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Zimná údržba

Karlova Ves
požiadala
o doplnenie
verejného osvetlenia
Viac na s. 4

Karloveské Vianoce

V zime sa
bude soliť
šetrnejšie
Viac na s. 7

Pred niekoľkými rokmi v televízii vysielali reklamu pre mobilného operátora, kde
populárna televízna hlásateľka hovorila: „Milí diváci, čas beží ako voda a dnes
je opäť štedrý deň. Verím, že ten včerajší ste prežili šťastne a želám Vám, aby ten
zajtrajší štedrý deň bol ešte štedrejší.“ Hoci reklama mala diváka pobaviť a zrejme
aj splnila svoj účel, zaujala ma práve hĺbka myšlienky štedrého dňa, ktorý zámerne
nepíšem s veľkým písmenom.
Hoci o niekoľko dní príde skutočný Štedrý deň, nemali by sme zabúdať na štedrosť
počas všedného dňa. Materiálnu štedrosť majú vo svojej čistote rady najmä deti.
Potrebu duševnej štedrosti si s aktuálnym adventom uvedomujeme najmä my –
dospelí ľudia. Potrebu niečoho, čo nás naplní vnútorne. Niekto z nás potrebuje pokoj
v rodine, niekto lásku, niekto porozumenie vo svojom trápení.

Pekný kultúrny
program 17. 12.
a k tomu veľa
dobrôt
Viac na s. 22 – 23

Po „dušičkovom“ novembri s prichádzajúcim decembrom rekapitulujeme, čo sa
nám v tomto roku podarilo, čo sme získali a čo stratili. Aký bol rok 2017 pre vás?
Ak dobrý, tešíme sa s vami a želáme vám, aby vás dobré časy neopustili. Ak ste mali
ťažký rok, prišli ste o blízkeho, o zamestnanie či trápilo vás podlomené zdravie,
nezúfajte, aj zlé obdobia majú svoj začiatok a koniec.
Ak máme to šťastie, že máme rodinu, v nedeľu 24. decembra si sadneme spoločne
za jeden stôl. Niektorí z nás sa pomodlia, navečerajú sa a potešia sa darčekmi pod
vianočným stromčekom. Nezabudnime myslieť na tých, čo toto šťastie nemajú. Ak je
vo vašom okolí osamelý človek, rodič, sused, ujo, babka, dedko, ktokoľvek, ponúknite
mu miesto pri vianočnom stole. Štedrosť v prejave ľudskosti sa vám určite vráti.
Branislav Heldes, šéfredaktor

Hrabať či nehrabať
opadané lístie?

J

eseň je neodmysliteľne spojená
s padaním lístia. Pracovníci
organizácie Verejnoprospešné
služby Karlova Ves ho priebežne
a pravidelne odpratávajú z námestí,
ulíc a schodísk, aby sa ľudia na ňom
nešmykli. Sú však miesta, kde je
nielen vhodné, ale dokonca žiaduce
opadané lístie ponechať.
Typickým
príkladom
sú
plochy pod stromami v okolí
kríkov, trvaliek, či už hovoríme
o Líščom údolí alebo Parku SNP,
prípadne ďalších parkoch v Karlovej
Vsi.
„Listy nie sú odpadom, ale výživou
pre stromy. Počas zimy sa rozlo-

žia na humus. V listoch, ktoré sa
počas jesene rozložia sa nachádza
veľa živín a minerálnych látok potrebných pre výživu stromov, krov
či trvaliek. Tým, že ich spod stromov, krov a trvaliek vyhrabávame,
si nielen robíme zbytočnú robotu, ale
zároveň ich ochudobňujeme o potrebnú výživu,” upozorňuje krajinná
architektka a odborníčka v oblasti
ochrany prírody Zuzana Hudeková.
Ďalším z dôvodov prečo ponechať
opadané lístie je aj to, že poskytuje
útočisko na prezimovanie pre rozličné
druhy hmyzu, motýle, chrobáky.
Úplné vyhrabávanie lístia nie je vhod
né ani pre ježkov. “Opadané lístie je

Opadané lístie slúži ako úkryt vzácnemu živočíchovi – ježkovi
pre ne rajom. Môžu sa v ňom schovať v chladnom období. Z pohľadu
ochrany týchto vzácnych živočíchov

je vyhrabávanie lístia spod stromov
nevhodné,“ dopĺňa Zuzana Hude
ková.
-bh-; Foto: internet

Zmena úradných hodín v období Vianoc
Miestny úrad aj Centrum služieb občanom budú k dispozícii v obmedzenom režime:
22. 12. 2017
23. 12. 2017
24. 12. 2017
25. 12. 2017
26. 12. 2017

08.00 – 13.00 h
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené

27. 12. 2017
28. 12. 2017
29. 12. 2017
30. 12. 2017
31. 12. 2017

zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
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1. 1. 2018
2. 1. 2018

zatvorené
08.00 – 12.00
13.00 – 15.00 h*
* iba Centrum služieb občanom

Miestny úrad bude
otvorený v stránkových
dňoch od 3. 1. 2018

www.karlovaves.sk
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Na konci roka sa skončí platnosť rezidentských
parkovacích kariet

P

latnosť tohtoročných rezidentských parkovacích kariet v dvoch existujúcich
parkovacích zónach v Karlovej Vsi
sa skončí 31. decembra. Držiteľom
platných rezidentských kariet,
ktorí spĺňajú podmienky ich nadobudnutia, pošle miestny úrad
bezplatne novú kartu na rok 2018
poštou doporučene v priebehu decembra.
V Karlovej Vsi platia už dve
rezidentské parkovacie zóny. Zóna
Silvánska, ktorá zahŕňa ulice Sil
vánska, Karloveská, Kuklovská,
Suchohradská, Sekulská, Brodská,
Levárska a Lackova, bola zavedená
v roku 2016. V septembri 2017 bola
spustená rezidentská parkovacia zóna
Veternicová, ktorá zahŕňa ulice Ve
ternicová a Hlaváčiková.

Informácia pre rezidentov, ktorí si parkovaciu kartu ešte nikdy nevybavili
Podmienkou na nadobudnutie rezidentskej karty je trvalý pobyt na území zóny Silvánska alebo Veternicová, čo
rezident pri vybavení karty zdokladuje predložením občianskeho preukazu. Ďalej musí rezident predložiť vodičský
preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla, ktorého je vlastníkom. Ak nie je vlastníkom auta, musí predložiť iný doklad,
na základe ktorého preukáže svoj vzťah k autu. Môže to byť osvedčenie o evidencii vozidla, ktoré je zahrnuté do
obchodného majetku, lízingová zmluva alebo zmluva o zapožičaní auta z požičovne automobilov. Rovnako sa môže
rezident preukázať potvrdením zamestnávateľa o zverení služobného vozidla do súkromného užívania zamestnancovi
spoločnosti alebo dohodou o poskytnutí vozidla na služobné a súkromné účely členovi orgánu právnickej osoby.
Rezidentské parkovanie v zóne platí od 18.00 do 7.00 h. V čase od 7.00 do 18.00 h je možné parkovať na všetkých
parkovacích miestach okrem miest vyhradených pre ŤZP, ktoré sú označené dopravnou značkou, a okrem platných
svojpomocne vybudovaných parkovacích miest. Pre nerezidentov je v čase od 18.00 do 7.00 h prístupných desať per
cent parkovacích miest v oboch zónach, ktoré sú vyznačené dopravným značením.
Rezidentskú kartu je vlastník povinný umiestniť viditeľne za predné sklo zaparkovaného vozidla. Parkovanie bez
platnej parkovacej karty na vyznačenom rezidentskom parkovacom mieste v čase od 18.00 do 7.00 h je sankcionované
ako porušenie dopravných predpisov.
-red-

Nová karta zmenila
nielen farbu. Riadok
s EČV sa posunul
úplne nahor, aby
bola zabezpečená
jednoduchšia
kontrola
neoprávnene
parkujúcich vozidiel.
V spodnej časti
pribudne pečiatka
mestskej časti,
ktorej falšovanie
je protiprávne.

REZIDENTSKÉ PARKOVANIE
EČV:
ZÓNA:
ČÍSLO KARTY:
PLATNÉ DO:
Miestny úrad
mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves

Mestskí poslanci nepodporili
prenájom pozemkov pre nové
parkovacie miesta

N

edostatok
parkovacích
miest je dlhodobo jedným
z najväčších problémov
Karlovej Vsi. Vedenie mestskej časti hľadá rôzne spôsoby, ako zlepšiť
situáciu s parkovaním.
Jednou z možností je aj vytvorenie
nových parkovacích miest. Starost
ka Dana Čahojová preto požiadala
primátora Bratislavy, aby hlavné mes
to prenajalo Karlovej Vsi niekoľko
pozemkov, kde by sa dali vytvoriť
nové parkovacie miesta. Tento návrh
www.karlovaves.sk

však nezískal dostatok hlasov na svo
je schválenie.
„Chcela som, aby pre obyvateľov
pribudli nové parkovacie miesta.
Výrazne by to pomohlo statickej
doprave na viacerých uliciach. Žiaľ,
môj návrh neprešiel hlasovaním
mestského zastupiteľstva. Mrzí ma
najmä to, že ho nepodporili dvaja mestskí poslanci za Karlovu Ves
Pavol Bulla a Iveta Hanulíková,“
hovorí starostka Dana Čahojová.
-red-; Foto: MiÚ

Na tejto ploche by mohli vzniknúť nové parkovacie miesta
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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Očakávaná rekonštrukcia
bazéna v ZŠ A. Dubčeka sa blíži

K

arlova Ves aktuálne hľadá
zhotoviteľa
rekonštrukcie bazéna. Verejné obstarávanie vyhlásila vo vestníku
verejného obstarávania ešte koncom októbra. Ak bude obstarávanie
úspešné a podarí sa nájsť vhodného
zhotoviteľa, rekonštrukčné práce
by sa mohli spustiť na budúci rok.
Karlova Ves plánuje kompletne
zrekonštruovať v súčasnosti ne
funkčnú školskú plaváreň. Úpravy ča
kajú plavecký aj detský bazén. Malý
(detský) bazén, ktorý má dnes hĺbku
0,4 metra, plánuje mestská časť pre
hĺbiť na 0,8 metra a premeniť ho na
výučbový. Prekonávať strach z vody
by sa tu mohli učiť už aj škôlkari alebo

najmenší školáci.
Rekonštrukcia čaká sprchy aj šatne,
kde doterajšie vešiaky vymenia za
nové skrinky. Úprava čaká aj toale
ty, pričom sa ráta s vybudovaním
toalety pre imobilných. Prerábať sa
bude aj nefunkčná vzduchotech
nika, zhrdzavené elektroinštalácie
a svietidlá, odstránia sa aj pokazené
vykurovacie zariadenia. Okrem toho
sa chystá výmena bazénovej techniky,
modernizácia napúšťania, cirkulá
cie a vypúšťania vody, zabezpečí sa
nový systém filtrácie a dezinfekcie
vody a bazény by mali dostať aj nové
povrchy.
Bazén v ZŠ A. Dubčeka bol otvo
rený v roku 1994. Spočiatku ho

3

Poslanecká anketa

pre predsedov komisií
Otázka: Karlova Ves vyhlásila
verejné obstarávanie na zhotoviteľa
využívali najmä žiaci z karloveských
rekonštrukcie bazéna. Považujete to
škôl, neskôr športové kluby aj verej
za dôležitý posun?
nosť. Po rekonštrukcii by mal slúžiť
nielen na školské, ale aj na športové
Richard Savčinský
a verejné účely. Myšlienkou je, aby
fungoval ako komunitný bazén.
Samospráva uvažuje o tom, že ba
Dobrá správa pre všetkých Kar
zén by sa mohol využívať každý deň
lovešťanov. Teším sa, že rekonštrukcia
v týždni od skorých ranných až do
bazéna v ZŠ A. Dubčeka je aj naďalej
večerných hodín. V čase vyučova
prioritou MČ a vyhlásením verejného
nia by bol k dispozícii najmä deťom
obstarávania už smerujeme k samotnej
a školskej mládeži, vo zvyšnom čase
realizácii.
a cez víkendy aj športovým klubom
a verejnosti. Po rekonštrukcii bude
Branislav
bazén slúžiť aj na športové podujatia
Záhradník
a súťaže.
-zč-; Foto: vizualizácia ADM
Máme za sebou veľmi ťažkú diskusiu o
design s.r.o.
tom, či vobec sa má mestská časť pustiť do
takej rozsiahlej rekonštrukcie. Ide o naj
Bazén v ZŠ A. Dubčeka dostane
väčšiu verejnú investíciu v tomto období.
moderný vzhľad
Teraz je najdoležitejšie, aby sme vo verej
nom obstarávaní získali čo najvýhod
nejšiu a najnižsiu cenu za realizáciu diela.

Pavol Martinický

Dôkladná rekonštrukcia po 23 rokoch
prevádzky je potrebná aj preto, lebo pri
iba čiastočnej oprave najväčších porúch
sa nedá vylúčiť, že v krátkom a nepred
vídateľnom čase vznikne ďalší problém,
ktorý si vyžiada ďalšiu odstávku a nákla
dy, pričom celkový výsledok bude horší
a za viac peňazí ako plánovaná generálna
rekonštrukcia.

