskupice
M. č. Bratislava - Rača
Okres Malacky
Obec Jabloňové
Obec Plavecký Štvrtok
Obec Závod
Obec Gajary
Obec Rohožník
Okres Pezinok
Obec Budmerice
Okres Senec
Mesto Senec
Obec Hamuliakovo
Obec Chorvátsky Grob
Obec Ivanka pri Dunaji
Foresta Kids s.r.o
Kongregácia Dcér Božskej
Lásky na Slovensku
Spolu

Počet novovytvorených miest

383 035,61
686 597,46
588 976,60
616 400,00
375 200,00
602 997,55

84
48
88
92
56
90

281 473,68
242 850,81
338 000,00
473 800,00
514 900,00

22
14
15
39
22

294 469,90

15

927 500,00
609 000,00
717 824,14
542 422,04
144 558,00

75
70
44
30
15

227 499,97
8 567 505,76

25
844
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Oprava poškodených
zastávok ročne stojí 50-tisíc
eur

V

andalizmus
v
našom
meste, žiaľ, nie je zriedkavý fenomén. Veľmi často
sa týka práve zastávok mestskej
hromadnej dopravy (MHD). Ako
nás informovala hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB)
Adriana Volfová, v mestskej časti
Karlova Ves je 96 zastávok MHD,
z toho 18 autobusových prístreškov
vlastní a udržiava spoločnosť JCDecaux Slovakia. DPB prístrešky
na zastávkach MHD priebežne či
podľa potreby rekonštruuje, čistí od
grafitov a natiera, čo stojí nemalé finančné prostriedky.
„Pracovníci DPB priebežne kontrolujú a čistia všetky zastávky, ktoré
má podnik v správe, dokonca aj počas
víkendov. Čistenie zastávok zahŕňa
vyprázdnenie odpadových nádob
a odstraňovanie odpadkov z plochy
nástupiska. Smetné koše sa vysýpajú

podľa harmonogramu, na frekventovaných zastávkach denne, na menej frekventovaných niekoľkokrát za
týždeň,“ vysvetľuje Adriana Volfová.
„Kontrolu stavu autobusových
prístreškov v Karlovej Vsi vykonávajú naši zamestnanci každý týždeň.
Pri výraznom poškodení, napr. rozbití
skla, reagujeme do 24 hodín. Na ich
údržbu každoročne vynakladáme nemalé finančné prostriedky, keďže bojujeme nielen s klasickými grafitmi, ale
aj s poleptaním kyselinou a iným mechanickým poškodením. Nesledujeme
výšku nákladov na jednotlivé mestské
časti, ale pre Bratislavu sa táto suma
pohybuje ročne na úrovni približne
50-tisíc eur,“ informuje technický
riaditeľ spoločnosti JCDecaux Jozef
Aláč. Cestujúci majú možnosť nahlásiť
poškodenie prístreškov na e-mailovej
adrese: jcd@jcdecaux.sk.
Polícia vie odhaliť a usvedčiť vin-

Aj odolnejšia konštrukcia zastávok len ťažko odoláva výčinom vandalov
níka len v minimálnom množstve
prípadov. Keďže žiadna poisťovňa
nechce poistiť dané zariadenia pre
prípad vandalizmu, náklady za škody znáša firma z tržieb za reklamu.
V apríli minulého roka starostka
Dana Čahojová požiadala DPB, aby
zabezpečil opravy, prípadne výmeny
zastávkových prístreškov v Karlovej

Vsi na električkovej radiále. Boli
zanedbané a mnohé mali poškodené
sklenené výplne. Tie v spodnej časti prístreškov vymenili za plechové tabule, ktoré sú odolnejšie voči
vandalizmu. V druhej etape vymenili sklenené výplne v hornej časti
prístreškov za priehľadné plastové.
-mš-; Foto: MiÚ

Pripomenuli sme
si výročie SNP

S

tarší i mladší Karlovešťania
si v piatok 25. augusta pri
Pamätníku obetiam vojny
v Líščom údolí pripomenuli 73.
výročie Slovenského národného
povstania. Prítomným sa prihovoril
poslanec miestneho zastupiteľstva
Peter Buzáš a výskumná pracovníčka Historického ústavu Slovenskej
akadémie vied Marína Zavacká.
Na stretnutí sa zúčastnili aj poslan-

ci Lívia Poláchová, Vladimír Dulla
a Róbert Krampl.
Poslanci si spoločne uctili výročie
SNP položením kytice kvetov
k pamätníku. Spomienku na túto významnú dejinnú udalosť každoročne
organizuje Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
-mš-; Foto: MiÚ

Pamätník obetiam vojny v Parku SNP v Líščom údolí
Inzercia
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Bohatý októbrový program pre starších Karlovešťanov
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves pripravila pre seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším viaceré aktivity a podujatia. Vybrať si môžu
podľa vlastného uváženia, no vždy tak, aby trávili čas s rovesníkmi pri
činnostiach, ktoré ich vnútorne obohatia. Našim seniorom ponúkame
možnosť cestovať, cvičiť, trénovať si pamäť, vzdelávať sa vo finančnej
oblasti či počítačoch.
1. Jednodňový zájazd pre seniorov do Banskej Štiavnice 18. októbra
Táto ponuka je primárne určená nepracujúcim seniorom s trvalým pobytom
v Karlovej Vsi, ktorí nie sú členmi klubu seniorov a nezúčastňujú sa na pravidelných aktivitách klubu. Pre účastníkov zájazdu je pripravená prehliadka mesta, pričom im sprievodca ukáže najvýznamnejšie historické pamiatky jedného
z najkrajších baníckych miest na Slovensku.
Poplatok za zájazd podľa výšky príjmu (v cene je cestovné a sprievodca)
Príjem 199,48 eura (životné minimum):
0,5 eura
Príjem do 269,50 eura (minimálny dôchodok):
1 euro
Príjem do 539 eur (dvojnásobok minimálneho dôchodku): 5 eur
Príjem od 539 do 808,5 eura (trojnásobok min. dôchodku): 7 eur
Príjem od 808,5 do 1078 eur (štvornásobok min. dôch.): 9 eur
Príjem nad 1078 eur, pracujúci seniori, seniori z iných MČ: 12,90 eura
Podmienky účasti a uplatnenia zľavy:
- nepracujúci senior s trvalým pobytom v Karlovej Vsi
- potvrdenie o výške dôchodku
- platný občiansky preukaz
Prihlásiť sa môžete do 17. októbra prostredníctvom e-mailu dennecentra@karlovaves.sk alebo telefonicky na čísle 0940 634 198, prípadne osobne vo vopred
dohodnutom termíne počas úradných hodín na miestnom úrade MČ Bratislava-Karlova Ves, oddelenie sociálnych vecí, u Dominiky Ďatelinkovej.
2. Kondičné a kompenzačné cvičenia pre seniorov z Karlovej Vsi
Precvičíte si chrbtové svalstvo, krčnú chrbticu, bedrové kĺby a posilníte horné
aj dolné končatiny. V októbri ponúkame cvičenia pre seniorov z mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za symbolickú sumu 0,50 eura. Kapacita tanečného
štúdia je obmedzená, preto sa treba vopred prihlásiť prostredníctvom e-mailu dennecentra@karlovaves.sk alebo telefonicky na čísle 0940 634 198
u Dominiky Ďatelinkovej. Miesto konania: Tanečné štúdio, Púpavová 24/A,
841 04 Bratislava.
Termíny a čas cvičení:
Všetky októbrové pondelky od 9.30 do 10.30 h
Všetky októbrové stredy od 9.30 do 10.30 h
3. Tréningy pamäti pre seniorov z Karlovej Vsi
Príďte si vyskúšať komplexné precvičovanie pamäťových funkcií, objavte
nové techniky ako osviežiť svoju myseľ, skúste cvičenia oveľa zábavnejšie ako
krížovky či sudoku. Cvičenia vedie lektorka Alexandra Palkovičová. V októbri
ponúkame tréningy pre seniorov z mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za
symbolickú cenu 0,50 eura. Na tréningy sa nemusíte vopred prihlásiť, stačí prísť
priamo na miesto konania.
Termíny tréningov, miesto a čas konania:
Všetky októbrové štvrtky od 13.30 do 15.00 h v dennom centre na Lackovej 4
Všetky októbrové piatky od 9.00 do 10.30 h v dennom centre na Tilgnerovej
1/A

4. Prednáška na tému: Význam finančného plánovania v rodine
11. 10. o 15.00 h v dennom centre na Tilgnerovej 1/A
Vstup je voľný. Viac na strane 11.

