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Hodový sprievod spojil Dúbravčanov

Hodový sprievod  bol tento rok  poriadne dlhý. Spojil organizácie, kluby, neziskovky, denné
centrá seniorov a iných aktívnych Dúbravčanov. Pochodovalo sa od Domu kultúry Dú-
bravka do starej časti  na Žatevnú. Ľudia kývali z okien. Program trval tento rok tri dni,
prebiehal na dvoch pódiach a pre každého ponúkol niečo.                        Foto: Erik Argaláš

Viac o hodoch na strane 14
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Lesné plochy nad Dúbravkou sa menia. Čo tam vzniká?

Bývalý hotel Alfonz čaká rekonštrukcia a prestavba. 
Foto: Lucia Marcinátová

Nepovoleným vstup zakázaný,
zákaz vstupu na stavenisko, sú-
kromný pozemok, prosím nevstu-
pujte. Nápisy a závora. To všetko
zastaví človeka na ceste nad Dú-
bravkou  pri budove zvanej hotel
Alfonz či „Saleziáni“. 
Zákazy nielen zastavia, ale aj
podnietia zvedavosť. Čo sa na po-
zemkoch s opustenými objektmi a
chátrajúcimi tenisovými kurtmi
deje? Čo sa tu bude stavať a pre
koho? Nezničí sa zelené územie
Dúbravky?
Tieto a podobné otázky sa vyná-
rajú pri prechádzkach lesom nad
futbalovým ihriskom či Plachého
ulicou.  Zisťujeme, že tu nerastie
žiadna bytovka, ani nový hotel, ale

zariadenie sociálnych služieb pre
seniorov. Otvoriť ho plánujú v roku
2018. Slúžiť by malo 147 senio-
rom. 
Nemení sa však len niekdajší „Al-
fonz“, ale aj plocha pod ním. 
Upravený trávnik, stromy, nový
plot, nové lampy. Nové využitie
zelenej lesnej plochy pod bývalým
hotelom Alfonz, neďaleko žltej tu-
ristickej značky nad futbalovým
ihriskom. 
Vzniká tu Borievka. Nie, nejde o
výsadbu okrasnej ihličnatej dre-
viny, ani názov pre výstavbu. Ale
meno cintorína pre zvieratá, pre-
dovšetkým pre psy a mačky.

Lucia Marcinátová
Viac na str 2,3

Zariadenie pre seniorov a aj cintorín pre zvieratá. Nové projekty
menia pozemky v lesnej časti nad Dúbravkou. Zaujímalo nás, či plá-
nom nezasiahnu príliš zeleň.
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Zanedbaný Alfonz prestavujú pre seniorov
K zariadeniu plánujú kyvadlovku, investor vraví o minimálnych zásahoch do okolia

Hotel Alfonz, Saleziáni, jedno
miesto, viacero názvov, meniacich
sa projektov, no nakoniec prázdne
opustené budovy. Komplex objek-
tov hore v Dúbravke pod Devínskou
Kobylou. 
Ticho a nevyužívané priestory má
zmeniť plán spoločnosti Griffin,
s.r.o. Areál chce premeniť na zaria-
denie pre seniorov. Fungovať by
malo v roku 2018. Prestavba sa už
začala. 
Spolu s ňou sa množia aj otázky a
podnety obyvateľov. Na podrob-
nosti sme sa preto opýtali Petra Za-
chariáša - projektového manažéra. 

Zariadenie sociálnych služieb 
a špecializované zariadenie
„Po niekoľkých rokoch projektových
a prípravných prác sa podarilo po-
hnúť so zanedbaným objektom v
Dúbravke pod Devínskou Kobylou,
Dúbravčanom známy ako niekdajší
hotel Alfonz,“ hovorí Zachariáš.
„Bola vypracovaná projektová a
ekonomická štúdia, výsledkom
čoho bolo rozhodnutie o prestavbe
uvedeného objektu na zariadenie
sociálnych služieb. Následne sa vy-
bavovalo financovanie celého pro-
jektu, ktoré pozostáva z kombinácie
privátnych zdrojov a bankového fi-
nancovania.“
Investorom projektu je spoločnosť
Griffin, s.r.o., ktorá kúpila bývalý
hotel Alfonz v roku 2015.
Niekdajší hotelový areál je roz-
siahly, tvoria ho tri ubytovacie bloky.
Po premene na zariadenie pre se-

niorov tu má podľa Zachariáša
nájsť miesto 147 klientov, počíta sa
aj s vytvorením asi 90 pracovných
miest najmä pre zdravotný a opa-
trovateľský personál, stravovacie a
sociálne služby, správu a admini-
stratívu.
„V našom zariadení budú poskyto-
vané najmä sociálne a opatrova-
teľské služby pre obyvateľov
zariadenia, a to ako pre aktívnych
seniorov, tak aj pre seniorov s vyš-
ším stupňom odkázanosti a taktiež
vybudujeme špecializované zaria-
denie. Súčasťou bude aj fyziotera-
pia a sociálna terapia obyvateľov
zariadenia,“ dodáva Zachariáš.

Občerstvenie aj pre turistov
Dobrou správou pre Dúbravku a ži-
votné prostredie je, že investor ne-
plánuje žiadnu zásadnú nadstavbu
komplexu, zachovať má veľkosť aj
podlažia.
„Mení sa len vnútorné vybavenie
izieb s ohľadom na dodržanie prí-
slušných noriem a predpisov,“ opi-
suje Zachariáš.  „Priľahlý objekt,
ktorý bude predstavovať časť pre
špecializované zariadenie, ako aj
obslužné priestory zostáva v pod-
state veľkosťou zachovaný, v časti
asi na polovici  pôdorysu bude nad-
stavené jedno podlažie a na zvyšku
strechy bude zelená terasa.“
V tejto časti plánuje investor vyčle-
niť časť jedálne ako bufet na
drobné občerstvenie pre návštevní-
kov, okoloidúcich, turistov. Pre širšie
spektrum ľudí,  firmy, záujemcov, by

mala slúžiť aj spoločenská sála,
ktorú chce investor zachovať a pre-
meniť na multifunkčnú. 
Pre atraktívne prírodné a pokojné
prostredie bude pravdepodobne o
zariadenie záujem, otázkou je, či
bude pre seniorov finančne do-
stupné. 
„Napriek tomu, že zariadenie je fi-
nancované z bankových a súkrom-
ných zdrojov, prevádzkovať ho
bude nezisková organizácia v
zmysle Zákona 448 z roku 2008 a
príslušných noviel, kde klienti môžu
poberať príspevky pri umiestnení
do tohto zariadenia,“ vysvetľuje Za-
chariáš. „Výsledkom toho bude aj
kombinované financovanie zo
strany klienta, a to vlastné zdroje -
dôchodok, prípadne spoluúčasť ro-
dinných príslušníkov a príspevky zo
strany štátu. Umiestnenie príbuz-
ného v takomto zariadení si bude
môcť dovoliť aj stredná pracujúca
trieda.“
O projekte už rokovala komisia
územného rozvoja, výstavby, do-
pravy a podnikateľských aktivít.
Zámer prijala pozitívne.

Kyvadlovka
Okrem stavebného ruchu v lokalite
trápi obyvateľov Dúbravky aj možné
zahustenie dopravy v lesnom pro-
stredí, zaťaženie oblasti autami. 
Investor plánuje riešiť dopravu kom-
bináciou vlastných prostriedkov a
účasťou na časovo obmedzenej ky-
vadlovej MHD v spolupráci s Do-
pravným podnikom Bratislava.
Komplex chcú podľa Zachariáša
zásobovať čiastočne vlastnou do-
pravou a čiastočne dodávateľskou
formou.
„Úprava okolia bude spočívať v zá-
hradných úpravách bezprostred-

ného okolia, ako aj v revitalizácii
malého amfiteátra. Inak plánujeme
minimalizáciu zásahov do okolitej
prírody,“ sľubuje investor.

Do prírody!
Žltá turistická značka, náučný chod-
ník, šliapnutie do pedálov či bežci v
tieni stromov. Okolie komplexu bu-
dovy, ktorý sa predstavuje na zaria-
denie pre seniorov je miestom
oddychu, relaxácie, vypnutia od
stresu. Míňajú sa tu bežci, cyklisti či
rodinky na prechádzkach, sem-tam
srnky i diviaky.  
Investor nového projektu pre senio-
rov hovorí o minimálnych zásahoch
do okolia, sľubuje skôr jeho úpravu,
zveľadenie, popiera zasiahnutie do
turistickej cesty. Chátrajúci komplex
v Dúbravke si vraj vybrali pre po-
kojné prírodné prostredie, blízkosť
mestskej časti, ktorá poskytuje
služby a infraštruktúru a aj vhodné
objekty pre zámer – zariadenie pre
seniorov.
„Sme presvedčení, že pre turistiku
bude zariadenie prínosom,“ myslí si
Zachariáš. „V neposlednom rade
bude súčasťou zariadenia aj mo-
derné rehabilitačné centrum pre ex-
terných klientov, hlavne tých z
Dúbravky. Samozrejme časť zaria-
denia bude oplotená z dôvodu za-
bezpečenia bezpečnosti klientov.
Tieto opatrenia sa však budú reali-
zovať výlučne na pozemkoch zaria-
denia. Do okolitej prírody
nemienime zasahovať, naopak bu-
deme sa snažiť v maximálne mož-
nej miere zachovať jej
autentickosť.“
Les, jeho obyvatelia, aj Dúbravča-
nia sa za dodržanie týchto slov ur-
čite poďakujú. 

Lucia Marcinátová

Z komplexu budov pod Devínskou Kobylou vzniká zariadenie pre se-
niorov. Otvoriť ho plánujú  v roku 2018, sľubujú aj bufet aj multi-
funkčnú miestnosť. Veľká nadstavba ani výruby nebudú.

Plány na premenu komplexu pod Devínskou Kobylou. 
VIZUALIZÁCIA ZARIADENIA PRE SENIOROV

Bývalý hotel Alfonz nefunguje už roky, postupne chátral. 
Foto: Lucia Marcinátová



Dúbravské noviny Téma čísla 3

Prvý cintorín pre zvieratá v Bratislave by mali otvoriť v Dúbravke
Vysoký železný plot s okrasnými pr-
vkami, lampa, upravená tráva,
zeleň, medzi ňou cestičky. Na prvý
pohľad park, záhrada.
Plocha za plotom v lesnom pro-
stredí neďaleko žltej značky a len
niekoľko metrov pod niekdajším ho-
telom Alfonz sa však mení na Bo-
rievku, cintorín pre zvieratá.
O tomto zámere a chýbajúcej
službe v hlavnom meste sa hovorí
už roky, no naozaj len hovorí.  Teraz
vyzerá, že od slov a zámerov príde
k činom.
Obce nie sú zo zákona povinné zria-
ďovať cintoríny pre zvieratá. Prvý v
Bratislave plánuje spoločnosť Icona
otvoriť v Dúbravke pred zimou v
tomto roku. 