Hľadá sa zhotoviteľ novej
lodenice

K

arlova Ves začiatkom novembra vyhlásila verejné
obstarávanie na zhotoviteľa novej lodenice. Ak bude
obstarávanie úspešné a podarí sa
do konca roka nájsť zhotoviteľa,
s výstavbou novej lodenice by sa
mohlo začať začiatkom roku 2018.
„Vodáci sa konečne dočkali toho,
čo vyzeralo len ako sľub. Od roku
2007 márne čakali na jeho splnenie.
Nielen športovci, ale celá verejnosť sa
teší, že sa podarilo uchrániť peniaze,
že aj mesto prispelo svojou zodpo
vednosťou na výstavbu novej lodenice
a že sa konečne niečo podarilo voči

tlakom, ktoré sú vyvíjané na Karloveskú zátoku,“ vyjadrila sa starost
ka Dana Čahojová.
Karlova Ves plánuje medzi Bota
nickou ulicou a Karloveským ra
menom vystavať novú lodenicu
s priestormi nielen pre vodákov, ale aj
pre verejnosť. Nová lodenica vyrastie
oproti tej existujúcej. Súčasná lodeni
ca ostane zachovaná a počas výstavby
novej, ale aj po jej dokončení, bude
naďalej slúžiť vodákom.
V novej lodenici, ktorá bude
trojpodlažná,
nebudú
chýbať
spoločenské, obslužné, hygienické
či skladovacie priestory. Bude mať
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Takto by mala vyzerať
nová lodenica

suterén, ktorý bude slúžiť ako hangár
na uskladnenie lodí a dve nadzemné
podlažia. Vodáci, ale aj návštevníci
z radov verejnosti, tu nájdu napríklad
predajňu či požičovňu vodáckych
potrieb. Spoločenská miestnosť bude
slúžiť aj na organizovanie rôznych
podujatí, prednášok, besied, premie
tanie filmov či usporadúvanie kurzov
pre všetkých záujemcov o vodácke

športy.
Hlavné mesto vyčlenilo na výstav
bu novej lodenice 335-tisíc eur. Ide
o výťažok z predaja pozemkov
v zátoke spred desiatich rokov. Ďalšie
finančné prostriedky na výstavbu
lodenice má mestská časť sústredené
vo vlastnom rezervnom fonde.
-red-; Foto: vizualizácia
OFFICE110architekti, s.r.o.
www.karlovaves.sk
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Podarilo sa odstrániť ďalšie nelegálne bilbordy

K

arlova Ves sa zbavila ďalších nelegálnych
reklamných stavieb. V októbri boli za čerpacou stanicou na
Karloveskej ulici odstránené ďalšie
tri bilbordy.
„Nevzdávame náš zápas s nelegálnymi reklamnými pútačmi, i keď je
to beh na dlhé trate. Už onedlho
čaká podobný osud ďalšie nelegálne
reklamy v Karlovej Vsi,“ prezradila
starostka Dana Čahojová.
V Karlovej Vsi sa nachádza ešte
stále vyše 500 reklamných stavieb.
Z tohto počtu ich na pozemkoch
hlavného mesta Bratislavy stojí viac
ako 270. V správe mestskej časti je
len 45 plôch, na ktorých sú umiest
nené. Na väčšine z nich prebieha
stavebné konanie o ich dodatočnom
povolení respektíve odstránení.
Konanie o odstránení nelegál
nej reklamnej stavby je náročný
a zdĺhavý proces. Jednoduchším
spôsobom odstránenia nelegálnych
bilbordov je ohlásenie ich odstránenia
na stavebnom úrade. Urobiť tak môže
buď vlastník pozemku, na ktorom
reklamná plocha stojí, alebo Asociá
cia vonkajšej reklamy.
-mš-; Foto: MiÚ

Poslanecká anketa
Otázka: Ako vnímate, že v Karlovej
Vsi postupne ubúdajú nelegálne
reklamné stavby?

Ján Labuda

Som za zákaz úplne všetkých
reklamných stavieb. Ponižujú zdravý
úsudok ľudí. Rozhodne som proti
dodatočným stavebným povoleniam
minimálne na tých 185 súkromných
pozemkoch. K informáciám sa dnes
možno dostať aj inak.

Lívia Poláchová

Bilbordy vnímam veľmi negatívne.
Niektoré mestá sa už zbavili tohto
neželaného vizuálneho smogu, je rad aj na
nás - sľuby o priblížení sa k metropolám
Európy tu už boli. Vítam akcieschopnosť
a záujem vedenia MČ o ich odstránenie
a držím palce v boji s veternými mlyn
mi. Potrebovali by sme väčšiu súčinnosť
s mestom.

PO

V neosvetlených uliciach sa ľudia boja

N

a
viacerých
miestach
v Karlovej Vsi chýba verej
né osvetlenie. Na tmavé
a nehostinné časti ulíc upozorňujú
vo svojich podnetoch aj obyvatelia, ktorí sa tam necítia bezpečne.
Karlova Ves chce tento stav zmeniť.
Miestny úrad preto oslovil hlavné
mesto so žiadosťou o doplnenie
osvetlenia. Verejné lampy chýbajú
napríklad v Parku SNP v Líščom
údolí, v športovom areáli na Majerníkovej ulici, ale aj na viacerých
miestach na sídlisku.
V jesennom a zimnom období,
keď sa stmieva podstatne skôr, si
obyvatelia v tmavých uliciach neve
dia vychutnať podvečernú prechádz
ku či venovať sa svojim obľúbeným
športovým aktivitám. I cesta domov
z práce sa tu môže stať adrenalínovým
zážitkom. Dlhé, neosvetlené úseky
na Starých gruntoch či Iskerníkovej
ulici tiež pôsobia po tme nehostinne.
Verejné lampy tu síce osadené neboli,
no keďže sa v týchto úsekoch pohybu

je veľa chodcov, osvetlenie by mohlo
pomôcť k zvýšeniu ich bezpečnosti.
Niektoré miesta kedysi osvetle
né boli, no neskôr lampy odstránili.
Takáto situácia je vo vnútrobloku
Hlaváčiková – Veternicová, medzi
ulicami Matejkova a Jamnického,
ale aj na Karloveskej či Majerní
kovej ulici. „Odstránením verejného
osvetlenia vznikli tmavé miesta, komfort obyvateľov v nočných hodinách
klesol na minimum, vnútrobloky zostali tmavé a v noci pre osamelých
chodcov nepríjemné,“ vysvetľu
je potrebu umiestnenia verejného
osvetlenia starostka Karlovej Vsi
Dana Čahojová.
O verejné osvetlenie v celej
Bratislave sa stará hlavné mesto pro
stredníctvom zazmluvnenej firmy Sie
mens. Bratislavská radnica v Karlovej
Vsi eviduje dovedna osem zrezaných
stĺpov verejného osvetlenia. „Tieto
stĺpy boli zrezané a odstránené z dôvodu veľkej korózie stožiarov, ktorými
trpí väčšia časť verejného osvetle

Odrezané stĺpy na Jamnického ulici
nia. Stĺpom hrozil pád, a tým ohrozenie občanov na zdraví a majetku,“
vysvetlila hovorkyňa hlavného mesta
Bratislavy Zuzana Onufer s tým, že
problém je dôsledkom investičného
dlhu mesta, ktorý nie je možné
napraviť ihneď. Ako ďalej pripomína,
opravy a obnovu stožiarov robí mes
to podľa dôležitosti v rámci presného
plánu obnovy či vybudovania nových

stožiarov. Z celkovo 48-tisíc stĺpov
verejného osvetlenia muselo byť pre
ich havarijný stav odstránených 432.
Tie sa mesto snaží nahradiť prioritne.
„Stratégia mesta je, aby sa väčšina chýbajúcich stožiarov nahradila
novými po dokončení verejného obstarávania,“ dodáva Zuzana Onufer.
-zč-; Foto: MiÚ

Nefunkčné verejné osvetlenie môžete nahlásiť na linke spoločnosti Siemens - 02 6381 0151
www.karlovaves.sk
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Štátny stavebný dohľad
na Nábělkovej

O

hradením voľnej plochy
s výmerou 520 m2 pred
budovou na Nábělkovej 1
vzniklo parkovisko bez prístupu
verejnosti. Zábrany však nepostavil
vlastník pozemku, ktorým je hlavné
mesto, ale majiteľ priľahlej budovy.
Ohradením plochy sa nielen že
zabránilo prístupu na túto plochu,
ale najmä sa znížili možnosti parkovania, na čo upozornili obyvatelia
z tejto ulice.

Karloveský stavebný úrad vyko
ná na základe podnetu prokuratúry
začiatkom decembra na uvedenom
pozemku štátny stavebný dohľad.
Prizve aj vlastníka budovy – staveb
níka, vlastníka pozemku, cestné
správne orgány aj štátnu políciu. „Po
preverení situácie budeme informovať
o zisteniach a ďalšom postupe,“ pove
dal vedúci stavebného úradu Jaroslav
Pavlovič.
-red-; Foto: MiÚ

Ohradená parkovacia plocha na Nábělkovej

Odpratávať psie výkaly je
dôležité aj v zime

S

blížiacou sa zimou, ktorú
sprevádza často aj sneh, pripomíname psičkárom ich povinnosť odstraňovať výkaly po ich
psoch aj v tomto ročnom období.
Niektorí nedisciplinovaní psičkári
akoby sa totiž domnievali, že v zime
netreba zbierať metabolické produkty svojich miláčikov. Zrejme si
myslia, že sneh ich zakryje. To je
síce pravda, ale nie nadlho. Len čo
sa roztopí, objavia sa aj staré psie
výkaly. Možno si niekto myslí, že
sneh a mráz zneškodní všetky choroboplodné zárodky a parazity,
ktoré sa nachádzajú vo výkaloch.
Žiaľ, ani to nie je pravda. Väčšina
z nich sa zapuzdrí a počká na tep
lejšie počasie.
Problematike niektorých nediscip
linovaných psičkárov sa venujeme
na stránkach našich novín pravidelne.
Títo nielenže porušujú všeobec
ne záväzné predpisy, ale navyše ich
www.karlovaves.sk

správanie je v rozpore s pravidla
mi slušnosti. Poškodzujú tým dobré
meno a vzťah obyvateľov k discipli
novaným a slušným majiteľom psov.
Aby sa mohli majitelia psov zbavo
vať výkalov po svojich miláčikoch,
miestny úrad po celej Karlovej Vsi
osádza koše na psie exkrementy
a zabezpečuje ich vyprázdňovanie.
V Karlovej Vsi máme 95 košov na
psie exkrementy. Koše vyprázdňujú
od začiatku tohto roku zamestnanci
Verejnoprospešných služieb približne
každý tretí deň okrem víkendu. Ak sa
v blízkosti nenachádza kôš na psie ex
krementy, je možné využiť i obyčajný
odpadkový kôš.
Psie výkaly môžu byť u chorých
jedincov zdrojom nákazy rôznymi
črevnými infekciami, ktoré ohrozu
jú najmä deti. Psy môžu pri voľnom
výbehu prichádzať do kontaktu
s výkalmi hlodavcov a tie môžu ob
sahovať napr. pôvodcov leptospirózy

Za Karlovu Ves budú v krajskom
zastupiteľstve L. Poláchová,
J. Šíbl a P. Buzáš

V

o voľbách do orgánov samosprávnych krajov si obyvatelia zvolili za predsedu
Bratislavského
samosprávneho
kraja Juraja Drobu so ziskom 36
864 hlasov. Na stoličke po dvoch
volebných obdobiach vystrieda
Pavla Freša.
Záujmy Karlovešťanov bude v kraj
skom parlamente zastupovať trojica
nezávislých poslancov Jaromír Šíbl
(3467 hlasov), Lívia Poláchová (3350
hlasov) a Peter Buzáš (2639 hlasov).
Celkovo bude v krajskom zastupi
teľstve sedieť 50 poslancov. Volení sú

výnimočne na päť rokov, aby sa nad
chádzajúce voľby zjednotili s voľbami
do orgánov samosprávy obcí.
K volebným urnám sa 4. novem
bra vybralo voliť predsedu a poslan
cov samosprávnych krajov celkovo
29,95 percenta oprávnených voličov.
V Bratislavskom kraji bola volebná
účasť na úrovni 31,34 percenta. Zvo
lení poslanci krajského zastupiteľ
stva budú rozhodovať o sociálnom,
ekonomickom i kultúrnom rozvoji
regiónu. Zodpovední sú aj za nastave
nie stratégie výchovy a vzdelávania
v stredných školách.
-red-

Poslanci v krajskom zastupiteľstv: J. Šíbl, L. Poláchová a P. Buzáš
a preniesť ich aj na ľudí. Výkaly môžu
obsahovať aj vajíčka parazitov. Pre
to je nesmierne dôležité zbavovať sa
psích výkalov vo voľnej prírode a na
zelených plochách. To, samozrejme,
platí aj v zimnom období.
V priebehu, ale aj po skončení
minuloročnej zimy sa na našu redak
ciu, facebookový profil mestskej časti,
ako aj priamo na miestny úrad obráti
lo viacero Karlovešťanov, najmä ma
mičiek, so sťažnosťami na nediscipli
novaných psičkárov. Upozorňovali na
to, že neodpratané psie výkaly pútajú
pozornosť na bielom snehu ešte viac
ako zvyčajne. Ďalšou veľkou skupi

nou boli tí, ktorí upozorňovali, že keď
sa sneh roztopil, odkryl aj množstvo
neodprataných psích exkrementov. Je
zrejme nevyhnutné, aby disciplino
vaní majitelia psov, ktorí dodržiavajú
pravidlá, ale aj ostatní Karlovešťania
vyvíjali sústavný spoločenský tlak
na tých, ktorí nerešpektujú pravidlá.
Súčasťou toho je aj represia, ktorú
zabezpečujú hliadky mestskej polí
cie. Tie môžu nedisciplinovaných
psičkárov aj pokutovať. Aj tu je však
dôležitá spolupráca ostatných obča
nov, aby privolali hliadku na čísle
159.
-mš-; Foto: internet