5. Prednáška na tému: Poznávacie funkcie a pamäť
16. 10. o 15.00 h v dennom centre na Tilgnerovej 1/A
Dozviete sa, ako si udržiavať pamäť vo vyššom veku, stretnete sa so svojimi
rovesníkmi, zažijete zábavné činnosti pri praktických ukážkach ako trénovať
pamäť, dozviete sa, že vyšší vek má aj svoje výhody. Prednášku bude viesť
odborníčka na trénovanie pamäti Alexandra Palkovičová. Na prednášku sa
nemusíte vopred prihlásiť, stačí prísť na miesto konania. Vstup je voľný.
6. Film pre pamätníkov
29. 10. od 15.00 h, Karloveské centrum kultúry, Molecova 2
Príďte si spolu s nami zaspomínať a znovu si pozrieť hodnotný film Dovolená
s Andělem.
Pán Gustav Anděl, revízor dopravného podniku, sa za odmenu ocitá na letnej
rekreácii ROH (Revolučného odborového hnutia) medzi nadšenými odborármi.
Napriek tomu, že má ľudí rád, občas mu všetci pripadajú ako obťažujúci čierni
pasažieri, a tak im vie poriadne strpčiť život. Neodolateľný frfloš sa na ceste
k svojmu lepšiemu „ja“ ťažko vciťuje a ešte horšie prispôsobuje. V socialistických reáliách plných budovateľského nadšenia sa pred nami odvíja komický
príbeh s Jaroslavom Marvanom v hlavnej úlohe. Vstup je voľný.
7. Počítačové kurzy pre seniorov
Termín kurzu: 24. 10. až 27. 10. od 14.30 do 17.30 h, ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62
V odbornej počítačovej učebni otvárame kurz pre seniorov začiatočníkov.
Naučíte sa základy práce s PC, preniknete do tajov komunikácie cez Skype,
osvojíte si základy práce s elektronickou poštou (e-mailom) a prezeranie webstránok. Kapacita kurzu je obmedzená, preto sa treba vopred prihlásiť e-mailom: dennecentra@karlovaves.sk, alebo telefonicky na čísle 0940 634 198
u Dominiky Ďatelinkovej. V októbri ponúkame kurzy pre seniorov z mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves za symbolické 1 euro.
-dd-;-red-; Foto: internet

Svojou účasťou na aktivitách počas Mesiaca úcty k starším
budete zaradení do žrebovania o dva lístky na premiéru
Veselých paničiek v historickej budove SND.
www.karlovaves.sk
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Polícia znovu vyzýva seniorov
na ostražitosť

P

odvodníci majú nový trik
ako obrať starších ľudí o peniaze. Polícia upozorňuje na
prípady, keď sa páchateľ vydával
za člena rodiny v núdzi a telefonicky žiadal od obyvateľa peniaze.
Spravidla volá seniorovi na pevnú
linku, vydáva sa za vnuka, syna
alebo iného príbuzného či známeho
s tým, že potrebuje požičať peniaze
na kúpu auta, bytu, darčeka pre
rodičov, zaplatenie škody, ktorú
spôsobil pri nehode a podobne.
„V telefóne pôsobí dôveryhodne
a ubezpečuje, že peniaze čoskoro
vráti. Úmyselne volá niekoľkokrát
za sebou a súri človeka, že potrebuje peniaze,“ približuje nekalé praktiky páchateľov Martina Kočišová
z úseku prevencie a styku s verejnosťou Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV. Ako
dodáva, páchatelia od seniorov žiadajú, aby peniaze vložili v banke na
bankový účet, ktorý im telefonicky
nadiktujú.
V druhej polovici augusta polícia evidovala dva takéto prípady

v susednej mestskej časti Lamač.
O nemalú sumu takto prišla 89-ročná
žena, ktorú neznámy páchateľ telefonicky kontaktoval cez pevnú linku
a vydával sa za jej vnuka. Pýtal od
nej finančnú pomoc vo výške 6000
eur. Pani peniaze v banke vložila na
účet, ktorého číslo jej telefonicky nadiktoval. Podobne obišli aj 72-ročná
pani z Lamača so synom, ktorých
neznámy páchateľ rovnakým spôsobom pripravil o 4500 eur.
Polícia preto vystríha najmä
starších ľudí, aby sa mali na pozore
a vždy si overili, kto od nich peniaze
pýta. „Ak vám niekto zavolá domov
a predstaví sa ako člen rodiny (syn,
vnuk, synovec alebo iný príbuzný)
a žiada od vás okamžitú finančnú
pomoc s tým, že máte vložiť peniaze na číslo účtu, ktoré vám nadiktoval, overte si spätným volaním, či
ide naozaj o vášho príbuzného, za
ktorého sa daná osoba vydáva. Nikdy nevkladajte peniaze na účet bez
toho, aby ste si overili, či patrí vášmu
príbuznému,“ dôrazne upozorňuje
polícia.
-zč-; Foto: internet

Prednáška o plánovaní
rodinného rozpočtu
a efektívnej spotrebe

M

iestny úrad v Karlovej
Vsi sa snaží prinášať
starším Karlovešťanom
nielen zaujímavé voľnočasové aktivity, ale sprostredkúva im aj rôzne
vzdelávacie programy. Ak sa chcete
dozvedieť, ako si plánovať finančný
rozpočet v rodine, ako regulovať
spotrebu domácností, aké sú príležitosti a hrozby vo vzťahu k spotrebe
domácnosti, príďte v stredu 11. októbra o 15.00 h do Denného centra
na Tilgnerovej ulici 1/A. Prednášať
bude prof. Ing. Erika Pastoráková,
PhD. z Ekonomickej univerzity
(EU) v Bratislave.
Vzdelávanie nie je problém ani vo
vyššom veku. Skôr narodení Karlovešťania si na Univerzite tretieho

veku môžu splniť sen o štúdiu, získať
nových priateľov a zaujímavé poznatky. Ako takéto štúdium vyzerá, či
akým odborom sa možno venovať,
sa záujemcovia dozvedia počas Dňa
otvorených dverí, ktorý sa uskutoční
5. októbra od 16.00 h v učebni č. A
3.12, na 3. poschodí budovy rektorátu
EU v Bratislave. Univerzita tretieho
veku otvára štúdium pre seniorov
v nasledujúcich odboroch: Sám sebe
manažérom - osobné a rodinné financie, Kúpeľníctvo a wellness, Medzinárodný cestovný ruch a klient, Marketing a obchod ako ich nepoznáte.
Podrobnejšie informácie môžete
získať na tel. č. 02/672 95 165 alebo
e-mailom na adrese jarolim.hrasko@
euba.sk.
-mš-; Foto: internet

Jednota dôchodcov Slovenska informuje

Podvodníci oberajú seniorov o peniaze aj prostredníctvom telefónu

Karlova Ves ponúka
na prenájom priestory
Všetci obyvatelia a firmy možno nevedia, že si môžu prenajať obecné priestory a využiť ich na rôzne formy prezentácií či akcií. Mestská časť Bratislava–Karlova Ves ponúka na krátkodobý prenájom niektoré svoje priestory. Patria k nim
napríklad sály v Karloveskom centre kultúry (KCK), ktoré sú vhodné na plesy,
stužkové či rôzne schôdze alebo stretnutia.
Karlova Ves ponúka na krátkodobý prenájom aj veľkú rokovaciu sálu na
prízemí karloveského miestneho úradu na Námestí sv. Františka. Klimatizovanú miestnosť s projektorom, ozvučením, mikrofónmi či wi-fi pripojením možno využiť napríklad na školenia, prednášky, pracovné stretnutia i premietanie
filmov. Informácie o prenájme priestorov i s cenníkom sú zverejnené na
webe www.karlovaves.sk.
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Miestna organizácia JDS oznamuje seniorom, že stretnutie k Mesiacu úcty
k starším, ktoré bolo plánované na 16. októbra, sa neuskutoční z dôvodu rekonštrukcie Karloveského centra kultúry. Odporúčame vám využiť viaceré
podujatia z ponuky Miestneho úradu Karlova Ves, alebo akcie organizované
v rámci Seniorfestu.
-redMiesto

Jedáleň pri ZŠ Majerníkova 62
Kinosála v ZŠ Majerníkova 60
Jedáleň pri ZŠ Karloveská 61
Jedáleň pri SŠ Tilgnerova
Karloveské centrum kultúry – veľká sála
(150 prízemie, 50 balkón)
Karloveské centrum kultúry – malá sála
Námestie sv. Františka
– veľká rokovacia miestnosť

Maximálna
kapacita
(počet miest
na sedenie)

Cena za
1 hodinu
nájmu
(v eurách)

200
200
200
200
200

20
20
20
20
50

50

30

40

35

www.karlovaves.sk
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Havária na Gabčíkovej ulici je odstránená
Obyvatelia z Gabčíkovej ulice sa do konca septembra definitívne zbavia
rozkopávky, ktorá im strpčovala život. Začiatkom júla tu nastala havária na
vodovodnom potrubí. Technické príčiny spôsobili, že rozkopaný povrch nebolo možné v krátkom čase dať do pôvodného stavu tak, ako je to pri haváriách

vodovodného potrubia bežné. Obyvatelia boli obmedzení pri pohybe na tejto
dôležitej pešej spojnici. Problém sa podarilo vyriešiť a haváriu odstrániť začiatkom septembra.
-mš-; Foto: MiÚ

