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Oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

Opravy ciest pokračujú
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Stroj na odstraňovanie buriny

Rekonštrukcia
cesty na Starých
gruntoch bude
pokračovať
Viac na s. 3

Ďalšie dotácie na šport

Nový stroj na
odstraňovanie
buriny je už
v prevádzke
Viac na s. 11

Stromy v Karlovej Vsi zmenili farbu lístia. Zo zelených sa stali žlté, niektoré
opadali, deň sa končí skôr a aj rána sú už akési tmavšie. Jeseň sa naplno udomácnila
aj v našej peknej Karlovej Vsi. S prichádzajúcim novembrom budú čoraz častejšou
súčasťou rán aj hmly.
Práve stromom by som sa rád venoval v tomto úvodníku. Väčšina z nás oceňuje,
keď ich máme vo svojej blízkosti. Dokážu nás nabiť pozitívnou energiou, dodávajú
potrebný kyslík, ktorý nám prečisťuje pľúca. Možno aj preto sa niektorí radi vyberú
do hôr za čerstvým vzduchom a pokojom. V Karlovej Vsi máme to šťastie, že je tu
zelene veľa a čoraz viac pozornosti sa venuje jej údržbe.
Pred časom ma pobavila skúsenosť mojej bývalej kolegyne, ktorá počula
rozhovor dvoch mamičiek v nákupnom centre. Jedna z nich „odložila“ svojho syna
do detského kútika medzi umelé farebné loptičky. Priateľka jej hovorí: „Vieš čo,

Karlova Ves
podporila
športovanie detí
ďalšími dotáciami
Viac na s. 23

chcela som ísť aj von, ale nakoniec sme to nestihli. Dlho som bola v práci. Ty máš
celý deň voľno, čo nevybehnete niekam do prírody?“ Matka s dieťaťom v detskom
kútiku sa so šokovaným výrazom v tvári spýtala: „Do prírody?! No určite! Ešte aby
chytil nejaké bacily.“
Osobne si myslím, že jeseň je krajšia v prírode ako v nákupnom centre, ale každý
máme svoje obľúbené miesta. Tento rok v polovici augusta zopár stromov v Karlovej
Vsi padlo. Mohla za to veterná smršť. Trvalo niekoľko týždňov, kým sa situácia
stabilizovala. Dobrou správou je, že aj takto na jeseň pribudnú v Karlovej Vsi
desiatky nových stromov, ktoré zasadí miestny úrad. Aj o tom sa dočítate v našich
novinách. Želáme vám príjemné chvíle strávené s naším mesačníkom.
Branislav Heldes, šéfredaktor

V Karlovej Vsi pribudnú nové stromy

D

o začiatku zimy a prvých
mrazov by malo pribudnúť v Karlovej Vsi asi 40
nových stromov. Pôjde najmä
o lipy, hrušky, čerešne, agáty, hraby alebo jarabiny. Okrem iného nahradia stromy, ktoré padli za obeť
tohtoročnej augustovej veternej
smršti. Viaceré stromy museli byť
pre poškodenie alebo zlý zdravotný stav vyrúbané. Išlo prevažne
o javory, topole, vŕby či smreky.
„Pri výbere stromov, ktoré by sme
chceli vysadiť, vychádzame z doterajších skúseností. Všetky stromy nie sú
schopné prežívať v podmienkach sídliskových štvrtí. Mnohé z nich majú
mäkké drevo, ktoré sa môže pri silnejšom vetre lámať. Iné si zasa nevytvoria dostatočný koreňový základ
v tenkej vrstve zeminy, ktorá napr. na
Dlhých dieloch často obsahuje veľa
stavebnej navážky a málo humusu.
Pôda v mestskom prostredí je viac
zhutnená a nemá až takú hrúbku, ako
je to v lesnom alebo inom prírodnom
prostredí. Hĺbka koreňového systému

dosahuje často len 50 až 60 centimetrov. Niektorým druhom stromov
neprospievajú ani intenzívne letné
horúčavy. Na tieto skúsenosti sme
prihliadali pri výbere druhov vhodných na sadenie. Uprednostnili sme
nenáročné a odolné stromy s pevnejším drevom, u ktorých je väčšia šanca, že sa nielen uchytia, ale najmä
prežijú,“ vysvetľuje Lucia Gašparová
z referátu životného prostredia miestneho úradu.
Najmä v lete ľudia vyhľadávajú také zákutia, kde sa môžu ukryť
pred horúcim slnkom. „Chceli by
sme zvýšiť druhovú pestrosť stromov
v Karlovej Vsi, ktorá by sa prejavila napríklad na jar v podobe rôzne
zakvitnutých stromov. V Bratislave
pociťujeme ich akútny nedostatok,“
povedala starostka Dana Čahojová.
Výsadba nových stromov je
plánovaná medzi Pribišovou a Majerníkovou a v parku Kaskády. Ďalšie
stromy by mali pribudnúť aj v areáli MŠ Kolískova a vo vnútrobloku
medzi Veternicovou a Hlaváčikovou.
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Aj v spodnej časti Karlovej Vsi by
nejaké mali pribudnúť, konkrétne
vo vnútrobloku na Fadruszovej,
v areáli ZŠ Karloveská 61 a v parku
na Pustej a Púpavovej ulici. Okrem
toho sa zazelenania dočkajú aj dva
betónové múry. Jeden sa nachádza vo
vnútrobloku medzi ulicami Ľ. Fullu
a J. Stanislava. Tam doplnia už
zasadené popínavé rastliny o ďalšie.

Betónový múr na Perneckej postupne
zakryje pavinič. „Zeleň nielenže
zakryje neosobný betón a spríjemní
tak pohľad na tieto plochy, ale vytvorí aj lepšiu mikroklímu. Zníži sa
tým vyžarovanie tepla z týchto plôch
do okolia, ktoré sa tak trochu ochladí
a celý priestor sa navyše zútulní,“
uzatvára Lucia Gašparová.
-mš-; Foto: MiÚ

Nové stromy medzi ulicami Majerníkova a Pribišova nahradia tie, ktoré
padli za obeť augustovej veternej smršti
www.karlovaves.sk
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POZOR: O predĺženie
vyhradeného parkovania
môžete požiadať do 30. 11.

D

ržitelia vyhradených parkovacích
miest
môžu
o predĺženie prideleného
parkovacieho miesta na ďalší rok
požiadať do 30. novembra. Vyhradené parkovanie sa prideľuje pre
fyzické a právnické osoby. Podmienkou pre pridelenie vyhradeného parkovania je trvalý pobyt
v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a evidenčné číslo vozidla
s bratislavskou poznávacou značkou.
Nové vyhradené parkovacie miesta už miestny úrad nevytvára, ich
pridelenie je možné iba v prípade, že
o existujúce miesto neprejaví záujem
jeho pôvodný nájomca. O uvoľnené
vyhradené miesta môžu noví žiadatelia požiadať po 1. januári 2018. Podmienkou na pridelenie vyhradeného
parkovacieho miesta je takisto trvalý
pobyt v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a evidenčné číslo vozidla
s bratislavskou poznávacou značkou.

Žiadateľ musí vyplniť tlačivo
Žiadosť o vyhradené parkovanie
(PREDĹŽENIE alebo NOVÉ), ktoré
možno nájsť aj na webovej stránke mestskej časti. Vyplnenú žiadosť
podá v podateľni miestneho úradu
v Centre služieb občanom miestneho úradu. Žiadosť je možné podať
kedykoľvek počas pracovných hodín
centra. Žiadateľ je povinný preukázať
sa preukazom totožnosti a preukázať
vlastníctvo, alebo iný právny vzťah
k osobnému motorovému vozidlu
(napr. predložiť preukaz o evidencii
vozidla, doklad lízingovej spoločnosti
a pod.).
-mš-; Foto: Internet

Cesta Pod Rovnicami bude
na jeseň zrekonštruovaná

C

esta na Ulici Pod Rovnicami
sa dočkala opravy. V polovici októbra sa totiž začalo
s rekonštrukciou vozovky. V týchto
dňoch sa opravuje asi 210-metrový
úsek cesty, kde bude kompletne vymenený asfaltový povrch. Práce by
mali byť hotové v týchto dňoch, ich
postup a ukončenie budú závisieť
od počasia.
Oprava vozovky bola pôvodne

plánovaná na letné mesiace, skomplikovali ju však vlastnícke vzťahy. Karlova Ves preto nemohla rekonštrukciu uskutočniť v plánovanom
termíne. Po prehodnotení situácie
mestská časť nechala opraviť len úsek,
ktorý má vo svojej správe. Na opravu
komunikácie budú použité finančné
prostriedky z rozpočtu mestskej časti.
-zč-; Foto: MiÚ

Cesta Pod Rovnicami bola pred rekonštrukciou v zlom stave

UPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV V REZIDENTSKEJ ZÓNE:
Parkovacie karty je potrebné umiestniť za predné sklo vozidla. Evidenčné číslo, na ktoré bola karta vydaná, musí byť za sklom
riadne viditeľné. V opačnom prípade majiteľ vozidla pácha rovnaký priestupok, akoby parkoval v zóne neoprávnene.

Výstavba parkovacieho domu
na Veternicovej je zatiaľ
pozastavená

N

a súčasnom parkovisku
na Veternicovej ulici mal
vyrásť parkovací dom.
Zámerom Karlovej Vsi je zvýšiť
parkovacie kapacity na tejto ulici. Proti výstavbe sa však postavili
obyvatelia ulice. „Mestská časť aktuálne pozastavuje všetky aktivity
smerujúce k výstavbe parkovacieho domu pre nesúhlas obyvateľov
dotknutej lokality a bude sa s nimi
snažiť nájsť najlepšie vhodné riešenie pre budúcnosť. Celý projekt mal
byť realizovaný práve v záujme obyvateľov dotknutej lokality,“ vyjadril
sa prednosta miestneho úradu Michal Drotován.
www.karlovaves.sk

Karlova Ves uvažovala o výstavbe
parkovacieho domu na Veternicovej v dvoch variantoch. Rátali
so zväčšením kapacity parkovania
o 186 alebo 248 miest. Uvažovalo sa
aj o tom, že súčasťou parkovacieho
domu by mohla byť oddychová zóna
s lavičkami, zeleňou či športoviskom na streche parkoviska. Zámer
výstavby prešiel procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie,
do ktorého sa v stanovenom termíne
s pripomienkami zapojila aj verejnosť. Proces skončil rozhodnutím
Okresného úradu Bratislava, ktorý
umožňuje pri zachovaní určitých podmienok výstavbu parkovacieho domu.

Účastníci stretnutia k výstavbe parkovacieho domu na Veternicovej ulici
Proti plánom mestskej časti sa však
postavili tamojší obyvatelia, ktorí na
úrade odovzdali petíciu s 328 podpismi, v ktorej žiadali aktivity spo-

jené s výstavbou parkovacieho domu
zastaviť. Miestny úrad petícii občanov
vyhovel a plány nateraz pozastavil.
-red-; Foto: MiÚ
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Mesto dokončí opravu cesty
na Starých gruntoch

C

esta na Starých gruntoch
je už roky v mimoriadne
zlom technickom stave.
V lete bratislavský magistrát
nechal opraviť časť zničenej cesty
od vjazdu do objektu Panoráma
v oboch smeroch, jeden jazdný
pruh v smere na Vretenovú a oba
jazdné pruhy v smere na Ulicu Na
Sitine. Oprava bola dokončená
v lete tohto roka, pretože sa ju po-

darilo zaradiť medzi poslanecké
priority na rok 2017.
Obyvatelia si však všimli, že
cesta je opravená len v uvedenom
úseku a pýtajú sa, či hlavné mesto
opraví aj zvyšnú časť cesty. „Hlavné
mesto plánuje aj v budúcom roku
pokračovať s opravami komunikácie
Staré grunty,“ odkázala Veronika
Šafáriková z oddelenia komunikácie a marketingu bratislavského ma-

Oprava cesty na Starých gruntoch bude pokračovať
gistrátu s tým, že o oprave budú ešte
informovať. Karlova Ves žiada aj vybudovanie chodníka v celom rozsahu