Na snehu
vyniknú psie
výkaly ešte
viac
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V zime sa bude soliť šetrnejšie

K

arlova Ves bude počas nadchádzajúcej zimy používať
aj ekologický typ posypovej
soli. Podnik Verejnoprospešné služby (VPS) Karlova Ves vysúťažil
na tohtoročnú zimnú sezónu 90
ton ekosoli, za pomoci ktorej bude
prioritne udržiavať chodníky a námestia a primiešavať ju bude aj do
posypu ciest.
Ide o chlorid horečnatý, ktorý je
ekologickejší a zároveň by mal byť aj
účinnejší. Jeho výhodou oproti bežnej
posypovej soli je, že sa môže používať
aj pri nižších teplotách i v noci.
Zimná pohotovosť sa spravidla začí
na v polovici novembra. Aj tento rok
bude Karlova Ves vykonávať zimnú
údržbu vo vlastnej réžii, teda pro
stredníctvom príspevkovej organizá
cie VPS. Pripravených je šesť vozidiel

zimnej údržby a v pohotovosti bude
22 pracovníkov, ktorí budú v prípade
potreby pripravení vyraziť do terénu.
Karlova Ves má na zimnú údržbu
pripravených 90 ton ekologickej soli
a 120 ton bežnej posypovej soli.
Karlova Ves zabezpečuje zimnú
údržbu na cestách III. a IV. triedy,
stará sa o čistotu chodníkov a scho
dov. Odhŕňanie snehu na cestách I.
a II. triedy (hlavné cesty, kadiaľ
premáva MHD) má na starosti hlavné
mesto Bratislava. Povinnosti pri zim
nej údržbe majú aj obyvatelia rodin
ných a bytových domov či užívatelia
nehnuteľností na území mestskej čas
ti. Musia sa postarať o očistenie chod
níka priľahlého k domu.
-red-; Foto: internet

Počas zimy sa solí pomocou techniky, ale aj ručne

Dispečing karloveskej zimnej údržby
môžete kontaktovať na telefónnom čísle

0940 634 199 alebo na e-mailovej adrese
zimnaudrzba@karlovaves.sk
Inzercia

Bezstarostná jazda
so zimným obutím

Zimné pneu s prezutím zadarmo

Nokian 195/65 R15 91T

49,90 €

Zimná prehliadka

+ voda do ostrekovačov

15 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Cena pneumatiky je za 1 ks. Akciová prehliadka nenahrádza predpísanú servisnú prehliadku. Akcia platí od 1. 10. do 31. 12. 2017.

renault-kestler

Renault odporúča

www.renault-kestler.sk

renault.sk

Panónska cesta 5, Bratislava 5, 851 04, Tel.: 02/67 20 27 11
Krajinská cesta 12, Bratislava 2, 821 07, Tel.: 02/43 41 11 72
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Ubudli ďalšie bariéry na chodníkoch a cestách

V

priebehu októbra a novembra zmizlo viacero
bariér v karloveských uliciach, ktoré dlhodobo komplikovali
život ľuďom odkázaným na invalidný vozík, nevidiacim či mamičkám
s kočíkmi a seniorom. Miestny úrad
vytipoval niekoľko lokalít na celom
území Karlovej Vsi, ktoré pred
stavovali problémové miesta naj
mä na prístupe k zastávkam električiek, obchodom alebo školám.
Miestny úrad vychádzal z podnetov
Karlovešťanov, ale aj zamestnancov
úradu či poslancov. Dodávateľská
firma upravila okraje chodníkov
na Baníkovej, na Karloveskej pri

nadchode k zastávke Nad lúčkami,
v Líščom údolí pri poliklinike či na
Segnerovej.
Aj na Dlhých dieloch prestali byť
niektoré prístupy k priechodom pre
chodcov bariérami. Zmenu k lepšiemu
určite zaznamenali na Veternicovej
pri konečnej zastávke trolejbusov
a pri škole, na Hlaváčikovej či Pribi
šovej. Na prístupoch k priechodom
pre chodcov sa tak okraje chodníkov
nielen zbavili prekážok, ale pribudli
na nich aj špeciálne dlaždice, ktoré
majú upozorniť nevidiacich na blížiaci
sa prechod cez komunikáciu.
Práce mali byť pôvodne realizované
už v priebehu leta, ale pre problémy

na strane dodávateľa došlo k meška
niu prác. Dodávateľ, ktorý vyhral
zákazku na základe najnižšej cenovej
ponuky cez Elektronický kontrak
tačný systém, nedodržal termín zho
tovenia objednávky podľa zmluvy.
Neustále ho odďaľoval, prípadne
nekomunikoval vôbec. Na základe
porušenia zmluvných podmienok mu
bola vypovedaná zmluva. Muselo sa
však ešte čakať na prevzatie výpove
de pôvodným dodávateľom, až potom
mohol nastúpiť nový dodávateľ, ktorý
práce na bezbariérových úpravách
urýchlene dokončil.
-mš-; Foto: MiÚ

Poslanecká anketa
Otázka: Považujete odstraňovanie
bariér na chodníkoch za dôležité? Ak
áno/nie - prečo?

Daniela
Záhradníková
Myslím si, že je to veľmi správne,
ak sa odstraňujú bariéry z ciest
a chodníkov. Uľahčuje to pohyb nie
len pre našich starších obyvateľov,
ľudí so zdravotným obmedzením, ale
aj pre mamičky s kočíkmi. A to hovo
rím z vlastnej skúsenosti.

Ján Labuda

Rozhodne áno. Stačí si sadnúť na in
validný vozík a skúsiť prekonať nepre
konateľné. Odstraňovanie stavebných
bariér ide súbežne s prekonávaním psy
chických bariér.

Juraj Kmeťko
My, čo sa zatiaľ pohybujeme bez prob
lémov, veľmi neregistrujeme bariéry na
chodníkoch, schodiskách a pod. Až po
vlastnej skúsenosti, človek zistí koľko
prekážok je na našich chodníkoch. Preto
Veternicová ulica pri stánku

Karloveská ulica pri nadchode

jednoznačne podporujem a považujem za
veľmi správne a dôležité odstraňovanie
všetkých bariér.

Rudolf Rosina

Prvé vytriezvenie príde s narodením
potomka. Vtedy mamičky a oteckovia
zistia, aké náročné je manévrovať s kočí
kom po obrubníkoch, vstupovať do budov
a pod. Ďalšie vytriezvenie zažije ten,
kto sprevádza imobilného príbuzného,
alebo sám má obmedzenú pohyblivosť hoci len dočasne, v dôsledku úrazu. Až
vtedy si uvedomí, aká je naša spoločnosť
netolerantná a bezohľadná k občanom
s pohybovým obmedzením. Odstraňo
Pribišova ulica
www.karlovaves.sk

Hlaváčiková ulica

vanie bariér - jednoznačne áno.
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Viac rozžiarených vianočných
stromčekov

Takto vyzeral
vianočný stromček na Nám.
sv. Františka v decembri minulého roka

V

ianoce by bez ozdobeného
stromčeka ani neboli Via
nocami. V Karlovej Vsi
atmosféru najkrajších sviatkov
v roku tentoraz pripomenie až päť
vianočných stromčekov. K doteraj
ším štyrom pribudol ďalší.
Ozdobený strom pribudol aj pri
obchodnom dome Centrum. Ďalšie
stromčeky spríjemňujú vianočnú at
mosféru na tradičných miestach pri
Kostole sv. Michala na Molecovej
ulici či pri kostole na Dlhých dieloch.
Vianočné stromčeky skrášľujú aj
Námestie sv. Františka pred miest
nym úradom či pešiu zónu Pribišo
va. Karlova Ves sa vybrala overenou
cestou a vianočné stromčeky zdobia
svetelné led reťaze. Vianočnú atmos
féru budú spolu s výzdobou v okolí
Karloveského centra kultúry vytvárať
až do konca roka. Rozsvietia sa vždy
po zotmení a svietia do rána, teda
v rovnakom režime ako verejné osvet
Pizza Carla_205x134mm.pdf
lenie.
-zč-; Foto: MiÚ 1

18.09.2017

13:45
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Jubilanti spolu oslávili narodeniny

O

slávenci, ktorí svoje jubileá oslávili v auguste a septembri, sa zišli v pondelok 13. novembra v Karloveskom
centre kultúry. Najstaršou oslávenkyňou bola 91-ročná
pani Vilhemína Borodajkieviczová.
Na podujatí sa zúčastnilo 61 jubilantov, ktorým osobne zabla
hoželali starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, zástupca starostky
Branislav Záhradník a viacerí karloveskí poslanci. Kultúrny pro
gram pre seniorov pripravili deti z detského folklórneho súboru Do
lina. Tie si na úvod programu pripravili tance na tému jesenných
prác. Recitáciou básní Jána Smreka a Valentína Beniaka spríjemnil
oslávencom slávnostné chvíle Ľubomír Scherhaufer.
Karlova Ves pozýva na stretnutia jubilantov Karlovešťanov, ktorí
oslávili v dvoch predchádzajúcich mesiacoch 75 rokov a všetkých,
ktorí oslávili 80 a viac rokov. Jubilanti, ktorí svoje jubileá oslávili
v októbri a novembri, sa zídu 6. decembra.
-mš-; Foto: MiÚ a Jana Hrdličková

ili deti z FS Dolina

Príjemnú atmosféru vytvor

Stretnutia jubilantov vždy zaplnia

Básňami sa oslávencom prihovoril
Ľubomír Scherhaufer

Jednou z oslávenkýň

ová
bola aj známa herečka Eva Rys

www.karlovaves.sk

sálu KCK

Starostka Dana Čahojová a vice
starosta Branislav Záhradník
zablahoželali najstaršej osláven
kyni Vilhemíne Borodajkieviczove
j
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Veľký záujem o počítačové kurzy pre starších

M

nohých starších obyvateľov už obdarovali ich
vnuci či deti notebookom
alebo tabletom. Avšak málokedy
majú ich najbližší aj čas venovať sa
svojim rodičom či starým rodičom,
aby ich naučili na nich pracovať.
Okrem toho majú seniori často
obavy, že ak sa budú na počítači
učiť pracovať sami len podľa
príručiek, poškodia ho nesprávnym
postupom. Iných seniorov trápi,
že sú akoby mimo diania, keďže
mnohé potrebné informácie sa do
zvedia len cez internet.
Takéto informácie získali zamest
nanci oddelenia sociálnych vecí
miestneho úradu prostredníctvom
osobných rozhovorov aj dotazníkov.
Zisťovali, o aké zručnosti pri prá
ci s počítačmi majú seniori záujem.
V rámci Mesiaca úcty k starším sa
miestny úrad rozhodol zorganizovať
pre seniorov počítačový kurz, ktorý
sa konal od 24. do 27. októbra
v počítačovej učebni ZŠ A. Dubčeka
na Majerníkovej 62.
„Seniori sa cítia ohrození
súčasným rýchlym životným tempom
a zároveň bezmocní, keďže bežné
ceny počítačových kurzov sú pre
nich cenovo nedostupné vzhľadom
na ich často nízke dôchodky. Preto
sme sa rozhodli ponúknuť seniorom

Seniorom pri práci s počítačmi pomáhali
aj dobrovoľníci - žiaci ZŠ A. Dubčeka

počítačový kurz pre začiatočníkov za
symbolickú cenu jedno euro. Našu
iniciatívu podporil aj riaditeľ ZŠ A.
Dubčeka Pavol Bernáth, s ktorým
sme sa dohodli na spolupráci aj pri
ďalších kurzoch,“ vysvetlila Domini
ka Ďatelinková z oddelenia sociálnych
vecí miestneho úradu.
Kapacita kurzu bola limitovaná na
11 účastníkov, pretože pre efektívnosť
výuky je nevyhnutný individuálny
prístup. Samotný kurz trval štyri dni
a lekcie prebiehali v popoludňajších

hodinách. Do kurzu boli zapojení
aj dobrovoľníci - žiaci školy, ktorí
pomáhali ako asistenti lektorky.
„Riadila som sa mottom, že trpezlivosť a ohľaduplnosť školiteľa je rovnako dôležitá ako vôľa školeného,” ho
vorí lektorka kurzu Soňa Štancelová.
„Začneme od najjednoduchšieho.
Netreba chcieť odrazu vedieť všetko.
Po pomalých krokoch sa naučíme
najprv to najdôležitejšie, budeme to
opakovať dovtedy, kým si postup dostatočne dobre zapamätáte,“ týmito

slovami povzbudzovala svojich zve
rencov.
„Účastníci hodnotili prístup lektorky na výbornú a boli milo prekvapení aj ochotou mladých žiakov,
ktorí im pomáhali. Toto medzigene
račné prepojenie chceme podporiť aj
pri realizácii ďalších aktivít v rámci
denných centier. Viacerí z účastníkov
sa prihlásili aj na pokračovanie kurzu v novembri,“ dodáva Dominika
Ďatelinková.
-dď-; Foto: MiÚ