Ďalšie zariadenia na cvičenie

S

účasťou skvalitňovania životných podmienok
je aj inštalovanie rôznych cvičebných prvkov
a zariadení na verejných priestranstvách.
Počas leta tak v Parku SNP v Líščom údolí miestny
úrad osadil tri kusy fitness prvkov a pribudli aj dve
nové lavičky.
V tom istom čase vo vnútrobloku Suchohradská Karloveská - Silvánska k minuloročnej lezeckej stene
pribudli dva fitness stroje. Tento priestor sa tak stal
vhodným miestom na pohybové a cvičebné aktivity väčších detí, mládeže i dospelých. V závislosti od
množstva finančných prostriedkov sa takéto zariadenia
budú dopĺňať aj v budúcom roku. Ostáva len dúfať, že
nové cvičebné prvky sa nestanú predmetom záujmu
vandalov a budú môcť slúžiť svojmu účelu.
-mš-; Foto: MiÚ
Nové cvičebné prvky vo vnútrobloku Suchohradská - Karloveská - Silvánska

Cvičebné prvky pribudli aj v Líščom údolí
www.karlovaves.sk
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Milan Belianský: Športom k trvalej invalidite
u mňa rozhodne neplatí

T

rojnásobný veterán roka,
Karlovešťan Milan Belianský, úspešne reprezentuje
Atletický klub Veterán Bratislava
so sídlom v Karlovej Vsi. Pravidelne rozširuje svoju medailovú
bilanciu zo svetových a európskych
šampionátov, ktorá je momentálne
na čísle 19. Plánuje ju ešte rozšíriť.
Atlét telom aj dušou trávi voľný čas
na atletických mítingoch aj mimo
svojho pretekárskeho programu.
Pravidelne obsluhuje časomieru na
mládežníckych pretekoch. Srdciar,
akých je už dnes ako šafranu. Keď
pred šiestimi rokmi získal pre Slovensko zlatú medailu, pri slovenskej hymne sa neubránil slzám.

Ťahalo vás to k športu už odmala?
Samozrejme. Do 15-tich rokov som
býval na dedine. S kamarátmi sme
vyvádzali kadečo a medzi iným som
začal hrávať futbal. Do Bratislavy
som sa dostal ako stredoškolák a po
ochutnávke gymnastiky som sa nakontaktoval na atletický oddiel. Celú
strednú a vysokú školu som trénoval
v atletickom oddiele Slovan Bratislava.
Mali ste šancu aj na kariéru profesionálneho atléta?
Počas socializmu fungoval „profesionálny“ šport trochu inak, ako ho
poznáme dnes, a bolo to o dosť komplikovanejšie. Navyše v roku 1968
vyzerala situácia všelijako, zrušili sa
súťaže, mítingy a ja som sa rozhodol
založiť si rodinu. Tým pádom som
prestal športovať a znova ma to chytilo až o 15 rokov, keď som už ako
40-ročný patril do kategórie veteránov.
Čo vás nakoplo opäť si obuť tretry?
S kolegami sme na dovolenkách
športovali, čiže od športu som ani popri rodinnom živote úplne neutiekol.
No a keď mi už trochu odrástli deti
a voľného času bolo viac, chcel som
ho zmysluplne a zdraviu prospešne
využiť.
Venujete sa behu cez prekážky, no
nemáte úplne štandardnú postavu
prekážkara.
Vzniklo to tak, že v Slovane
bola veľká šprintérska konkurencia.
V skoku do diaľky a šprinte som

mal menšiu šancu presadiť sa, preto som skúsil prekážky. Uchvátil
ma dokument z olympijských hier
v Ríme v roku 1960, kde bola krásne,
v spomalených záberoch rozobratá aj prekážkarská technika. Na
tréningu som si potom počas pauzy
odskočil k prekážkarkám a skočil cez
tri prekážky. Tréner na mňa neveriacky pozrel a spýtal sa, kde som
sa to naučil. Cez víkend ma poslal
v lige už na prekážky. Skončil som
síce posledný, ale postupne som sa
zlepšoval. Zvládnuť tri prekážky totiž
nebol problém, ale pri mojej nižšej
postave som si musel veľmi dobre nacvičiť techniku behu medzi prekážkami, aby som zvládol všetkých desať.
Do skončenia vysokej školy som bol
v Slovane najlepším prekážkarom.
Majstrovstiev sveta a Európy veteránov sa už dlhé roky zúčastňujete pravidelne. Spomeniete si na
svoj prvý šampionát?
S atletickou partiou sme si založili Atletický klub Veterán Bratislava.
V roku 1999 sme sa vybrali na
majstrovstvá sveta do Anglicka.
V šprinte som podal štandardný
výkon, ale nepostúpil som do finále.
Prihlásil som sa aj na prekážky. Tam
som skončil na deviatom mieste,
tesne pred bránami finále. Nebol
som spokojný, ale nenechal som sa
odradiť. Medaily prišli neskôr.

prvé zlato som získal v roku 2011
na halových majstrovstvách Európy
v belgickom Gente. Vtedy som sa pri
tónoch našej hymny neubránil slzám.
Na to sa nedá zabudnúť.

Platí teda, že čím ste starší, tým ste
lepší?
(smiech) Vidím v tom viacero
faktorov. Beží sa podľa vekových
kategórii s rozmedzím piatich rokov.
Pri prekážkach sa s pribúdajúcim vekom skracuje dĺžka medzier medzi
prekážkami, čo mi vyhovuje. Plus
časom je čoraz dôležitejšie zdravie.
To mi, našťastie, zatiaľ viac-menej
dobre slúži. Športom k trvalej invalidite u mňa rozhodne naplatí.

Kladiete v príprave dôraz na určité
činnosti?
Pravdupovediac, fyzickú prípravu
na preteky absolvujem s kamarátmi
na ľadovej ploche s hokejkou v ruke.
Nedávno sa nám, bohužiaľ, rozpadla basketbalová partia. Je to škoda,
pretože pod košmi som si trénoval
výskok. Preto teraz občas absolvujem
aj atletický tréning. Aj pri hokeji to
mám s pribúdajúcim vekom čoraz
ťažšie. Moji rovesníci už športujú
menej a menej a na udržanie tímu
berieme do partie čoraz mladších
chalanov. No a viete si predstaviť, aké
je naháňať sa s mužmi mladšími o 30
rokov. Mám čo robiť, aby som s nimi
držal krok, a to ma motivuje.

Po roku 2011 si môžete povedať, že
ste aj majstrom sveta.
Prišiel aj svetový titul. Podarilo sa mi to vo fínskom Jyväskylä
na halovom svetovom šampionáte
v prekážkach na 60 metrov. Celkovo mám zo svetových a európskych
šampionátov 19 cenných kovov, ale
zlato z Fínska sa ráta najviac. Avšak

Motivujete pohybom aj rovesníkov
vo svojom okolí?
Snažím sa. Veľmi záleží na zdraví.
Moji rovesníci chodia od lekára
k lekárovi. Nikdy som nemal výrazné
zdravotné komplikácie, a to som si na
súťažiach nejaké zranenia privodil.
Jediný problém, čo ma trápi, je
chrbtová platnička. Poškodil som si

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

ju ešte v mládežníckych kategóriách
pri silovom tréningu. Trénovali sme
vzpieračský nadhod a naložil som si
viac, ako som mal. Občas to teraz
cítim, ale nie je to nič pravidelné.
A ak má platiť, že telo má ísť do hrobu
poriadne zničené, tak ja sa tam ešte
zďaleka nechystám.
Financujete si svoje účasti na
majstrovstvách sám, alebo vám
pomáha atletický zväz?
Veteráni majú pri Slovenskom atletickom zväze svoju komisiu, kde
máme naplánované určité činnosti.
Dostávame dotácie na usporiadanie
majstrovstiev Slovenska v hale
a vonku, ale nie na individuálne štarty
jednotlivcov. Niečo sa atletickému
klubu podarí vyzbierať z dvoch percent. Ani samo štartovné totiž nie je
úplne lacná záležitosť, pohybuje sa
k stovke eur. Zahraničné výjazdy si
preto spolufinancujem aj z vlastného
vrecka.
Máte už plány na budúcu sezónu?
Na budúci rok sú v Madride halové
majstrovstvá Európy a v Malage
v lete majstrovstvá sveta. Myslím si,
že medaila z prekážok by mi nemala
uniknúť.
Adam Beňo; Foto: archív Milana
Belianského
www.karlovaves.sk
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Zber starých a nepoužívaných
elektrospotrebičov