Odhad? November
„Celý proces povoľovaní trval asi tri
roky,“ hovorí za spoločnosť Icona
Stanislav Vlkovič.  „Aktuálne riešime
ešte povolenia na prevádzku.“
Vlkovič odhaduje otvorenie cintorína
na november tohto roku. Dodáva
však, že pre procesy a postupy je to
len časový odhad.
Cintorín Borievka by mal mať kapa-
citu asi 6-tisíc hrobových miest a
miesta by sa mali prenajímať na päť
rokov. Cena nie je presne daná,  za
prvých päť rokov by sa mala pohy-
bovať okolo 250 eur, potom v prí-
pade záujmu sa dá prenájom miesta
predĺžiť a suma bude nižšia. Závi-
sieť bude podľa Vlkoviča od veľkosti
pochovaného zvieraťa a služieb,

ktoré si zákazník objedná.
Cintorín by mal zabezpečovať  pre-
nájom hrobového miesta, odvoz
uhynutého zvieratka od veterinára
alebo z domu, úpravu a starostlivosť
o hrobové miesto, vykonanie smú-
točného obradu a zabezpečenie ná-
hrobného kameňa. Pochovávať sa
tu majú všetky spoločenské zvie-
ratá, predovšetkým psy a mačky.

Šútovce, Lučenec
Borievka by mala pochovávať spo-
ločenské zvieratá najmä z Bratislavy
a okolia. Dnes obyvatelia pochová-
vajú zvieratá nelegálne, často v le-
soch, na lúkach, záhradách.
Známejšia medzi psíčkarmi je loka-
lita  v Petržalke medzi Malým a Veľ-
kým Draždiakom,  kde možno medzi

stromami vidieť viacero  hrobčekov
z kameňov. Na Slovensku funguje
oficiálny zvierací cintorín Kamienok
v Šútovciach v okrese Prievidza ne-
ďaleko Bojníc. Otvorili ho v roku
2007.  V roku 2014 pribudol aj zvie-
rací cintorín v Lučenci. Povoleným
zvieracím pohrebiskom je aj krema-
tórium v priestoroch bývalého druž-
stva v Jablonovom asi tridsať
kilometrov od Bratislavy.
O vytvorenie zvieracieho cintorína v
Bratislave sa už viac než desať
rokov snaží humoristka Eňa Vacva-
lová. S projektom v Dúbravke, podľa
Vlkoviča, úzko  spolupracuje. Jej
niekoľkoročná snaha sa tak možno
už o niekoľko týždňov či mesiacov
stane realitou.  

Lucia Marcinátová

Brána ešte nefungujúceho cintorínu pre zvieratá. 
Foto: Lucia Marcinátová

Cintorín Borievka dnes, vyzerá ako upravený lesopark.
Foto: Lucia Marcinátová

Borievka má pochovávať všetky spoločenské zvieratá, predovšetkým
psy a mačky. Fungovať by mohla už pred touto zimou.

DOBRÁ
OBČIANSKA 
VYBAVENOSŤ

DOBRÁ
CENA

DOBRÁ
LOKALITA

0905 444 044
mamapapa.sk

POZRI SA 
NA NAŠE NOVÉ 

BÝVANIE

WOW!
VIRTUÁLNA

REALITA
KONTAKTUJ PREDAJCU A PRÍĎ SA POZRIEŤ AKO MÔŽE VYZERAŤ TVOJE NOVÉ BÝVANIE!
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Ako pomôcť doprave? Možno zlepšiť tú verejnú
Mestská časť Bratislava Dú-
bravka sa podobne ako vlani za-
pája do podujatí Európskeho
týždňa mobility. Okrem súťaže
pre deti, chce otvoriť aj debatu
s obyvateľmi o verejnej do-
prave.

Oddelenie športu, kultúry a projek-
tových činností miestneho úradu
Dúbravka v spolupráci s Dúbrav-
skými novinami vyhlasujú pri príle-
žitosti Európskeho týždňa mobility
súťaž: Dúbravský dopravný
prostriedok
Súťaž prebieha v dvoch kategó-
riách a v dvoch podobách – výtvar-
nej a literárnej.

1. Výtvarná súťaž s názvom Môj
dúbravský dopravný prostriedok -
Materské školy a prvý stupeň zá-
kladných škôl 
Technika: plošná kresba, maľba,
perokresba, kombinovaná tech-
nika, koláž, frotáž a podobne (roz-
mer A4, A3 alebo A2)

2. Literárno-mediálna súťaž pod
názvom Vylepšíme verejnú do-
pravu v Dúbravke pre druhý stu-
peň základných škôl. Navrhnúť
riešenie verejnej dopravy v Dú-
bravke. 

Žáner: poviedka, úvaha, báseň,
krátke video, návrhy.
Cieľ: Úlohou detí je navrhnúť, vy-
myslieť a kreatívne podať verejný
dopravný prostriedok, ktorým by
sa ľudia prepravovali radi z Dú-
bravky do centra mesta. Bratislava
musí totiž zatraktívniť verejnú do-
pravu MHD, aby ľudia do nej pre-
stúpili z áut a na cestách
nevznikali zápchy. 
Pomôcť pri tejto neľahkej úlohe by
mohli naše deti. Deti sa tak zahrajú
na konštruktérov, vynálezcov a aj
dizajnérov, a to v dvoch rovinách.

Uzávierka súťaže: 30. október
2016
Školské práce treba posielať na
adresu:  Štefan Maceják,  Miestny
úrad Žatevná 2 s označením súťaž
alebo doniesť osobne na vrátnicu
v budove úradu. Literárne práce je
vhodné dodať elektronicky, posie-
lať mailom na: 
macejak@dubravka.sk
Zúčastnené práce budú ohodno-
tené, najlepšie ocenené a všetky
vystavené na spoločnej výstave.

Lucia Marcinátová

Na trati pribudli po modernizácii semafory.  
Foto: Lucia Marcinátová

Trhová ulica za domom kultúry je obnovená

Zbierame podnety
k verejnej doprave

Prečo premávajú oba auto-
busy do centra hlavného
mesta po takmer rovnakej
trase? Prečo nezachádza
do hornej časti Dúbravky
viac spojov? Prečo nejazdí
autobus na Kramáre? Ako
zrýchliť cestovanie MHD v
Dúbravke? Čo s dopravou
na Harmincovej ulici?

Trápia vás Dúbravčania po-
dobné otázky? Chcete zlepšiť a
pokúsiť sa zmeniť MHD v našej
mestskej časti? Máte návrhy,

nápady, podnety? Nenechajte si
ich pre seba...

Napíšte, čo vás v súvislosti s
MHD v Dúbravke najviac trápi,

čo by ste zmenili, zlepšili.
Mestská časť chce v rámci Eu-
rópskeho týždňa mobility spísať
a vyhodnotiť s odborníkmi pod-
nety obyvateľov. Ďakujeme za

vaše názory.

Podnety posielajte do konca
septembra s označením – 

verejná doprava na 
tlacove@dubravka.sk 

moravkova@dubravka.sk

Európskemu týždňu mobility
(ETM) patrí na celom svete ter-
mín od 16. do 22. septembra.

Jeho cieľom je motivovať mestá
a samosprávy k podpore alter-
natívnych spôsobov dopravy v
meste a investovaní do novej
nevyhnutnej podpornej infra-

štruktúry. 

Bezplatná právna 
poradňa
v októbri:

5. a 19. októbra 
od 14:00 - 17:00 

v budove miestneho
úradu na Žatevnej ul. 2. 

Neprehliadnite!
Opatrovateľská služba v

domácnosti
a dovoz obedov:
0905 733 730 

v pracovných dňoch 
od 7.30 - 17.00 h.

Trhová ulica už má nový povrch.                                                                              Foto: Lucia Marcinátová

Vďaka dotácii od Bratislavského
samosprávneho kraja opravila Dú-
bravka Trhovú ulicu.

Mestská časť pokračuje v rekonštruk-
cii ciest vo svojej správe. Veľkou ob-
novou prešla Trhová ulica za Domom
kultúry Dúbravka.
Od pondelka 19. septembra tu bol ob-
medzený prejazd. Práce postupne
prebiehali na celej ulici.

„Trhovú ulicu sme vybrali,  lebo je po-
merne frekventovaná a premávka sa
tu zvýšila po modernizácii električko-
vej trate, kedy pribudli semafory na
Saratovskej ulici,“ hovorí starosta Dú-
bravky Martin Zaťovič.
Peniaze na obnovu poskytol Bratislav-
ský samosprávny kraj, ktorý preinve-
stuje v každej mestskej časti
Bratislavy na opravu ciest III. a IV.
triedy rovnakú sumu 60-tisíc eur.

Budúci rok plánuje mestská časť
opravu zničenej Hanulovej ulice, chce
tiež pokračovať v opravách dúbrav-
ských chodníkov.
S opravami a prácami sa začalo vlani,
mestská časť do obnovy ciest, chod-
níkov a parkovísk investovala viac než
100-tisíc eur.  Tento rok dala Dúbravka
dokopy okolo 150-tisíc eur na chod-
níky a cesty z rozpočtu mestskej časti. 

(lum)
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Prvé poprázdninové neformálne
stretnutie so starostom Martinom
Zaťovičom a jeho zástupcom Ľu-
bošom Krajčírom v teréne.
Témou bude tentoraz obnova
pešej zóny od AB Restaurant na
ulici M. Sch. Trnavského smerom
dole k Domu služieb.
Najskôr si prejdeme pešiu zónu,
bude sa debatovať o návrhoch, ví-
tané sú podnety obyvateľov, pripo-
mienky, kreatívne návrhy. Na
stretnutie príde aj architekt Milan
Beláček, autor cyklolávky, zná-
meho Cyklomostu slobody ponad

Moravu v Devínskej Novej Vsi. Ak-
tuálne pomáha skrášliť Dúbravku
na Oddelení územného rozvoja a
životného prostredia a navrhuje aj
cyklolávku medzi Dúbravkou a La-
mačom.
Vítaní sú obyvatelia z okolia, ak-
tívni Dúbravčania, neziskovky a
združenia, ktoré v našej mestskej
časti pôsobia.
V prípade dažďa prechádzku vy-
necháme a bude sa len debatovať
pod strechou AB Restaurantu. 

(lum)

Viac peňazí  na cesty, sociálnu ob-
lasť, životné prostredie i Dom kul-
túry Dúbravka.  Na septembrovom
zasadnutí miestneho zastupiteľstva
schválili miestni poslanci zmenu v
rozpočte.
„V tomto roku nám pribudlo jedno
kosenie a chceme sa viac starať o
zeleň,“ vysvetlil prednosta úradu
Rastislav Bagar navýšenie peňazí v
kapitole Životné prostredie.  Životné
prostredie dostalo navyše 40-tisíc
eur, pričom 20-tisíc šlo na kosenie a
údržbu verejnej zelene, ďalších 20-
tisíc na letné čistenie komunikácií,
parkovísk, chodníkov a smetných
košov.