Spájame generácie: Starší sa
vrátili do škôlky

M

aterská škola na Ulici L. Sáru 3 mala v októbri o niekoľko členov
viac. Medzi deti v rámci Mesiaca úcty k starším zavítala naj
staršia generácia.
Starí rodičia s deťmi strávili niekoľko príjemných októbrových predpolu
dní. Škôlkarom čítali rozprávky, porozprávali im, ako sa oni v detstve hrávali
i čo v mladosti zažili. Starkí deťom priblížili aj činnosti, ktoré možno už dnes
u mladej generácie nie sú také populárne. Jedna z babičiek im priniesla ukázať
deku, ktorú vlastnoručne uháčkovala. Deti sa od seniorov dozvedeli aj to, ako
sa chovajú včely a dostali ochutnať aj ich med.
-zč-; Foto: MŠ L. Sáru
Deti sa od včelára dozvedeli, ako
sa chovajú včely

Priestor pre váš inzerát
Info: 0940 634 111
e-mail: inzercia@karlovaves.sk
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Dana Čahojová:
„Bol to náročný rok,
ale také sú v živote všetky“

K

arlovu Ves riadi už tretí
rok. Hoci je práca starostky neľahká, elán a sily ju
neopúšťajú. Starostka Dana Čahojová. Záleží jej na čistote ulíc
a námestí. Odmietla služby súkromných firiem, o čistotu sa už rok
starajú Verejnoprospešné služby
Karlova Ves. Viaceré naše základné a materské školy tento rok prešli
modernizáciou, no cesta k perfekt
nému stavu je ešte dlhá. Čo by
rada spravila a čo ju teší či mrzí?
Dozviete sa to v tomto rozhovore.
Pomaly vám končí tretí rok tohto
volebného obdobia. Aký bol?
Príliš krátky na to, aby som stihla
všetko tak, ako som si predstavovala.
Čas veľmi rýchlo letí. Rok bol síce
náročný, ale také sú v živote všetky,
vďaka aj za ne. Nemôžem sa sťažovať.
Pokiaľ mi slúži zdravie a môžem pra
covať, koľko vládzem, je všetko v po
riadku.
Samosprávy si väčšinou ťažkajú
na nedostatok financií. Ako je to
v Karlovej Vsi?
Peňazí nikdy nie je dosť, ale Kar
lova Ves má pomerne dobré finančné
zdravie. Znamená to, že nie sme
významne zadlžení. Znie to dobre,
ale v skutočnosti predsa len nesieme
výrazný skrytý dlh a to v starostlivo
sti o vlastný majetok. Väčšina našich
budov by už potrebovala generálnu
obnovu. Sú to predovšetkým školy
a škôlky, ale aj kultúrny dom či
verejné areály. Opotrebovanosť sa
prejavuje čoraz častejším výskytom
havárií a vysokými nákladmi na e
nergie. Tento stav nevieme odstrániť
naraz. Môžeme len trpezlivo, po
stupne a kvalitne riešiť to, čo nám ži
vot prináša a naše finančné možnosti
dovolia. Robíme to napríklad tak, že
uprednostňujeme dôkladné opravy
striech pred lacnými záplatami. Musia
predsa vydržať ďalšie desiatky rokov.
Takéto strechy dostali dve budovy na
ZŠ Karloveská 61 a rovnako pokraču
www.karlovaves.sk

jeme aj pri ďalších objektoch. Podari
lo sa nám zriadiť vlastnú novú školskú
kuchyňu, ktorá patrí k najmodernej
ším v Bratislave. Bazén musí byť
opravený tak, aby sa znížili náklady
na jeho prevádzku a spoľahlivo fun
goval pre ďalšie generácie. V škôl
kach už nestačí prerábať len sociálne
zariadenia, ale musíme vymieňať
všetky rozvody, lebo pomaly ale isto
dosluhujú. To platí aj o chodníkoch,
cestách a parkoviskách.
Tento rok sa však podarilo opraviť
niekoľko ciest a chodníkov...
Uprednostňujeme opravu súvislej
ších úsekov. V tomto roku za najvýz
namnejšie považujem veľkú opravu
cesty Pod Rovnicami a viaceré bez
bariérové úpravy na komunikáciách.
Ak vydrží počasie, stihneme do konca
roka dokončiť aj nevyhnutnú opravu
parkoviska za kostolom sv. Michala.
Poradovník potrieb je dlhý. Dúfam, že
do rozpočtu na rok 2018 sa ich zmestí
čo najviac. Som aj mestskou po
slankyňou, preto budem žiadať, aby
boli do rozpočtu opätovne zaradené aj
tie položky, ktoré mesto nestihlo rea
lizovať v tomto roku. Ide o pokračo
vanie opravy a budovanie chodníka
a osvetlenia na Starých gruntoch
a opráv terás v okolí Jurigovho ná
mestia. Požiadala som pána primáto
ra, aby prehodnotil plánovaných
400-tisíc eur na park za čerpacou sta
nicou. Za tie peniaze by sme vedeli
v dvoch školských areáloch vybudovať
kvalitné tartanové dráhy a zostalo by
dosť aj na terénne úpravy, rekultiváciu
a výsadbu na Karloveskej. Taktiež
pokladám plánovaných 50-tisíc eur,
ktoré sú vyčlenené na dokončenie
opravy cesty na Starých gruntoch, za
nedostatočnú sumu. Budeme trvať na
tom, aby sa tam dobudovali chodníky
a verejné osvetlenie.
Ako jedna z mála starostov sa aktívne usilujete o zníženie počtu bilbordov. Ako hodnotíte končiaci sa
rok z hľadiska tejto témy?

Dana Čahojová
V tomto smere máme v Karlovej
Vsi úplne jasno. Bilbordy nám zne
hodnocujú verejné priestranstvo.
Nepoznám nikoho, kto by v nich
našiel záľubu. Udelili sme desaťtisí
cové pokuty, desiatky z nich sa po
darilo odstrániť, ale stále je to málo.
Na ich účinné odstraňovanie je
nevyhnutný aj nekompromisný postoj
hlavného mesta, keďže väčšina z nich
stojí na jeho pozemkoch.
Ako po roku fungovania Verejnoprospešných služieb (VPS) Karlova Ves hodnotíte založenie tejto
spoločnosti?
Jednoznačne to považujem za
správne rozhodnutie. Hoci potrebu
jeme VPS lepšie vybaviť viacerými
mechanizmami, priestormi a pri
jať nových ľudí, je to dobrá cesta.
Ľudia už vnímajú, že sa o našu štvrť
staráme lepšie. Služby, ktoré sme si
donedávna museli draho objednávať
u súkromných firiem, dnes robíme
sami. Najmarkantnejší je rozdiel
v zimnej údržbe. Skončili sa naj
mä nekontrolovateľné odbery soli
a neefektívne preplácanie zimnej po
hotovosti.
Karlova Ves vystupovala veľmi aktívne v iniciatíve za zákaz hazardu
v hlavnom meste. Mnoho ľudí podporilo petíciu. Je niečo nové aj v tej
to oblasti?
Nariadenie o zákaze hazardu bolo
významným precedensom. Napriek
všetkým úskaliam sa ho podarilo
presadiť v mestskom zastupiteľstve

hlavného mesta Slovenska. To je pre
hazard veľmi tvrdý zásah. Je možné,
že ďalšie mestá nás budú nasledovať.
Aj preto je predčasné pokladať toto
úsilie za ukončené. Asociácia hazard
ných hier však podala na Bratislavu
žalobu.
Čo by ste uviedli ako najvážnejšie
rozhodnutia uplynulého roka?
Takých rozhodnutí je viac. Určite
treba spomenúť ťažké rozhodovanie
poslancov o financovaní veľmi
náročnej opravy školského bazéna,
spustenie ďalšej rezidentskej parko
vacej zóny alebo rozklad voči rozhod
nutiu ministerstva dopravy a výstavby
o zrušení stavebnej uzávery v Kar
loveskej zátoke.
So zátokou je úzko prepojená aj
lodenica – v akom štádiu je jej vybudovanie?
Je potešiteľné, že mesto prispe
je na jej výstavbu sumou, ktorá
z predaja pozemkov skončila na účte
magistrátu. To nám veľmi pomohlo.
Momentálne prebieha verejné ob
starávanie na zhotoviteľa. Tešíme sa,
že čoskoro sa začnú stavebné práce.
Samospráva, to je aj úrad a úradné
hodiny. Na jar ste prišli s iniciatívou
predĺženia úradných hodín v stredu
do 19. 00 h a dokonca si ľudia môžu
vybaviť úradné záležitosti aj v sobotu, čo je v slovenských pomeroch
rarita. Osvedčilo sa to?
Sme v závere roka a čaká nás sta
rostlivé vyhodnotenie záujmu verej
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nosti o túto službu. Vzhľadom na
legislatívne zmeny v zákonníku
práce a z toho vyplývajúce zvýšené
mzdové náklady rastie hrozba, že si
tento výdobytok viac nebudeme môcť
dovoliť.
Šestinu Karlovešťanov tvoria ľudia
v dôchodkovom veku. Tento rok
niektorých z nich znepokojila informácia, že v karloveskej poliklinike by sa mali rušiť niektoré ambulancie. Je táto obava oprávnená?
Verím, že nové vedenie župy
si uvedomuje, akej demografickej
výzve čelíme. Veď len za posledných
desať rokov stúpol počet obyvateľov
starších ako 85 rokov v Karlovej Vsi
o 114 percent. Z toho vyplývajú aj

zvýšené nároky na sociálne služby
a dopyt po pobytových zariadeniach
pre odkázaných seniorov.
Zatiaľ čo mnohé mestá a obce zápasia s úbytkom obyvateľov, Karlova
Ves zaznamenáva ich prílev. Čím si
to vysvetľujete?
Aj Bratislavu neodvratne čaká star
nutie obyvateľstva a jeho postupný
úbytok. Ponuka pracovných príleži
tostí však do Bratislavy láka mladých
ľudí z celého Slovenska. Karlova
Ves nie je výnimkou. Urobíme všet
ko pre to, aby Karlova Ves zosta
la príťažlivou a príjemnou štvrťou
Bratislavy.
Ako poslankyňa Bratislavského

Seniori navštívili
Banskú Štiavnicu
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samosprávneho kraja, by ste mali
možnosť presadiť niektoré projekty pre Karlovu Ves. Prečo ste sa
rozhodli nekandidovať?
Povinnosti starostky a zároveň
mestskej poslankyne sú také rozsiah
le, že pohltia všetok môj časový fond.
Neviem si predstaviť, že by som k nim
pridala ďalšie povinnosti a zodpoved
nosť poslanca župy. Som prekvapená,
koľkí si trúfali sedieť na viacerých
stoličkách. Ja som naopak rada, že sa
v Karlovej Vsi našli slušní ľudia, ktorí
boli ochotní vziať na svoje plecia toto
bremeno. Pri tejto príležitosti by som
rada vyjadrila veľkú vďaku za dôveru,
ktorú im ľudia v Karlovej Vsi vyjadrili
vo voľbách. Som presvedčená, že nás
budú zastupovať statočne a usilovne.

Rok 2017 sa pomaly končí. Čo pri
niesol vám osobne?
Nového člena rodiny, 30. výročie
spoločného života s manželom a 365
krásnych dní. Ešte nám doma pribud
la aj mačička.
O niekoľko týždňov tu budú Via
noce. Reklamy nás nabádajú, čo
všetko by sme si mali kúpiť, aby bol
náš život lepší a krajší. Ako vnímate
Vianoce vy?
Vianoce sú sviatky pokoja a rodiny.
Nič z toho sa kúpiť nedá. Je jedno, či
je stôl skromný alebo bohatý, dôležité
je, aby sa ľudia okolo neho mali radi.
Na Vianoce sa teším odmala každý
rok.
-red-; Foto: MiÚ

Jednota dôchodcov Slovenska
informuje
Stretnutie k Mesiacu úcty k starším zaznamenalo uspokojivú účasť aj
napriek tomu, že sa konalo v náhradnom termíne. Konštatovali to zástupco
via JDS v Karlovej Vsi. Potešilo ich, že medzi nich opäť prišla starostka Dana
Čahojová s vicestarostom Branislavom Záhradníkom. Účastníkov stretnutia
zabavili Heligonkári zo Senice.
JDS zároveň pozýva na ďalšie stretnutie seniorov, tentoraz už predvianočné,
ktoré sa uskutoční 11. decembra v Karloveskom centre kultúry od 17.00 h.
Organizuje ho JDS v spolupráci s miestnym úradom v Karlovej Vsi. Prítom
ných poteší program, ktorý pripravuje ZUŠ sv. Cecílie.
-red-

Bezplatná právna poradňa
pomáha už dva roky
Karloveským seniorom prialo aj krásne počasie babieho leta