Zber domového odpadu
s obsahom škodlivín

N

M

epotrebné elektrospotrebiče si obyvatelia môžu
nechať bezplatne odviezť
z domácností na ekologickú recykláciu v sobotu 14. októbra.
Záujem treba nahlásiť najneskôr
do 11. októbra na miestnom úrade
Bratislava-Karlova Ves, a to e-mailom na adrese halina.trubinyiova@
karlovaves.sk alebo lucia.lickova@
karlovaves.sk, prípadne počas
úradných hodín na telefónnych
číslach 02/707 11 281 alebo 02/707
11 282.
„Na miestnom úrade treba nahlásiť
druh a počet spotrebičov. Treba
uviesť meno, priezvisko, telefonický
kontakt a presnú adresu, z ktorej oby-

vateľ potrebuje spotrebiče odviezť,“
informovala Halina Trubínyiová
z oddelenia životného prostredia.
Elektroodpad treba v deň zberu do
8.00 h vyložiť do vchodu bytového
domu alebo za bránu rodinného domu.
Spotrebiče nevykladajte priamo na
ulicu, aby sa k nim nedostali zberači.
Pracovníci nevynášajú elektroodpad z bytov, pivníc či povál. Ak sa
nepodarí prevziať nahlásené spotrebiče do 14.00 h, môžete kontaktovať
linku zberu na telefónnom čísle
0907 434 303. Zber elektroodpadu
z domácností zabezpečuje Karlova
Ves v spolupráci so združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
Envidom.
-zč-

áte doma staré farby,
rozpúšťadlá,
batérie,
akumulátory či iný
odpad s obsahom škodlivín? Bezplatne ho môžete odovzdať v sobotu 7. októbra na parkovisku pri
materskej škole na Majerníkovej
11, kde ho budú od 8.00 do 10.00
h preberať pracovníci spoločnosti
ARGUSS.
„Zbierať budú staré náterové
hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky. Takýto odpad treba priniesť uzavretý v pevných obaloch,
z ktorých sa neuvoľní,“ informovala Halina Trubínyiová z oddelenia
životného prostredia. Jedna osoba
môže odovzdať maximálne päť kilo-

gramov. Obyvatelia môžu bezplatne
odovzdať aj staré batérie a akumulátory, žiarivky či iný odpad obsahujúci
ortuť. Budú sa odvážať aj vyradené
chladničky či mrazničky, počítače,
televízory, monitory, žehličky, práčky
či mixéry. Škodlivý odpad spoločnosť
odoberie len od občanov – fyzických
osôb, teda nepodnikateľov.
Obyvatelia môžu domový odpad
s obsahom škodlivín bezplatne
odovzdať aj v zbernom dvore
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) na Starej Ivánskej ceste
v Bratislave v pracovných dňoch
a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem
sviatkov a dní pracovného voľna.
-zč-

Karlova Ves bude znižovať emisie
skleníkových plynov

K

Ves zapojila aj do českej iniciatívy
„Sledujeme / Snižujeme CO2“.
Miestny úrad Karlova Ves svojou
činnosťou vo vonkajšom prostredí pri
údržbe zelene a komunikácií, ďalej
v budovách, ktoré vlastní alebo
spravuje, za rok vytvorí vyše 2100 ton
ekvivalentu najzávažnejšieho skleníkového plynu CO2e. Najviac skleníkových plynov sa vytvára pri spotrebe tepla a zemného plynu. Podľa
meraní je to spolu takmer 88 percent
z celkovej uhlíkovej stopy. Za zmienku stojí, že na celkovej výške uhlíkovej stopy sa s uhlíkovou stopou
539,2 ton CO2e skoro jednou štvrtinou
podieľa prevádzka ZŠ A. Dubčeka.
Osobitne bolo pre mestskú časť

arlova Ves je prvou samosprávou na Slovensku,
ktorá si dala zmerať, koľko
skleníkových plynov vypúšťa svojimi aktivitami do ovzdušia. Vďaka medzinárodnému projektu
PERFECT, ktorý sa venuje tvorbe a ochrane zelene, sa Karlova

zaujímavé, akým podielom sa na celkovej uhlíkovej stope podieľa údržba
zelene. Ukázalo sa, že spotreba paliva v služobných autách a záhradnej
technike a produkcia odpadov a odpadovej vody je v porovnaní s ostatnými
oblasťami menej výrazná. Odborníci
odporúčajú v budúcnosti preferovať
dodávateľov energie a tepla s vyšším
podielom obnoviteľných zdrojov
energie. K zníženiu tvorby skleníkových plynov môže prispieť aj zníženie energetickej náročnosti budov
mestskej časti či ekologickejší prístup
zamestnancov.
Aj tento výpočet podnietil miestny
úrad k príprave návrhu nového projektu, ktorý bude zameraný na zníže-

nie vysokých nákladov na prevádzku budov, ktoré má Karlova Ves
v správe, na skultúrnenie verejných
priestorov a zmiernenie dôsledkov
zmeny klímy s dôrazom na „zelené“
opatrenia. Zmena klímy je totiž jedným z najzávažnejších problémov
súčasnosti. Má významné ekologické,
ekonomické aj spoločenské dôsledky.
-redInzercia

ŽELEZIARSTVO
DLHÉ DIELY, KOLÍSKOVA 1

• vodoinštalačný materiál
• vodovodné batérie
• sanita
• nástroje a náradie
• zveráky, predlžovačky
• zámky a kovania

• náhradné diely
• záhradné hadice
• pracovné rukavice
• tesnenia
• a mnoho
ďalšieho sortimentu ...

Otváracie hodiny: PO – PI 10:00 – 18:00, SO 9:00 – 13:00

Kľúčová služba pre Vás!
www.karlovaves.sk

Už 6 rokov vo vašej blízkosti
Tešíme sa na vašu návštevu

Otváracie hodiny
pondelok – piatok: 7.00 –18.00
sobota: 7.00 – 13.00

Kontakt: 02/6542 1727
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Máte v bytovom
dome
neplatiča?

N

a stránkach nášho mesačníka sa pravidelne venujeme
témam, ktoré súvisia so
správou bytových domov. V tomto čísle sa zameriame na ťažkosti,
ktoré môže spôsobiť bytovému
domu vlastník bytu, ktorý neplatí
poplatky súvisiace so správou
domu.
Podľa zákona o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov (ďalej len
zákon) sú vlastníci bytov povinní
platiť pravidelné preddavkové platby
do fondu prevádzky, údržby a opráv
(FPÚaO), zálohy za plnenia spojené
s užívaním bytu a platby na správu
domu. Pod platby na správu domu
patria náklady na odmeny volených
orgánov a náklady na administratívu
(účtovníctvo, evidencia, poštovné...).
Pri dome spravovanom správcom je to
odmena pre správcu na základe zmluvy o výkone správy. Tento poplatok
sa určuje spravidla paušálne na byt.
Okrem služieb a prác, ktoré vlastník
bytu a nebytového priestoru v dome
uhrádza priamo dodávateľovi, sa za
plnenie spojené s užívaním bytu alebo
nebytového priestoru považuje najmä
osvetlenie spoločných častí domu,
odvoz odpadu, užívanie výťahov,
upratovanie, dodávka tepla a teplej
vody, dodávka vody z vodárenských
spoločností a odvádzanie odpadových
vôd. Zálohy sa spravidla platia podľa
veľkosti plochy bytu alebo podľa
počtu osôb, ktoré bývajú v byte. Často
sa však stáva, že vlastníci nenahlasujú
skutočný počet osôb, čo znevýhodňuje ostatných vlastníkov. FPÚaO je
určený na opravy, revízie, rekonštrukcie či modernizáciu bytového domu
a jeho spoločných priestorov. Tvorí
sa podľa spoluvlastníckeho podielu
bytu na bytovom dome. Skladá sa
z príspevku na opravy a údržbu domu
a priľahlého pozemku, príspevku na
opravy a údržbu lodžií, príspevku na
splácanie úveru (ak má bytový dom
úver) a preddavku na konkrétnu akciu,
napríklad na výmenu vodomerov.
Predseda alebo ním poverená osoba
musí každý mesiac sledovať platby,
či jednotliví majitelia bytov a nebytových priestorov uhradili v termíne
splatnosti predpísané platby. Môže to
byť mesačná preddavková platba, ale

aj nedoplatky z vyúčtovania, dohoda
o splácaní pohľadávky a iné. Sankcie
za nedodržanie termínu splatnosti
platieb vlastníka sú zakotvené v zmluve o spoločenstva alebo v zmluve
o výkone správy. Tieto pokuty môžu
byť určené vo forme zmluvnej pokuty
za každý deň omeškania paušálneho jednorazového poplatku, napr.
za vystavenie upomienky či úroku
z omeškania.
„Ak sa zistí neuhradená platba,
odporúčame osobne, telefonicky alebo listom upozorniť na chýbajúcu
platbu. Tá môže vzniknúť aj omylom, nedopatrením, a teda nemusí ísť
o zámerné nezaplatenie. Ak platba nie
je uhradená napriek výzve ani nasledujúci mesiac, odporúčame zaslať upomienku, resp. výzvu na úhradu chýbajúcej platby doporučeným listom,
prípadne aj s návratkou. Pri spore je
to zároveň doklad o informácii o chýbajúcej platbe. Ak však platba nie je
uhradená ani tri mesiace od určeného
termínu, treba zaslať pokus o zmier
tiež doporučene, prípadne s návratkou. V malých bytových domoch, kde
je citeľný aj malý výpadok príjmu na
účte spoločenstva, je vhodné vynechať
druhý krok a už v druhom mesiaci
zaslať pokus o zmier,“ odporúča Peter
Cakl z regionálneho centra Združenia