O 70-tisíc navýšili  poslanci rozpočet
pre Dom kultúry Dúbravka. Pred-
nosta vysvetlil, že v kultúrnom dome
odhalili viaceré poruchy a havarijné
situácie.  „Bránili bezpečnému uží-
vaniu a roky neboli riešené,“ dodal.
Úrad menil parkety v tanečnej sále,
tepovali sa koberce, opravovalo sa
prepadávajúce sa pódium v červe-
nej sále.  „Dom kultúry výrazne ožil,
nové vedenie sa osvedčilo,“ konšta-
toval prednosta. „Vidíme to aj pri po-
hľade na výnosy.“  Viac teda získal
kultúrny dom aj na komerčných ak-
ciách a nájmoch, medzery tu však
podľa prednostu ešte sú.

Pomoc prostrediu aj ľuďom
Viac peňazí dala Dúbravka na so-
ciálne služby.  Mestská časť totiž

spustila tento rok projekt integrácie
s ľuďmi bez domova a organizáciou
Depaul, ktorá prevádzkuje nízkopra-
hovú nocľaháreň pre ľudí bez do-
mova na Ivanskej ceste.

Ľudia bez domova pomáhali počas
niekoľkých mesiacov pri skrášľovaní
životného prostredia v Dúbravke,
zbierali komunálny odpad, uprato-
vali, čistili obrubníky. Spolupráca
trvala do konca septembra.

Tanečníci pokračujú
Dúbravskí poslanci rokovali aj o náj-
moch pozemkov, garáží či priesto-
rov. Bez pripomienok schválili
nájom nebytových priestorov na ulici

Karola Adlera Športovému klubu
PKO Jagermajster Dúbravka.  Ta-
nečníci tu pôsobia už roky, končila
im však nájomná zmluva. Poslanci
schválili predĺženie nájmu na 10

rokov vo výške 35 eur za m2 za rok,
teda za 8 823,50 eur ročne .
Športový klub sa zároveň nájmom
zaviazal, že zrevitalizuje  priľahlé
detské ihrisko za 22 500 eur najne-
skôr od 31. augusta budúceho roku
a ihrisko bude aj riadne spravovať.
Súčasťou premeny priestranstva a
obnovy ihriska by malo byť aj od-
stránenie dnes nebezpečného a
chátrajúceho mostíka, ktorý je na
ihrisku. 
Obyvatelia z okolia často upozor-
ňujú na to, že dráha a priestranstvo
dnes neslúži deťom, ale skôr ako
úkryt pre mladých, obyvatelia i polí-
cia tu často riešia problémy s alko-
holom aj inými drogami.

Na záver rokovania hovorili poslanci
o obnove mediálnej komisie. Po-
slanci oživili jej fungovanie, novým
predsedom sa stal poslanec Vladi-
mír Straka.

Lucia Marcinátová

Chátrajúca dráha sa má búrať, menil sa rozpočet

Na slovíčko so starostom

Kompletný záznam z 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva náj-
dete na stránke Dúbravskej televízie.                   Foto: Ľubo Navrátil

Privítali sme Dúbravčanov 

Vítanie detí do života sa v Dúbravke stalo už milou tradíciou. V sep-
tembri sa 12 novým občanom Dúbravky starosta Martin Zaťovič pri-
hovoril básničkou a deti do života vítali aj zástupca starostu Ľuboš
Krajčír a poslanec Dušan Mikuláš. Deti z materskej školy Dambor-
ského v rámci kultúrneho programu zaspievali a zatancovali.
Drobné darčeky pre nových Dúbravčanov venovali firmy  YIT a DM
drogerie markt.                                                       Foto: Ľubo Navrátil

Na konci septembra zasadli dúbravskí poslanci. Medzi hlavné témy ro-
kovania patrili zmena rozpočtu či informácie o nájmoch.

Chátrajúca dráha na Ul. Karola Adlera sa bude búrať.  
Foto: Lucia Marcinátová

V utorok 27. septembra sa konalo 10. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

Témou bude obnova pešej zóny
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Ako a čo je streetwork? Pripravuje sa aj v Dúbravke
Občianske združenie Ichtys roz-
širuje svoje služby do nových
lokalít. Po ôsmich rokoch v De-
vínskej Novej Vsi, pribudne Dú-
bravka a Lamač.

Práca s deťmi a mládežou má roz-
ličné formy a spôsoby. Ten náš je
nízkoprahový, čo znamená maxi-
málne dostupný. Nečakáme, kým
si deti a mládež nájdu cestu k
nám, prípadne do našich priesto-
rov, ale aktívne ich vyhľadávame. 
Streetwork je aktívna práca v uli-
ciach a na verejných priestran-
stvách, všade tam, kde deti a
mládež trávia svoj voľný čas.
Vyzerá to asi takto: dvaja pracov-
níci z našej organizácie zoberú do
ruksakov potrebný materiál - lopty,
kriedy, lekárničku, letáky, farbičky,
papiere a všeličo iné a z kancelá-
rie združenia idú do ulíc mestskej
časti. Keď vidia skupinu detí, či
mladých, ktorí trávia čas bez do-
spelých a trávia ho pasívne (na-
príklad sedenie na lavičkách),
prídu k nim a začnú s nimi komu-
nikovať. Ak je potrebné, poskytnú
im službu, či pomoc (skvalitnenie
voľného času – šport a pod. alebo
dajú poradenstvo, či pomôžu s

kontaktom na odborníka). Ak nie,
každopádne nechajú na seba
kontakt, napríklad leták a idú
ďalej.

Mapovanie
Streetworku však predchádza prí-
prava. Tou je mapovanie terénu.
Má dve časti. Najskôr chodíme po
lokalitách a pozorujeme. Sledu-
jeme, kde a ako deti či mládež trá-
via voľný čas. Nekomunikujeme s
nimi. 
Pozorujeme aj, ako sú s nimi v
kontakte dospelí, alebo iné sku-
piny, či je medzi nimi nejaká inte-
rakcia a podobne. Špeciálne
hľadáme rizikové lokality, miesta,
ktoré sú oddelené, „zašité“ alebo
spojené s rizikom sociálno-patolo-
gických javov (herne, podniky niž-
šej cenovej). 
Prechádzame i ihriská, parky, či
dvory. Zapisujeme si stav a pozo-
rovanie, následne to spracúvame
a pripravujeme hypotézy do tzv.
zúčastneného mapovania.
To je druhá časť. Vtedy komuniku-
jeme s ľuďmi. Pýtame sa detí a
mladých, ako vnímajú priestor pre
seba v mestskej časti alebo či
vidia nejaké riziká pri trávení voľ-

ného času, aké majú problémy a
starosti, či oni sami alebo ich ka-
maráti. Podobne sa pýtame i do-
spelých. Chceme však ich názor
na deti a mladých. Všetko to po-
rovnávame s hypotézami a pozo-
rovaním. 

Kde sú rizikové lokality?
Momentálne prebieha mapovanie
terénu už v poslednej tretine. Z
doterajších výsledkov mapovania
vieme, že nedokážeme zabezpe-
čiť služby v celej Dúbravke. Bu-
deme mať len dvoch pracovníkov
a tí budú mať len 2 dni v týždni na
Dúbravku. Predbežne sme vyhod-
notili, že pozornosť si vyžadujú
najmä areály škôl, a to najmä So-
kolíkova, Adlerova, Pri kríži a Ne-
jedlého. Ako rizikové lokality
vidíme Dom služieb na Dambor-

ského, priestor za Bilíkovou, prie-
stor od Gallayovej po Nejedlého
(parčík na Fedákovej, „osmička“,
Saratov, podnik na zastávke pri
Saratove, bývalé El Paso). 
Ideálne by bolo, ak by sme služby
mohli realizovať v piatky a v so-
boty večer, ale žiaľ to nie je veľmi
reálne. Zatiaľ vieme, že streetwork
bude v popoludňajších hodinách
asi okolo 16-tej až 19-tej. V októbri
by sme chceli naše služby rozbeh-
núť naplno a cez komunitné akti-
vity o nich informovať aj verejnosť.
Projekt je financovaný z fondu Ho-
dina deťom. Ichtys úzko spolupra-
cuje s Centrom rodiny a
nízkoprahovým klubom Enter. 

Matej Nagy
riaditeľ NPDM Ichtys, 

miestny poslanec

Vyše päťdesiat záujemcov o pre-
hliadku privítala riaditeľka centra
Anna Ghannamová, ktorá    po-
skytla základné informácie o zaria-
dení a pozvala prítomných na guláš
a štrúdľu. Seniorov prišiel pozdraviť
aj starosta Dúbravky Martin Zaťovič
so svojím zástupcom Ľubošom
Krajčírom. Sľúbili, že dúbravská sa-

mospráva sa bude usilovať v rámci
svojich možností zariadeniu po-
môcť. Anna Ghannamová poďako-
vala metskej časti aj samo-
správnemu kraju za doterajšiu pod-
poru.
V súčasnosti je zariadenie plné, žije
v ňom 40 seniorov a 7 matiek v
núdzi.                                    (elen)

Deň otvorených dverí v Náruči 

Ľudia so zdravotným postihnutím
súťažili už siedmy rok na akcii pod
názvom Pestrý deň.
Už siedmykrát sa počas leta konal na
Partizánskej lúke deň súťaží s ná-
zvom Pestrý deň pre ľudí so zdravot-
ným postihnutím. Tradične nechýbali
ani dobrovoľníci z Mestských lesov v
Bratislave, z Červeného kríža či Dob-
rovoľní hasiči z Dúbravky. Podujatie
zorganizoval Domov sociálnych slu-
žieb Rozsutec v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Bratislavského samo-
správneho kraja. 
Ľudia s ťažkým zdravotným postihnu-
tím súťažili v športovo-poznávacích
disciplínach - spoznávanie drevín na
náučnom chodníku, hod granátom,
poskytovanie prvej pomoci, nacvičo-
vali striekanie  prúdu vody hasičskou
hadicou pomocou džberovky. Pri sú-
ťažiach im ochotne pomáhali mladí
hasiči na čele s veliteľom Dobrovoľ-
níckeho hasičského zboru, Dúbravka
Matejom Filípkom. 
Náučným chodníkom súťažiacich pre-
viedol Rudolf Ivičič z Mestských lesov

v Bratislave a z Červeného kríža sú-
ťažiacich učili umelé dýchanie Kveto-
slava Javorská a Simona  Žáčiková.
Pri nácviku orientácie  v teréne asis-
tovala Karola Martáková, pri hode gra-
nátom Kristína Mišíková. Víťazov
slávnostne dekoroval Juraj Marendiak
z Odboru sociálnych vecí BSK. 
Súťaží sa zúčastnili súťažné družstvá
ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím
z DSS a ZPS Rača, DSS a RS Rosa,
DSS Kampino, DSS a ZPB Merema,
DSS Báhoň, DSS Plavecké Podhra-
die, SČK Miletičova, DSSPKM a sa-
mozrejme, DSS Rozsutec. Touto
cestou ďakujem všetkým odovzda-
ným a pomáhajúcim kolegom z DSS
Rozsutec, ktorí Pestrý deň zorganizo-
vali. V neposlednom rade ďakujem
Dobrovoľnému hasičskému zboru Dú-
bravka, Mestskej časti Lamač, Mest-
ským lesom v Bratislave a SČK
Miletičova, vďaka ktorým sme mohli
Pestrý deň uskutočniť a už teraz sa
tešíme spolu s nimi na ďalší ročník. 