N

a výlete sa zúčastnili prevažne seniori, ktorí
doposiaľ na výlete organizovanom miestnym úradom ešte
neboli. Banskú Štiavnicu, jedno
z najkrajších historických miest
na strednom Slovensku, navštívila v stredu 18. októbra skupina 35
karloveských seniorov. Po prícho
de ich privítal sprievodca, ktorý
im priblížil históriu mesta. Od
evanjelického kostola a Kostola
sv. Kataríny prešli k Starej radnici
a k Starému zámku. Pristavili sa
aj pri dome Maríny, Sládkovičovej
lásky. Videli Námestie sv. Trojice
a nazreli do starej baníckej šachty.
„Prehliadka trvala dve a pol hodi
ny. Niektorí účastníci ešte stihli prejsť
aj kalváriu, iní si prezreli zákutia mes-

ta, ktoré im pripomenuli mladé roky,
keď v Štiavnici študovali. Tentokrát
vyšlo aj počasie. Babie leto nám doprialo príjemné slnko a pestrú paletu
farieb okolitého lesa, ktorá dotvárala úžasnú scenériu mesta,“ hovorí
Dominika Ďatelinková z oddelenia
sociálnych vecí miestneho úradu.
Účastníci boli s výletom spokojní,
priali by si v Štiavnici pobudnúť aj
dlhšie a pozrieť si okolie mesta či niek
toré múzejné zbierky. Jednodňový
autobusový zájazd zorganizovalo
oddelenie sociálnych vecí miestneho
úradu. Bol určený najmä pre nepracu
júcich seniorov s trvalým pobytom
v Karlovej Vsi, ktorí nie sú členmi
klubu seniorov a nezúčastňujú sa na
jeho pravidelných aktivitách.
-dď-; Foto: MiÚ
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ezplatná právna poradňa
pre obyvateľov Karlovej Vsi
funguje už dva roky. Každú
druhú stredu v mesiaci v čase od
14.00 do 17.00 h sú na miestnom
úrade k dispozícii právnici, aby
poradili Karlovešťanom pri riešení
problémov.
„Poradňa je vysoko navštevovaná,
a to nás teší. Snažíme sa pomáhať
ľuďom s rozmanitými právnymi starosťami. Obracajú sa na nás najmä
v oblasti rodinného a dedičského
práva, v majetkovo-právnych problémoch, ale aj vo veciach pracovnoprávnych a susedských vzťahov,“
hovorí vicestarosta Branislav Záhrad
ník, ktorý je koordinátorom poradne.
Za dva roky fungovania poradne po
mohli už viac ako dvom stovkám Kar
lovešťanov. „Niektorí obyvatelia už

prišli aj opakovane, čím nám prejavili
dôveru. Najmä starším obyvateľom sa
snažíme okrem právnej rady poskytnúť aj kontakt na kompetentné inštitúcie, ktoré môžu riešiť ich problémy,“
dodáva Branislav Záhradník.
Bezplatná právna poradňa nena
hrádza služby advokátov ani notárov.
Nevypracováva podania ani nezastu
puje občanov v konaní pred súdmi.
V novom roku bude právna poradňa po prvýkrát otvorená v stredu 10. januára. V čase od 14.00 do
15.30 h je vyhradená vopred objednaným záujemcom. Objednať sa
môžete e-mailom na adrese poradna@karlovaves.sk. V čase od 15.30
do 17.00 h je poradňa otvorená pre
všetkých bez potreby vopred sa objednávať.
-redwww.karlovaves.sk
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Dlhodielsky lampiónový
Na Martina Líščie údolie
sprievod bol opäť plný svetielok rozžiarili lampióny

S

ídlisko Dlhé diely rozžiaril 16. novembra každoročne očakávaný
a obyvateľmi obľúbený Dlhodielsky lampiónový sprievod. Akciu zorganizovalo Rodinné centrum Dlháčik v spolupráci s miestnym úradom Karlova Ves. Lampiónový sprievod si aj napriek chladnému počasiu
prišlo užiť vyše 400 účastníkov.
Celý sprievod sa niesol v príjemnom duchu domácej atmosféry. Večerné
ulice v okolí ZŠ Majerníkova 60 na Dlhých dieloch sa na chvíľu premenili na
záplavu mihotajúcich sa svetielok z rôznorodých lampiónov a ďalších blika
júcich doplnkov. Po lampiónovom sprievode návštevníkov zabávala ohňová
a svetelná šou, ktorej tvorcovia vytvorili dych vyrážajúce divadlo. Deti dostali
svietiace náramky, ktorými prispeli k čarovnej atmosfére podujatia. Pochutnať
si tiež mohli na dobrom čaji a sladkých dobrotách.
Petra Raffayová; Foto: Marián Suvák

Dlhodielsky lampiónový sprievod si prišlo užiť vyše 400 účastníkov

S

vätý Martin tento rok neprišiel na bielom koni, ale zato so sprie
vodom lampiónov. Líščie údolie sa 11. novembra rozžiarilo vlastnoručne vyrobenými lampiónmi, ktoré si priniesli deti i dospelí. Tie
najkrajšie získali aj odmenu.
Svetelný sprievod po Parku SNP sprevádzala svojím bubnovým predstavením
skupina Rytmika SK. Skvelú atmosféru doplnila aj ohňová šou a zábavnú
bodku za sobotným popoludním dala veselá detská diskotéka. Podujatie si
nenechalo ujsť približne 300 účastníkov sprievodu, čo predstihlo očakávania
organizátorov. Zimu či drobný hlad mohli deti i dospelí zahnať teplým čajom
a koláčmi. Napiekli ich mamy z Rodinného centra Klbko, ktoré podujatie spolu
s miestnym úradom Karlova Ves zorganizovalo. 		
-zč-; Foto: Klbko

Lampiónový sprievod v Líščom údolí potešil veľkých aj malých
Inzercia

ŠTÚDIO skupinových cvičení
Sobota 13. januára a nedeľa 14. januára 2018

VSTUP ZDARMA

Príďte si zacvičiť s TOP lektormi TOP cvičenia: PILATES, JOGA, AEROBIC, STEP, TABATA

FUNKČNÝ TRÉNING, TOTAL BODY a oveľa viac

Viac info: info@moveacademy.sk, 0915 978 611
ADRESA: Staré Grunty 64, 841 04 Bratislava, vedľa reštaurácie DRAG

www.karlovaves.sk
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V októbri medzi
Karlovešťanov pribudli
malá Tove Tui
a Martinko
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Martinko Boháčik

Tove Tui Markovič
V rodine Markovičovcov sa tešia z dcérky s exotickým menom Tove Tui.
Prišla na svet 2. októbra a tešia sa z nej šťastní rodičia Boba Markovič Balu
chová a Paľo Markovič. Veľkú radosť do rodiny Boháčikovcov priniesol malý
Martinko, ktorý sa rodičom Petre a Martinovi narodil 17. októbra. Deti vítame
na svete a prajeme im veľa zdravia, šťastia a lásky.
So svojimi ratolesťami sa môžete vidieť na stránkach mesačníka Karlova Ves
aj v novom roku. Stačí, ak nám pošlete fotografiu s vašimi deťmi do 21. januára
2018 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 novembri, decembri a januári. 			
-zč-
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Z histórie Karlovej Vsi
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Historická zástava karloveských
hasičov je vystavená
v miestnom úrade

H

istorická 90-ročná zástava
Karloveského dobrovoľné
ho hasičského zboru má už
svoje dôstojné miesto. Je vystavená
vo vitríne vo vstupnom vestibule
budovy miestneho úradu na Nám.
sv. Františka. Môžete si ju pozrieť
vždy počas úradných hodín miestneho úradu.
„Splnili sme tak svoj záväzok
vystaviť túto vzácnu pripomienku histórie Karlovej Vsi na verejne
prístupnom mieste. Aj týmto spô
sobom sa snažíme rozvíjať historické
povedomie Karlovešťanov. Navyše
obyvatelia mali možnosť vidieť
zástavu prvýkrát na verejnosti počas
nedávnych karloveských hodov, keď
ju niesli, podobne ako v minulosti,
na čele hodového sprievodu. Srdečne
pozývam všetkých Karlovešťanov, aby
si prišli pozrieť túto vzácnu pamiatku
k nám na miestny úrad,“ hovorí sta
rostka Dana Čahojová.
„Rozhodnutie
vystaviť zástavu
v priestoroch miestneho úradu,
kde ju bude môcť obdivovať veľa
návštevníkov, treba oceniť ako
správny krok. Otáznik však visí nad
jej definitívnym umiestnením. Mala
by natrvalo ostať na území našej
mestskej časti. Najlepšie
spolu
s ďalšími historickými artefaktmi
v pamätnej izbe, kde by pripomínali zbúranú dedinu Karlovu Ves.
Ľudia pomaly odchádzajú a s nimi
aj ich zaujímavé príbehy, spomienky
a historické predmety, ktoré je treba zachovať pre budúce generácie
Karlovešťanov,“ povedal zanietený

Procesia sviatku Božieho tela
v roku 1934;
zdroj: www.
karlovaves.
ahoj.sk,
fotku zapožičal
Vojto Tóth

miestny historik a karloveský rodák
Matúš Šrámek.
V roku 1927 uplynulo 30 rokov
od založenia Zboru dobrovoľných
hasičov v Karlovej Vsi. Podľa zacho
vaných dokumentov sa výbor zboru
rozhodol pri tejto príležitosti zor
ganizovať celoobecnú spomienkovú
slávnosť, za prítomnosti významných
hostí a hasičských zborov z Bratislavy
a okolia. V tom čase nemali kar
loveskí hasiči svoju zástavu. Pocho
dovať dedinou pri oslave výročia
založenia zboru bez nej považovali
za nedôstojné. Preto vyhotovenie
zástavy objednali v Kláštore milo
srdných sestier rádu sv. Karola Boro
mejského vo vtedajšom Frýdlante
u Místku na Morave. Predseda zboru
Jozef Bohunský, vtedy aj richtár obce,
18. mája 1927 sestrám oznámil, že
„finančný stav pokladne je nie skvelý

a cena prápora (zástava, pozn. red.)
Kč 6000,- privysoká, rozhodol sa
výbor aj členstvo zboru zadovážiť si
prápor vlastným pričinením.“
Rozhodnutie výboru karloveských
hasičov zrealizovali karloveské
dievčatá. „Súčasťou oslavy 30.
výročia založenia zboru v júli 1927
bola aj slávnostná svätá omša
v kostole sv. Michala, ktorú celebro
val páter Ferdiš Juriga. Ten zástavu
po skončení omše pokrstil a posvätil.
Zverili ju do opatery matke zástavy
Márii Smutnej a krstnej matke
Pavle Tóthovej. Tieto dve ženy spájala smutná skutočnosť. Ich manželia,
príslušníci karloveského zboru dob
rovoľných hasičov, padli na frontoch
1. svetovej vojny,“ pokračuje v roz
právaní Matúš Šrámek.
Po odznení slávnostných príhovo
rov hostí a zástupcu zemského

veliteľstva hasičov v Bratislave,
zložili karloveskí hasiči pri zástave
slávnostnú prísahu. Pri významných
príležitostiach ju potom vždy pred
pochodujúcimi príslušníkmi zboru
niesol na dlhej žrdi každoročne vo
lený zástavník. Vrcholec žrde zdobili
stuhy s portrétmi matky a krstnej mat
ky zástavy a stuhy, ktoré karloveským
hasičom darovali spriaznené hasičské
zbory z Bratislavy a okolia.
Zástavu našiel kaplán farnosti páter
Jozef Súkeník, keď sa v rámci príprav
osláv 80. výročia vysvätenia kar
loveského Kostola sv. Michala, ktoré
pripadlo na mesiac júl 2016, rozhodol
prezrieť aj povalu kostola v nádeji, že
tam nájde artefakty, ktoré by mohli
podporiť dôstojnosť pripravovanej
oslavy.
-mšInzercia
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Projekt Škola s rešpektom

K

arlova Ves vo svojich
školách vstúpila do projektu Škola s rešpektom.
Prvým krokom bola inštalácia fotografií v ich priestoroch. Výstava
ukazuje cesty, ako by mohli všetci,
teda deti, rodičia aj učitelia, byť
rovnocennými partnermi a niesť
spoločnú zodpovednosť za to, ako
ich škola vyzerá a ako sa v nej cítia.
Ukazuje, ako sa dá prostredie na
školách, často nie zložito, urobiť lep
ším, bezpečnejším, inšpiratívnejším.
Z takýchto škôl neskôr vychádza

jú jedinečné osobnosti, ktoré vedia
využiť a rozvíjať svoje znalosti, schop
nosti a zručnosti a vedia si nájsť také
uplatnenie v živote, ktoré ich robí
šťastnými.
Po výstave vyberú všetky tri
základné školy v Karlovej Vsi zástup
cov žiakov, učiteľov aj rodičov, ktorí
vytvoria spoločný tím. Ten bude mať
za úlohu zbierať nápady ako si pro
stredie v školách, ale aj mimo školy
môžu v budúcnosti zlepšiť.
„Chceme na miestnom úrade
pomôcť vytvoriť prostredie, kam

budú ľudia radi prichádzať s novými
nápadmi. Na adresu napadpreskolu@
karlovaves.sk budú môcť karloveské
deti, učitelia aj rodičia písať aj dávno po výstave. Budeme ich s kolegami
z miestneho úradu a pani starostkou
čítať a pokúsime sa aspoň niektoré
z nich pomôcť premeniť na skutočnosť,“ vysvetľuje Martin Urbaník
z kancelárie starostky.
Organizátorom výstavy je Nadá
cia pre deti Slovenska. Jej poslaním
je podporovať mnohostranný rozvoj
osobnosti dieťaťa a mladého človeka.