spoločenstiev vlastníkov bytov na
Slovensku.
Ak dlžoba predstavuje sumu 500
eur a viac na zálohových platbách
alebo iných pohľadávkach, je možné
v súlade so zákonom zverejniť neplatiča na domovej výveske. Ak
vlastník napriek pokusu o zmier nejaví záujem o vyrovnanie dlhu, na rad
prichádza niekoľko riešení.
1. Podať návrh na vydanie platobného rozkazu na okresný súd –
to je plne v kompetencii predsedu
spoločenstva.
2. Podať návrh na exekučné konanie
– to môže urobiť predseda iba po prerokovaní s členmi rady a potom tento
návrh musí schváliť aj zhromaždenie vlastníkov. Hlasovanie o tomto návrhu je „bežné“ hlasovanie, to
znamená, že je možné o ňom hlasovať
hodinu po začatí zhromaždenia nadpolovičnou väčšinou prítomných.
3. Ak dlžoba dosiahne 2000 eur,
predseda môže predložiť na schválenie návrh na dobrovoľnú dražbu.
Odhlasovanie dobrovoľnej dražby je
možné iba nadpolovičnou väčšinou
všetkých majiteľov bytov a nebytových priestorov v dome. Podľa Petra
Cakla, hrozba že vlastník príde o byt
prostredníctvom dražby, je taká silná,
že napokon drvivá väčšina neplatičov

Užitočný tip: V prípade, že vlastník bytu neuhrádza potrebné
náklady, správca domu by mohol kontaktovať oddelenie sociálnych
vecí na miestnom úrade. Jeho pracovníci môžu sprostredkovať sociálne poradenstvo pre tých, ktorí sa dostali do finančnej núdze.
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(podľa skúseností až 97 percent) dlžobu zaplatí.
Všetky hlasovania možno vykonať aj písomnou formou. Treba
zvolať zasadnutie zhromaždenia
(pri spoločenstve vlastníkov) alebo
schôdzu vlastníkov (pri správe domu)
v súlade so zákonom tak, aby nebolo
možné neskôr hlasovanie napadnúť
pre formálne nedostatky. To isté platí
aj pre písomné hlasovanie. Odborníci
z praxe odporúčajú mať v spoločenstve smernicu alebo presný návod
ako postupovať. Je vhodné, aby bola
takáto smernica priamo súčasťou
zmluvy o spoločenstve vlastníkov.
Vyššie uvedené kroky by sa mali
v smernici upresniť a prispôsobiť pre
konkrétny dom.
„Dôležité je začať konať hneď po
zistení nedoplatkov a nenechať dlh
narastať. Ak majiteľ bytu začne mať
finančné problémy, jeden z prvých
mesačných poplatkov, ktorý prestane
platiť, je preddavok na služby.
Zakrátko sa dlh môže vyšplhať na
sumu, ktorú majiteľ už má problém
splatiť. Represia súdnou cestou alebo
dražbou je posledný krok, ako vymôcť
pohľadávku. Vždy je lepšia dohoda,
napríklad na splátkovom kalendári,
ktorého plnenie musí byť sledovateľné
a sledované. To isté však platí aj pre
druhú stranu – neplatiča. Vždy je lepšie informovať bytovú samosprávu
o svojich prípadných finančných
problémoch a dohodnúť sa na riešení
situácie,“ uzatvára Peter Cakl.
-mš-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Opäť lepšie podmienky v materských školách

M

iestny úrad tradične
využil prázdninové mesiace na zlepšenie podmienok v našich materských (MŠ)
a základných školách. Kompletnou rekonštrukciou prešli sociálne
zariadenia v dvoch našich mater-

ských školách. Vďaka nej deti z
MŠ L. Sáru 3 a MŠ Pod Rovnicami
1 už používajú úplne nové toalety
a umývadlá.
Z rozpočtu mestskej časti boli
vyčlenené prostriedky aj na nábytok
do novo zriadenej triedy v MŠ Ma-

y

li do šatní nové skrink

Deti v MŠ Ľ. Fullu dosta

d Rovnicami sa deťom

Takéto toalety v MŠ Po

www.karlovaves.sk

určite páčia

jerníkova 60 a doplnenie nábytku v MŠ
Ľ. Fullu a v MŠ na Suchohradskej.
Nové hracie prvky potešia deti
v MŠ Adámiho, ale aj v MŠ Majerníkova 60. V tejto súvislosti treba spomenúť aj pomoc, ktorú Verejnoprospešné služby Karlova Ves

Deti už naplno využívajú

priebežne poskytujú našim škôlkam.
Zabezpečujú nielen menšie opravy
a murárske práce, ale v zimných mesiacoch pomohli škôlkam aj s maľovaním. Vymaľovali aj časť priestorov
v MŠ Pod Rovnicami.
-mš-; Foto: MiÚ

nový nábytok v triede MŠ

Rekonštrukcie sa dočk

Majerníkova 60

ali aj detské toalety v MŠ

L. Sáru 3
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Informujeme

Nad Kráľovou horou budú
opäť lietať šarkany

17

V auguste sa narodila
malá Linda

Medzi Karlovešťanov pribudlo roztomilé dievčatko. Z dcérky Lindy sa od
8. augusta tešia hrdí rodičia Miriam a Tomáš Madelovci. Dievčatko vítame
na svete a prajeme mu pevné zdravie, veľa šťastia a lásky.
Ak sa chcete vidieť aj vy so svojimi ratolesťami na stránkach mesačníka
Karlova Ves, neváhajte a pošlite nám fotku s vašimi deťmi do 16. októbra
2017 e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite pripísať svoje meno a priezvisko a meno dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame do života
deti narodené v septembri a októbri.
-zč-

O

blohu nad Kráľovou horou 14. októbra ovládnu šarkany. Od 14.00
do 17.00 h si môžu návštevníci prísť vychutnať túto tradičnú jesennú zábavu. Farebné, ručne vyrábané či kúpené – vítané sú všetky
šarkany. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční o týždeň
neskôr v rovnakom čase.
Tradičné púšťanie šarkanov a hry pre deti v prírode organizuje už po šiestykrát občianske združenie LÚKA v spolupráci s rodinným centrom Dlháčik.
OZ LÚKA usporadúva toto podujatia každoročne na počesť záchrany Kráľovej
hory pred výstavbou. Vlani sa podujatie tešilo veľkému záujmu. Do púšťania
šarkanov sa zapojilo 120 účastníkov všetkých vekových kategórií, teda o štvrtinu viac ako v roku 2015. Organizátori napočítali, že počas podujatia sa na lúke
nad Dlhými dielmi zišlo aj spolu s divákmi asi 500 ľudí. Viac info na www.
kralovahora.sk.
-zč-; Foto: OZ LÚKA
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Mozgový jogging pre deti
Koncom septembra začíname v rodinných centrách Dlháčik a Klbko so zaujímavým cvičením, tvz. mozgovým joggingom. Tešíme sa na vás každý utorok
o 17.00 h v rodinnom centre Dlháčik na Dlhých dieloch a v pondelok o 17.00
h v centre Klbko na Lackovej 4.
Informácie a otázky píšte na adresu alexandra.palkovic@gmail.com.

www.karlovaves.sk
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Hody budú plné zábavy

V

piatok 29. septembra vypukne v Karlovej Vsi pravá
hodová atmosféra. Stánky
s občerstvením, kolotoče i účinkujúci sú pripravení. Funny Fellows,
Billy Barman, Marián Čekovský
či Metalinda – tieto známe mená
vás budú zabávať počas troch
hodových dní, ktoré tento rok pripadnú na 29. septembra až 1. októbra. Novinkou budú regionálne
trhy, ktorých spoluorganizátorom
je Turizmus regiónu Bratislava.
Hodovú zábavu v piatok pred
budovou miestneho úradu na Námestí
sv. Františka otvorí tradičné posvätenie strapcov hrozna. Potom sa dianie
presunie do Líščieho údolia, kde je
na víkendové dni pripravený bohatý
program. Tradične vystúpia miestne
detské folklórne súbory Čečinka
a Dolina. Najmenší sa môžu tešiť na