Magdaléna Miháliková, 
DSS Rozsutec

Dúbravskí hasiči ako dobrovoľníci 
pomohli tvoriť Pestrý deň

Záujemcov o prehliadku a informácie vítala riaditeľka Anna
Ghannamová.                                                      Foto: Ľubo Navrátil

Klienti si vyskúšali hasičskú techniku. Foto: DSS Rozsutec

Mottom Centra sociálnych služieb Náruč SENIOR&JUNIOR na Fedá-
kovej ulici je dať šancu na život a lásku, na dôstojné žitie aj dôstojné
dožitie. V polovici septembra sa v Náruči záchrany konal Deň otvore-
ných dverí. 
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Elektroodpad
Na stránke   www. dubravka.sk
v sekcii „Užitočné odkazy“ je
link k http://www.zberelektrood-
padu.sk/domov.html na službu
prevádzkovanú spoločnosťou
ENVIDOM, kde každý obyvateľ
Dúbravky, ktorý má záujem o
odvoz elektroodpadu, mimo
času kedy Mestská časť Brati-
slava – Dúbravka organizuje
zber elektroodpadu, vyplní jed-
noduchý formulár z pohodlia
domova a zamestnanci spoloč-
nosti ENVIDOM bezplatne po
odsúhlasení odpad odvezú a
odborne zlikvidujú.

Pneumatiky – spätný zber od-
padových pneumatík je bez-
platný distribútorom pneumatík
od jej držiteľa a bez podmienky
viazať spätný zber nákupom
novej pneumatiky alebo iného
tovaru. (distribútor pneumatík –
predajne, pneuservis)

SARATOVSKÁ 6A, BRATISLAVA
(pri velkej Bille, vedla drogerie 101)

www.facebook.com/vinotk.saratovska/
WWW.VINOTK.SK
Tel.: 0950 442 670

SLOVENSKÉ A MORAVSKÉ VÍNA

OTVORENÉ
PO - NE 9.00-21.00

30 DRUHOV SUDOVÉHO VÍNA

140 DRUHOV F AŠKOVÉHO VÍNA

SOMMELIÉRSKE POTREBY

POCHUTINY K VÍNU

Odvoz starých
spotrebičov počas

celého roka
Zavadzia vám v pivnici stará
práčka, chladnička či televízor?  
Objednajte si bezplatný a ekolo-
gický odvoz. 
Z každého vyzbieraného kilo-
gramu venujeme 5 centov na
podporu vybudovania výbehu
vlkov v bratislavskej ZOO.
Priebežné termíny a objednáv-
kový formulár na  www. zberelek-
troodpadu.sk.
Zbery sa organizujú celoročne.
Termíny zberov na stránke zbe-
relektroodpadu.sk dopĺňajú prie-
bežne.  Objednávanie na
jednotlivé termíny zberu sa uzat-
vára 2 dni pred konaním zberu.
Po uzavretí objednávok na daný
termín sa zverejní nový termín
zberu.

Jesenné upratovanie 2016
Veľkokapacitné kontajnery

1. Lokalita
Dátum: Deň Miesto pristavenia
19. 10. 2016 Streda Žatevná pri požiarnej zbrojnici
19. 10. 2016 Streda Koprivnická 11
19. 10. 2016 Streda Ožvoldíkova 4 - 6 - parkovisko
19. 10. 2016 Streda Homolova 6 - parkovisko
19. 10. 2016 Streda Nejedlého 39
19. 10. 2016 Streda Sekurisova 2 – Drobného (roh ulíc)
19. 10. 2016 Streda Kpt. J. Rašu 23 
19. 10. 2016 Streda Sch. Trnavského 22
19. 10. 2016 Streda Repašského 1 - parkovisko
19. 10. 2016 Streda Galbavého 2 - parkovisko
19. 10. 2016 Streda Bagarova 22
19. 10. 2016 Streda Tranovského 39 pri výmenníčke
19. 10. 2016 Streda Lipského 6 - parkovisko 
19. 10. 2016 Streda Bezekova – trafostanica (Bezekova 9 sme-   

rom na Hanulovu ul.)
19. 10. 2016 Streda Parkovisko Bullova 1 – Damborského 2
2. Lokalita
21. 10. 2016 Piatok Brižitská 24 pri Kaplnke Panny Márie
21. 10. 2016 Piatok Tranovského 12
21. 10. 2016 Piatok Agátova 5 - 7
21. 10. 2016 Piatok Saratovská 14
21. 10. 2016 Piatok Cabanova 23
21. 10. 2016 Piatok Ožvoldíkova 12 - parkovisko
21. 10. 2016 Piatok Bilíkova 14 
21. 10. 2016 Piatok Červeňákova 17 - parkovisko
21. 10. 2016 Piatok Bagarova pred budovou VÚB banky
21. 10. 2016 Piatok Landauova 8
21. 10. 2016 Piatok Vendelínska ul. a Tulipánova ul. – roh ulíc
21. 10. 2016 Piatok Švantnerova pred Reštaurácii Zlatá Lipa
21. 10. 2016 Piatok Hanulova 1-3
21. 10. 2016 Piatok Ľ. Zúbka 31 
21. 10. 2016 Piatok K Horanskej studni pri ihrisku
Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované dňa 19. 10. 2016 od 10:00 hod.
na miesta označené ako lokalita č. 1. Dňa 20. 10. 2016 poobede budú po-
stupne odvážané za účelom vyprázdnenia kontajnerov a opäť pristavené
prázdne kontajnery dňa 21. 10. 2016 na miesta označené ako lokalita č. 2.
Veľkokapacitné kontajnery sú určené pre zber veľkorozmerného komunálneho
odpadu, teda odpadu pochádzajúceho z domácnosti (dvere, poličky, postele,
matrace, stoly a pod.).



Kým sa ešte ukazujú lúče slnka, hoci aj tie jesenné, treba si vychutnať
krásu a farebnosť dúbravských záhradiek. V minulom čísle sme prvý-
krát ukázali predzáhrádky, ktoré nám padli do oka a skrášľujú našu
mestskú časť.  Teší nás, že ste nám sami poslali kvetinové ozdoby,

ktoré vám v našej Dúbravke padli do oka. Ďakujem vám a samozrejme
tvorcom týchto záhradiek.  Ak ste videli vy nejakú zaujímavú, alebo sami
predzáhradku tvoríte, nenechajte si to pre seba, fotky a informácie po-
sielajte na  tlacove@dubravka.sk
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S letom sme sa lúčili gulášom, hrou i vegetom

Predzáhradky aj na jeseň vyfarbujú Dúbravku

Farebná predzáhradka na Fedákovej. Foto: Eva Zemanová Trošku exotiky na ulici Martina Granca.                Foto: obyvateľka

Pozvanie na rozlúčku s letom prijal aj vicestarosta Ľuboš Krajčír,
nechýbal guláš. Foto: Zuzana Morávková

Veget KC Christiana trval tri dni, aktivity odštartovali novú sezónu.
Foto: Lucia Marcinátová

Seniori, mladí aj najmenší sa v Dú-
bravke lúčili s letom. Akcie pre-
behli v dennom centre seniorov aj
Rodinnom centre Macko.
Teploty takmer letné, lúče slnečné.
Počasie na začiatku septembra ani
nenasvedčovalo tomu, že leto odchá-
dza.  Napriek tomu sme sa s prázd-
ninovým obdobím lúčili. 
S Kultúrnym letom v Dúbravke samo-
zrejme kultúrne, a to koncertom v Dú-
bravskom amfiteátri v rockovom
duchu , na pódiu sa vymenili skupiny
The Minority- Green Day Tribute a
Jozef Kupec Band.
Aj seniori z Denného centra 1 v starej
Dúbravke zorganizovali rozlúčku s
letom. Pri vstupe vítali účastníkov po-
stavy zo slamy, vôňa gulášu a
usmiate tváre členov denného
centra. 
Po úvodnom pozdravení zúčastne-
ných prišiel čas na gratulácie. Blaho-

želalo sa k narodeninám, meninám a
v neposlednom rade k vyše šesťde-
siatročnému spolužitiu jedného man-
želského páru. Po týchto príjemných
povinnostiach sa podával guláš,  na-
sledovala káva, dezert a zábava

mohla začať. Spievalo sa, smialo,
rozprávalo. Výborná nálada  pretrvá-
vala aj vďaka výbornému počasiu až
do večera.
Počasie prialo aj na detských rozlúč-
kach s letom. Rodinné centrum

Macko pripravilo pre najmenších her-
ničky v záhrade. Po záhrade prebie-
hali viaceré aktivity -  dinosaurie
pexeso, priraďovanie farieb, maľova-
nie na rôzne spôsoby, prechod cez
prekážkovú dráhu, plazenie sa v tu-
neli, lovenie vo fazuľkách. Macko
týmto podujatím uzavrelo letné podu-
jatie v záhrade a začalo nový „škol-
ský rok“.
Novú sezónu štartovalo aj Komunitné
centrum Christiana, ktoré zorganizo-
valo začiatkom septembra v Parku
Družba  trojdňovú akciu Veget. Pro-
gram prebiehal v trošku prázdninovo-
olympijskom štýle. Hralo sa, súťažilo,
spoznávalo, zabávalo aj „vegetilo“.
Trojdňové podujatie komunitné cen-
trum uzavrelo v priestoroch na Baga-
rovej grilovačkou a opekačkou.
Počas školského roku sem pozýva
na rôzne podujatia a aktivity. 

(zm, lum)

Aktivity v RC Macko v Monte štýle. Foto: Lucia Marcinátová
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Prvákov pasovali aj vítali spevom či tancom 
V štyroch dúbravských školách
začalo školský rok takmer tristo
prváčikov.