Práce v noci by mohli urýchliť rekonštrukciu
električkovej trate

H

lavné mesto plánuje na
jar začať očakávanú rekonštrukciu
karloveskej
električkovej trate. Rekonštrukčné
práce budú spojené s obmedzením
osobnej a hromadnej dopravy.
V záujme toho, aby práce napredovali čo najrýchlejšie, žiada
magistrát od Karlovej Vsi povolenie vykonávať stavebné práce aj v

nočných hodinách a v dňoch pracovného pokoja.
Začína sa preto diskutovať o zmene
príslušného všeobecne záväzného
nariadenia, ktoré upravuje výkon
takýchto prác. Prípadné povolenie
prác v noci a počas dní pracovného
pokoja by Karlovešťanom z okolia
trate prinieslo zvýšenú hladinu hluku.
Bol vypracovaný zoznam prác, ktoré

by mali byť absolútne vylúčené z prác
v nočných hodinách, cez víkend, cez
štátne sviatky a v dňoch pracovného
pokoja z dôvodu vysokej hlučnosti.
V tomto čase by bolo vylúčené
búranie pomocou hydraulických alebo
pneumatických strojných zariadení.
Vylúčené by boli aj práce spojené
s vibrovaním podkladových vrstiev tratí a komunikácií, ako aj práce

komunikácie Staré grunty a pridanie
verejného osvetlenia.
-red-; Foto: MiÚ
spojené s podbíjaním električkových
koľají. Obyvateľov by nemalo rušiť
ani rezanie a pílenie pomocou mechanizácie, používanie mechanizmov,
ktoré pre svoju prácu vyžadujú výrazné akcelerácie motorov a ostatné
práce spôsobujúce neprimeranú alebo
škodlivú hlučnosť.
„Opakovane
žiadame
pána
primátora, aby predstavil projekt rekonštrukcie, časový harmonogram
a plán náhradnej organizácie dopravy,“ informovala starostka Karlovej
Vsi Dana Čahojová.
-mšInzercia
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Zaznamenali sme

Z úcty k jubilantom
Po čiastočnej obnove vstupných priestorov Karloveského
centra kultúry a po vynútenej prestávke sme v pondelok 23.
októbra opäť privítali jubilantov. Zišli sa tu oslávenci, ktorí
svoje jubileá oslávili v júni a júli. Najstaršími z nich boli
93-ročný Emil Mikulášek a 92-roční Margita Štanglovičová
a Ondrej Štrigner. Na podujatí sa zúčastnilo 68 jubilantov,
ktorým osobne zablahoželali starostka Karlovej Vsi Dana
Čahojová, zástupca starostky Branislav Záhradník a niektorí karloveskí poslanci. Kultúrny program pre seniorov
pripravili žiaci ZUŠ Jozefa Kresánka a deti z detského folklórneho súboru Čečinka. Karlova Ves pozýva na stretnutia
karloveských jubilantov, ktorí oslávili v dvoch predchádzajúcich mesiacoch 75 rokov a všetkých, ktorí oslávili 80 a viac
rokov. Pre rekonštrukciu vstupných priestorov Karloveského
centra kultúry boli posunuté pôvodne plánované termíny
osláv. Karlovešťania, ktorí svoje jubileá oslávili v auguste
a septembri, sa tak zídu 13. novembra.
-mš-; Foto: MiÚ

Starostka zablahoželala najstaršiemu oslávencovi 93-ročnému
Emilovi Mikulášekovi
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www.karlovaves.sk
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Počítačový kurz pre seniorov – Seniori na Červenom kameni
pokročilých užívateľov PC
edinečný dobový interiér, bo- klubu seniorov a nezúčastňujú sa na

M

iestny úrad ponúka
seniorom v Karlovej
Vsi možnosť návštevy
počítačových kurzov. Bol o ne veľký
záujem už počas Mesiaca úcty
k starším a miestny úrad v ich organizácii pokračuje aj v rámci novembrových aktivít, keď otvára pre
seniorov PC kurz pre pokročilých.
Bude sa konať vo vybavenej
počítačovej učebni na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62. Do kurzu budú zapojení aj dobrovoľníci
z radov žiakov školy A. Dubčeka.
Seniorom budú asistovať pri výuke,
čím sa proces učenia zefektívni
a vznikne zaujímavý prienik medzi
staršou a mladšou generáciou.
Termín PC kurzu je 20. 11. až 22.
11. od 14.30 do 17.30 h (9 hodín
výuky).
Na kurz sa môžu prihlásiť všetci
seniori, ktorí majú záujem, uprednostnení budú seniori s trvalým pobytom
v Karlovej Vsi. Pri prihlásení treba

doložiť potvrdenie o výške dôchodku
(dôchodkový výmer) a preukázať sa
platným občianskym preukazom.
Mestská časť Karlova Ves prispieva
na kurz seniorom s nízkym príjmom.
Čím nižší príjem senior má, tým
menej ho bude PC kurz stáť. V cene
kurzu je zahrnutá výuka, užívanie PC
v učebni a priestorov učebne, študijné
materiály a pitný režim.
Kapacita PC kurzu je obmedzená,
preto je nutné, aby sa záujemcovia
prihlásili vopred, najneskôr do 15. 11.,
a to prostredníctvom e-mailu dennecentra@karlovaves.sk, telefonicky
počas úradných hodín (Po, Str.: 8.00
– 17.00 h, Pia.: 8.00 – 13.00 h) na
čísle 0940 634 198, prípadne osobne
po vopred dohodnutom termíne na
Miestnom úrade MČ Bratislava-Karlova Ves na oddelení sociálnych vecí
u Dominiky Ďatelinkovej. V prípade
veľkého záujmu zapisujú účastníkov
do kurzu podľa poradia, v akom sa
prihlásili.
-dď-

J

hato zdobené miestnosti i rozsiahle podzemie – to mohli vidieť karloveskí seniori počas výletu
na hrad Červený Kameň. Zájazd
v septembri zorganizoval miestny
úrad. Chladné a daždivé počasie
aktivitám vonku neprialo, no dobrú náladu a radosť z výletu to nepokazilo. Na zájazde bolo 36 seniorov, zúčastnili sa najmä tí, ktorí
na výlete organizovanom mestskou
časťou ešte neboli.
„Na výlet sme pozvali všetkých seniorov s trvalým pobytom v Karlovej
Vsi, aj takých, ktorí nie sú členmi

jeho pravidelných aktivitách. Veríme,
že výlet priniesol pekné zážitky aj
milé stretnutia. Po mnohých rokoch
sa tu napríklad stretli dve dlhoročné
priateľky, ktoré takto obnovili svoje
kontakty,“ prezradila starostka Dana
Čahojová.
„Interiér
hradu
nás
očaril a suterénne priestory svojou
rozľahlosťou a veľkoleposťou prekonali očakávania,“ priblížila zážitky
z výletu Dominika Ďatelinková
z miestneho úradu, ktorá bola na
výlete spolu so seniormi.
-red-; Foto: MiÚ
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PUTOVNÁ

VÝSTAVA

GEN E SISEXPO
20.
2
0. 1
11.
1. – 1.
1. 12.
12. 2017
2017

Po-Pi: 8:00 – 12:00 hod. | 14:00 – 18:00 hod.
((So-Ne
SSoo-N
Nee zzatvorené
atv
| 11.12. do 12:00 hod.)
Každý deň sa môžete tešiť:
17:00 hod. premietanie
tematického ﬁlmu
18:00 hod. prednáška

DOM KULTÚRY
Dúbravka
Saratovská 2/A, BRATISLAVA
DVD „Život – náhoda alebo zámer?“
môžete získať ako darček na výstave.
Stačí prísť! Tešíme sa na vás. Vs
Vstup
Vstu
tupp vo
tu
voľn
voľný!
ľný!
ľn
ý!
INFO: 0948 526 722 | 0917 338 362

bratislava.dotknisaneba.sk
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Po 20. 11.
ČO VIEME O VZNIKU SVETA?
FILM: Ako vznikol svet?
Ut 21. 11.
PÔVOD A HISTÓRIA EVOLUČNÉHO
POHĽADU NA SVET
FILM: Vyhodený!
Inteligencia neprípustná
St 22. 11.
NAJVÄČŠIE KATASTROFY
V DEJINÁCH ZEME
FILM: Achillove päty evolúcie
Št 23. 11.
NEUVERITEĽNÉ STVORENIA
POPIERAJÚCE EVOLÚCIU
FILM: Neuveriteľné stvorenia
popierajúce evolúciu
Pi 24. 11.
NA POČIATKU BOLA INFORMÁCIA
A ŽIVOT
FILM: Programovanie života

Po 27. 11.
KOMUNIKÁCIA, VZŤAHY,
SEXUALITA A ZÁVISLOSTI
FILM:
Achillove päty evolúcie
Ut 28. 11.
ŠŤASTNÉ MANŽELSTVO
NA CELÝ ŽIVOT
FILM:
Achillove päty evolúcie
St 29. 11.
VYŠKRTNUTÉ KAPITOLY
Z ĽUDSKÝCH DEJÍN
A VEĽKÝ SPOR VEKOV
FILM:
Príbeh Sovietskeho zväzu
Št 30. 11.
JE GENESIS HISTÓRIA
ALEBO POÉZIA?
FILM: Dokážeš obhájiť
svoju vieru?

PREDNÁŠA: Mgr. Libor Votoček
Spoluautor a realizátor putovnej výstavy GENESIS, absolvent Matematicko-fyzikálnej
fakulty UK v Prahe a dlhoročný stredoškolský učiteľ fyziky a matematiky, ktorý viac ako
13 rokov otvára tému „Pôvodu a histórie života a člověka“ pre širokú laickú aj odbornú
verejnosť po celej Českej a Slovenskej republike.

www.karlovaves.sk
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Detská radosť z nového ihriska MŠ Adámiho a Majerníkova 60
sú bohatšie o nové hracie prvky
eti z okolia Námestia sv. ko na Nám. sv. Františka navštevuje

D

Františka dostali pekný
darček v podobe rozšírenia
detského ihriska. V septembri tam
pribudol nový kolotoč, hojdačka
so sedadlom pre malé i väčšie deti,
prevažovačka a pružinka.
Hracie prvky stoja na novom bezpečnostnom povrchu z liatej gumy.
Farebné hracie prvky i podložie
vhodne ladia s architektúrou námestia.
Vytvárajú plynulý, nerušený prechod
zo zelenej gumy k trávnikom. „Ihris-

denne veľa mamičiek s deťmi a existujúce hracie prvky už kapacitne nepostačovali,“ povedal vicestarosta
Branislav Záhradník. „Dôležité je,
že všetky hracie prvky majú príslušné
certifikáty a zodpovedajú prísnym
bezpečnostným normám. Už prvé dni
prevádzky novej časti ihriska potvrdili, že o nové hracie prvky je medzi
deťmi veľký záujem,“ dodal Branislav
Záhradník.
-mš-; Foto: MiÚ

D

eti v materskej škole na
Adámiho 11 sa už môžu tešiť
z nových hracích prvkov
na ihrisku. Z rozpočtu mestskej
časti tam pribudol detský kolotoč.
V októbri dokončili aj konštrukciu,
na ktorej po zime pribudne krycia
plachta nad pieskoviskom. Deti sa
tak budú môcť v pieskovisku hrať
neobmedzene. Budú chránené
v teplom počasí pred prudkým
slnkom, ale aj pred prípadným
dažďom. Plachta bude zároveň
chrániť pieskovisko pred nečistotami.
Na ihrisku v areáli škôlky je

osadená aj nová preliezačka. Tento
hrací prvok materská škola zakúpila vďaka príspevku z dvoch percent,
ktoré poukázali rodičia zo svojich
daní. Hracie prvky boli na ihrisku
namontované v priebehu septembra
až októbra a deti ich už využívajú.
Nové hracie prvky dostali aj
škôlkari z MŠ Majerníkova 60.
Na ihrisku v športovom areáli ZŠ
A. Dubčeka, kam sa chodievajú
hrávať, pribudli dve preliezačky so
šmykľavkami a edukačnými prvkami a jedna lezecká zostava. Areál
spríjemnili aj dve lavičky s motívmi
zvierat.
-zč-

Krajší vstup do Karloveského
centra kultúry
Deti sa tešia z nových hracích prvkov