Fotografie, ktoré sú na výstave,
vznikali v rôznych kútoch Slovenska,
v školách, ktorých učitelia absolvova
li vzdelávacie programy Nadácie pre
deti Slovenska, napríklad v Základnej
škole v Kvačanoch, v Škole u Filipa
v Banskej Bystrici či v Základnej
škole s materskou školou v Smoleni
ciach. Ich autorom je Rastislav
Očenáš. Autormi sprievodného
textu sú Aneta Chlebničanová a Peter
Lenčo.
-mš-

Vojenské
dejiny
priblíži
výstava

A

ká bola situácia v Európe po
I. svetovej vojne, čo sa dialo medzi dvomi svetovými
vojnami v našej krajine a u naj
bližších susedov, no predovšetkým
ako prebiehalo Slovenské národné
povstanie sa budú môcť dozvedieť
žiaci zo ZŠ A. Dubčeka, ale nielen
oni. Po minuloročnej pozitívnej
odozve žiakov aj verejnosti výstavu
v priestoroch školy aj tento rok
pripravil Klub vojenskej histórie
Feldgrau z Karlovej Vsi.
Jej cieľom bude priblížiť verejnos
ti jednu z najdôležitejších udalostí
druhej svetovej vojny na našom území
- Slovenské národné povstanie. K dis
pozícii bude množstvo originálnych
predmetov, ktoré sa združeniu po
darilo zozbierať počas viac ako de
siatich rokov. Návštevníci budú môcť
vidieť uniformy, výstroj a výzbroj
z druhej svetovej vojny, vojenské
stany a veľa ďalších zaujímavostí.
V piatok 8. decembra si výstavu,
ktorá bude inštalovaná vo vstupných

Návštevníci si môžu pozrieť
množstvo predmetov z obdobia
2. svetovej vojny

Inzercia

priestoroch školy, môžu pozrieť žiaci
ZŠ a v sobotu 9. decembra (od 9.00 do
17.00 h) je otvorená aj pre verejnosť.
-mš-; Foto: KVH Feldgrau

Kamel klub je na Facebooku
FILM

Kamel
Klub

Buďte informovaní o všetkých podujatiach v Kar
lovej Vsi. Kultúra, šport, akcie pre deti, fotografie
z podujatí, rôzne súťaže a vaše komentáre. Sleduj
te online najbližšie koncerty, filmové premietania,
divadielka a festivaly.
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Otváracie hodiny
pondelok – piatok: 7.00 –18.00
sobota: 7.00 – 13.00
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Kúriť sa dá úsporne, ale s rozumom

S

príchodom zimy sa začalo
vykurovacie obdobie. Opäť
viac premýšľame o tom, ako
na vykurovaní ušetriť, a pritom mať
doma komfortnú teplotu. Názory na túto problematiku sú rôzne,
preto sme oslovili odborníkov zo
spotrebiteľského portálu Krotitelia
energií, ktorí sa tejto téme dlhodobo venujú.

Pri odchode z domova kúrenie
stlmte, ale nevypínajte
Základnou otázkou je, akú teplotu
by sme mali mať v byte. Odborníci
upozorňujú, že keď teplota v miest
nostiach presahuje 24 až 25 stupňov,
zvyšujú sa celkové náklady domác
ností na teplo. Na zabezpečenie tepel
nej pohody, teda stavu, keď človeku
nie je ani príliš teplo, ale ani chladno,
postačuje aj nižšia teplota. Znížením
teploty v byte o 1°C dosiahnete úsporu
asi 6 percent nákladov. Aj pri odcho
de z domova odborníci odporúča
jú stlmiť kúrenie, ale nevypínať ho.
„Stiahnutím teploty na minimum, teda
úplným vypnutím kúrenia či zavretím
ventilov nič neušetríte, práve nao
pak. Po návrate domov sa na ohriatie
chladného príbytku spotrebuje oveľa
viac energie ako na zvýšenie teploty
v priestoroch, kde sa počas vašej
neprítomnosti temperovalo,“ upo
zorňuje Matúš Zelený z portálu Kro
titelia energií. Odborníci odporúčajú
v neprítomnosti udržiavať útlmovú
teplotu, ktorá má byť približne o 3 °C
nižšia, ako je bežná teplota. Úplne
stiahnuté kúrenie nemá nič spoločné
ani so zdravou a efektívnou domác
nosťou. Tepelný komfort je dôležitý
aj pre zdravie. Ak máme v byte
príliš chladno, môžeme skôr ochorieť
a zostať práceneschopní. To prináša aj
výpadok príjmov, čiže prehnané šetre
nie sťahovaním kúrenia nás napokon
môže vyjsť oveľa drahšie, nevraviac
o tom, že zdravie máme len jedno.
Ďalším pomerne častým javom
v bytových domoch je sťahovanie
teploty v byte s cieľom „nechať sa
vyhrievať“ od okolitých bytov a na
ich účet. Ak sú v dome takéto byty,
treba sa na schôdzi vlastníkov baviť
o zmene koeficientov tak, aby fixná
zložka bola vo väčšom pomere k va
riabilnej zložke – teda k reálnej spo
trebe individuálnej domácnosti.
www.karlovaves.sk

Každá izba vyžaduje inú teplotu
Pri tlmení kúrenia treba prihlia
dať na viacero okolností, a to naj
mä na počasie, typ vášho domu,
orientáciu i lokalitu. Ak je váš dom
zateplený a práve nie je veľká zima,
dokáže udržať teplo aj pri väčšom
utlmení kúrenia aj niekoľko dní. Pri
nezateplených domoch alebo väčších
mrazoch však treba znižovať teplotu
opatrne. Rýchlejšie vychladnú aj byty
na vyšších poschodiach, pod strechou
či rožné. Rozdiel v udržaní tepla je
aj pri domoch v hustejšej zástavbe
a budovách umiestnených na otvore
nom priestranstve.
Je dobré zobrať do úvahy, že každá
izba vyžaduje inú teplotu. „Termostatickou hlavicou možno regulovať
izbovú teplotu v piatich úrovniach,
ktoré sa od seba líšia približne štyrmi stupňami Celzia. Najvyšší stupeň vyhreje miestnosť na približne
28 stupňov Celzia, čo vedie k zbytočnému prehriatiu domácnosti.
Úsporným riešením je udržiavanie
rozdielnych teplôt v rôznych miestnostiach, čím si zlepšíme aj pocit
pohodlia,“ vysvetľuje Matúš Zelený.
Na najvyššiu teplotu v domácnosti
v rozpätí 22 až 24 stupňov sa odporúča
vykurovať kúpeľňu a obývačku, kde
trávime dlhší čas. V kuchyni a spál
ni postačí aj nižšia teplota. Na chod
bách a v priestoroch schodísk netreba
kúriť takmer vôbec, ak ich obklopujú

vykúrené miestnosti.
Vetrajte krátko a intenzívne
Vykurované izby treba pravidelne
a dôkladne vetrať. Najefektívnejší
spôsob je otvoriť okno dokorán na 4
až 6 minút, alebo aspoň dvakrát za
deň vytvoriť prievan. „Čím je vonku
chladnejšie počasie, tým kratšie by
sme mali vetrať. Vetranie cez okno
pootvorené dlhší čas vo ventilačnej
polohe prispieva k výraznému ochla
deniu izieb a stien, na ktorých sa
usadzuje vlhkosť, a teda vytvára
ideálne podmienky pre rast zdraviu
škodlivých plesní. Navyše na opätovné
vykúrenie ochladených miestností sa
spotrebuje veľké množstvo energie,“
informuje Matúš Zelený.
Závesy a žalúzie znižujú únik tepla
cez okno
V zimných mesiacoch uniká
množstvo tepla cez sklo a rámy
okien. Zastreté žalúzie môžu znížiť
tepelné straty aj o vyše 20 percent,
záclony o ďalších 10 percent. Za
tiahnutím žalúzií alebo závesov
po západe slnka sa dá dosiahnuť
štvorpercentná
úspora
energie.
„Dôležitá je dĺžka závesov, ktoré
by mali siahať po parapetnú dos
ku. Pridlhé závesy prekrývajúce
radiátory môžu teplo nasmerovať
do okna namiesto do miestnosti
a pohlcovať ho, čím vzrastie spotreba

energie. K úspore výrazne prispieva
hrúbka materiálu závesov. Pevnejšie
závesy, ktoré pokrývajú celú plochu
okna, môžu výrazne znížiť tepelné
straty,“ upozorňuje Matúš Zelený.
Zaujímalo nás, aké úspory je
možné dosiahnuť pri tlmení kúrenia.
Podľa Matúša Zeleného to závisí od
mnohých faktorov. Vplyv na úspory
má to, či je dom zateplený, či má
daný byt plastové okná, ako aj to, či
ide o dvoj- alebo trojkomorové okná.
„Na základe údajov z aplikácie Fiifree.com vieme, že priemerná spotreba tepla v bytoch v Bratislavskom
kraji je 125 kWh/m2. Pri 3-izbovom
byte s plochou 65 m2 to predstavuje 8125 kWh. Priemerná cena tepla
v tomto regióne je 0,09 Eur/kWh, čo
pri vyššie uvedenej spotrebe je ročne
731 eur. Keby sme predpokladali,
že ide o náklady na vykúrenie bytu
v priemerne na 23 stupňov, možná
úspora pri znížení teploty o 2 stupne je
12 percent - to by bolo 87,75 eur. Ale
opäť podotýkam, že v tomto prepočte
je veľmi veľa premenných, bez znalos
ti ktorých ide naozaj o veľmi hrubý
odhad,“ uzatvára Matúš Zelený. Na
vysvetlenie uvádzame, že Fiifree.com
je prvá slovenská aplikácia na sledo
vanie energií, kde si už viac ako 2000
slovenských domácností zaregistro
valo svoju spotrebu a môžu si takto
porovnávať svoje výdavky.
-mš-; Foto: internet
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Karlova Ves pripravuje územný Vandali zničili hojdačky
plán zóny Líščie údolie
i odpadkový kôš

R

egulovať zástavbu a zacho
vať zeleň. Aj to sú ciele
Karlovej Vsi pri príprave
Územného plánu zóny Karlova Ves
– Líščie údolie. Bude v ňom určené,
kde je potrebné vybudovať cesty či
inžinierske siete, na ktorom mieste
bude vhodnejšie postaviť rodinné
domy, kde malopodlažné bytovky
a kde treba zachovať zeleň.
Ide o lokalitu s rozlohou približne
40 hektárov, ktorá je ohraničená uli
cami Staré grunty a Líščie údolie.
V súčasnosti tu územný plán
Bratislavy umožňuje umiestňovať
rodinné domy a bytovky s maximálne

štyrmi nadzemnými podlažiami
a ustupujúcim podlažím alebo pod
krovím.
Obstarávanie, spracovávanie, pre
rokúvanie a schvaľovanie územného
plánu zóny je dlhý a náročný proces.
Mestská časť ho financuje zo svojho
rozpočtu, v ktorom má už na jeho
realizáciu vyčlenené peniaze.
Spracované dokumenty budú pre
rokované s odbornou i laickou verej
nosťou, dotknutými organizáciami
a vlastníkmi nehnuteľností v území.
Územný plán zóny do platnosti vstúpi
až po schválení poslancami miestneho
zastupiteľstva.
-zč-; Foto: MiÚ

M

obiliár detských ihrísk či
verejných priestorov má
slúžiť všetkým občanom.
Nie všetci si ich však vedia vážiť.
Prečo niekto potrebuje zničiť hoj
dačku či odpadkový kôš, nevedno, no výčinom vandalov sa neraz
nevyhne ani majetok mestskej časti. Dôkazom toho sú napríklad aj
zdevastované hojdačky na detskom
ihrisku Púpavová – Pustá, ktoré
našli pracovníci miestneho úradu
zničené a rozlámané.
„Vandalizmus vážne poškodzuje
náš spoločný obecný majetok a stojí

nás zbytočné finančné prostriedky.
Dôležité je, aby sme neboli ľahostaj
ní k tomu, čo sa deje v našom okolí,“
apeluje vicestarosta Karlovej Vsi
Branislav Záhradník.
Do rany neznámym vandalom
sa dostal aj odpadkový kôš na Kar
loveskej ulici, o čom svedčí preliačená
časť po kopanci. Zničený mobiliár
mestská časť čo najskôr po objavení
nechala vymeniť. Opravu hojdačiek
aj odpadkového koša zabezpečila
príspevková organizácia Verejno
prospešné služby Karlova Ves.
-zč-; Foto: MiÚ

Územný plán zóny by mal zaregulovať územie medzi Líščím údolím
a Starými gruntmi

Zničená hojdačka

Inzerujte a dajte o sebe vedieť v našom mesačníku
Mesačník Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov vychádza v rozsahu zvyčajne 24 strán, v náklade 19-tisíc kusov.
Slovenská pošta ho distribuuje do všetkých domácností aj firiem na území Karlovej Vsi.
Náš oficiálny mesačník ponúka priestor na prezentáciu a propagáciu produktov a služieb. Inzercia je skvelou príležitosťou
pre firmy, prevádzky a služby, ako za primerané náklady inzerovať v celej Karlovej Vsi. Pri viacnásobnom opakovaní inzercie
redakcia poskytuje zľavu. Ponúkame aj riadkovú inzerciu pre občanov, v ktorej je možné inzerovať rôzne služby,
kúpu alebo predaj, prípadne iné aktivity a oznamy.
V prípade záujmu o umiestnenie vašej riadkovej alebo plošnej inzercie nás kontaktujte na tel. čísle 0940 634 111,
alebo cez e-mail: inzercia@karlovaves.sk