V rukách rodičov kvety, deti plné
očakávaní, sem-tam obavy,
ostych, no aj úsmev, radosť, pobe-
hovanie, spev. Taký veselý a fa-
rebný bol prvý septembrový
školský deň.  Otvorenie sprevá-
dzal program, slávnostné ceremó-

nie na uvítanie, vyrobené darčeky
pre najmenších a na Základnej
škole Nejedlého a Beňovského aj
pasovanie prváčikov.
Aj vedenie mestskej časti prispelo,
pre veselší štart do nového škol-
ského roku dostali prváci farbičky
a pre bezpečnosť aj reflexnú
pásku, aby boli v uliciach lepšie vi-
diteľní. 
Starosta bol osobne vítať prváči-

kov na Základnej škole Nejedlého,
vicestarosta Ľuboš Krajčír navští-
vil školu na Sokolíkovej aj Beňov-
ského.
Dúbravka tento rok dokopy priví-
tala 297 prváčikov  v štyroch zá-

kladných školách, v ktorých je
mestská časť zriaďovateľom. Naj-
väčší záujem je už niekoľko rokov
o Základnú školu Pri kríži, stúpa
však aj záujem o Základnú školu
Nejedlého. 
Počas leta preto na tejto škole
prebiehala rekonštrukcia a úprava
priestorov. Základná škola Nejed-
lého dostala nové svetlá, rekon-
štruovali sa aj toalety a veľkou
prestavbou bolo aj zvyšovanie ka-
pacity školy o dve triedy.

Lucia Marcinátová

Prvý školský deň bolo na ZŠ Nejedlého veselo. 
Foto: Zuzana Morávková

Materská škola Ožvoldíkova v
tomto roku oslavuje. Za desaťro-
čia menila nielen svojich žiakov,
učiteľky, ale aj upravovala prie-
story, areál.

V živote ženy najkrajší vek, je zrelá,
stále krásna, plná vedomostí, skú-
seností, má znova čas  na seba a
svoje záujmy. Aj škola je rodu žen-
ského a od nepamäti v nej robia
samé ženy. Môžeme teda aj jej pri-
radiť tieto prívlastky? 
Za tých 40 rokov Materská škola
Ožvoldíkova zmenila svoju tvár,
hlavne vnútorných priestorov. Je ur-

čite krajšia, odetá do pestrých pas-
telových farieb, mení svoju výzdobu
podľa trendov ročných období,
presne ako žena, ktorá sa chce
páčiť. Za tie roky sa tu vystriedalo
množstvo  učiteliek, riaditeliek,
upratovačiek, kuchárok. To sú tie
schopné ženy, ktoré zachránili jej
vynovené priestory od potopy zo
strechy, od  zaplavenia z kanalizá-
cie, od zatečených stien z prasknu-
tých hadíc k toaletám. Všetkým
patrí veľká vďaka za roky odpraco-
vané s láskou k deťom. 
Menovať ich nebudeme, ale ak si
nájdete čas, príďte sa pozrieť do

haly, kde sa možno na fotkách
spoznáte. Uvidíte, ako čas menil
predstavy na estetiku, ako sa pod-
písal na prírode na dvore, alebo čo
ostalo nezmenené.
Čo sa ale nemení- sú deti. Aj keď
každý rok prichádzajú nové a ostá-
vajú tu 3 až 4 roky, scenár je po-
dobný. Najprv plač detí, ale aj ich
mám, potom odmietanie ísť domov:
„Mami, prečo si prišla tak skoro!“ 
A mama udýchaná, neveriacky po-
čúvajúc svoje dieťa -  nechápe. Naj-
viac zo všetkého si ale spoločne
želajme, aby deti vychovávali a
vzdelávali učiteľky, ktoré to robia zo
srdca, chcú, aby sa deti cítili
šťastné. 
Aby sa naučili spoločne hrať, spo-
lupracovať, získavať základné spo-
ločenské návyky, ktoré sú
nevyhnutné pre ich ďalší rozvoj.
Aby mali záujem o prácu nové upra-
tovačky a kuchárky, lebo kto po od-
chode tých pred dôchodkom bude
chcieť robiť túto- verte ťažkú prácu.
Aby sme vedeli prijať všetky deti,
aby rodičia rešpektovali náročnú
prácu učiteliek. 
Veríme, že všetci spoločne chceme
len jedno, nech sú naše deti
šťastné, veselé, zdravé. Ďakujeme.

Za  kolektív MŠ Ožvoldíkova
Katarína Omaniková

Čože je to štyridsiatka alebo Ožvoldíkova oslavuje Adlerka Cup a Nadácia
Volkswagen Slovakia

Záver školského roka 2015/2016 sa
niesol na SPŠE Karola Adlera v
znamení týždňa venovaného rôz-
nym aktivitám. V rámci nich sa 28.
júna uskutočnila školská súťaž Y-ro-
botov „Adlerka Cup“.  Materiálno-
technické vybavenie, stavebnice ro-
botov,  podporila Nadácia Volkswa-
gen Slovakia v rámci programu
„Stredné školy a technika 2015“. 
Bolo vytvorených viacero tímov,
ktoré predviedli na súťaži svoje pro-
gramátorské schopnosti.  Úlohou
tímov bolo naprogramovať roboty,
tak aby  prešli zadefinovanú dráhu v
tvare štvorca za najkratší čas, pri-
čom sa museli vyhýbať prekážkam.
Každá zhodená prekážka zname-
nala trestnú sekundu. Po piatoch
zhodených prekážkach bol robot di-
skvalifikovaný. V nasledujúcom škol-
skom roku sa tieto stavebnice
robotov stanú učebnými pomôckami
využívanými na  výučbe programo-
vania a robotiky. 
Škola už niekoľko rokov spolupra-
cuje s automobilkou Volkswagen.
Žiaci školy každoročne navštívia
prevádzky výrobného závodu. Niek-
torí z nich absolvujú v automobilke
povinnú odbornú prax a po ukončení
štúdia sa v nej zamestnajú. 
Eva Vicenová,  zástupkyňa riadi-

teľa SPŠEMaterská škola Ožvoldíkova oslavuje štyridsiatku.
Foto: Lucia Marcinátová

Dúbravka tento rok dokopy privítala 297 prváčikov  v štyroch zá-
kladných školách.                                         Foto: Zuzana Morávková

Počty prvákov 
v jednotlivých školách 

ZŠ Beňovského: 59
ZŠ Nejedlého: 75
ZŠ Pri kríži: 104

ZŠ Sokolíkova: 59
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Ovocie,  syry,  zeleninka aj zdravé koláče. To všetko lákalo ochut-
nať.                                                                  Foto: Lucia Marcinátová

Za prítomnosti zástupcu starostu MČ Dúbravka Ľuboša Krajčíra a po-
slanca mestskej časti Mária Borzu začiatkom septembra v Materskej
škole na Bazovského 4 otvorili nové dopravné ihrisko pred areálom
škôlky. V rámci dopravno-bezpečnostného dňa predviedli kynológovia
mestskej polície rozličné druhy zásahov od zatknutia páchateľa až po
vyhľadávanie drog. Deti sa dozvedeli základné informácie o doprave a
bezpečnosti premávky. Napokon si mohli pohladkať aj policajnú či-
vavu.                                                                               Foto: Ľubo Navrátil 

Otvorili nové dopravné ihrisko
        

        
        

         
    

  
        

          
        

          
           

    
  

    
 

 
  

 
 

  
 

  
 

     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

        
        

        
         

    
  

        
          

        
          

           
    

  
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 
     

Šachisti zaplnili kultúrne stredisko

Posledné augustové dni, presne 27.  až 31. augusta, sa Kultúrne
stredisko Fontána na Ožvoldíkovej zaplnilo  šachistami. Konal sa
tu totiž V. ročník turnaja O pohár SNP 2016 – FIDE OPEN Dúbravan
za podpory  starostu Dúbravky Martina Zaťoviča a firmy Kasprano
Interiér, za čo im Šachový klub Dúbravan veľmi ďakuje.
Hralo sa počas piatich dní švajčiarskym systémom na sedem kôl s tem-
pom 2x90min + 5s za ťah, čo je približne 120 min pre každého hráča na
partiu. Turnaja sa zúčastnilo 38 hráčov, čo je najvyššia účasť počas pia-
tich ročníkov turnaja, medzi  nimi bolo aj 13 hráčov z klubov v Dúbravke.
Hlavný rozhodca turnaja FA Ladislav Šipeky dozeral na bezproblémový
priebeh kôl.  
Celkovým víťazom turnaja sa stal Erik Oprea z klubu ŠK Strelec De-
vínska Nová Ves so ziskom 6,0 bodov zo 7 možných. Na druhom mieste
skončil iba s horším pomocným kritériom Ondrej Gábriš z klubu KŠ Pe-
zinok tiež s 6,0 bodmi. Papierovému favoritovi turnaja Rastislavovi Ka-
voňovi z klubu ŠK Komplet Modranka pripadlo iba s tesným pomocným
kritériom tretie miesto so ziskom 5 bodov.  Štvrté miesto obsadil Jozef
Jánoš z klubu ŠK Slovan Bratislava tiež s 5,0 bodmi.  Historicky najlepšie
umiestnenie hráča ŠK Dúbravan v turnaji si vybojoval Jozef Benci, ktorý
skončil na piatom mieste tiež s 5,0 bodmi.
V hracej miestnosti vládla príjemná šachová atmosféra a hoci to na prvý
pohľad vyzeralo veľmi vážne, v skutočnosti boli všetci uvoľnení a v po-
hode, čo bolo hlavne zásluhou dobrej organizácie podujatia.

ŠK Dúbravan

Dúbravské hody mali tento rok malého predskokana. Zdravé hody
v Materskej škole Cabanova, ktoré zorganizovali deň pred Dúbrav-
skými hodami.
Ako už názov napovedá, akcia bola o zdravej výžive, no aj zdravých
dobrotách a detských jedlých výtvoroch a kreáciách. Rodičia drobcov
zas mohli ochutnať nátierky z jedálne materskej školy. Nechýbali ovocné
špízy, mrkvové jednohubky, mozzarellové a paradajkové zvieratká či hru-
škoví ježkovia. Zdravému jedlu a výžive venuje materská škola pozor-
nosť už dlhší čas.
Tento rok však akcia prvýkrát vyšla von na dvor, spolu s kultúrnym pro-
gramom. Priamo na dvore zahral Klinec band. Skupinu predstavila ria-
diteľka materskej školy Janette Ivanová, akciu a tvorcov zdravých dobrôt
prišiel podporiť aj starosta Martin Zaťovič so svojím zástupcom Ľubošom
Krajčírom. (lum) Šach sa hral počas piatich dní.                             Foto: Šk Dúbravan

Aj škôlkari hodovali
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Kam vyraziť, 
kam za kultúrou

• Nevďačná cudzinka
Beseda so spisovateľkou Irenou
Brežnou, ocenená Cenou Domi-
nika Tatarku - 3. október  -
10:00 - Dom kultúry Dúbravka,
oranžová sála
• AB kvíz 
Pravidelné každomesačné kvízo-
vanie v AB Restaurant, M. Sch.
Trnavského - 10. október -
19:00 (štvorčlenné družstvá sa
môžu hlásiť na macejak@du-
bravka.sk)
• Záhrada oslavuje
Prvé narodeniny komunitnej zá-
hrady na Dražickej za Gymná-
ziom Bilikova -16. október - 9:00
- 16:00 - otvorená bránka na ko-
munitnej záhrade, debaty, pre-
hliadka. Guláš v čase obeda.
• Cvičenie jógy
(aj pre začiatočníkov) Každú so-
botu od 1. 10. do 3. 12. 2016
(okrem 15.10.2016 - KC Fon-
tána, Ožvoldíkova 12,
Permanentka na 9 Hodín - 36
eur, jednorazový vstup 6 eur,
permanentky v kaviarni BIELY
KOCÚR, Žatevná 10. Cvičenie
organizuje OZ Žime krajšie, ho-
diny jógy bude viesť Maya Nová-
ková, www.mayanovakova.sk 

Vychutnajte si bývanie s prekrásnymi
výhľadmi na les.