Kontrola stavu detských ihrísk
Viaceré karloveské detské ihriská čaká v novembri revízia. „Hlavná kontrola sa vykonáva raz ročne na hernom zariadení. Posudzovaná je technická
a konštrukčná bezpečnosť, ako aj zhoda so slovenskou normou. Túto kontrolu môže vykonávať len oprávnená osoba, a to nezávisle od prevádzkovateľa
herného zariadenia,“ informuje Halina Trubínyiová z referátu životného prostredia na miestnom úrade. Po vyhodnotení stavu zariadení na detských ihriskách
budú tie, ktoré nezodpovedajú norme, postupne nahradené novými prvkami.
-mš-

www.karlovaves.sk

V

iacerí Karlovešťania, najmä
tí, ktorí cestujú trolejbusom
po Molecovej ulici, si určite
všimli, že Karloveské centrum
kultúry pomaly opeknieva.
Prvým krokom bolo odstránenie starých nepovolených reklám
z fasády objektu. V priebehu septembra a októbra sa budova karloveského
kultúrneho domu podrobila ďalšej
skrášľovacej kúre. Po minuloročnej
generálnej rekonštrukcii elektrických
rozvodov zo vstupných priestorov
zmizli staré okná a nahradili ich plastové. Fasáda dostala novú omietku
a myslelo sa aj na bezbariérový vstup

pre ľudí, ktorí majú ťažkosti s pohybom po schodoch. Namiesto starých
rozbitých schodov sú už nové kamenné.
Podlaha vo vchode je zrepasovaná a postupne sa vymenili dvere.
Vstupná hala je už vybavená aj šatňou
pre hostí. „Aj keď nie je v našich
silách naraz zrekonštruovať celý dom
kultúry, postupnými krokmi zvyšujeme jeho úroveň. Je symbolické, že
ako prví videli vynovené priestory
skôr narodení Karlovešťania. Bola to
práve ich generácia, ktorá pomáhala
dom kultúry budovať,“ povedala starostka Dana Čahojová.
-mš-
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Dobrovoľníci
opäť pomáhali

K

arlova Ves sa aj tento
rok zapojila do festivalu priateľstva a dobrovoľníckej pomoci Milujem svoje
mesto. V sobotu 7. októbra dobrovoľníci zveľadili a upratali priestory
Miestnej knižnice v Karlovej Vsi,
zrevitalizovali hracie a športové
prvky v parku SNP v Líščom údolí
a vyčistili okolie. Zveľadili a upratali aj priestory v dennom centre
na Lackovej ulici, domaľovali jeho
fasádu. Miestny úrad zabezpečil
materiál a pracovné náradie, zapojil do dobrovoľníckych prác aj svo-

jich zamestnancov.
Milujem svoje mesto je dobrovoľnícka akcia, ktorú pripravuje organizácia Kresťania v meste v spolupráci s viacerými mestskými časťami.
Počas festivalu sa na rôznych miestach Bratislavy konajú dobrovoľnícke
brigády a zároveň je pripravený
sprievodný program. Poslaním festivalu je povzbudiť ľudí k dobrovoľným aktivitám, vzájomnej pomoci
a spoločnej službe.
Do festivalu za zapojili jednotlivci, kresťanské komunity, občianske
združenia i firmy. -mš-; Foto: MiÚ

Dobrovoľníci natierali aj lezeckú stenu na detskom ihrisku
v parku SNP v Líščom údolí

Podporte komunitný život na Dlhých dieloch
Projekt Komunitná záhrada Longitálka, ktorý pripravilo OZ Naša záhrada
v spolupráci s mestskou časťou Bratislava–Karlova Ves uspel v konkurencii
161 žiadostí o grant v rámci grantovej schémy „80 000 pre komunity, kde to
žije“ a postúpil do druhého kola. V hodnotení odbornej komisie sa dostal do
výberu šiestich najlepších projektov v Bratislavskom kraji.
Cieľom projektu je vybudovať na chátrajúcej ploche vo vnútrobloku na ulici

Hany Meličkovej komunitnú záhradu.
Od 6. do 19. novembra bude na stránke www.komunitnegranty.sk prebiehať verejná hlasovacia súťaž, grant nadácie VUB získajú tri projekty
s najvyšším počtom hlasov. Všetci priaznivci záhradkárčenia a komunitného
života by tak mali hlasovať za tento projekt. Umožnia pretvoriť zanedbanú plochu na unikátny priestor pre stretávanie obyvateľov Dlhých dielov.
-redInzercia
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Výnimočná pozornosť Karloveskej zátoke

Z

ápas Karlovej Vsi o budúcu
podobu Karloveskej zátoky
pokračuje. Mestská časť sa
s rozhodnutím okresného úradu
ani ministerstva, ktorým zdôvodnili zrušenie stavebnej uzávery
v lokalite Karloveskej zátoky, nestotožnila a podala voči nemu rozklad. Rovnako ho podala aj krajská
prokuratúra. Celá problematika
sa dostala až na stôl ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka.
Podľa hovorkyne rezortu Karolíny
Duckej sa prípadom zaoberá rozkladová komisia a ministerstvo
rozhodne v zákonnej lehote, ktorú
minister predĺžil o 90 dní. Vo veci
by tak mohol definitívne rozhodnúť
koncom novembra alebo začiatkom
decembra.
O lukratívnu lokalitu majú záujem
nielen ľudia hľadajúci pokoj a relax
v jednej z mála zachovaných prírodných lokalít na území Bratislavy, ale
aj developeri, ktorí často nerešpektujú výnimočnosť územia ani územný
plán. V časti zátoky sa už v minulosti podarilo presadiť výstavbu bytových domov, ktorá navždy zmenila

charakter lokality. Za ochranu zátoky
pred ďalšou výstavbou sa postavili
vodáci, športovci, ochranári, bežní
ľudia aj viacerí poslanci karloveskej
samosprávy. Proti ďalšej nevhodnej
výstavbe bolo spísaných aj niekoľko
petícií.
V roku 2012 miestni poslanci iniciovali obstaranie Územného plánu
zóny Karloveská zátoka. Ten by podrobnejšie rozpracoval územný plán
mesta, ktorý umožňuje aj prísnejšiu
reguláciu prípadnej výstavby. V tom
istom roku vyhlásila mestská časť pre
toto územie prvýkrát stavebnú uzáveru. Okresný úrad Bratislava však túto
stavebnú uzáveru v r. 2013 zrušil.
„Nevzdali sme sa a v roku 2015
karloveský stavebný úrad vyhlásil stavebnú uzáveru po druhý raz.
Okresný úrad v máji 2016 aj túto
stavebnú uzáveru zrušil. Nevyhovel
ani protestu prokurátora, ktorý dal
v plnom rozsahu za pravdu karloveskej samospráve. Oba orgány,
ako prokuratúra, tak aj karloveská samospráva sú presvedčené o nezákonnosti rozhodnutia okresného úradu.
Dôvody konania okresného úradu si

môžeme len domýšľať. Ako už viackrát
predtým, okresný úrad uprednostnil
individuálne vlastnícke záujmy, najmä v prípade vplyvných developerov,
pred záujmami verejnými, napríklad
pred ochranou životného prostredia, resp. udržaním prírodného
a rekreačného charakteru územia
aj do budúcnosti,“ hovorí starostka
Dana Čahojová.
Podľa Dany Čahojovej individuálne
práva nemôžu siahať nad verejný záujem. V tomto prípade je to ochrana
širších vzťahov, ochrana prírody,
športovcov, občanov využívajúcich

túto lokalitu na oddych a rekreáciu.
Ďalšou požiadavkou ministerstva
bolo, aby mestská časť preukázala,
aké stavebné činnosti ohrozujú Karloveskú zátoku. „Keby ju už ohrozovali, znamenalo by to, že na stavebný
úrad prišiel konkrétny projekt, a to je
už neskoro riešiť územný plán zóny či
uzáveru. Keď vidíme, čo sa stalo pár
metrov odtiaľto na nábreží s PKO
a pozemkami a s tým, ako mesto prišlo o svoju územnoplánovaciu funkciu
v prospech vlastníka pod hrozbou
sankcií, tak nechceme, aby sa niečo
také stalo aj u nás,“ uzatvára starostka.
-mš-; Foto: MiÚ
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V KRAJI SA ZAČÍNAJÚ BUDOVAŤ NOVÉ
DOPRAVNÉ TERMINÁLY A CYKLOTRASY
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR začiatkom roka vyhlásilo
z Integrovaného regionálneho operačného programu výzvyx na oblasť dopravy.
V Bratislavskom kraji bolo úspešných viacero žiadateľov. Predseda BSK Pavol Frešo
podpísal s Mestom Svätý Jur, obcou Most pri Bratislave a združením JURAVA prvé
zmluvy o poskytnutí nenávratného ﬁnančného príspevku na dopravný terminál a cyklotrasy ﬁnancované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

„

„Vlaková stanica vo Svätom Jure je vo veľkej miere využívaná na dopravu vlakom do centra Bratislavy. Dopravný terminál tak bude posledný prestupný bod
vlakovej, autobusovej, osobnej a cyklodopravy pred vstupom do Bratislavy.
Z eurofondov plánujeme aj vybudovanie ďalších troch dopravných terminálov
v Šenkviciach, Bernolákove, Plaveckom Štvrtku a nové veľké parkovisko v Malackách. Týmto spôsobom sa vytvorí v okolí Bratislavy potrebná infraštruktúra
pre dopravu vlakom do mesta, zníži sa počet aut na cestách a podporí sa
integrovaná doprava. V najbližšej dobre sa v kraji a Bratislave plánuje z eurofondov realizácia ďalších 18 cyklotrás,“ predstavil hlavné projekty predseda
Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Realizáciou týchto projektov sa komplexne rieši verejná osobná doprava v Bratislavskom kraji. Na každej železničnej vetve smerujúcej do Bratislavy budú vybudované dopravné prestupné terminály spájajúce vlak, autobus, auto a bicykel,
doplnené o cyklotrasy smerujúce k týmto bodom. Na Záhorí sú to prestupné
terminály v Malackách a Plaveckom Štvrtku, v Malokarpatsku Svätý Jur, Pezinok,
Šenkvice, v Podunajsku Bernolákovo a Senec.
Vo Svätom Jure sa vybuduje nový prestupný dopravný terminál, parkovisko pre
68 áut a prístrešok pre bicykle. Mesto má schválený projekt vo výške 691 732
EUR. Realizácia bude zahájená na jar budúceho roka. Terminálom prechádza
cyklotrasa JURAVA, ﬁnancovaná z Operačného programu Bratislavský kraj
(OPBK), ktorá spája okolité obce. Pre vysoký dopyt po doprave vlakom sa pre
obsluhu obcí Slovenský a Chorvátsky Grob plánuje využiť aj shuttle bus, ktorý
bude zvážať ľudí priamo na terminál.
Združenie obcí JURAVA rozširuje cyklotrasy v malokarpatskej a podunajskej

www.karlovaves.sk

oblasti. Projekt v sume 570 000 EUR rieši cyklotrasu v obci Chorvátsky Grob.
Vybuduje sa nová cyklistická komunikácia v dĺžke 2,3 km, osadia sa cyklostojany, prístrešky, dopravné a informačné tabule.
Obec Most pri Bratislave novou cyklotrasou v dĺžke 1,8 km spojí centrum obce
s časťou Studené. Celkové výdavky na projekt sú vo výške 459 356,75 EUR.
Okrem komunikácie sa v trase osadí dopravné značenie, lavičky, stojany na
bicykle, smetný kôš. Zaujímavým prvkom bude doplnková cyklistická infraštruktúra - chránené parkoviská pre bicykle, nabíjacie stanice pre elektrobicykle,
systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia a pod.)
V súčasnosti Most pri Bratislave a Studené spája len hlavná cesta, ktorá patrí
k najfrekventovanejším prístupovým cestám tranzitnej dopravy do Bratislavy so
sústavnými dopravnými zápchami, čo vylučuje cyklistickú dopravu miestnych
obyvateľov. Po vybudovaní novej cyklocesty obyvatelia získajú prístup k miestnym zamestnávateľom, škole, obecným verejným a komerčným službám a voľnočasovým aktivitám.
Mestu Svätý Jur a združeniu JURAVA už BSK predbežne skontroloval súťažné podklady na verejné obstarávanie, následne môžu byť vyhlásené súťaže na
zhotoviteľov. Aj pri týchto projektoch bude pomoc, kontrola pri ﬁnancovaní
a monitorovanie zabezpečovať sprostredkovateľský orgán zriadený na BSK.
V minulosti BSK spolu s mestami a obcami z OPBK vybudovali tri dopravné
terminály v Malackách, Pezinku a Senci, 7 cyklotrás, ktoré spĺňajú svoj účel. Prijímatelia získali nenávratný ﬁnančný prostriedok z IROP vo výške 95% (z toho
50% zo strany Európskej únie, 45% zo štátneho rozpočtu) a výška spoluúčasti
prijímateľa je 5%.
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Kráľovu horu by mohli, tak
ako kedysi, spásať zvieratá

L

úka nad Dlhými dielmi je
dnes obľúbeným miestom na
oddych a relax v prírode.
Ako sa o túto vzácnu zelenú plochu postarať tak, aby slúžila ľuďom na
rekreáciu a nepriťahovala developerov? Riešením by mohlo byť spásanie či kosenie lúky. V tejto oblasti to
nie je ničím výnimočným. Obyvatelia
využívali lúku na pasenie dobytka už
koncom 19. storočia.
Karloveskí poslanci požiadali starostku Danu Čahojovú, aby rokovala
s primátorom Bratislavy o možnej
spolupráci pri starostlivosti o lúku.