Mimoni Dance Show či pesničkový
program od Fíha Tralala.
Vo víkendovom programe sa
predstavia aj tanečníci z La Dansa či Karloveského tanečného centra, ale aj karloveskí taekwondisti.
Priaznivci ľudovej zábavy sa môžu
tešiť na Ľudovú hudbu A. Záhorca. Zahrať príde aj Berco Balogh
s Karolom Csinom a kapelou Swing
Stars. Mladšie ročníky sa zabavia
pri vystúpeniach kapiel La3no Cubano a Billy Barman. Pozvanie na karloveské hody prijal hudobník Marián
Čekovský s kapelou a čerešničkou
na torte hodovej zábavy bude kapela
Metalinda.
Ak majú vaše deti rady cukrovú
vatu, nezabudnite sa s nimi zastaviť
v stánku pod pódiom. Každé hodové
popoludnie od 14.00 do 17.00 h ju tu
budeme ponúkať zadarmo. Miestne

Súčasťou hodov je aj tradičný sprievod so strapcami hrozna
občianske združenia, umelecké školy,
tanečníci či športovci, ale aj šikovní
výrobcovia ručných výrobkov sa
predstavia v Karloveskej komunitnej
uličke. O tom, čo sa deje na miestnom
úrade a čo Karlova Ves pripravuje, sa
dozviete v stane mestskej časti, kde
sa môžete pozhovárať so starostkou,

s miestnymi poslancami i zamestnancami úradu. V stánku budú okrem
toho pripravené aj kreatívne dielne
a hry pre deti i dospelých od 10.00 do
17.00 h. O poriadok v areáli sa postarajú zamestnanci podniku Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
-mš-; Foto: MiÚ

Ako vyzerali karloveské hody v minulosti?

M

edzi
najvýznamnejšie
a
najočakávanejšie
udalosti roka v Karlovej
Vsi rozhodne patria karloveské
hody. Ich tradícia, tzv. tradícia Michalských hodov, vznikla v roku
1935, keď postavili dnešný kostol,
zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi.
Karlovešťan Matúš Šrámek vo
svojej knihe Karlova Ves – taká
bola (2014) spomína aj na časy,
keď ešte kostol neexistoval a v Karlovej Vsi stála len Kaplnka sv. Jána
Nepomuckého. Hody boli aj vtedy
v rovnakom termíne, v poslednú
septembrovú nedeľu. Naši predkovia

si ho nevybrali náhodou. Práce vo
vinohradoch sa v septembri prakticky skončili. V pivniciach mušt
prechádzal svojimi zázračnými premenami. Najskôr sa premenil na
sladký – babský burčiak, zakrátko
na rezký rampáš a napokon na mladé
vínko. Každodenný pracovný ruch
tak mohla vystriedať zábava.
Termín karloveských hodov oddávna korešpondoval aj s jesenným
odchodom mladých regrútov na
vojenčinu. Regrúti boli v minulosti
hlavnými organizátormi svetskej časti hodov. Prípravu aj priebeh hodov
riadil „stárek“, zvyčajne ešte slobodný najstarší mládenec so svojimi po-

Karloveskí regrúti v roku 1954
www.karlovaves.sk

mocníkmi.
Jednou z jeho prvých povinností bolo po súhlase lesníka priviesť
z „borníka“ - časti lesa nad dnešnou
Kráľovou horou „máju“, hodový
strom. Vyzdobenú pestrofarebnými
mašľami ju postavili pred hostincom,
ktorý si regrúti vybrali ako miesto
hodovej zábavy.
Okrem mnohých iných povinností
musel „stárek“ zabezpečiť aj pletenie
„hodových hroznov“, hlavných symbolov karloveských hodov. „Bílého“
zo zelených a „čérného“ z modrých
odrôd viniča. Výber miesta pletenia bol dôležitý. Malo tam byť dosť
miesta aj pre húf zvedavcov, ktorí
túto atrakciu chodievali sledovať.
Aj preto sa „biely a čierny hrozen“
plietli oddelene, v rôznych dvoroch
karloveských vinohradníkov. Sem
mládenci prinášali najkrajšie strapce
hrozna z viníc svojich otcov. Tí, ktorí
takúto možnosť nemali, obstarali si
ho spôsobom „kde je, aby nebylo“.
Hájnici v karloveských vinohradoch
v predhodovom čase vedeli sem-tam
prižmúriť očko.
Ako uvádza Matúš Šrámek vo svojej knihe „hrozny“ sa plietli v sobotu
pred hodovou nedeľou. Zlatým klincom programu karloveských hodov
bol v nedeľu popoludní slávnostný
sprievod. Najskôr smeroval do domov, v ktorých mali pripravené uple-

Symbol karloveských hodov –
„hodové hrozny“
tené „hodové hrozny“. Odtiaľ sa pohol smerom do hostinca na hodovú
zábavu. Miesta, ktorými sprievod prechádzal, lemoval zástup zvedavcov
nielen z dediny, ale aj z Bratislavy.
Medzi nimi bolo veľa takých, čo na
karloveské hody prišli práve pre túto
atrakciu.
Karloveské hody majú dlhoročnú
tradíciu, ktorá bola prerušená pri
výstavbe sídlisk v 60. rokoch, keď
dedinku Karlovu Ves zbúrali a jej
obyvateľov vysťahovali. Dávne tradície opäť ožili až v roku 1991. Cieľom
hodov nie je len poskytnúť občanom
rozptýlenie a zábavu, ale najmä
vzbudiť v nich pocit zdravého lokálpatriotizmu.
Zdroj: Matúš Šrámek, Karlovešťan
a autor knihy Karlova Ves – taká bola
Spracovala Adriána Majka,
vedúca oddelenia kultúry
MČ Karlova Ves
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Pomoc ľudom
bez domova
po novom

P

roblém ľudí bez domova zasahuje celú našu spoločnosť
a neobišiel ani Karlovu Ves.
Mnohí z nás ich denne stretávame
pri kostole sv. Michala, v blízkosti
zastávky Segnerova či na Dlhých
dieloch.
Karlova Ves spolupracuje s organizáciami, ktoré sa práci s ľuďmi bez
domova bezprostredne venujú. Jednou z nich je nezisková organizácia
Depaul Slovensko, ktorej zástupcov
sme v utorok 12. septembra privítali
na pôde miestneho úradu. Zástupca
riaditeľa Jozef Kákoš a Rachel Leonor Ramirezová, ktorá sa v Chicagu
venuje pomoci ľudom bez domova
ako komunitná organizátorka, sa
stretli so starostkou Danou Čahojovou a členmi komisie bytovej, sociálnej, zdravotnej a pre seniorov.
„V rámci vládneho programu som
bol štyri týždne na stáži v Chicagu
a Rachel bola mojou mentorkou.
Teraz prišla na týždeň do Bratislavy,
aby videla naše služby a projekty pre
ľudí bez domova. Zároveň nám chce
odovzdať svoje cenné skúsenosti,“ informuje Jozef Kákoš. Na oboch stretnutiach Rachel Leonor Ramirezová
predstavila komunitné organizovanie
ako efektívny nástroj sociálnej zmeny
aj na poli bezdomovectva.
„Cieľom komunitného organizovania je, aby sa samotní ľudia bez

Starostka Dana Čahojová (vpravo) na stretnutí so zástupcami organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova
domova stali hovorcami svojich problémov a komunikovali ich smerom
ku kompetentným úradom, mestám
či iným autoritám. Práve táto skupina ľudí totiž veľmi nevie, ako komunikovať s predstaviteľmi samosprávy
a formulovať svoje potreby. Opak
môže prinášať aj lepšie pochopenie
a porozumenie ich problémom zo
strany autorít,“ vysvetľuje Rachel
Leonor Ramirezová.
„Napriek
určitým
rozdielom
v kultúre a spoločnosti obidvoch krajín je podstatná komunikácia s ľuďmi
bez domova, pretože tu i v USA sú títo
ľudia v podstate rovnakí,“ hovorí Rachel Leonor Ramirezová.
Jozef Kákoš dodáva: „Za každým
človekom bez domova sa dá nájsť jeho
vlastný príbeh, cesta, ktorou prešiel.