V 3. etape projektu TAMMI DÚBRAVKA
sú aktuálne v ponuke 2-, 3- a 4-izbové
byty s balkónmi a priestrannými
terasami. Navyše je v cene bytu
zahrnutý bytový štandard podľa
vlastného výberu a pivničná kobka.
Kolaudácia bytov je naplánovaná
na jeseň 2017.               

Nádherný výhľad na lesy.
Večere pri západe slnka.

TAMMI DÚBRAVKA

VÁŠ DOMOV PREMYSLENÝ SRDCOM
0800 800 474

PORTA Dúbravka spol. s r.o.
...bývanie na Saratovskej ul.
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U seniorov bolo vinobranie
Dobrá hudba, jedlo aj vínko sa
spojilo na jednom podujatí v Do-
move Pri kríži.
V Domove Pri kríži sa v stredu 14.
septembra zabávalo, pochutnávalo
na dobrom jedle aj víne. Prebehlo
tu totiž Vinobranie, popoludnie pre
seniorov, ktoré pod týmto názvom

zorganizovalo zariadenie. Už
názov napovedal, že akcia bola o
víne, okrem neho však ochutnávali
aj lokše a iné dobroty. O zábavu sa
postarala aj ľudová hudba Kuštá-
rovci. Poobedie sa nieslo v príjem-
nom duchu, seniori spievali, smiali
sa a zabávali.                        (zm)

Pohár vína na zdravie a hudbu na dobrú náladu. Na podujatí v Do-
move Pri kríži.                                                   Foto: Zuzana Morávková

Október.  Mesiac úcty k starším. Vidíme ich okolo nás, niekedy
zhrbených, s pomalším tempom, no nehou v tvári. Každá vráska na
ich tvári znamená skúsenosť, starosť, múdrosť,  a my by sme mali
k nim vzhliadať s úctou, pretože nikdy nevieme, čím všetkým si v
živote prešli. Skúsme sa  tento mesiac neponáhľať, zastaviť na
priechode, pomôcť s nákupom tým, ktorí to potrebujú a ocenia a
spravme z týchto výnimočných udalostí pravidelné zvyky.

Vzdajme úctu starším

Teraz je správny čas začať si pomá-
hať pretože na to v dnešnom uponá-
hľanom svete často zabúdame. Ak
nám dal život tú možnosť a môžeme
si vychutnať chvíle v blízkosti našich
starých rodičov, nečakajme a neod-
kladajme stretnutia. Seniori majú v
Dúbravke veľké zastúpenie, fungujú
denné centrá, zariadenia, organizujú
sa akcie. Tento mesiac bude však
výnimočný. Zuzana Marková, koor-
dinátorka Rady seniorov v Dú-
bravke, v spolupráci s mestskou
časťou pripravujú pri príležitosti me-
siaca úcty k starším viaceré poduja-
tia.  

30. september – 9:30 - Turistická
vychádzka seniorov  spojená s ope-
kačkou  

4. október -  od 16:30 do 19:00
Slávnostný GALAVEČER v Dome
kultúry Dúbravka –podvečer spojený

s oceňovaním najaktívnejších senio-
rov. Sprievodným programom bude
výstava ručných prác seniorov.

11., 12. a 13. október -  počítačový
a internetový kurz pre seniorov Dú-
bravky (začiatočníci, pokročilejší),
kurz sa koná na ZŠ Pri Kríži,  je už
plne obsadený, záujemcovia o ďal-
šie termíny sa môžu hlásiť u pani
Markovej

18. október- 10:00 - Turnaj dúbrav-
ských seniorov v bowlingu, (prihlá-
sení seniori/seniorky vo veku 61+).

25. október – 14:30 - Kvíz seniorov
o Dúbravke - spoločensko-vzdeláva-
cie podujatie v oranžovej sále DK
Dúbravka.       

27. október - 10:00 - 13:00 - Deň
pre vaše zdravie - Dom kultúry Dú-
bravka         (zm)

V Domove Pri kríži vystúpili se-
niori z Petržalky s predstavením
Petržalské páračky – drápačky.
V našom Domove Pri kríži sme
mali 7. septembra možnosť znovu
privítať Seniorov z Občianskeho
združenia Petržalčanka  pod vede-
ním pani Alžbety Korbelovej. Pred-
stavili sa u nás už s druhým
predstavením. 
Prvé bolo Petržalská svadba, teraz
šlo o predstavenie plné spevu,
tanca, prikorenené humorom a ľu-
dovou tradíciou pod názvom Petr-
žalské páračky – drápačky.
Úvodným slovom Alžbeta  Korbe-
lová poďakovala za pozvanie, ktoré
s radosťou prijali. Predstavila sku-

pinu šikovných a nadaných senio-
rov, ktorí ukázali našim seniorom
svoje kvality ako herci speváci, ale
aj tanečníci. Predstavením po-
zdvihli náladu celému obecenstvu.
Na záver sme si spoločne zaspie-
vali, dokonca zatancovali, bolo to
úžasné popoludnie v našom do-
move.  
Bodku za úžasným programom
urobila naša pani riaditeľka Janka
Dudoňová. Poďakovala vedúcej Al-
žbete Korbelovej, všetkým  účinku-
júcim a veríme, že toto
predstavenie nie je posledné a te-
šíme sa na ďalšie spoločné stretnu-
tie. Eva Rechtoríková, 

Domov Pri kríži

Seniori ako speváci,
herci, tanečníci

ÚEO BMC SAV vyjadruje vďaku Lige proti rakovine, ktorá prispela z
finančných prostriedkov výnosu zbierky Dňa narcisov na podporu

projektov: „Porovnanie funkčných vlastností mezenchýmových stro-
málnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníka od zdra-

vých darcov a onkologicky chorých pacientiek“ a "Štúdium
špecifického nádorového nasmerovania exozómov vylučovaných
mezenchýmovými kmeňovými/stromálnymi bunkami so samovra-
žedným génom na ľudské nádorové bunky" a za príspevok na vy-

dávanie vedeckého periodika „Neoplasma“.



Dúbravské noviny Inzercia 13
● Ján Pallang - maľby, stierky, nátery.
Tel.: 0905 257 454.
● Materinský nemecký jazyk vyučujem
všetky stupne, mám dlhodobé skúse-
nosti.  Tel.: 0903/177891.
● Ponúkam vodoinštalatérske práce.
Tel.: 0904 572 977.
● Editujem preklady z ruštiny do
slovenčiny – 0944747833.
● Glazúrovanie vaní za prijateľnú
cenu so zárukou. Tel.: 0905983602
● Rizikové pílenie stromov v ťažko do-
stupných miestach. Tel. 0903 / 586 515.
● Vodoinštalácie a údržba. Ján Polák,
0905 627 321.
● Kompletne vám poupratujem. Tel.:
0911 795417.
● Pripravím vás na pracovný pohovor
v anglickom jazyku. Tel: 0915 770 904.
● Od 1. 10. 2016 ODSTÚPIME zari-
adenu kaviareň-cukráreň na Sara-
tovskej ul.pri Bille.Výborná lokalita.
Osobné dôvody. Info 0905325404.
● Predám garáž v garážovom dome na
Bagarovej 1/A. Tel.: 0903 325 566,
6436 5469.
● Učiteľka anglického jazyka doučí a
pripraví na reparáty študentov a žia-
kov aj počas letných prázdnin. Kon-
takt: 0904 420 720. 
● Ponuka zamestnania – predajca pre
farmárske potraviny v Dúbravke -
plný úväzok/skrátený úväzok/dlho-
dobá brigáda. Poctivá práca pre ši-
kovných ľudí. V prípade záujmu
posielajte CV na tomas.marek@gaz-
dovskytrh.sk
● Mladá rodina kúpi byt, resp. starší ro-
dinný dom v Dúbravke. Prosím volajte
0904/448 086.
● Predám veľmi peknú záhradku,
viac stromov drevená záhradná
búdka, vlastná studňa, 4 á za
štadiónom ZŠ Beňovského, oproti
prístupovej cesty.0903 716 013
●  Zdravotné stredisko Saratov prijme
upratovačku, hlásiť sa treba u
konateľky MUDr. Ľubice Foltínovej  02
- 64 46 34 51.
● Lacno predám dva panelové
radiátory -  122 cm za 50 eur, 62 cm
za 20 eur. Kontakt: 0915288864.
● Predám záhradu s chatkou v Devín-
skom jazere. Tel,: 0907 733 410

Dámske, pánske, detské kaderníctvo. 
Klimkovičova OST 968.

Teraz akcia na melír, 
farbenie a trvalú - 20%. 0948 443 200 

Váš realitný maklér 
pre Dúbravku
Sprostredkujem kúpu, predaj 

Prihláste sa o 
Viete o niekom, kto predáva 

Váš realitný maklér 

Sprostredkujem kúpu, predaj 

Váš realitný maklér 

Sprostredkujem kúpu, predaj 

www.directreal.sk/vladimir-matrka
www.matrka.sk 

Vladimír Matrka 
0917 052 310

z realít!TIP-TOP čistíme koberce a čalúnenie. 
Tel.: 0907 226 322

Ponúkam vizáž 
a základnú úpravu vlasov

pre slečny a ženy 
na rôzne príležitosti. 
Tel.: 0944 127 456,  

svecova.petra8@gmail.com

WWW.CVICIMEPSOV.SK

VÝCVIK PSOV

Športový klub policajnej
kynológie ponúka profe-
sionálne vedený výcvik
psov všetkých plemien

podľa metodiky 
vhodne upravenej k veku
vášho psa – od šteniat až

po dospelé psy.
0917 173 665

Hľadáme opatrovateľa/ku do trvalého 
pracovného pomeru s opatrovateľským 

kurzom v min. rozsahu 220 hod. 
Kontakt: 0905 712 317

Obráťte sa na mediátora  
Pomoc pri riešení sporu 

mimosúdnou cestou 
v oblastiach: majetkových,
obchodných, rodinných, 

manželských.                                                                   
PhDr. Bc. Ing. Peter Fischer

mediátor
tel.: 0950 430 575 

e-mail:
mediaciaba@gmail.com

Nemecký jazyk -
všetky úrovne kvalitne doučím

a pripravím na skúšky, 
certifikát, prácu a štúdium 

v zahraničí. 
Doučím aj španielčinu,

úroveň A1- B1.
Mobil: 0910 94 32 86.