Porozprávať sa majú aj o tom, či by
bolo možné nechať lúku, alebo aspoň jej časť spásať zvieratami a kosiť.
Karlova Ves už pred časom oslovila
hlavné mesto, ktoré sa vyjadrilo, že
má záujem o zachovanie zeleného
prostredia na lúke, o územie sa stará
v rámci svojich možností a vyjadrilo
záujem o spoluprácu.
Ochranári prírody sa nad myšlienkou kosenia a spásania lúky zamýšľajú už dlhšie. Občianske združenie
LÚKA, ktoré už pred rokmi chránilo Kráľovu horu pred developermi
a bojovalo za zachovanie rekreačného

Karloveskí poslanci podporili
návrh zonácie mestských lesov

J

asné pravidlá o tom, aké
zariadenie je možné umiestniť v mestských lesoch, kde
je možná ťažba pod prísnym
dohľadom, ale aj zóny bez výrubu. Tak by mala po novom vyzerať zonácia mestských lesov
v Bratislave, ktorú podporili karloveskí poslanci. Schvaľovať ju
budú aj poslanci v mestskom zastupiteľstve. Návrh zonácie celého
územia Mestských lesov Bratislava
(MLB) vznikol z iniciatívy aktivistov a ochranárov. Aké tri zóny
navrhujú?
1.) Zóna intenzívnej rekreácie
– tvoria ju hlavné centrá rekreácie,
napr. oblasť Partizánskej lúky, hornej
Mlynskej doliny, Železnej studienky, Kačína či Koliby. V tejto zóne

s najväčším pohybom návštevníkov
sa budú môcť budovať ihriská či športoviská.
2.) Zóna rekreácie, ochrany prírody a lesného hospodárstva – počíta s menšou intenzitou
rekreačných aktivít bez budovania
rekreačnej infraštruktúry, s udržiavaním tej existujúcej. Ťažba dreva
bude možná pri dodržiavaní pravidiel
a obmedzení.
3.) Zóna ochrany prírody
a rekreácie – pôjde o zónu pokoja,
kde budú zosúladené záujmy rekreácie a ochrany prírody, pri súčasnom výraznom obmedzení lesného
hospodárstva. Ťažba dreva by sa tu
prakticky nevykonávala, alebo len vo
výnimočných prípadoch, v záujme
bezpečnosti návštevníkov. Zásada

charakteru lokality aj petíciami, prišlo
s týmto nápadom už v roku 2014.
-zč-; Foto: internet

Kozy na lúke by mohli byť realitou
aj na Kráľovej hore

voľného pohybu osôb bude naďalej
platiť na celom území MLB vrátane
najprísnejšej zóny.
Návrh zonácie predložil karloveskému zastupiteľstvu jeho spoluautor, ochranár a poslanec Jaromír
Šíbl. Podľa jeho slov do lesoparku
chodia oddychovať a športovať po celý
rok tisíce Bratislavčanov. V minulosti ich v tomto území trápili viaceré
problémy, hlavne priveľmi intenzívna
ťažba dreva, konflikty s poľovníkmi,
narastajúca automobilová doprava
či hroziace developerské projekty. “Viaceré z týchto problémov sa
v uplynulom období podarilo výrazne
zlepšiť, a to najmä vďaka spolupráci
občianskych aktivistov a ochranárov
s vedením mesta, poslancami aj so
samotnými Mestskými lesmi Bratislava. Výrazne sa znížila ťažba dreva,
výkon práva poľovníctva je dnes už
plne pod kontrolou mestských lesov,
zákaz vjazdu pre motorové vozidlá
platí sedem dní v týždni počas celého

roka,” vysvetlil Jaromír Šíbl.
Viaceré problémy podľa neho zostávajú otvorené, hlavne to, akým
spôsobom sa vôbec majú mestské
lesy ďalej rozvíjať. Za týmto účelom
sa začala v tomto roku pripravovať už
dlho očakávaná nová Koncepcia rozvoja mestských lesov.
Predkladaný návrh zonácie by nemal mať zásadný vplyv na hospodárenie MLB. Jeho zavedením nedôjde
k zmene celkového objemu ťažby dreva (5000 m3 ročne), ale len k zmenám
v jej lokalizácii. Znamená to, že ťažba
dreva sa bude síce naďalej vykonávať
v súlade s platnými predpismi, ale už
nie na celom území lesoparku. Vytvoria sa tak pomerne rozsiahle oblasti (približne polovica súčasnej rozlohy
MLB), kde sa drevo ťažiť nebude.
Mestské lesy v Bratislave zaberajú plochu asi 3200 ha, a to od Červeného mosta a Partizánskej lúky až
po Kačín, Malý Slavín, Biely kríž
a Vajnorskú dolinu.
-redInzercia
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Venujte po lete muškáty
školám a škôlkam

V stánku mestskej časti sa dalo
postaviť PERFECTné mesto

M

N

áte doma muškáty,
ktoré vám v lete zdobili
balkóny a nemáte ich kde
nechať prezimovať? Miestny úrad
vám ponúka lepšiu alternatívu, než
ich len tak zahodiť do koša. Prineste
ich na miestny úrad. Pracovníci
úradu ich rozmnožia a zazimujú.
Na jar ich spolu s deťmi z kar-

loveských materských a základných
škôl vysadia. Nielenže muškáty
skrášlia školy a škôlky, ale deti sa
naučia pri sadení narábať s rastlinami a potom sa o ne aj starať. Muškáty
môžete priniesť do konca novembra
do vstupného priestoru budovy miestneho úradu a umiestniť ich do pripravených prepraviek.
-mš-; Foto: internet

Rozkvitnuté muškáty skrášlia karloveské školy a škôlky

Účastníkov kvízu o včelách
odmenili pohárom medu

D

esiati vyžrebovaní výhercovia internetového kvízu
s názvom Karlova Ves priateľská ku včelám a opeľovačom boli
odmenení pohárom medu.
Do súťaže spojenej s online kvízom sa záujemcovia mohli zapojiť od
začiatku letných prázdnin až do konca
septembra. Mohli ste sa v ňom dozvedieť napríklad odpovede na otázky,
koľko včiel žije v jednom úli, alebo
akú vzdialenosť musia včely preletieť,

aby vyprodukovali jeden pohár medu.
Kvíz tiež odhalil, kde sa nachádzajú ukážkové plochy priaznivé pre
opeľovače a koľko hmyzích hotelov
sa vybudovalo v Karlovej Vsi. Ak vás
tieto informácie zaujímajú, svoje vedomosti si môžete otestovať na stránke https://vcelykarlovaves.sited.sk/.
-red-; Foto: MiÚ

ávštevníci
karloveských
hodov mali možnosť v rámci stánku mestskej časti
navštíviť aj stanovisko PERFECT
- zelená pre Karlovu Ves. Dozvedeli
sa tam informácie o aktivitách projektu, ktorý okrem iného nadväzuje
na projekt Mestské včely.
Pre deti boli pripravené tvorivé
dielne, kde si vyrábali ekologické kŕmidlá pre vtákov či v rámci
vzdelávania o obnoviteľných zdrojoch energie aj papierové veterníčky.
Vzdelávacia hra PERFECT - postav si
perfektné mesto so zelenou infraštruktúrou vysvetlila návštevníkom príklady zelenej infraštruktúry v mestskom
prostredí. Tí si mohli v stánku poskladať z obrázkov imaginárne mesto
s jeho základnými mestskými prvkami a štvrťami a prepájať ich s rôznymi
prvkami zelenej infraštruktúry.
Na takzvanej pocitovej mape
Karlovej Vsi obyvatelia označovali
miesta, kde radi trávia voľný čas a kde
sa, naopak, necítia bezpečne, kde je
zanedbané prostredie či kde by ocenili
zmenu. Návštevníci pridelili celkovo
70 hlasov. Ako najproblematickejšia
sa zapojeným Karlovešťanom javí
dlhodobo opustená plocha na Molecovej ulici (za ihriskom Futbalového
klubu mládeže Karlova Ves), ktorá
najčastejšie získala označenie „tu je
zanedbané prostredie“. Ako miesta
so zanedbaným prostredím boli ďalej
označené aj niektoré body v blízkosti
ulíc Kuklovská, Sekulská, J. Stanislava, Jurigovho námestia či Kempelenovej ulice.
Návštevníci najčastejšie označi-

li ako miesta s príjemným prostredím lokality v okolí Líščieho údolia, Karloveskej zátoky a záhrady
Vodárenského múzea. Najobľúbenejšie lokality na trávenie voľného času
sú podľa účastníkov pocitovej mapy
Kráľova hora a okolie lodeníc v Karloveskej zátoke. Ako lokality, ktoré
by potrebovali zmenu, označovali napríklad zóny okolo nákupného
centra Centrum, ihrisko na Dlhých
dieloch na Majerníkovej ulici, okolie
Svíbovej ulice či plochu za čerpacou
stanicou na Karloveskej ulici. Zúčastnení Karlovešťania označili miesta pri
Jurigovom námestí, na Karloveskej
ulici v okolí supermarketu BILLA, na
Poliankach či v časti nad Devínskou
cestou ako miesta, kde sa necítia bezpečne.
Tzv. pocitová mapa je nový prostriedok pre spoločné plánovanie
a prípravu možnej zmeny či zlepšenia prostredia v Karlovej Vsi. Miestny úrad sa bude častejšie v blízkej
budúcnosti inšpirovať takýmito participatívnymi prostriedkami, ktoré
napomôžu pri plánovacom procese
s cieľom zlepšenia prostredia v našej
mestskej časti.
-red-; Foto: MiÚ

Ukážková plocha priaznivá
pre opeľovače

V stane mestskej časti ste si mohli postaviť PERFECTné mesto
www.karlovaves.sk
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Karlova Ves má nový stroj na odstraňovanie buriny

K

arlova
Ves
vymenila
chemický odstraňovač buriny za stroj. Ten ničí burinu mechanicky, pričom chráni
ľudské zdravie i životné prostredie.
Stroj na vytrhávanie buriny už
používajú pracovníci Verejnoprospešných služieb Karlova Ves
(VPS) a uľahčuje im prácu pri
udržiavaní chodníkov.
„Museli sme si vybrať medzi nebezpečnými postrekmi, ktoré môžu
ohroziť životné prostredie i ľudské
zdravie, alebo sa vybrať ťažšou cestou a tak chrániť prírodu aj zdravie
ľudí,“ hovorí na margo kúpy stroja
na vytrhávanie buriny starostka Dana
Čahojová.