Radi by sme využili naše skúsenosti
a nadobudnuté znalosti o využití tejto
metódy v teréne práve tu, v Karlovej
Vsi, a to je aj jeden z dôvodov našej
návštevy,“ dodáva Jozef Kákoš.
Komunitné organizovanie ako
spôsob riešenia mnohorakých problémov komunít a spoločnosti vznikol
v prvej polovici minulého storočia
v meste Chicago v Spojených štátoch.
Za jeho zakladateľa sa pokladá Saul
Alinsky. Okrem neziskových organizácií túto techniku aktívne využívajú aj mestá, ktoré zamestnávajú vlastných komunitných organizátorov,
s pomocou ktorých sa snažia pracovať
najmä s vylúčenými komunitami.
Príkladov využitia tejto metódy je
dosť - od zlepšenia parkovacej politiky, skvalitňovania verejného pries-

toru a služieb cez posilnenie pozície
minorít a sociálne vylúčených až po
politické zapojenie. Komunitné organizovanie je charakterizované mobilizovaním dobrovoľníkov. Úlohou
organizátorov je pomôcť dobrovoľníkom stať sa efektívnymi, pomôcť im
pri ich učení ako sa stať lídrami a komunikovať potreby komunity.
Ľudia z neziskovej organizácie
Depaul Slovensko už vyše desať
rokov pomáhajú najmä v Bratislave
ľuďom, ktorí stratili domov. Už druhý
rok táto organizácia spolupracuje
s karloveským miestnym úradom pri
zapájaní svojich klientov do verejnoprospešných prác.
-mš-; Foto: MiÚ
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Tretia sezóna Filmového
klubu Kamel

Garážové kapely otvoria tretiu
sezónu v Hudobnom klube
Kamel

K

H

arloveské centrum kultúry
v októbri otvorí sezónu multižánrových podujatí. Popri
aktuálnych filmových novinkách sa
Karlovešťania vo Filmovom klube
Kamel môžu tešiť aj na nový formát
cestovateľského kina. Filmový
klub bude raz mesačne premietať
cestovateľský dokument, večerný
film a jedno nedeľné predpoludnie vyhradí pre rodiny s deťmi.
Vstupné na premietania je tri eurá.
„Divákov v novej sezóne čaká
nielen kvalitná slovenská a česká
kinematografia, ale aj premietanie
za účasti tvorcov alebo protagonistov. Intenzívne na tom pracujeme
a veríme, že sa nám podarí aj takto
obohatiť našu ponuku a podporiť kvalitnú kinematografiu,“ priblížila vedúca oddelenia kultúry Adriána Majka.
Filmový klub Kamel v októbri otvorí
filmová novinka Juraja Lehotského
s názvom Nina, v hlavnej úlohe s hercom Robom Rothom. „Momentálne
riešime s distribučnými spoločnosťami alebo autormi filmov práva na premietanie filmov Čiara, Špina, Mečiar,
Po strništi bos a Červená, ktoré by
sme chceli uviesť v novom roku,”
dodáva vedúca oddelenia kultúry.
Už tradične sa najväčšej sledovanosti a návštevnosti teší filmový klub
venovaný rodinám s deťmi. Filmovým
rozprávkam bude počas sezóny od
októbra do mája vyhradená vždy jedna nedeľa v mesiaci. Premietanie sa
bude začínať o 10.00 h. V októbri sa
malí diváci môžu tešiť na rozprávku
Baby šéf, v novembri na Lichožrútov
a v decembri na obľúbené postavičky
mimoňov vo filme Ja, zloduch 3.
„Podporujeme tradičné trávenie
voľného času počas víkendov, teda
s rodinou. Za premietanie platí iba
dieťa a sprievod je zdarma. Stáva
sa nám, že na nedeľné premietanie
príde naozaj celá rodina, no platí iba
dieťa. Z finančného hľadiska to rodinu nezaťaží a tešia sa zo spoločne
strávených chvíľ,” vysvetľuje Adriána
Majka.
Avizovanou novinkou Filmového
klubu Kamel je cestovateľské kino.
Oddelenie kultúry oslovilo známeho cestovateľa a organizátora cestovateľských formátov a festivalov Mi-

chala Knitla, aby sa dramaturgicky
podieľal na jednotlivých podujatiach.
Michal Knitl je najaktívnejším slovenským couchsurferom (CouchSurfing je svetoznáma sociálna sieť,
ktorej užívatelia si navzájom ponúkajú ubytovanie s cieľom predstaviť svoju kultúru na potulkách po svete za
nocľah; pozn. red.), ktorý absolvoval
vyše tisíc cestovateľských prezentácií.
Je organizátorom najväčšieho cestovateľského festivalu Cestou necestou.
Počas prvého cestovateľského kina
bude rozprávať o svojich 10-ročných
skúsenostiach a zážitkoch s cestovaním. „Nový cestovateľský formát
nebude len o stretnutiach s cestovateľmi a ich pútavými prezentáciami.
Budeme premietať aj dokumentárne
filmy. Na november prinesieme čerstvo odpremiérovanú dvojdielnu
novinku od Pavla Barabáša Vábenie
výšok. Snímka ponúka pohľad jednej
horolezeckej generácie a prevedie
nás obdobiami od začiatkov horskej
služby v Tatrách cez prvé expedície až
po odvážne myšlienky smerujúce na
najvyššiu horu sveta,” pozýva vedúca
oddelenia kultúry.
-am-; Foto: internet
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udobný klub Kamel v sobotu 11. novembra opäť
privíta amatérske garážové
kapely a ich priaznivcov. Aj tento rok sa zídu mladé začínajúce
lokálne kapely na súťaži Garage
Band Contest, ktorá je pre ne
skvelou možnosťou prezentovať sa
pred širokým publikom.
„Okrem toho, že na naše tradičné
podujatia pre masového poslucháča
pozývame populárne kapely zvučných
mien, chceme k vlastnej autorskej
tvorbe motivovať a podporiť aj mladé
talenty. Prvý ročník súťaže vyhrala
glam-rock’n’roll kapela Friday Whiskey a odniesla si honorár 300 eur.
Víťazná kapela vystúpila aj na karloveských hodoch. V druhom ročníku
sme pre víťaznú alternatívnu kapelu
Svieca vo vetre vybavili nahrávanie
piesne v profesionálnom štúdiu,”
uviedla vedúca karloveského oddelenia kultúry Adriána Majka.
Spoluorganizátorom tohto podujatia je občianske združenie Činuba činnosti umeleckej Bratislavy. “Sme
tím nadšencov, ktorí od roku 2013
menia spôsob fungovania umeleckej

scény na Slovensku. Na základe našej
iniciatívy sa nám podarilo dokázať,
že aj začínajúci umelci, ktorí nie sú
známi, môžu mať adekvátne podmienky na sebarealizáciu. V poradí už tretí
ročník Garage Band Contest naviaže
na úspešnú tradíciu a tešíme sa na
nové talenty, ktoré v súťaži nájdeme,”
hovorí jeden zo zakladateľov Adam
Kelo.
Zo všetkých súťažiacich postúpi
prvých šesť kapiel, ktoré fanúšikovia
svojimi hlasmi pošlú do finále. V deň
podujatia sa popasujú o hlavnú výhru
900 eur, o druhú cenu vo výške 600
eur a o tretiu - 300 eur. Registrácia kapiel sa začala 10. septembra na stránke
www.cinuba.sk. Do uzávierky súťaže,
ktorá je predbežne naplánovaná na
15. október, môžu fanúšikovia hlasovať za svojich favoritov. Tento ročník
v rámci svojej grantovej schémy finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Vstupné pre divákov je
symbolické - tri eurá. Záujemcovia
o účasť a ich fanúšikovia nájdu podrobnejšie informácie o súťaži na
vyššie uvedenej webovej stránke.
-am-,-mš-; Foto: Činuba

Víťaz druhého ročníka súťaže - alternatívna kapela Svieca vo vetre

Kamel klub je na Facebooku
FILM

Kamel
Klub

Buďte informovaní o všetkých podujatiach v Karlovej Vsi. Kultúra, šport, akcie pre deti, fotografie
z podujatí, rôzne súťaže a vaše komentáre. Sledujte online najbližšie koncerty, filmové premietania,
divadielka a festivaly.
www.karlovaves.sk
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Z policajného
zápisníka
august - september 2017

RIADKOVÁ INZERCIA
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• Neznámy páchateľ v čase od 22.00 h dňa 24. 8. do 10.00 h dňa 25. 8.
v Bratislave na Pribišovej ulici bielou farbou poškodil motorové vozidlo
zn. Citroën C5, čím spôsobil poškodenému 49-ročnému mužovi škodu vo
výške 200 .
• Hliadka PZ v čase o 21.12 h dňa 27. 8. v Bratislave na Botanickej ulici
zastavila vodiča motorového vozidla zn. Land Rover. Počas kontroly policajti vyzvali 30-ročného muža, aby sa podrobil dychovej skúške, pričom
mu namerali 0,49mg/l alkoholu v dychu, opakovane 0,48mg/l. Vodič bol
zaistený, keďže bol podozrivý z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej
látky.
• Neznámy páchateľ v čase o 23.00 h dňa 28. 8. v Bratislave na ulici Ľudovíta Fullu vo výťahu obytného domu odcudzil z detského kočíka mobilný
telefón zn. Lenovo Vibe a osobné dokumenty, čím spôsobil poškodenej
39-ročnej žene škodu vo výške 200 .
• Hliadka PZ v čase o 00.55 h dňa 3. 9. v Bratislave na ulici Staré grunty
kontrolovala vodiča motorového vozidla zn. Opel Vectra. Počas kontroly spozorovali v motorovom vozidle u spolujazdca injekčnú striekačku,
v ktorej sa nachádzala neznáma biela kryštalická látka. 28-ročný muž bol
obmedzený na osobnej slobode pre podozrenie z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držania a obchodovania s nimi.
• Neznámy páchateľ v čase od 20.00 h dňa 8. 9. do 6.00 h dňa 9. 9.
v Bratislave na ulici Ľubomíra Kadnára odcudzil z tam zaparkovaného motorového vozidla zn. Audi Q5 štyri pneumatiky zn. Continental, čím spôsobil poškodenej spoločnosti škodu krádežou vo výške 3200 .
• Neznámy páchateľ v čase od 15.00 h dňa 8. 9. do 16.00 h dňa 10. 9.
v Bratislave na Púpavovej ulici poškodil mreže a rozbil sklenenú výplň na
okne do garáže, odkiaľ potom odcudzil kompresor zn. CMI, brúsku zn. Lux
Tools, zdvihák nezistenej značky, čím spôsobil poškodenému 66-ročnému
mužovi škodu vo výške 150 .