ČALÚNNICTVO: 0915832186
a TEPOVANIE: 0917565788

hľadá zemestnanca na pracovnú pozíciu 
Odborný zamestnanec hospodárskej správy – 

údržbár, vodoinštalatér
Náplň práce: • samostatné odborné opravy a údržby budov mater-
ských škôl, základných škôl, školských, kultúrnych, športových  zari-
adení, priestorov a bytov v prenájme • opravy vodoinštalácie, v letnom
období udržuje zeleň a v zimnom období odpratávanie snehu.
Požadované vzdelanie: SOU alebo stredoškolské vzdelanie s ma-
turitou.
Podmienkou je splnenie požadovaných predpokladov: prax v od-
bore. Osobnostné predpoklady: presnosť, spoľahlivosť,
komunikatívnosť. Miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti
Bratislava-Dúbravka. Pracovný pomer: doba neurčitá. Nástup:
ihneď alebo podľa dohody Odmeňovanie: podľa zákona č. 553/2003
Z. z. Žiadosti o prijatie a štruktúrovaný životopis zasielajte pí-
somne na adresu: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2,
844 02 Bratislava alebo e-mailom na adresu:
frtusova@dubravka.sk, novak@dubravka.sk

Mestská časť Bratislava-Dúbravka 

hľadá opatrovateľku
Náplň práce: opatrovanie starších osôb a osôb so zdravotným posti-
hnutím v domácom prostredí, pomoc pri vykonávaní sebaobslužných
úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť, sprievod, dohľad. Miesto
výkonu práce: Bratislava-Dúbravka. Druh pracovného pomeru:
pracovný pomer na dobu neurčitú. Požadované vzdelanie: absolvo-
vanie opatrovateľského kurzu v rozsahu min. 220 hodín alebo stredné
odborné vzdelanie v oblasti zdravotníctva alebo opatrovania. Osob-
nostné predpoklady: komunikatívnosť, empatia, spoľahlivosť,
ochota pomáhať. Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Šebová (koordiná-
torka). Tel.: 0905 733 730

a upratovačku 
na plný úväzok do Materskej školy v mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. Nástup: 11/2016. Žiadosti a životopis môžete zasielať
poštou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
Žatevná 2, 844 02 Bratislava alebo e-mailom: frtusova@dubravka.sk

Mestská časť Bratislava-Dúbravka 

Miestny odbor Matice sloven-
skej v Dúbravke hľadá harmo-
nikára-nadšenca pre ľudovú

hudbu. Záujemcovia  nech sa
prihlásia na telefónnom čísle:

64366058

● Kúpim chatu - Dúbravka, De-
vínska Nová Ves, Lamač,
0915122937. 
● Kúpim 4-izbový byt v Dúbravke,
0915122937. 
● Darujem za odvoz nový perinák,
dyha jelša. Tel.: 0911 011 945.



Mažoretky, Dúbravskí dobrovoľní
hasiči, tanečný klub Danube, Zá-
kladná umelecká škola Eugena Su-
choňa, volejbalistky z Bilíčky,
tanečnice z District Dance, futbalisti,
hokejsti HOBA, moderné gymnastky
z Argo, Rodinné centrum Macko, se-
niori z denných centier, ďalší a ďalší.
Taký bol tohtoročný tradičný sobotný
hodový sprievod. Dlhý a bohatý.
Spojil nielen vedenie mestskej časti
s obyvateľmi, ale aj seniorov s mla-
dými, deťmi, tanečníkov  s hokejis-
tami či mamičkami z Macka.
Sprievod, ktorý smeroval od Domu
kultúry Dúbravka na Žatevnú, pred-
stavil tento rok organizácie, športov-
cov, kluby, seniorské denné centrá.
Radosť, motivácia, energia. Pocho-
dovalo sa mestskou časťou, aby sa
ukázalo, že Dúbravke nie je nuda,
stačí si vybrať...

Polemic, Superstar 
i Gizka Oňová
Podobné boli celé tohtoročné Dú-
bravské hody. Pri ich organizácii sa
nevsadilo na zvučné mená v pro-
grame, hoci ani hviezdy v ňom ne-
chýbali, ale na rôznorodosť a
pestrosť. Program trval od piatku do
nedele a prebiehal na dvoch pó-
diách - pri Dome kultúry Dúbravka a
komornejšia scéna v starej časti Dú-
bravky pri požiarnej zbrojnici.
Piatok bol mierne rockový, koncerty
prebiehali na hlavnom pódiu pred
kultúrnym domov. Bývalý supersta-
rista Robo Mikla, dnes so zmene-
ným imidžom i podaním, Katka
Korček či na záver spevák Pavol
Drapák, známy zo skupiny Meta-
linda.

Koncerty pokračovali aj v sobotu –
večer s hviezdami zo Superstar, na-
plnený koncert Polemicu, nedeľné
vystúpenie Roba Pappa a Bugalov-
cov či Otta Kollmanna, Gizky Oňo-
vej, country, ľudovú či svetovú
hudbu v uliciach starej Dúbravky.
Hody však neboli len o hudbe. Pre
každého ponúkli niečo. Boli aj o sú-
ťažení, napríklad vo varení gulášu
pred kultúrnym domom, športe,
zumbe, šachu, zábave a divadielku
pre najmenších, no aj o tradíciách.

Dúbravský kroj
Je pravda, že grafické zaradenie ne-
deľného sprievodu od požiarnej
zbrojnice na slávnostnú omšu do
Kostola sv. Kozmu a Damiána medzi
sprievodné akcie na plagátoch a v
letákoch nebolo šťastné. Upozornil
na to Dúbravčan Ján Dragúň pro-

stredníctvom člena mediálnej rady,
miestneho poslanca Marcela Bur-
kerta. Celý článok poslanca Burkerta
na blogu dennikn.sk/blog/hody-tu-
nie-su-kvoli-kolotocom-a-burcaku
Kto však kráčal v sprievode a vy-
chutnal si to čaro pohľadu ľudí v kro-
joch, do tých dúbravských sa tento
rok obliekol aj starosta Martin Zaťo-
vič s manželkou Zdenkou, vedel, že
hody sú o tom.
O stretávaní, spoločných chvíľach,
no aj tradíciách.
Zlepšovať však samozrejme vždy je
čo.
Nápady a námety prípadne tipy na
program na budúcoročné hody po-
sielajte na tlacove@dubravka.sk

Lucia Marcinátová

Dúbravské novinyHody repotáž14

Hody: Polemic, kúzelník i Gizka Oňová

Piatkový večer spríjemnila aj Katka Korček. Foto: Ľubo Navrátil

Sobotné dopoludnie patrilo deťom  - tancu aj kúzelníkovi. 
Foto: Lucia Marcinátová

Polemic roztancoval v sobotu večer Dúbravku.
Foto: Erik Argaláš

Tradičné strihanie strapca. Starosta so svojou manželkou sa tento
rok obliekli do krojov.                                              Foto: Erik Argaláš

Dúbravka má za sebou tri dni programu. Najviac divákov prilákal so-
botný večerný koncert Polemicu.
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Láska k Dúbravke? Už pri pohľade z okna

K vášmu jubileu ste napísali
knihu Rodinná kronika. Sumarizu-
jete v nej svoj život. Je v ňom i
milá zmienka o Dúbravke: „Brati-
slava a Dúbravka sú pekné par-
cely na našej zemeguli, kde som
prežil takmer celý svoj život. Mám
ich rád...“ Kde  sa berie táto
láska?
Keď si v mojom byte v Dúbravke
otvorím okno, vidím Kamzík, tele-
víznu vežu, kostolík nad Lamačom.
Z opačnej fasády vidím Devínsku
Kobylu. Je to skoro ako v Liptov-
skom Hrádku, kde som vyrastal
medzi Hradskou horou a Zapačom.
Dúbravka má veľa nezastavaných
priestorov, môžem sa tu prechádzať
aj v letných horúčavách tak, že som
skoro stále v tieni. Bývajú tu prí-
buzní, dcéra s rodinou a ďalší. Pro-
sím, aby to tak ostalo, aby náhodou
niekoho nenapadlo sídlisko zahus-
ťovať. A mám tu aj niekoľko kaviarní
či cukráreň, kde sa dá posedieť.

Podobne ako Dúbravku, máte rád
vedeckú prácu. Zväčša ste ju ab-
solvovali v laboratóriách SAV, kde
ste aj 15 rokov úspešne riadili jej
kapitánske kormidlo. Doteraz sa
popri fyzike a elektrotechnike ve-
nujete modernému vednému od-
boru – nanotechnológiám. Čím
vás obohatilo predsedovanie
našej najvyššej vedeckej inštitú-
cie a čím vaša vedecká práca?
Ak premýšľam, čo mi z toho pre-
trvalo až dodnes, tak sú to predo-
všetkým priatelia, spolupracovníci, s
ktorými sme prekonali ťažké pre-
kážky, najmä pri stabilizácii SAV a jej
reforme začiatkom 90-tych rokov,
na čo môžem dnes s tými spomedzi
nich, ktorí ma ešte neopustili, pri
stretnutiach spomínať.

Zažili ste aj sklamania?
Veľkým sklamaním bolo, keď som
mal v roku 1969 vybavený ročný po-
stdoktorandský pobyt v Nemecku s
rodinou, s podporou Humboldtovej
nadácie, pozíciu, byt, letenky. Z jed-
ného dňa na druhý sa nadácia u
nás, v čase normalizácie, dostala na
index ako emigračný kanál a ja som
musel všetko zrušiť. Ale po roku
1990 mi oznámili, že štipendium ne-
prepadlo, veď ho podpísal sám
skvelý fyzik Werner von Heisenberg,
nositeľ Nobelovej ceny za fyziku.
Ibaže som nenastúpil ako postdok-
torand, ale ako hosťujúci profesor.