Stroj je schopný odstraňovať burinu približne rovnako účinne ako
chemické prípravky, no bez škodlivých vedľajších účinkov. Karlova
Ves ho už vyskúšala pri vytrhávaní
buriny na uliciach Nad lúčkami, J. Stanislava, v Líščom údolí či vo vnútrobloku Hlaváčiková – Veternicová.
Podľa počasia budú pracovníci VPS
pokračovať aj na ďalších miestach.
Aj v Karlovej Vsi sa v minulosti bežne používali na ničenie buriny
chemické prípravky radu Roundup na
báze glyfosátu. Buriny bolo síce menej, lebo ju prípravok ničí spoľahlivo,
no medzičasom sa objavili informácie
o jeho možnej škodlivosti pre človeka.
-red-; Foto: MiÚ

Nový stroj
odstránil
burinu aj na
Ulici Jána
Stanislava
Inzercia

Na Sitine od leta ulovili
štyroch diviakov

O

d júla, odkedy okresný
úrad povolil mimoriadny lov na nepoľovných
plochách, lesníci na území Karlovej
Vsi v časti Sitina odstrelili štyroch
diviakov. Lov bude pokračovať až
do 28. februára 2018. Premnožené
diviaky totiž opäť trápia obyvateľov
Starých gruntov i záhradkárov
v tejto lokalite.
Lesníci sa rozhodli pre regulačný
odlov pre čoraz častejší výskyt diviakov v blízkosti ľudských obydlí.
Objavujú sa najčastejšie v okolí Sitiny a Starých gruntov, kde pravidelne
navštevujú záhrady. Hľadajú si tam
potravu. No tento rok na jar obyvateľov prekvapili aj na sídlisku Dlhé

diely či v Mlynskej doline. Odborníci
radia ľuďom, aby pri stretnutí s diviakom ostali pokojní, nepribližovali sa
k zvieraťu a nerobili prudké pohyby.
Diviak zväčša nemá dôvod zaútočiť
a sám odíde.
V prípade premnoženia diviakov
a ich častých návštev na sídliskách
či v záhradách môže mestská časť
požiadať o regulačný odstrel. Odstrel
mimo poľovného revíra sa však môže
uskutočniť len za určitých podmienok, preto ho musí schváliť okresný
úrad. Podobný mimoriadny odstrel
divej zveri sa uskutočnil už aj v predchádzajúcom jesennom a zimnom
období.
-zč-

Obyvatelia si skrášlili
predzáhradky

V

Karlovej Vsi žije veľa
obetavých ľudí, ktorí sa
starajú o predzáhradky
obytných domov. Miestny úrad
podporuje ich aktivity aj formou
dopĺňania vhodných rastlín. Poskytuje aj odborné konzultácie.
V rámci projektu Predzáhradka pre
všetkých sa približne 40 ľudí podelilo o 1500 rastlín, ktoré vysadili
v okolí svojich domov. Karlova Ves
zabezpečila a rozniesla prihláseným
záujemcov vhodné rastliny a zabezpečila zeminu. Zanietení predzáhradkári svojou príkladnou starostlivosťou

Cesta za lodenicami je nepriechodná
Komunikácia pozdĺž dunajského nábrežia od mosta Lafranconi, okolo
lodeníc, ku Karloveskému ramenu, ktorú využívajú chodci a cyklisti, je nepriechodná. Až do jarných mesiacov tam bude Vodohospodárska výstavba
rekonštruovať protipovodňovú bariéru. Tá zabráni presakovaniu vody cez podložie, ako tomu bolo pri poslednej povodni v roku 2013. Chodci a cyklisti
môžu využívať oficiálnu komunikáciu pre chodcov a cyklistov, ktorá vedie po
Botanickej ulici.
-mšInzercia

zvyšujú kvalitu života aj svojim susedom. Aj preto im pomáhajú pracovníci miestneho úradu pri výbere rastlín.
„Snahou Karlovej Vsi je vytvárať
celistvé záhony, vysádzať zeleň zmysluplne a tak, aby sa jej v daných podmienkach dobre darilo,“ vysvetlila
Lucia Gašparová z oddelenia životného prostredia. Do predzáhradiek tak
putovali napríklad bergenie, astilby či
bršleny, ktorým sa najlepšie darí pod
stromami. Záhrady tiež rozvoňajú pivonky, levandule, ibišteky, liečivá
echinacea či materina dúška, ktoré
obľubujú najmä slnečné miesta. -red-
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Aké riziká so sebou prinášajú
potkany a premnožené mačky?

Ž

ijeme síce v meste, no o to
viac túžime po kontakte
s prírodou. Nie je to len
zeleň, ktorú potrebujeme, ale
aj živočíchy, o ktoré nestojíme.
Neporiadok a odpadky vrátane
vyhodených potravín sú ideálnym
prostredím pre hlodavce, najmä
potkany. Sú odolné a prispôsobivé
ako žiadny iný cicavec na svete. Sú
inteligentné, ale sú aj symbolom
chorôb a špiny.
Množia sa neuveriteľne rýchlo. Pod
zemou môžu mať z tunelov vybudované celé mesto. Problémy s hlodavcami sa objavujú najmä v jesenných
mesiacoch. Počas jesene migrujú
a hľadajú teplejší úkryt, kde by mohli
prezimovať. Zvyčajne sa ukrývajú
do pivníc, kôlní, záhradných domčekov a podobne. Chladné zimné noci
ich tlačia do ľudských príbytkov.
Nežiadaní návštevníci vedia napáchať
škody na konštrukcii i zariadení obydlia, ako aj na potravinách. Hlodavce,
a najmä potkany, sú aj významnými
prenášačmi rôznych ochorení u ľudí
i zvierat. Človek sa môže nakaziť
priamym kontaktom s výlučkami,
močom zvierat, kontaminovanými
potravinami či kontaminovaným,
tepelne nedostatočne spracovaným
mäsom. Mor je síce už chorobou
minulosti, ale stále existuje nebezpečenstvo vzniku epidémie. V súčasnosti však ale môžu skôr preniesť na
človeka tularémiu, besnotu, týfus,
črevné choroby a choleru. Krysy, potkany a myši roznášajú asi 40 rôznych
nebezpečných chorôb.
Keďže disponujú vysokou plodnosťou, za vhodných podmienok dochádza k ich premnoženiu

v objektoch ľudských sídel, ako aj
v priľahlých vonkajších priestoroch.
Aby sa tomu predišlo, je nutné pravidelne vykonávať opatrenia na ich
reguláciu.
Biologickou metódou boja s hlodavcami sú mačky. Okrem tých, ktoré
chovajú ľudia doma, poznáme aj tzv.
ferálne mačky, čiže divoké sídliskové
mačky, ktoré sa narodili už vo voľnom
prostredí jedincom, ktorých sa majitelia zbavili, alebo im ušli. Tieto mačky
sa prispôsobili novému prostrediu. Sú
takí, čo ich milujú a kŕmia. Nosia im
misky s jedlom a mliekom, nechávajú ich za stromami, pri chodníku, pod
schodmi, v kríkoch. A potom sú tu tí,
ktorí ich neznášajú a vidia v nich len
rozsievačov parazitov a chorôb. Pravda bude asi uprostred. „Mačky sú vo
svojej podstate lovci, ktorí sa vedia
uživiť sami. Odkázané na prikrmovanie sú len v mimoriadne extrémnych
podmienkach, napr. v tuhej zime. Ich
prikrmovaním sa zvyšuje možnosť ich
neželaného premnoženia, znečisťovania zelených plôch výkalmi, nehovoriac o tom, že dochádza aj k znečisťovaniu detských ihrísk,“ upozorňuje
riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava-mesto
Miloš Mašlej. Kolónia takýchto
mačiek, ktoré sa zdržujú v lokalite,
kde sú prikrmované, predstavuje aj
riziko šírenia infekčných chorôb, čím
môže byť ohrozené hlavne zdravie
detí. Kŕmiči mačiek navyše zanechávajú na verejných priestranstvách aj
zvyšky jedla, ktoré je zdrojom potravy nielen pre túlavé mačky. Napomáhajú tým aj výskytu a premnoženiu hlodavcov.
Čo teda s voľne žijúcimi mačkami?

Keďže do úvahy neprichádza utratenie všetkých voľne žijúcich mačiek,
najlepším riešením je robiť sterilizáciu alebo kastráciu mačiek najmä
v lokalitách, kde ich je veľa. „Takáto mačka sa po odchytení označí
zastrihnutím ucha, aby každý vedel,
že už nemôže mať ďalšie potomstvo.
Ošetrená a označená mačka sa potom môže vrátiť do prostredia, ktoré
si aj naďalej chráni a nepustí tam iné
mačky. Tieto mačky môžete už kŕmiť
bez rizika ich ďalšieho rozmnožovania. Prenos najznámejšieho ochorenia, toxoplazmózy, predstavuje riziko
predovšetkým pre tehotné ženy v prvom trimestri tehotenstva. Rizikom
je, ak sa takáto žena dostane do kontaktu s mačkou, ktorá práve vtedy vylučuje zárodky toxoplazmy, čo trvá 2
– 3 týždne. Potom už mačka získava
odolnosť a nie je infekčná. Zárodky
toxoplazmy vylučujú najmä mladé
mačky, hlavne ak žijú v nehostinných
podmienkach ako chlad, podvýživa,
stres. Zdrojom nákazy sú väčšinou
hlodavce, ktoré mačka uloví. Dôležitou súčasťou prevencie je dodržiavanie zásad hygieny,“ hovorí Miloš
Mašlej. Nebezpečenstvo hrozí najmä
na pieskoviskách, kam sa mačky
chodia venčiť. Zdrojom nákazy môže
byť aj neumytá záhradná zelenina, na
ktorú sa dostali výkaly túlavej mačky,

ktorá práve vylučuje oocysty.
U väčšiny ľudí pri nákaze toxoplazmózou sa prejavia podobné príznaky
ako pri chrípke. „Ďalším zdravotným
rizikom môžu byť, tak ako u psov,
parazitárne ochorenia najmä škrkavky, ktoré sa môžu prenášať z dospelých mačiek na vrhnuté mačence. Je
to typická choroba túlavých mačiek.
Mačky môžu preniesť na človeka aj
ďalšie parazitárne ochorenia, ako
sú pásomnica, echinokokóza alebo
džardióza, ktorá sa prejavuje hnačkami. Pozor si treba dať aj na tzv. orofekálne nákazy čiže také, pri ktorých
sa nakazíte prenosom zárodkov
z výkalov do úst,“ opisuje ďalšie riziká
Miloš Mašlej.
Najlepšou prevenciou pri kontakte
s divokými mačkami je zvýšená hygiena, umývanie rúk, no je aj dobré
vyhýbať sa evidentne chorým zvieratám. Pokiaľ sa teda stretnete vo svojom okolí s voľne žijúcimi mačkami,
treba si najprv overiť, či majú zastrihnuté ucho. Ak áno, znamená to, že už
boli odchytené, veterinárne ošetrené
a sterilizované. Pokiaľ nie sú
označené, môžete kontaktovať Slobodu zvierat, ktorá na základe zmluvy s hlavným mestom zabezpečí ich
odchyt, veterinárne ošetrenie a kastráciu. Potom mačku vrátia späť do jej
pôvodného prostredia. -mš-; Foto: internet

Do 15. novembra treba vykonať jesennú deratizáciu

R

egionálny úrad verejného
zdravotníctva v Bratislave
vyzval
na
celoplošnú
jesennú deratizáciu. Tá sa koná
v termíne od 1. októbra do 15. novembra. Obyvatelia Karlovej Vsi
robia deratizáciu na pozemkoch
a v objektoch využívaných na chov
hospodárskych zvierat. V prípade
signálov výskytu hlodavcov ju
treba vykonať aj v pivničných
www.karlovaves.sk

a prízemných priestoroch rodinných domov a objektoch určených
na bývanie. Karlovešťania môžu
vykonať deratizáciu aj svojpomocne, s použitím dostupných
biocídnych prípravkov, ktoré sú
určené a schválené na tento účel.
Karlova Ves vykoná deratizáciu
v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo majetku
mestskej časti. V rovnakom termíne

majú deratizáciu vykonať aj fyzické
osoby - podnikatelia a právnické osoby
v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových
rozvodoch i v areáloch určených na
podnikanie a bývanie vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb,
bytových a polyfunkčných domov,
skladov a skládok odpadov. Môžu
tak urobiť výlučne prostredníctvom

firiem oprávnených na profesionálne
vykonávanie deratizácie.
Myši a potkany sú škodcovia,
ktorí sa považujú za významných
prenášačov
rôznych
ochorení.
Disponujú vysokou plodnosťou
a za vhodných podmienok sa môžu
premnožiť. Pravidelná celoplošná deratizácia sa preto vykonáva najmenej
dvakrát ročne – v jarných a jesenných
mesiacoch.
-zč-
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len v DIVADLE NOVÁ SCÉNA

VEĽKOLEPÁ MUZIKÁLOVÁ SHOW
Produkcia na základe dohody so spoločnosťou The Really Useful Group Ltd.
Hudba: Andrew Lloyd Webber na motívy knihy T. S. Eliota „Praktická kniha o šikovných mačkách“
S PODPOROU

MEDIÁLNI PARTNERI
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Predsedu a poslancov kraja budeme
voliť 4. novembra