Autobusová
doprava
Verejnoprospešné
služby Karlova Ves
poskytujú prepravu osôb
autobusom.
V prípade záujmu nás
kontaktujte na tel. číslach:

0905 540 051 a 0940 634 171
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ČALÚNNICTVO A TEPOVANIE. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov,
hĺbkové čistenie kobercov a čalúneného nábytku. Doprava zabezpečená, tel.
č. 0915 832 186.
VODOINŠTALATÉR, tel. č. 0904 307 824.
PONÚKAM lekcie Nordic Walkingu. 5 /1,5 h vrátane požičania palíc. Tel.
č. 0907 549 896.
PRESTIERANIE na svadby, oslavy, Vianoce, E-SHOP, sklad Veternicová
21 – po telef. dohovore, tel. č. 0903 476 235, www.prestieranie.sk.
Novootvorená ZUBNÁ AMBULANCIA prijíma nových pacientov. Tel. č.
0905 662 407, Stromová 16, Kramáre.
DÔCHODKYŇA (VŠ) privedie vaše dieťa z MŠ, ZŠ, odvedie na krúžok,
vezme na prechádzku, do zoo a pod. Postráži aj večer a v sobotu či v nedeľu.
Tel.: 0903 756 167.

PONUKA PRÁCE
Hľadáme upratovačky na upratovanie schodísk, v zime aj na odpratávanie
snehu. Tel. č. 0903 794 697.
Príjmeme kuchárku do školského bufetu v Mlynskej doline. Tel. č.: 0905
745 587.
Hľadáme spoľahlivú a pedantnú pani na dlhodobé upratovanie bytu v Karlovej Vsi raz týždenne na 5-6 hodín a na občasné väčšie upratovanie (okná).
Niektorý pracovný deň doobeda, max do 16 hod. Ideálne pre šikovnú ženu
na MD, ktorá by si chcela privyrobiť. Kontakt: idulas1@gmail.com, tel. č.:
0915 571 732.

Harmonogram pristavenia
veľkokapacitných kontajnerov
Od

Do

Miesto

9. 10. 2017
9. 10. 2017
9. 10. 2017
9. 10. 2017
16. 10. 2017
16. 10. 2017
16. 10. 2017
16. 10. 2017
23. 10. 2017
23. 10. 2017
23. 10. 2017
23. 10. 2017
30. 10. 2017
30. 10. 2017
30. 10. 2017
30. 10. 2017
6. 11. 2017
6. 11. 2017
6. 11. 2017
6. 11. 2017

10. 10. 2017
10. 10. 2017
10. 10. 2017
10. 10. 2017
17. 10. 2017
17. 10. 2017
17. 10. 2017
17. 10. 2017
24. 10. 2017
24. 10. 2017
24. 10. 2017
24. 10. 2017
31. 10. 2017
31. 10. 2017
31. 10. 2017
31. 10. 2017
7. 11. 2017
7. 11. 2017
7. 11. 2017
7. 11. 2017

Hlaváčiková 4 – garážový dom
Levárska 11
Donnerova 17 – 21, vedľa stojiska
Ľ.Fullu 9 – výklenok pred vchodom
Pribišova 2 – pred pasážou k Bille
Líščie údolie 63 – zo zadnej strany
Kuklovská – oproti 58
Nad Lúčkami 43 – zeleň nad parkov. miestami
Karloveská 5 – vedľa detského ihriska
Púpavová 25 – parkovisko
Jurigovo nám. 13 – Nábělkova
Jamnického 8
Pod Rovnicami 29 – zo zadnej strany
Dlhé diely I. – Nad Dunajom
Segnerova 5 – garáže
Matejkova 14
Pribišova 6
Adámiho 12
J. Stanislava 8
Roh Suchohradská a Silvánska

UPOZORNENIE PRE KANDIDÁTOV VO VOĽBÁCH DO VÚC:
Priestor pre platenú inzerciu je možné objednať
do 16. 10. 2017 na čísle 0940 634 111

Karlova Ves hľadá kronikára/
kronikárku. Informácie na
telefónnom čísle 02 707 11 123
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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Skvelý basketbal
pod holým nebom

S

pestrením prípravného obdobia pred novou sezónou
basketbalistov VŠEMvs Karlovka Bratislava bol zápas Summer
Classic s Iskrou Svit pod holým nebom.
Na basketbalových priaznivcov
čakali atrakcie v podobe Streetsportline – súťaž v smečovaní, detská zóna
a aj možnosť zahrať si basketbal. „Bol
to deň plný basketbalu. Basketbal
treba popularizovať, vyjsť z haly von,
ukázať ľuďom, že tu hráme, že sme
z tejto štvrte. Keď vidím, ako sa všetci
tešia zo stretnutia, spomínajú na zážitky, bavia sa, tak si myslím, že takáto
akcia má zmysel,” zhodnotil prezident
Karlovky Ľuboš Cibák.
Predkrmom bol zápas legiend,
kde si zahral aj kouč Karlovky Peter Ivanovič: „V zápase legiend sme

prehrali prvý polčas, no nakoniec sa
nám to podarilo zvrátiť. Výsledok síce
nebol dôležitý, ale výhra vždy poteší.“
Karlovka vyhrala 73 : 64. Už pod
umelým osvetlením si zmerali sily
v rámci prípravy basketbalisti VŠEMvs Karlovka Bratislava a Iskra Svit. Po
prvom polčase domáci vyhrávali 58 :
52, ale výhru si napokon po výsledku
101 : 96 zaknihoval Svit. „Zápas sa
niesol vo veľmi priateľskej atmosfére.
V poslednej štvrtine som pocítil, že už
začína ísť aj o výsledok, začalo sa teda
hrať s trochu väčším nasadením. Bolo
to výborné, všetko dopadlo v súlade
s predstavami, aj počasie bolo ideálne
a spropagovali sme basketbal,“ zhodnotil duel pivot Karlovky Andrej Kuffa.
Jozef Kotris; Foto: Martin Šopinec

Vybehnite si na Devínsku
Kobylu
Bežecké leto sa pomaly, ale isto prehuplo do jesene, a to znamená jedno tradičný beh na Devínsku Kobylu je čo nevidieť tu. V sobotu 21. októbra sa
bežci rozhodnú zdolať výškové metre tohto obľúbeného miesta už 42. raz. Na
preteky sa môžete prihlásiť aj vy, a to buď cez internet, alebo na mieste štartu od
8.00 h, najneskôr však 30 minút pred štartom. V hlavnej kategórii sa účastníci
popasujú s traťou dlhou 6500 metrov. Mladšie ročníky a rekreačných bežcov
čakajú menšie porcie - 3000 m, 1500 m a 500 m dlhá trať. Okrem súťaže jednotlivcov je pripravená aj súťaž škôl. Viac informácii o trialovom podujatí nájdete
na adrese www.bdk.sk.
-ab-; Foto: bdk.sk

Školáci sú na Devínskej Kobyle vítaní
Inzercia

Nástup karloveskej zostavy legiend

Š P O R TOV Ý K LU B T E N I S C E N T R U M D Ú B R AV K A
Dúbravka - Lysáková ulica

Rozlúčili sme sa
so Štefanom Bodnárom

Celoročné
objednávky:
0905 240532

TENISOVÁ HALA
2017 / 2018
od 8 € / hod.

Hodinové
objednávky:
0905 109378

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO
0905 240532

w w w.m is o.o firm e.s k

V sobotu 9. septembra zomrel vo
veku 79 rokov jeden z najznámejších
a najúspešnejších mládežníckych
trénerov Štefan Bodnár. Najlepšie
roky venoval mládežníckym tímom,
hrával aj za Slovan Bratislava. V roku
1999 založil malý futbalový klub
v Karlovej Vsi. Vždy pracoval
s veľkým zanietením, úsilím a tieto vlastnosti vštepoval mladým zverencom. Štefan Bodnár sa pravidelne
zúčastňoval mládežníckych turnajov,
kde odovzdával ceny najlepším hráčom
a mužstvám.
Foto: futbalbfz.sk
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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