CENNÍK INZERCIE – základné ceny
Plošná inzercia
Veľkosť
strany
1/1
1/2
1/4

Cena
		
600 
300 
150 

Veľkosť v mm
(šírka x výška)
205 x 270
205 x 134, 100 x 270
94 x 134, 205 x 66

Veľkosť
strany
1/8
1/16

Cena
		
75 
40 

Veľkosť v mm
(šírka x výška)
48 x 134, 100 x 66
48 x 66, 100 x 32

Riadková inzercia (max. 300 znakov vrátane medzier):

Občianska inzercia: 1  / 50 znakov (aj začatých)
Podnikatelia, SZČO a právnické osoby: 4  / 50 znakov (aj začatých)
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V Karlovej Vsi pribudli najmä
lipy a okrasné hrušky

V

iac ako štyridsať nových
stromov pribudlo v októbri
na vytipovaných voľných
plochách v celej Karlovej Vsi.
Niekde sa výsadba len doplnila,
ako napríklad na Fadruszovej pri
parkovisku, kde vedľa stromoradia
agátov pribudol platan. Na väčšine
plôch však bolo vysadených viacero stromov. Napríklad vo vnútro
bloku na Fadruszovej pribudli tri
okrasné hrušky a tri lipy.
V parku na Kempelenovej vysadi
li zamestnanci karloveských verej
noprospešných služieb šesť líp a vo
vnútrobloku medzi Veternicovou
a Hlaváčikovou vysadili dub, hrab
a čerešňu. Aj vo vnútrobloku medzi
ulicami Ľ. Fullu a J. Stanislava
pribudol dub, ktorý nahradil vy
schnuté ginko a stromoradie doplnila
lipa. V hornej časti parku medzi Ma
jerníkovou a Pribišovou v smere od
ZŠ A. Dubčeka vysadili dva jasene
a dve lipy, v dolnej časti parku nad
stánkami zasa pribudli dve okrasné
jarabiny. O jednu lipu viac je aj pod
stánkami a dve ďalšie sú už aj na Jam
nického pri detskom ihrisku. V Parku
Kaskády odstránili päť suchých agá
tov a nahradili ich štyrmi novými. Aj
v areáli MŠ Kolískova sa môžu tešiť
z piatich nových líp.
Okrem nových stromov vysadi
li na viacerých miestach v Karlovej
Vsi aj ozdobné kríky. Pešia zóna
na Pribišovej je bohatšia o pôdo
pokryvné ružové ruže a nenáročné
žlté nátržníky, ktoré sú vysadené
do betónových kvetináčov. Pri det
skom ihrisku pred ZŠ A. Dubčeka sú
vysadené okrasné trávy a do živého
plota bol dosadený vtáčí zob. Na Ma
jerníkovej pribudli k lavičkám vajgé
lie a do živého plota pri MŠ Kolísko
vej bielokvitnúci tavoľník. Vysoký
betónový múr na Perneckej sa za
zelená vďaka paviniču. No a kríkové
záhony na Nám. Sv. Františka
spestria žltokvitnúci nátržník a stálo
zelený bršlen. Nevyužité betónové
kvetináče vo vnútrobloku na Ulici
Ľ. Fullu už na jar sfarbia do fialova
popínavé wistérie.
-mš-; Foto: MiÚ
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Vo vnútrobloku
na Fadruszovej
pribudli tri
okrasné hrušky
a tri lipy

V parku na
Kempelenovej
pribudlo šesť
líp

V hornej časti
parku medzi
Majerníkovou
a Pribišovou
vysadili dva
jasene, dve lipy
a dve okrasné
jarabiny

V parku
Kaskády
nahradili
vyschnuté
agáty štyrmi
novými
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Karlova Ves zmapovala zeleň
na svojom území

S

tromy, osobitne v mestách,
majú kľúčový význam pre
kvalitu života obyvateľov.
Zlepšujú mikroklímu, znižujú letné
horúčavy, zachytávajú prach a škod
liviny, zmierňujú vietor, poskytujú
útočisko živočíchom a podporujú
rozmanitosť rastlinných druhov.
Viaceré výskumy potvrdili, že ak
je napríklad veľký strom dobre záso
bený vodou, odparí za deň až 400
litrov vody. Nielenže tým vyrovnáva
teplotné výkyvy, ale aj prirodzene
dopĺňa vlhkosť vzduchu, ktorá je
v mestskom prostredí až o tretinu
nižšia ako vo voľnej krajine. Stro
my a zelené plochy tiež zachytávajú
zrážkovú vodu, ktorá inak bez úžitku
odteká do kanalizácií, čím sa pred
chádza vzniku povodní.
O stromy vo verejnej zeleni sa stará
samospráva. Ako správca zelene
a drevín (ale zároveň aj ako orgán
ochrany prírody) musí mať v prvom
rade dobrý prehľad o ich aktuálnom
stave – počte, umiestnení, zdravot
nom stave a pod.
Karlova Ves aj preto počas tohto
roka zmapovala súčasný výskyt
drevín na svojom území. Bol
posúdený ich zdravotný stav, poško
denie, ale aj ďalšie charakteristiky
z ekologického, krajinotvorného a es

tetického hľadiska.
Vo verejnej zeleni na území Kar
lovej Vsi sú najviac zastúpené javory
- javor mliečny, javor horský, lipy lipa malolistá a veľkolistá, brezy, ale
aj jasene - jaseň štíhly, mannový,
pensylvánsky či borovice – lesná,
borovica čierna, agát biely a ďalšie.
Medzi zaujímavé cudzokrajné drevi
ny môžeme zaradiť kryptomeriu ja
ponskú či albíziu.
V Karlovej Vsi sa často vysky
tujú aj invázne (nepôvodné) drevi
ny – javorovce a pajasany. Tie treba
v súlade s platnými právnymi pred
pismi z verejnej zelene odstrániť. In
vázne druhy majú svoj domov v Ázii
alebo Severnej Amerike a predstavujú
nebezpečenstvo pre naše „pôvodné“
dreviny a na ne naviazané ostatné
živočíšne druhy. Invázne druhy sa
totiž voľne šíria a dobre sa im darí
na úkor pôvodných druhov, ktoré
vytláčajú.
Mestská časť zmapovala aj dreviny
v areáloch miestnych škôl a škôlok,
ale aj ovocné stromy. Z ovocných
stromov sa v Karlovej Vsi nachádza
jú najmä orech kráľovský, slivka
guľatoplodá, ale aj čerešne, hrušky či
jablone. Nájdu sa tu dokonca aj gašta
ny, mandle, dule či rodiace figy.
Územný výskyt drevín je spra

Jedným z najčastejšie zastúpených stromov v Karlovej Vsi je javor mliečny
covaný v GIS (geografickom infor
mačnom systéme) v digitálnej vrstve
a bude prístupný verejnosti v naj
bližšom čase. Inventarizácia drevín
je jedným z dôležitých podkladov pre

spracovanie Akčného plánu zelenej
infraštruktúry, ktorý sa pripravuje
v rámci projektu PERFECT.
Zuzana Hudeková; Foto: internet

V Líščom údolí pribudnú
na jar veľké nádoby na odpad

Z

ačiatkom
budúcoročnej
jari pribudnú v Parku SNP
v Líščom údolí robustné nádoby na odpad. Zabezpečí
ich miestny úrad. Zamestnanci Verejnoprospešných služieb
Karlova Ves ich budú pravidelne
vyprázdňovať. V teplých mesiacoch
bude na dodržiavanie poriadku
v parku dozerať miestnym úradom
oprávnený správca, ktorý bude
môcť v prípade potreby požiadať
o súčinnosť mestskú políciu.
Veľký dôraz sa bude klásť na zákaz
vytvárania ohnísk mimo oficiálne
vytvorených. Tie predstavujú veľké
riziko vzniku lesných požiarov, ktoré
by vzhľadom na čoraz suchšie letá
mohli mať katastrofálne dôsledky.

Zamestnanci miestneho úradu budú
pravidelne kontrolovať ohniská a tie
nepovolené likvidovať. Miestny úrad
ďalej zriadi mechanizmus oficiál
neho rezervovania ohnísk a altánku
v parku. Ten, kto si ohnisko rezer
vuje, bude mať súčasne k dispozícii
kľúč k toaletám v parku. Cieľom tohto
opatrenia je získať prehľad o identite
rezervujúceho a vytvoriť tak určitý
tlak na dodržiavanie poriadku. No
a napokon na ceste vedúcej parkom
bude vyznačená cyklotrasa, aby sa
znížilo riziko kolízií cyklistov s ostat
nými návštevníkmi parku.
„V teplých mesiacoch, hlavne na
jar a jeseň, v menšej miere aj počas
letných prázdnin piknikuje alebo
inak oslavuje v parku čoraz viac ľudí.

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Líščie údolie je miestom častých priateľských opekačiek
Horieva tam veľa ohňov (aj mimo
upravených ohnísk), na ďalší deň bývajú lúky v parku a okolitý les zaplavené
odpadom,“ vysvetľujú zástupcovia
iniciatívy občanov Iveta Betušová
a Peter Prónay.
Záujemcovia o pozíciu správca

parku sa môžu ozvať na telefónnom
čísle 0903 534 010 alebo 0903 725
459. Za sezónnu prácu bude správca
parku dostávať odmenu od miestneho
úradu.
-mš-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Karloveské Vianoce
aj s rozprávkou

Podporujeme najlepšie
začínajúce kapely

K

V

Vianociam patria rozprávky, koledy, darčeky
i kapustnica. Všetky tieto ingrediencie si vychutnáme aj
17. decembra v programe Karloveských Vianoc. Detské oči prídu
od 10.00 h do Karloveského centra
kultúry (KCK) rozžiariť obľúbené
postavičky
leňochoda
Sida
a veveričiaka Scratcha z obľúbenej
rozprávky Doba ľadová, ktorí spolu
s kamarátmi polárnym medveďom
a sobom Rudolfom rozpovedia
vianočný príbeh. Interaktívne dobrodružstvo zabaví celú rodinu. Na
všetky dobré deti bude čakať sladká
odmena. Treba ich však prihlásiť
na vianoce@karlovaves.sk.
Šikovné ruky sa zídu všetkým,
ktorí si prídu vyrobiť svoje vlastné
vianočné ozdoby do vianočných diel
ní v čase od 10.00 do 17.00 h. Ak
ešte nemáte darčeky pre celú rodinu,

možno nájdete inšpiráciu pri návšteve
knižnej burzy Karloveskej knižnice
v KCK. Vianoce bez vinšov a ko
lied by ani neboli Vianocami. Šťastné
a veselé prídu všetkým návštevníkom
popriať folkloristi zo súboru Čečin
ka. S vianočnými koledami do Kar
loveského centra kultúry zavítajú aj
koledníci zo štátneho konzervatória.
Predvianočný program zakončí kon
certom hudobníčka Katarína Má
liková s ansámblom. Návštevníkom
predstavia svoje aranžmány ľudových
piesní v spojení so súčasnou hudbou,
artpopom a svetovou hudbou.
Kto počas dňa vyhladne, bude si
môcť pochutnať na vianočných do
brotách v stánkoch s občerstvením.
Chýbať nebude ani tradičná vianočná
kapustnica pre každého návštevníka.
Vstup na Karloveské Vianoce bude
voľný.
-zč-

íťazom tretieho ročníka
súťaže mladých začínajúcich lokálnych kapiel
Garage Band Contest sa v sobotu
11. novembra stala kapela Decilitr
Rumu. Na 2. mieste sa umiestnili
Rebelent a na treťom The Gang SK.
O poradí rozhodli svojimi hlasmi
diváci, ktorí v sobotu večer zavítali
do karloveského Kamel klubu.
Vo finále sa zúčastnilo šesť ka
piel, ktoré v internetovom hlasovaní
podporilo najviac fanúšikov. Víťaz
bol odmenený odmenou vo výške
900 eur, druhá cena mala hodnotu
600 eur a tretia 300 eur. Amatérske

garážové kapely mali okrem toho
skvelú príležitosť prezentovať sa pred
publikom.
Spoluorganizátormi súťaže je
občianske združenie Činuba - čin
nosti umeleckej Bratislavy a oddele
nie kultúry miestneho úradu. Ako
povedala vedúca oddelenia Adriána
Majka, snažia sa aj takto podporovať
a motivovať mladé talenty k vlastnej
autorskej tvorbe.
Tento ročník súťaže v rámci svojej
grantovej schémy finančne podporil
Bratislavský samosprávny kraj.
-red-; Foto: Facebook Činuba
Decilitr Rumu

Rebelent

The Gang SK

www.karlovaves.sk
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Vyhoreli kontajnery
na separovaný odpad
Odpadové nádoby na separovanie papiera a plastov v zbernom hniezde v lo
kalite Púpavová niekto podpálil. Nádoby v minulosti už horeli. Tak ako vtedy,
aj tentoraz Karlova Ves zničené kontajnery nechala vymeniť. Výmena nádob na
separovaný zber odpadu mestskú časť vyšla na 400 eur.
Zberné hniezdo na separovaný odpad Karlova Ves zriadila pred rokom pre
obyvateľov z rodinných domov zo spádovej oblasti ulíc Kuklovská, Púpavová
a Šaštínska. Nachádza sa pri vstupe do areálu ZŠ Karloveská 61.
-zč-