V

oľbám do orgánov samosprávnych krajov bude
patriť prvá novembrová
sobota. Volebné miestnosti sa v tento deň otvoria o 7.00 a zatvoria sa
o 22.00 h. Tohtoročné krajské voľby
sú spojené aj s niekoľkými zmenami. Po novom bude voľba predsedu
kraja jednokolová a zvíťazí kandidát s najvyšším počtom hlasov.
Predseda i poslanci krajského
zastupiteľstva budú výnimočne
zvolení na päť rokov, aby sa nadchádzajúce voľby zjednotili s voľbami do orgánov samosprávy obcí.
V Bratislavskom kraji budú
oprávnení voliči rozhodovať o predsedovi kraja a 50 krajských poslancoch. O predsednícku funkciu sa uchádza 17 kandidátov z pôvodných 18,
kandidát Ľubomír Kolárik sa vzdal
kandidatúry. O poslaneckú stoličku
v krajskom zastupiteľstve má v Karlovej Vsi záujem 24 kandidátov. Volič dostane dva hlasovacie lístky, na

jednom volí poslancov do krajského
zastupiteľstva, na druhom vyberá
predsedu kraja. Karlovu Ves budú
v krajskom parlamente zastupovať
traja poslanci, oprávnený volič tak na
hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové čísla najviac troch kandidátov.
Na hlasovacom lístku pre voľbu predsedu kraja môže volič zakrúžkovať
poradové číslo len jedného kandidáta.
V rámci Karlovej Vsi bude vytvorených 30 volebných okrskov.
Voliť môže ísť približne 31-tisíc
oprávnených voličov, z toho je 484
prvovoličov. Svoj hlas budú môcť
odovzdať vo volebných miestnostiach
v siedmich školách na území mestskej
časti – a to v cirkevnej spojenej škole
na Karloveskej 32, v ZŠ Karloveská
61, Základnej umeleckej škole Karloveská 3, Gymnáziu L. Sáru 1, Spojenej škole Tilgnerova 14, v budovách
škôl Majerníkova 60 a 62, podľa
adresy svojho trvalého bydliska.
Oznámenia o čase konania volieb sa

do domácností roznášali najneskôr do
10. októbra. Zoznam kandidátov na
predsedu a poslancov je zverejnený
na webovej stránke Karlovej Vsi.
O post predsedu BSK sa uchádzajú 46-ročný publicista Rastislav
Blaško, 45-ročný podnikateľ Jozef
Danko, 46-ročný poslanec NR SR
a manažér Juraj Droba, 48-ročný
predseda BSK Pavol Frešo, 61-ročný
vysokoškolský učiteľ Milan Ftáčnik,
28-ročná psychologička a predsedníčka Strany zelených Slovenska
Natália Hanulíková, 54-ročný novinár
Ľubomír Huďo, 33-ročný generálny manažér, pedagóg a podnikateľ
Martin Jakubec, 48-ročný publicista Daniel Krajcer, 41-ročný starosta
MČ Bratislava-Nové Mesto Rudolf
Kusý, 67-ročný pedagóg Marián
Leinerovič, 54-ročný farmaceut Milan Lopašovský, 48-ročný starosta
MČ Bratislava-Vajnory Ján Mrva,
31-ročný štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych

záležitostí SR Lukáš Parízek,
51-ročný prekladateľ Jalal Suleiman,
54-ročný kultúrno-osvetový pracovník Andrej Trnovec a 41-ročný IT
špecialista Jozef Uhler.
V rukách poslancov zastupiteľstva bude rozhodovanie o fungovaní Bratislavského kraja počas
funkčného obdobia. Rozhodovať tak
budú napríklad o rozpočte, určovať
budú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom či schvaľovať rôzne
nariadenia. Na ich pleciach bude aj
to, či kraj prijme úver alebo pôžičku.
Krajskí poslanci budú tiež rozhodovať o sociálnom, ekonomickom
i kultúrnom rozvoji regiónu. Zodpovední sú aj za nastavenie stratégie
výchovy a vzdelávania v stredných
školách. Na čele Bratislavského kraja stojí predseda, ktorý zastupuje kraj
ako štatutárny orgán v majetkových,
pracovnoprávnych a iných vzťahoch.
-zč-
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Pre Karlovešťanov
sme pred developermi
zachránili ihrisko na
Patrónke

16
ROBERT
KRAMPL

3
IGOR
BENDÍK

Nevydáme Bratislavu
developerom
MÁTE NÁROK NAVIAC
Objednávateľ: Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, Bratislava 821 09, IČO: 42139333
Dodávateľ: MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 603520
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Dobrá vec sa podarila. Zachránili sme futbalové ihrisko pred
developerskou zástavbou, prvé
a určite nie posledné. Prečo sme
ho zachránili? Nad týmto ihriskom visela hrozba zastavania tak,
ako je už zastavaná veľká časť
Patrónky a Dlhých dielov. Ešte
v apríli tohto roku sa nám v župnom
zastupiteľstve podarilo zastaviť
predaj areálu na Patrónke, ktorého
súčasťou je aj spomínané futbalové ihrisko. V júni zastupiteľstvo
Bratislavského samosprávneho
kraja, na návrh vicežupana Igora Bendíka, schválilo zámer dlhodobého prenájmu futbalového
ihriska pre Karlovu Ves a v piatok
29.9. to potvrdilo schválením podmienok prenájmu. Karlova Ves
tak získala futbalové ihrisko na 5
rokov. Tento deň je pre Karlovu

Ves šťastným a hlavne víťazným
dňom, keď verejný záujem zvíťazil
nad developerskými chúťkami.
Takýchto dobrých vecí sa môže
podariť aj viac. Chce to však čestných a aktívnych poslancov, ktorí
sa neboja zasadiť za dobrú vec
a vedia obhajovať verejný záujem. O 5 rokov sa bude hlasovať
o ihrisku znova a my ho znova vybojujeme pre Karlovu Ves.
Zmráka sa vraj aj nad poliklinikou v Karlovej Vsi, už poslednou,
ktorú prevádzkuje BSK. Novozvolení poslanci budú rozhodovať,
ako bude nakladané s majetkom
BSK. Či bude naďalej slúžiť obyvateľom, alebo finančným skupinám.
My v tom máme jasno. Pre nás
je verejný záujem prioritou.
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Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva za Karlovu Ves
Por. Meno a priezvisko, titul
číslo

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Vek

Zamestnanie

Tibor Balga, Mgr., PhD
30
VŠ pedagóg
Politická príslušnosť: Slovenská národná strana
Vladimír Balogh, MUDr.
71
lekár
Politická príslušnosť: STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Igor Bendík, Ing.
41
podpredseda BSK
Politická príslušnosť: SaS, OĽANO, KDH, Strana maďarskej
komunity - Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna
strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Martin Berta, Ing., CSc
57
podpredseda BSK
Politická príslušnosť: nezávislý kandidát
Peter Buzáš, Mgr.
56
aktivista iniciatívy Naša
Politická príslušnosť: nezávislý kandidát
Bratislava, vedúci správy budov
Janka Ďurčová
65
ekonómka - dôchodkyňa
Politická príslušnosť: Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
Zuzana Garelová
33
rodičovská dovolenka
Politická príslušnosť: Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
Iveta Hanulíková, Ing.
53
ekonómka
Politická príslušnosť: MOST - HÍD, SMER - SD, SKOK - Európski liberálni
demokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI
Natália Hanulíková, Mgr.
28
psychologička, predsedníčka
Politická príslušnosť: Strana zelených Slovenska Strany zelených Slovenska
Peter Hrčka, Ing.
30
finančný manažér
Politická príslušnosť: Slovenská národná strana
Peter Húska, Mgr.
38
zamestnanec samosprávy
Politická príslušnosť: nezávislý kandidát
Ľubica Chmelová
58
odborná referentka
Politická príslušnosť: NOVÝ PARLAMENT
Juraj Kadnár, Mgr.
45
olympionik
Politická príslušnosť: MOST - HÍD, SMER - SD, SKOK - Európski liberálni
demokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI

NAŠA BRATISLAVA - VAŠI ĽUDIA

22

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.

20

Por. Meno a priezvisko, titul
číslo

14
15
16

17
18

19
20
21

22
23
24

Vek

Zamestnanie

Peter Karlík, MSc.
28
účtovný analytik
Politická príslušnosť: Strana zelených Slovenska
Eva Kováčová, Mgr.
43
marketingová špecialistka
Politická príslušnosť: SME RODINA - Boris Kollár
Robert Krampl
43
IT špecialista
Politická príslušnosť: SaS, OĽANO, KDH, Strana maďarskej
komunity - Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna
strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Michal Meňhár
30
kuriér
Politická príslušnosť: Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
Petra Nagyová Džerengová, Ing.
45
spisovateľka
Politická príslušnosť: MOST - HÍD, SMER - SD, SKOK - Európski liberálni
demokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI
Ľuboš Orlický, Bc.
30
riaditeľ spoločnosti
Politická príslušnosť: Slovenská národná strana
Lívia Poláchová, Mgr.
47
aktivistka iniciatívy Naša
Politická príslušnosť: nezávislý kandidát
Bratislava, učiteľka
Balázs Szamaranszký, Mgr.
30
IT manažér
Politická príslušnosť: SaS, OĽANO, KDH, Strana maďarskej
komunity - Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna
strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Jaromír Šíbl, RNDr., PhD.
55
aktivista iniciatívy Naša
Politická príslušnosť: nezávislý kandidát
Bratislava, ochranár
Ivan Šimčík, Ing.
41
ekonóm
Politická príslušnosť: NOVÝ PARLAMENT
Rastislav Velček, JUDr.
39
právnik
Politická príslušnosť: Strana zelených Slovenska
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VOLEBNÝ OBVOD 7 KARLOVA VES

Mgr. Peter Buzáš

5

Mgr. Lívia Poláchová

STAROSTKA DANA ČAHOJOVÁ
PODPORUJE KANDIDÁTOV NAŠEJ BRATISLAVY
OBMEDZUJEME
O
BMEDZUJEME R
REKLAMNÝ
E K L A M NÝ S
SMOG,
MOG P
PRETO
RETO NÁS
NÁS NA
NA BILBORDOCH
BILBORDOCH NEUVIDÍTE
NEUVIDÍTE
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Milí Karlovešťania,
nechcem sa len prizerať, ako naše hlavné mesto a celý Bratislavský kraj stagnujú a dlhé roky nik nerieši
základné problémy obyvateľov. Politici neustále opakujú, že zmiznú dopravné zápchy, opravia sa cesty, zvýši
sa kvalita života ľudí. A výsledok? Bratislava ani celý náš kraj sa nikam neposunuli.
Obzvlášť citlivo vnímam situáciu v Karlovej Vsi. Táto časť hlavného mesta je mojou srdcovou záležitosťou,
strávil som tu šťastné detstvo aj mladosť. Mám krásne spomienky na časy, keď som navštevoval základnú
školu na Tilgnerovej ulici a neskôr študoval na Gymnáziu Ladislava Sáru. Bývali tu starí rodičia a stále býva
moja mamina. Poznám preto túto mestskú časť naozaj dobre.
Veľmi ma mrzí, že Karlova Ves je doteraz na okraji záujmu župy, hoci ide o úžasné miesto, ktoré si pozornosť
zaslúži. Preto nechcem len s údivom sledovať, ako súčasný župan Pavol Frešo a bývalý primátor Milan
Ftáčnik spokojne kandidujú na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Politici, ktorí sú
zodpovední za súčasný stav, sa usmievajú na voličov a necítia pritom žiadne výčitky za nesplnené sľuby.
Naozaj som presvedčený, že je čas na zmenu, a práve preto som sa rozhodol kandidovať.
Milí Karlovešťania, ak nemáte okolo seba správnych ľudí, ktorí podporia vašu myšlienku, nemáte nič.
Práve preto by som chcel upriamiť vašu pozornosť na mojich skvelých kolegov z Karlovej Vsi, kandidátov
na poslancov župy. Petra Nagyová Džerengová aj Juraj Kadnár sú známe osobnosti, ktoré sa podieľajú
na vysokej úrovni kultúry a športu. V komunálnej politike nie sú nováčikovia a zdieľajú so mnou víziu aj ciele.
Predstavuje ich silný a prosperujúci bratislavský metropolitný región.
Ak to cítite rovnako ako ja, spojme sily.
Spolu to dáme!

Objednávateľ: Mgr. Daniel Krajcer, Hlboká cesta 9, 811 04 Bratislava, Dodávateľ: MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 603520
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Karlovka
a Dlhé Diely
poďte voliť

4.11!
11 Peter Húidást ka
nezávislý kand
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RICHARD
SULÍK
predseda
strany SaS
Juraja Drobu poznám už 27 rokov. Má
bohaté manažérske skúsenosti a odhodlanie zanechať za sebou kus dobrej
roboty. Pomôžte mu vymeniť opotrebovaných politikov, ktorí mali dlhé roky
funkcie aj príležitosti posunúť mesto
i región ďalej, no premárnili ich. Juraj
Droba má energiu, chuť aj schopnosti
urobiť pre Bratislavský kraj veľa dobrého. Chcem vás uistiť, že hlas pre Juraja
Drobu je hlasom pre SaS, dávam za neho
ruku do ohňa.

LUC ĎURIŠ
LUCIA
L
NIC
NICHOLSON
SRVODQN\ĖD
NR SR
V prvom rade ho vnímam ako človeka
s chrbtovou kosťou. Poznám ho ako veľmi schopného a dynamického manažéra.
Som veľmi rada, že sme ho postavili
práve do župných volieb v Bratislavskom
kraji, pretože ten je moja srdcovka.

ĽU
ĽUBOMÍR
GALKO
poslanec
NR SR
Juraj je tímový hráč. Dokáže počúvať
iných ľudí a riadiť sa radami, ktoré od

nich dostane. Má tiež tú vlastnosť obklopiť sa ľuďmi, ktorí sú odborníci v rôznych
smeroch. A to je veľmi dôležité pre
funkciu župana. Samosprávne kraje sú
známe tým, že sa tam veľa vecí robí „pod
pokrievkou“. V SaS to s transparentnosťou myslíme vážne. Musí byť samozrejmosťou, zverejniť všetko, čo nie je tajné,
súťažiť vo verejných obstarávaniach aj
veci, ktoré súťažiť netreba. Nechať nahliadnuť do kuchyne úplne všetkým.

MARTIN
MA
POLIAČIK
POL
poslanec
p
NR SR
U nás v strane sa hovorí, že Juraj Droba
je človek, ktorý sa narodil, aby zoznámil prvú polovicu sveta s tou druhou.
Dokáže vždy nájsť spoločnú reč a
vytvoriť priestor, aby sa ľudia dohodli.
Je človekom, ktorý oveľa viac spája, ako
rozdeľuje.

VE
VERONIKA
REMIŠOVÁ
RE

z Bratislavského kraja spravil pohodové a
fungujúce miesto pre život.

JOZEF MIHÁL
JOZE
poslanec NR SR
pos

Juraja Drobu poznám od roku 2008,
kedy sme spolu zakladali SaS a deväť
rokov sme tú politickú káru ťahali spolu.
Juraj prišiel do politiky ako manažér, má
za sebou obrovské množstvo skúseností,
vie veľmi dobre komunikovať a poskladať si ten správny tím. V kraji treba riešiť
okrem dopravy, aj veľmi nepostačujúce
sociálne služby, teda zariadenia pre
seniorov a zdravotne postihnutých. Tých
zariadení, ktoré spravuje VÚC, nie je
málo. Ale rozhodne ich nie je toľko, koľko
ľudí ich potrebuje a bude potrebovať
v budúcnosti. Som rád, že si Juraj dal
ako jednu z hlavných priorít aj zlepšenie
podmienok pre seniorov.

IGOR MATOVIČ
MA
SUHGVHGD2ďD12
SUHGVHGD

SRVODQN\ĖD
NR SR

Bratislavský kraj sa rozvíja veľmi rýchlo,
svoj druhý domov v ňom našlo mnoho
ľudí zo všetkých kútov našej vlasti. Bratislavský kraj potrebuje viac zelene ako
betónu, rekreačné zóny, ktoré výrazne
zlepšia kvalitu života obyvateľov, lepšiu
verejnú dopravu a menej dopravných
zápch, športoviská pre deti a mládež,
dynamicky sa rozvíjajúci priestor pre kultúru. Držím palce Jurajovi Drobovi, aby

Juraja poznám ako človeka, ktorý sa
dokáže povzniesť nad svoj osobný
názor a dokáže si vypočuť aj ľudí s iným
názorom. Dokáže spojiť konzervatívcov
aj liberálov a má teda predpoklady na to,
aby viedol Bratislavský kraj. Nikdy nemá
červené oči, nesnaží sa ísť na barikády,
ale snaží sa dosiahnuť konsenzus. Preto
má na vedenie župy najlepšie predpoklady.

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, Bratislava 821 09, IČO: 42139333 Dodávateľ: Miestny úrad MČ Bratislava–Karlova Ves, Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 00603520
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Karloveský ples oslávi
20. výročie v príťažlivom štýle

Čečinka na festivale Radosť
Európy v Belehrade
Detský súbor Čečinka začiatkom októbra vynikajúco reprezentoval Základnú umeleckú školu Jozefa Kresánka, Bratislavu a Slovensko na 48. ročníku
medzinárodného stretnutia detí s názvom Joy of Europe v Belehrade.
Hlavnou myšlienkou nesúťažného festivalu je vytvárať vzťahy medzi národmi
prostredníctvom umenia na javisku, ale aj mimo neho, keďže deti sú ubytované
v rodinách. Dovedna 18 súborov z 18 krajín sa predstavilo spevom, hrou na
husle, ľudovým tancom, scénickým tancom či akrobaciou.
-red-; Foto: ZUŠ J. Kresánka

M

uzikály, akrobatické čísla, štandardné tance i bohatá tombola - taký bude
program 20. ročníka Karloveského
plesu. Uskutoční sa 27. januára
2018 v Karloveskom centre kultúry.
Ples otvorí Karloveské tanečné centrum štandardnými tancami. Do tanca
plesajúcim hosťom zahrá orchester
Taste of Brass. O zábavu sa postarajú
aj herci a speváci z Divadla Nová scéna s muzikálovým repertoárom.
„Čo presne hosťom ponúkneme,
neprezradíme. Uvidia spevákov
a hercov nášho divadla, ktorí predvedú netradičné spracovanie najpopulárnejších muzikálových piesní
z repertoáru divadla. Každý z nich
bude mať možnosť ukázať sa v tom
najlepšom, čo nám svetové muzikálové produkcie môžu ponúknuť,“
pozýva hostí na tradičný Karloveský
ples obchodná riaditeľka Divadla

Nová scéna Katarína Štinglová.
Trochu adrenalínu plesovému večeru dodá vzdušná akrobacia v podaní
členov zoskupenia CirKus-Kus. Hostia si budú môcť pochutnať na bohatom plesovom menu a chýbať nebude
ani tradičná tombola. Cena vstupenky
do veľkej sály je 49 eur, do malej 39
eur. Na všetky plesajúce dámy bude
čakať malá pozornosť od známej
kozmetickej firmy. Vstupenky na ples
môžu byť aj príjemnou inšpiráciou na
vianočný darček.
„Pozvánka na tento večer plný
prekvapení a tajomstiev môže byť
vhodným darčekom pre partnera či
partnerku,“ prichádza s nápadom
vedúca oddelenia kultúry Adriana Majka. Viac informácií o plese
a možnosti rezervácie vstupeniek sa
záujemcovia dozvedia na e-mailovej
adrese rezervacie@karlovaves.sk alebo na tel. čísle 0940 634 121. -am-

Medzinárodný úspech
kontrabasistu Lukáša Lenča
Na Medzinárodnej kontrabasovej súťaži Karla Ditters von Ditersdorfa
v Banskej Bystrici sa žiak Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka Lukáš
Lenč umiestnil na 2. mieste. Predsedom poroty bol prvý kontrabasista Parížskej
opery. Klavírny sprievod hrala Alena Hučková.
-red-; ZUŠ J. Kresánka

Mladý Karlovešťan Lukáš Lenč získal druhé miesto v hre na kontrabas
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Čečinka v Belehrade

POZOR! Výzva na podávanie
žiadostí o dotácie trvá
do konca novembra

J

ednotlivci (právnické osoby)
aj organizácie, ktoré sa venujú práci v oblasti verejnoprospešných služieb, môžu požiadať
mestskú časť Bratislava-Karlova
Ves o poskytnutie dotácie do štvrtka 30. novembra. Žiadateľ musí mať
sídlo alebo trvalý pobyt v Karlovej
Vsi, prípadne pôsobiť na jej území
v oblasti všeobecne prospešných
služieb. Dotácie sú určené na rozvíjanie komunitného života a podporu aktivít v Karlovej Vsi.
„Karlova Ves chce prostredníctvom dotácií podporovať aktivity
v oblasti zdravia, športu, kultúry,
výchovy či vzdelávania. Podpore
sa môžu tešiť projekty v sociálnej
oblasti a vo sfére životného prostredia. Cieľom výzvy je zvyšovať kvalitu
nášho života a podporovať aktívne
skupiny obyvateľov,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
O poskytnutí dotácie rozhoduje
miestne zastupiteľstvo. Podmien-

ky podávania žiadostí o poskytnutie
dotácie sú vo výzve, ktorú Karlova
Ves zverejnila 16. októbra. „Chceme,
aby naši obyvatelia boli aktívni, aby
radi vyšli zo svojich bytov a starali sa
o dianie vo svojom okolí, aby sa deti
nenudili, aby seniori aktívne, zdravo
a zmysluplne využívali svoj zaslúžený
voľný čas a aby sa naša mestská časť
stala komunitou,“ vysvetľuje predsedníčka dotačnej komisie Anna
Zemanová. V januári 2018 dotačná
komisia navrhne výšku dotácie
a návrh bude schvaľovať miestne zastupiteľstvo.
Pravidlá prideľovania dotácií sú
platné od 15. januára 2017. Mestská
časť má jasné pravidlá prideľovania
dotácií s transparentným procesom.
Podstatné je, že na realizácii projektu sa žiadateľ musí podieľať spolufinancovaním. Finančné prostriedky
na dotácie vyčleňuje mestská časť vo
svojom rozpočte.
-mšwww.karlovaves.sk
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Karloveské hody zaplnili Líščie údolie

N

ádherné počasie babieho leta prilákalo
v posledný septembrový víkend do Líščieho údolia množstvo návštevníkov Karloveských hodov. Karlova Ves pre nich pripravila bohatý hodový program. Nechýbali kolotoče,
stánky s občerstvením ani bohatá tombola. Karlovešťania sa zastavovali aj v stane mestskej časti,
kde mohli získať informácie o významných projektoch, na ktorých miestny úrad pracuje. Mnohí
z nich pritom využili možnosť porozprávať sa aj so
starostkou Danou Čahojovou, poslancami miestneho zastupiteľstva či zamestnancami miestneho
úradu.
Aj tentokrát sa malí i veľkí Karlovešťania zaujímali o vystavenú údržbovú techniku mestskej časti. Ako
vždy sa veľa návštevníkov pristavilo pri burze kníh
miestnej knižnice. Záujem bol aj o produkty a prezentácie v Karloveskej komunitnej uličke. Po prvýkrát
sa predstavili aj lokálni producenti so svojimi výrobkami v takzvanej Farm Fest zóne.
Piatok patril najmä tradíciám. Zatiaľ čo pamätníci uplietli hodové strapce a zaúčali do tejto činnosti
svojich nasledovníkov, návštevníkov Nám. Sv. Františka zabavili Senioranka a deti zo ZUŠ sv. Cecílie.
Karloveské hody slávnostne otvorila starostka Dana
Čahojová. Po požehnaní hodových strapcov sa sprievod, v ktorom verejnosť mohla po prvýkrát vidieť historickú 90-ročnú zástavu Karloveského dobrovoľného
hasičského zboru, vydal do Líščieho údolia. Do kroku
hralo hudobné zoskupenie Funny Fellows, ktoré vytvorilo skvelú atmosféru. Piatkový večer návštevníkom hodov spríjemnili účinkujúci zo ZUŠ Jozefa
Kresánka, CirKus-Kus a kapela Good Feeling.
Aj druhý deň Karloveských hodov 2017 bol plný
hudby, tanca a zábavy. Program otvárali folkloristi
zo súboru Čečinka. Všetky deti sa vytancovali spolu s veselými Mimoňmi. Svoje umenie prišli ukázať
aj šikovné mažoretky zo súboru Mažoretky Cordis
a latino rytmy do Karlovej Vsi priniesli tanečníčky
z La Dansa. Podvečer odštartovali Berco Balogh
s Karolom Csinom a ich kabaretnou šou. Po nich
dostávali publikum do varu hudobníci z La3no Cubano
a tiež skupina Billy Barman.
Hody pokračovali aj v nedeľu bohatým programom.
Na úvod vystúpil folklórny súbor Dolina. Nasledoval
Baby Band, ktorý zaspieval hity škriatka FÍHA Tralala, čím potešil a roztancoval malých Karlovešťanov.
Tanečníci z Karloveského tanečného centra predviedli
ukážku spoločenských tancov. Svoje umenie Karlovešťanom predviedli aj taekwondisti. Známy bubeník
Martin Valihora, speváčka Anita Soul a bývalý člen
skupiny Made 2 Mate Ivan Vereš s kapelou vytvorili
skvelú funky náladu.
O tombolu bol taký záujem, že sa vypredali všetky
lístky. Nečudo, veď ceny boli naozaj zaujímavé. Záver
tohtoročných hodov patril skupine Metalinda, ktorá
oslavuje 33. narodeniny. Karloveské hody 2017 sa
skončili a my sa už tešíme na tie budúcoročné.
-mš-; Foto: MiÚ

www.karlovaves.sk

V čele hodového
sprievodu kráčali aj
karloveskí vodáci

Program prilákal
do Líščieho údolia
množstvo malých
Karlovešťanov

Ľ
Ľudová
hudba Andreja
Záhorca zahrala rezké
slovenské piesne

Latino rytmy priniesli
tanečníčky zo skupiny
La Dansa

Záujem bol aj
o vystavenú údržbovú
techniku Karlovej Vsi

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Hody

21

Poslanecká anketa

Nedeľňajší program sa začal
vystúpením FS Dolina

Ako sa Vám páčili tohtoročné
hody?