Karlovešťania sa môžu
pred Vianocami zbaviť
objemného odpadu
Karlovešťania sa v priebehu decembra môžu zbaviť v rámci predvianočného
upratovania vecí, ktoré nie je možné vyhodiť do bežného kontajnera.
Každoročne pristavuje miestny úrad v tomto období veľkokapacitné kontajnery
(VKK) podľa zhusteného harmonogramu.
Od 6. do 21. decembra bude možné každý pracovný deň okrem piatka
nájsť na rôznych miestach Karlovej Vsi štyri takéto VKK. Tie budú k dispozícii
na jednom mieste počas 24 hodín. Harmonogram pristavenia VKK nájdete
v priloženej tabuľke.					
-red-

Zberná nádoba
na elektroodpad je už aj
Vianočné upratovanie 2017
v Centre služieb občanom
6. 12. 2017

Staré batérie či drobný elektrood
pad z domácnosti môžu obyvate
lia odovzdať už na dvoch miestach
v rámci úradu. Na ekologické usklad
nenie takéhoto odpadu slúžia nádoby
pri vstupe do budovy miestneho úradu
a v Centre služieb občanom. V pra
covných dňoch tu môžu ľudia vyhodiť
vyradené telefóny a ich príslušenstvo,
elektronické hračky, herné konzo
ly, prehrávače, rekordéry, ovládače,
počítačové príslušenstvo, nabíjačky,
adaptéry, nepotrebné fotoaparáty

či videokamery. Do takýchto zber
ných nádob patria napríklad aj vyra
dené holiace strojčeky, batérie, fény,
žehličky, ponorné mixéry, kulmy,
hriankovače, elektrické aj náramkové
hodinky či ďalší drobný elektrood
pad. Naopak nepatria sem osvetľova
cie zariadenia, žiarivky ani výbojky.
Zberné nádoby vyprázdňuje poverená
firma podľa potreby a vyradený drob
ný elektroodpad putuje na ekologickú
recykláciu.
-zč-; Foto: MiÚ
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H. Meličkovej 43
Veternicová 24
Púpavová 25 – parkovisko
Sološnícka ulica – oproti 28
Tománkova 2 – pri stojisku
Gabčíkova 8
Karloveská 25 – parkovisko
Lackova – pod 3
Brodská 6
Kuklovská 31 – 33, vnútroblok oproti garážam
Beniakova 5 – parkovisko zozadu
Veternicová 16
Hlaváčiková 4 – garážový dom
Staré grunty 192
Ľ. Fullu 3
Nad lúčkami 43 - zeleň nad parkovacími miestami
Dlhé diely III – Komonicová
Kempelenova – parkovisko
Nad lúčkami 27 – roh Ferdiša Kostku
Matejkova 14
Roh Púpavová – Pernecká
Majerníkova 34
Beniakova 34
Staré grunty 52/A - areál kynológie MsP
Karloveská 30
Sološnícka 10 – elipsa
J. Stanislava 55 – zozadu
Kuklovská, oproti 58
Janotova 2 – parkovisko
Roh Dlhé diely III – Nad ostrovom
Segnerova 5 - garáže
Devínska cesta – vedľa garáží
Púpavová 2 - roh chodníka
J. Stanislava 8
Pribišova 6 – garážový dom
Líščie údolie – vedľa rodinného domu 182
– trávnik pri rampe
Ľudovíta Fullu 9 - výklenok pred vchodom
od hlavnej cesty
Roh Suchohradská – Silvánska
Jamnického 8
Karloveská 55 – 57, vnútroblok na asfaltovej ploche
www.karlovaves.sk
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Z policajného
zápisníka
október - november 2017

RIADKOVÁ INZERCIA
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• Neznámy páchateľ v čase od 8.00 h dňa 19. 10. do 3.50 h dňa 20.
10. v Bratislave na Levárskej ulici vytlačil plastové okno do kočikárne
obytného domu a potom z miestnosti odcudzil čierny kufor, v ktorom

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 telefonickom dohovore (0903 476 235), www.prestieranie.sk.
Novootvorená ZUBNÁ AMBULANCIA prijíma nových pacientov. Tel.:
0905 662 407, Stromová 16, Kramáre.

mikrofón zn. Shure, dva mikrofóny neznámej značky, strieborný kufor

DOUČÍM kvalitne AJ a matematiku. Mám dlhoročné skúsenosti. Andrea.
Tel.: 0911 543 158.

so zvukovou technikou neznámej značky, čím spôsobil poškodenému

VODOINŠTALATÉR, 40 rokov prax. Tel.: 0908 178 851.

35-ročnému mužovi škodu v zatiaľ nezistenej výške.

PREDÁM čierny pánsky oblek značky Blažek, veľkosť 106, nohavice pás 92
cm, dĺžka 116 cm, vhodný na stužkovú, promócie, svadbu, takmer nenosený.
Cena 170 eur, alebo dohodou. Kontakt: 0905 204 911.

sa nachádzal mixážny pult zn. Soundcraft EPM 8, mikrofón zn. AKG,

• Neznámy páchateľ v čase od 21.00 h dňa 28. 10. do 7.30 h dňa 29. 10.
v Bratislave na Karloveskej ulici poškodil sklenenú výplň na ľavých pred
ných dverách na tam zaparkovanom motorovom vozidle zn. Fiat Dob
lo, potom z neho odcudzil prístroj na detektor plynu zn. Rothenberger,
zváracie zariadenie zn. Dytron, dva malé hasáky zn. Knipex, dva stredné
hasáky zn. Knipex, pracovnú tašku s náradím, tlakovú čističku odpadu
zn. Rothenberger, čím spôsobil poškodenej spoločnosti škodu vo výške
1280 .
• Neznámy páchateľ v čase od 18.00 h dňa 29. 10. do 7.10 h dňa 30. 10.
v Bratislave na Ulici Jána Stanislava odcudzil tam zaparkované a riadne
uzamknuté motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, čím spôsobil poško
denej spoločnosti škodu krádežou vo výške 8000 . Po odcudzenom mo
torovom vozidle bolo vyhlásené pátranie.
• Neznámy páchateľ v čase od 11.00 h dňa 4. 11. do 13.00 h dňa 5. 11.
v Bratislave na ulici Staré grunty odcudzil voľne odložený bicykel zn.
CTM, čím spôsobil poškodenej 32-ročnej žene škodu vo výške 250 .

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. Tel.: 0903 794
697.
Prijmeme predavačku do bufetu v Mlynskej doline. Prac. čas: Po - Pia,
8.00 – 16.00, TPP alebo brigáda. Tel.: 0905 745 587.
Školská jedáleň Spojenej školy internátnej, Svrčia 6, 842 11 Bratislava-Kar
lova Ves, hľadá hlavného kuchára/-ku, vyučený/-á v odbore, nástup ihneď.
Bližšie informácie poskytne vedúca jedálne na tel. č.: 0905 354 936,
alebo e-mailom na bozena.janeckova@bee.sk.
Školská jedáleň Spojenej školy internátnej, Svrčia 6, 842 11 Bratislava-Kar
lova Ves, hľadá kuchára/-ku vyučený/-á alebo zaučený/-á v odbore, nástup
ihneď.
Bližšie informácie poskytne vedúca jedálne na tel. č.: 0905 354 936,
alebo e-mailom na bozena.janeckova@bee.sk.
Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, Lipského 13, Bratisla
va-Dúbravka prijme vyučenú kuchárku alebo pomocnú kuchárku. Kon
takt: Elena Orthová, orthova@dsspkm.sk, Tel.: 0903 175 012.

• Neznámy páchateľ v čase od 12.00 h dňa 10. 11. do 20.00 h dňa 12. 11.
v Bratislave na Ulici Hany Meličkovej odcudzil tam zaparkované a riadne
uzamknuté motorové vozidlo zn. Škoda Fabia, čím spôsobil poškodenému
28-ročnému mužovi škodu krádežou vo výške 12 000 . Po odcudzenom
motorovom vozidle bolo vyhlásené pátranie.
• Neznámy páchateľ v čase o 17.00 h dňa 13. 11. v Bratislave v Mlyn
skej doline na parkovisku pred predajňou odcudzil z neuzamknutého mo
torového vozidla zn. Ford Fiesta kabelku, v ktorej sa nachádzali osobné
doklady, mobilný telefón neznámej značky, kľúče, tri platobné karty a fi
nančnú hotovosť vo výške 50 , čím spôsobil poškodenej 62-ročnej žene
škodu v zatiaľ nezistenej výške.
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LISTÁREŇ
Obyvateľ z Púpavovej ul.
Bez varovania sme videli, ako nám sadia dva nové stromy na jedinom kúsku
voľného priestoru, čo nám v budúcnosti zastrie aj ten zvyšok slnka. Tie stromy
budú čiastočne prekážať aj sánkujúcim sa deťom.
Odpoveď z oddelenia životného prostredia:
Mestská časť je správcom zelene na svojom území. Zo zákona o ochrane
prírody a krajiny a zo štatútu hlavného mesta je povinná vykonávať údržbu a
výsadbu zelene na svojom území. Na to má odborne spôsobilých a vysokoškolsky
vzdelaných pracovníkov, ktorí vyberali umiestnenie stromov vzhľadom na
veľkosť stromov v dospelosti. Zohľadňovali pri tom, aby stromy boli dostatočne
vzdialené od domu, okien a balkónov domu, ako aj aby nezabránili deťom
v zimnom sánkovaní. Zvolené stromy sú štíhle kultivary jarabín – je to strom
s riedkou korunou, nebude príliš vysoký, ani hustý, oba stromy sú zasadené
viac ako 7 metrov od domu a Vami spomínané problémy s týmito stromami
v žiadnom prípade nenastanú.

Karlova Ves je aj na Facebooku
Aktuálne dianie v mestskej časti Bratislava–Karlova Ves
môžete sledovať aj na oficiálnom profile. Dozviete sa o novinkách
v Karlovej Vsi, informácie o aktuálnych opravách a rekonštruk
ciách, nechýba ani program kultúrnych akcií či fotografie
z našich podujatí.
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Karlovešťania môžu
športovať aj na novej
lavičke

V

areáli Základnej školy Ale
xandra Dubčeka pribudol
prvok na precvičenie hornej
časti tela. Nová lavička na posilňovanie je vyrobená z kovových profilov, ktoré sú ošetrené zinkovaním.
Bude slúžiť obyvateľom minimálne
15 rokov.
O novinku sa postaral Karloveský
športový klub v spolupráci s mest
skou časťou Karlova Ves a úradom
Bratislavského kraja. Posilňovací pr

Vianočný beh

N

vok je umiestnený pri novom ihrisku,
ktoré tento rok vybudovalo združenie
rodičov a zástupcov žiakov.
Progres vo výstavbe novej obecnej
lodenice viedol Karloveský športový
klub aj k zakúpeniu prvých kusov
vodáckeho športového náradia, ktoré
bude slúžiť verejnosti. Medzi prvými
boli plavidlo pre sedem osôb, veslá,
vesty a iné pomôcky pre najmenších
vodákov.
-bh-; Foto: KŠK

Nová lavička by mala slúžiť obyvateľom minimálne 15 rokov

ajkrajšie obdobie v roku
je neodmysliteľne spojené
s prípravami. Predvianočný
ošiaľ vysáva energiu a takisto čas,
ktorého nedostatok potom ukrajuje tréningové kilometre. Pre tých
šikovných, ktorí si nenechajú všetko na poslednú chvíľu, pripravuje
Sansport Bratislavský vianočný
beh.
Vianočné predpoludnie v tenis
kách štartuje 24. 12. o 10.00 h
z Karloveského ramena. Na desaťki

lometrovej trati sa v približne rovna
kom pomere vystrieda asfalt s lesným
povrchom. Organizátori pripravili
kategóriu aj pre bežcov so psami, a to
so štartom o 9.50 h. Okrem dobrého
pocitu vás v cieli bude čakať malé
občerstvenie. Registrovať sa môžete
na adrese www.sansport.sk do 22. 12.
Prvých 100 účastníkov, ktorí si prídu
vyzdvihnúť štartové číslo a uhradia
štartovné, získa fľašu vína s etiketou
a logom behu.
-ab-; Foto:
Facebook, Bratislavský vianočný beh

Z Karloveského ramena sa pobeží na Sitinu a späť
Inzercia

Autobusová
doprava

Inzercia

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka
a Združenie rodičov pri ZUŠ
si Vás dovoľujú pozvať na predvianočné podujatia:

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

ŠUP SKLADBIČKY DO ČIŽMIČKY
Mikulášsky koncert žiakov
8. decembra 2017 o 17.30 h
v Koncertnej sieni Dvorana VŠMU.
Vstupné dobrovoľné

VINŠUJEME VÁM ...

tradičné predstavenie vianočných zvykov
a vinšov folklórnych súborov Čečinka a Čečina
8. a 9. decembra 2017 o 18.00 h v DK Dúbravka.

0905 540 051 a 0940 634 171

Predaj lístkov v pokladni DK Dúbravka

17. decembra o 17.00 h
v Karloveskom centre kultúry na Molecovej

Predaj lístkov v pokladni Karloveského centra kultúry

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

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

VIANOCE SA BLÍŽIA

adventný koncert žiakov hudobného odboru
11. decembra 2017 o 18.00 h
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
Vstupné dobrovoľné

TICHÉ KÚZLO ADVENTU

adventný koncert Komorného sláčikového orchestra Junior
a DSZ Margarétka a Kresánik
14. decembra 2017 o 17.00 h
v Kostole narodenia Panny Márie na Dlhých Dieloch.

www.karlovaves.sk
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december 2017 – január 2018

www.karlovaves.sk

Kultúra
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