Petra Nagyová Džerengová

Kabaretnú šou priniesli Berco
Balogh s Karolom Csinom

ť
Knižnica predstavila svoju činnos
ke
ulič
j
tne
uni
kom
j
ske
v Karlove

Nechýbali samozrejme ani
hodové dobroty

Tohtoročné hody boli vydarené aj vďaka krásnemu počasiu. Odrážalo sa to aj
na návštevnosti. Myslím si, že ľudia si už
zvykli aj na novinky, ktoré predtým neboli súčasťou hodov a oceňujú ich. Organizácia bola tiež zvládnutá na jednotku.

Daniela
Záhradníková
Karloveské hody sú mojou srdcovou záležitosťou, keďže som ich
v minulosti zvykla moderovať a aj
organizovať. Teší ma, že nám vyšlo počasie a mohli sme sa v našom
unikátnom prostredí Líščieho údolia
postretávať a prežiť radostný víkend
s rodinami a priateľmi. Veľká vďaka
patrí aj našej farnosti - bratom minoritom, ktorí nám na sviatok sv. Michala archanjela, nebeského patróna
Karlovej Vsi, svojimi modlitbami vyprosujú Božie požehnanie a potrebné
milosti.

Branislav
Záhradník
Každý rok sa teším na výnimočnú atmosféru našich Karloveských hodov, keď
sa v krásnom prostredí Líščieho údolia
stretávajú celé rodiny, priatelia, susedia,
spolužiaci, mladí i starší Karlovešťania.
Tohtoročné hody si udržali tradične pestrú
úroveň programu, kvalitnú organizáciu
a mali opať vysokú návštevnosť. Dali sme
si záležať na tom, aby sa návštevníci cítili
príjemne, bezpečne, aby sa dobre zabavili a aby sme po skončení hodov všetko
rýchlo upratali, dobre vyčistili a obnovili
prírodný charakter Líščieho údolia.

Martin Valihora
s Anitou Soul
a Ivanom Verešom
vytvorili skvelú
funky náladu

Lívia Poláchová

Prvú cenu v tombole
vyhral jeden
z najstarších účastníkov hodov
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Oceňujem na jednej strane široký záber
účinkujúcich, hlavne Karlovešťanov a na
druhej strane primeraný rozpočet. Páči sa
mi komunitný charakter akcie, prehliadka
vozidiel údržby Karlovej Vsi a sprievodný program Karloveskej knižnice, miestneho úradu, rodinných centier. Ďakujem
organizátorom aj brigádnikom, dobrovoľníkom za príjemnú atmosféru.
www.karlovaves.sk
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Z policajného
zápisníka
september - október 2017
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• Neznámy páchateľ v čase od 22.30 h dňa 17. 9. do 7.00 h dňa 18. 9.
v Bratislave na Pustej ulici poškodil na tam zaparkovanom motorovom
vozidle zn. Citroën všetky štyri pneumatiky, čím spôsobil poškodenému
22-ročnému mužovi škodu vo výške 200 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od 19.00 h do 20.20 h dňa 2. 10. v Bratislave
na Ulici Staré grunty odcudzil horský bicykel zn. Kross –Level R4, čím
spôsobil poškodenej 22-ročnej žene škodu vo výške 499,99 eura.
• Neznámy páchateľ v čase od 15.30 h do 17.30 h dňa 5. 10. v Bratislave
na Karloveskej ulici odcudzil z neuzamknutej šatne školského zariadenia
mobilný telefón zn. Huawei P8, čím spôsobil poškodenému 41-ročnému
mužovi škodu vo výške 200 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od 21.00 h dňa 5. 10. do 7.00 h dňa 6. 10.
v Bratislave na Janotovej ulici poškodil na tam zaparkovanom motorovom vozidle zn. Škoda Octavia pravé predné aj zadné dvere, čím spôsobil
poškodenému 34-ročnému mužovi škodu vo výške 200 eur.
• Neznámy páchateľ v čase okolo 13.15 h dňa 14. 10. v Bratislave v Mlynskej doline na parkovisku odcudzil z neuzamknutého motorového vozidla
zn. Mercedes Benz mobilný telefón zn. iPhone Se, čím spôsobil poškodenej
53-ročnej žene škodu vo výške 260 eur.
Inzercia

Problémy v živote?
Martin Cifrík
Systematický koučing a individuálne rodinné
konštelácie na Dlhých dieloch

martincifrik.sk

ČALÚNNICTVO A TEPOVANIE. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov,
hĺbkové čistenie kobercov a čalúneného nábytku. Doprava zabezpečená. Tel.
0915 832 186.
VODOINŠTALATÉR. Tel. 0904 307 824.
PRESTIERANIE na svadby, oslavy, Vianoce, E-SHOP, sklad Veternicová
21 – po tel. dohovore 0903 476 235, www.prestieranie.sk.
Novootvorená ZUBNÁ AMBULANCIA prijíma nových pacientov. 0905
662 407, Stromová 16, Kramáre.
Kúpim garáž na Dlhých dieloch v blízkosti Pribišovej ulice. Tel. č. 0903
216 017.

PONUKA PRÁCE
Prijmeme na zimné obdobie pracovníkov na ručné odhŕňanie snehu z chodníkov. Vodičský preukaz a živnostenský list výhodou. 0903 794 697.
Prijmeme do bufetu v Mlynskej doline predavačku. Pracovný čas: Po - Pia
od 8.00 do 16.00 h, TPP alebo brigáda. 0905 745 587.

Harmonogram pristavenia
veľkokapacitných kontajnerov
Od
6. 11. 2017
6. 11. 2017
6. 11. 2017
6. 11. 2017
13. 11. 2017
13. 11. 2017
13. 11. 2017
13. 11. 2017
20. 11. 2017
20. 11. 2017
20. 11. 2017
20. 11. 2017
27. 11. 2017
27. 11. 2017
27. 11. 2017
27. 11. 2017
4. 12. 2017
4. 12. 2017
4. 12. 2017
4. 12. 2017

Do
7. 11. 2017
7. 11. 2017
7. 11. 2017
7. 11. 2017
14. 11. 2017
14. 11. 2017
14. 11. 2017
14. 11. 2017
21. 11. 2017
21. 11. 2017
21. 11. 2017
21. 11. 2017
28. 11. 2017
28. 11. 2017
28. 11. 2017
28. 11. 2017
5. 12. 2017
5. 12. 2017
5. 12. 2017
5. 12. 2017

Miesto
Pribišova 6
Adámiho 12
J. Stanislava 8
Roh Suchohradská a Silvánska
Kuklovská – parkovisko pod múrom
Kolískova 12 – parkovisko vo dvore
Líščie údolie 14
Púpavová 1
Ľ. Fullu 3
Jurigovo nám. 5
Kempelenova ulica – parkovisko
Roh Púpavová – Pernecká
Nad lúčkami 27 – roh Ferdiša Kostku
Karloveská 30
Sološnícka 10 – elipsa
Majerníkova 34
Hlaváčiková 27
Adámiho 15 – roh Hodálova
Beniakova 34
Janotova 2 – parkovisko
Inzercia

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

www.karlovaves.sk

Kontakt: 02/6542 1727
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Fanúšikovia sa dočkali,
Karloveský športový
Karlovka vyhrala aj doma klub podporil mládež
dotáciami

R

ozpačitý vstup do novej
sezóny mali basketbalisti VŠEMvs Karlovka
Bratislava. Chytili sa až v 5. kole
Slovenskej basketbalovej ligy pred
domácimi fanúšikmi, keď zdolali
Spišskú Novú Ves o 15 bodov 85 :
70. Základ položili v prvej štvrtine,
ktorú vyhrali 29 : 18.
“S Karlovkou sa hrá ťažko. Ich
základná päťka je zohratá, hrá kompaktne. Ten úvod sme jednoducho
nezachytili. Hráči akoby zostali
v autobuse, niekde pri Seredi,” vtipne
glosoval kouč Spišiakov Erich Korfanta.
Karlovka mala do tohto zápasu
na konte tri prehry a jediné víťazstvo nad nováčikom zo Žiliny. Na jej

palubovke vlastní fanúšikovia na
výhru doma čakali. “Bolo to pre nás
dôležité víťazstvo, potrebovali sme sa
presne takouto výhrou na domácej
palubovke naštartovať. Boli sme dobre pripravení, chalani plnili taktické
pokyny,” zhodnotil tréner Karlovky
Peter Ivanovič.
Predsezónna posila Roman Vido
dosiahol 21 bodov a bol spokojný.
“K zápasu sme pristúpili koncentrovane. Aj keď chybičky krásy sa tam
vyskytli, vďaka nim sa súper dokázal
viackrát vrátiť do zápasu. Napokon
sme vyhrali o 15 bodov, čo je podľa
mňa dobrý výsledok,” povedal. Karlovka hráva doma vždy v stredu
a výhradne so Slovákmi.
Jozef Kotris; Foto: Martin Šopinec

M

estská časť Karlova Ves
a Karloveský športový
klub (KŠK) podporili
dotáciou činnosť športových klubov
a občianskych združení.
Klubom spolupracujúcim s KŠK
bolo vyčlenených 35 653,47 eura,
ktoré využijú na verejnoprospešný
účel v oblasti športu, organizovanie športových podujatí, podporu mladých športových talentov,
materiálno-technické zabezpečenie
klubu alebo na úhradu mzdových
nákladov v rámci zabezpečenia činnosti klubu. Účelovou dotáciou sa podarilo podporiť 641 zaregistrovaných
členov klubov do 19 rokov, z ktorých
má 305 trvalý pobyt v našej mestskej

časti.
Podporené kluby:
Klub športov v prírode DANUBIUS, Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava, Folklórny súbor
Dolina, Golfový klub Bratislava,
KAKTUS BIKE TEAM – Bratislava,
Kanoistický klub Slávia UK, Klub
vodného slalomu Karlova Ves, Klub
rýchlostnej kanoistiky Vinohrady,
Karloveské tanečné centrum, Mestský
basketbalový klub A. Dubčeka,
Mládežnícky basketbalový klub Karlovka, Stolnotenisový športový klub
Karlova Ves, ŠK Synchro Bratislava,
Vodácky klub Tatran Karlova Ves –
Bratislava, Žijeme TAK.
-ab-

Zmätkári ovládli hodový
turnaj
Hodový víkend sa niesol aj v znamení pohybu. Tradičný futbalový turnaj
mal v tohtoročnej edícii početnejšie zastúpenie ako v uplynulých ročníkoch.
O titul hodového šampióna zabojovalo rovných desať tímov. Z víťazstva sa nakoniec tešili hráči z tímu FC Zmätkári, ktorých doplnili na pomyselnom pódiu
druhý Prototyp Nemšová a tretí FC Skillers. Titul najlepšieho strelca turnaja si
jedenástimi gólmi zabezpečil Luigino Camastra z víťazného FC Zmätkári.
-ab-; Foto: KŠK

Michal Podhorský (v strede) na domácej palubovke
Inzercia

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

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.mi so.of i r me.sk

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
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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