Práca v takejto elitnej vedeckej
komunite vás nepochybne na-
plnila a obohatila. Ale, povedzte,
kedy ste vlastne začali sypať
knižky ako z rukáva. Naprílad tri-
lógiu Moji intelektuáli, trilógiu
ostrým, ale trefným perom písa-
ných aforizmov, bonmotov, sen-
tencií a ďalšie. Zbierka literárnych
prác hodná profesionálneho spi-
sovateľa. Nosili ste tieto témy v
sebe už počas aktívnej vedeckej
práce, alebo ich postupne priná-
šal život?
S písaním som začal už koncom mi-
nulého tisícročia. Prišlo to tak samo
od seba. Odvtedy mi vyšlo dvanásť
kníh. Témy vznikali postupne. Moji
intelektuáli sú o  šesťdesiatich po-
predných slovenských osobnos-
tiach, z ktorých niektoré som
spoznal už ako malý chlapec. Ale
podnetom na písanie bol spomien-
kový seminár na zosnulého prof. Ol-
dricha Bendu, ktorého som mal rád,
lebo bol vzdelaný, pohotový, vtipný.
Memoáre sa zapáčili a navyše som
si povedal, že keď som napísal o
Bendovi, musím splatiť podlžnosť
osobnostiam, akými sú  Ilkovič, Ci-
gánek, Krempaský, Plesník, Wi-
chterle a ďalší. Nazdávam sa, že
národ by o týchto osobnostiach mal
vedieť. 
Pripravil som aj virtuálne rozhovory
s osobnosťami minulosti - Bolza-
nom, Lichtenbergom. S Vladimírom
Hajkom ml. sme vydali pamäti zná-
meho  fyzika a bývalého predsedu
SAV prof. Vladimíra Hajka.

S týmito jedinečnými vedátormi
vlastne spolu tvoríte veľkú a
múdru rodinu. Rodina, zvyknete
vravieť, je pre vás poklad najvzác-
nejší. Manželka Želka (zomrela v
roku 1996) bola chemička a obe
dcéry Martina (riaditeľka Centra
spoločenských a psychologic-
kých vied SAV a Barbora (Ústav
organickej chémie a biochémie
Akadémie vied ČR, Praha) sa
úspešne vydali na vedeckú dráhu.
Je to genetika, alebo ste ich k
tomu rodinným prostredím pri-
viedli?
Tento stav nastal evolučne. Nikdy
sme s manželkou dcéry na vedeckú
dráhu cielene nepripravovali. Mali
šťastie, že krátko potom, ako skon-
čili štúdiá, sa svet otvoril a využili to.
Martina ďalej študovala v Prahe, v
Amsterdame, pôsobila v rámci OSN

v Ženeve, Delhi, v Moskve, Barbora
v Heraklione, vo Viedni, Bostone a
teraz v Prahe. Pýšim sa tým, že
dcéry študovali na popredných uni-
verzitách. Mať na štíte Erasmovu
univerzitu, Štátnu univerzitu v New
Yorku, Viedenskú univerzitu a Johns
Hopkinsovu univerzitu je terno. Tu
sa odvinuli ich vedecké dráhy, na
ktoré ich vypravila naša Univerzita
Komenského. (A dovoľte mi odbočiť.
Keď ma v USA predstavili jednému
profesorovi ako návštevníka z Bra-
tislavy a spomenul som, že učím na
Univerzite Komenského, dotyčný
pán zvolal: „Tak teda slávna Komen-
ského univerzita je v Bratislave?!“)

Vaše neustále tvorivé pôsobenie
je obdivuhodné. Nezabúdate na
vedeckú prácu, vystupujete na
konferenciách, ste vicepreziden-
tom Európskej akadémie vied a
umení v Salzburgu, ste členom
vedeckých rád... nechýba ani kul-
túra a umenie. Navštívili ste
mnohé  svetoznáme operné
scény, galérie, rád cestujete. Čo
vás láka do opery, či galérie? 
Medzi galériou a operou je v mojom
ponímaní rozdiel. Do galérií chodím,
lebo sa patrí vedieť aspoň základné
penzum o výtvarnom umení. Nie je
možné, aby som bol v Madride a ne-
pozrel si Guernicu. 
Takéto návštevy sa opakujú výni-
močne. Do opery ma to ťahá, hoci
nie som jej profesionálny znalec. Už
ako  chlapec som v Liptovskom
Hrádku, v záhrade, púšťal na celú
ulicu z gramofónu na kľuku staré
platne s opernými áriami  Carusa či
Gigliho. Tak sa mi opera dostala pod
kožu až do tej miery, že mi spôso-
buje zimomriavky. 

Je niečo, čo vám spôsobuje aj ne-
príjemné zimomriavky?
Veci, ktoré robím nerád, už v mojom
veku spravidla robiť nemusím. Ak ich
robím, tak uvedomele, do čoho pat-
ria návštevy lekárov. Slovenských
lekárov si vážim a nechcel by som,
aby ma liečili americkí lekári. Ale
predsa: v posledných rokoch nerád

chodím do Bruselu,  hlavného mesta
Európy s jeho autoritatívnymi ma-
niermi.

Autoritatívnosť však nevládne
športu a hovorí sa, že prispieva
ku zdraviu. 
Moje športy boli veslovanie, v kto-
rom som aj trochu súťažil, plávanie,
lyžovanie, turistika. Pestovali sme
sto jarných kilometrov, bol som tu-
rista ČSR. Dnes mi ostala turistika,
aj to menej náročná. Moje méty sú
Zamkovského chata, eventuálne cu-
kráreň Bobčo v Tatranskej Lomnici.
Na Kriváň si už netrúfam, ale zdolal
som ho.

Viackrát ste spomenuli cukráreň.
Vraj si rád pochutíte na fajnových
krémešoch. 
Krémeše, doboška, reminiscencie
na detstvo. Vtedy bol sortiment zá-
kuskov pomerne úzky. Potom sa
toho navymýšľalo až–až, ale mne
viac ako vyumelkované cukrárenské
kreácie pasujú koláče moravského,
či nemeckého typu, alebo štrúdľa,
ktorá vytvára viacej európskej kohé-
zie ako politické memorandá.

Odbočme od sladkej témy. Praco-
vali ste aj ako vysokoškolský pe-
dagóg. Prísne sa staviate k
systému a kvalite vzdelávania. Čo
mu chýba?
V súčasnom systéme nedostatočne
zaplatených učiteľov, z ktorých
mnohí naháňajú paralelné zárobky,
často chýba sústredenie, ktoré pri-
náša potešenie, vytvorenie autentic-
kého vzťahu študent – učiteľ, ktorý
pretrvá aj celý život. Otázka je, či sa
učitelia, po ich prípadnom lepšom
ocenení, dokážu svojich súčasných
zlozvykov vzdať.

Pán profesor, pripravujete ďalšiu
publikáciu – Kronika SAV. Čomu
sa chystáte venovať v budúc-
nosti?
Okrem Kroniky SAV, písanej očami
pamätníka, z hľadiska niektorých
udalostí jediného, máme s dcérou
Martinou rozpísanú knihu Zastávky
v priestore, zastávky v čase, o ľu-
ďoch a miestach vedy. Píšem knihu
o nanovede a nanotechnológii. Prie-
bežne zbieram bonmoty a pomaly
sa kompletizuje ďalšia zbierka Šibal-
stvá II. Ich zdrojom je každodenný
život, ponajviac politika. Príklad: V
našej politike sa to hemží obyčaj-
nými ľuďmi, ale obyčajného človeka
medzi nimi nehľadaj.
A my, tomuto neúnavnému hľada-
čovi a fajn človekovi, radi  želáme
dobrého zdravia a veľa tvorivej ener-
gie.

Ružena Wagnerová

Spravodlivosť je hybná sila pokroku. Také je motto vzácnej vedec-
kej osobnosti v elektrotechnike, fyzike, pedagóga,  manažéra, skve-
lého literáta a publicistu,  Dr.h.c. mult. prof. Ing. ŠTEFANA LUBYHO,
DrSc. Pri jeho 75. narodeninách vám ho predstavíme predovšetkým
ako človeka, intelektuála s výnimočnými genetickými danosťami,
otvorene  a kriticky vnímajúceho mnohorozmernosť nášho života. 



Žatva
Podľa informácií Starodúbravčana
Víta Granca žnice zbierali hrste
(obilia) po žencovi, povrazom z
ražnej slamy, po dúbravsky „provri-
slom“ (povrieslom) ich zväzovali do
snopov a aby bol uzol pevný, doťa-
hovali ho „knutlom“. Zo snopov sa
robili jednoduché „kríže“, ale v Dú-
bravke skôr zložitejšie „mandlíky“.

Úrodu vážil komisár
Keď obilie preschlo, šlo do parnej
mláťačky, z ktorej potom padalo
zrno, slama a plevy. Slama sa po-
užívala ako podstielka pod zvieratá

v zime, plevy sa miešali napríklad
do varenej kŕmnej repy alebo tek-
vice a dávali ako krmivo pre statok,
nuž a obilie sa mlelo na múku.
V päťdesiatych rokoch úrodu vážil
úradný komisár, aby Dúbravčania
náhodou neošmekli štát o povinné
dávky, takzvaný kontingent.

„Mali hlibac“ pre deti a žobrákov
Až do prvej polovice 20. storočia
prevládali v ľudovej strave obilni-
nové jedlá. Pripravovali sa rôzne
druhy osúchov, omastené varené
cestoviny s tvarohom a rôzne
druhy kašovitých jedál z kukurice,

jačmeňa, fazule, hrachu, zemiakov
či prosa. Všeobecne sa konzumo-
vali jedlá z ražnej a pšeničnej
múky, no chlieb bol veľmi vzácny.
Často sa nahrádzal osúchmi a ka-
šami („grjezuova“, grízová, čiže
krupicová kaša, „gerheň“, čiže ku-
kuričný osúch).
V domácich chlebových peciach sa
až do polovice minulého storočia
raz týždenne piekol okrúhly „hlib“.
Zo zvyškov cesta sa piekol „mali
hlibac“ pre deti a žobrákov.

Dožinky s vencom
Keď bola úroda pod strechou a
sýpky plné, nastal čas honosných
osláv dožinkov. Nesmel chýbať
umelecky zostrojený a spletený ve-
niec z obilia. Vinše, piesne, často
žartovného charakteru, sa ozývali
ešte dlho do noci.
V Dúbravke hral obyčajne harmo-
nikár na heligónke so sprievodom
bubna. 
Niekedy si pozývali dychovku z De-
vínskej Novej Vsi. Na svadbách
hral najčastejšie harmonikár s bub-
nom.

Hody
Hody sa kedysi odbavovali dvakrát
ročne - tzv. “malé” na veľkonočný
pondelok ako pripomienka posvä-
tenia chrámu a “veľké” 27. sep-
tembra na deň sv. Kozmu a
Damiána. V pamätnej knihe Dú-
bravky sa píše, že na hody prichá-

dzalo veľa mladých i starých zo su-
sedných obcí, Lamača, Devína,
Novej Vsi, Záhorskej Bystrice a
Karlovej Vsi. Hody vraj bývali ve-
selé a neraz sa počas nich strhli aj
bitky. Podľa pamätníkov raz do-
konca jedného “prespolného”
chceli spustiť aj do Horanskej
studne, lebo prejavoval príliš okatý
záujem o miestne dievčence. Ino-

kedy bývala celá dedina zorganizo-
vaná na obranu. 
V ostatných rokoch sa hody konajú
už len okolo sviatku Kozmu a Da-
miána, každoročne cez víkend po
20. septembri. Tento rok padol ter-
mín na 23. – 25. septembra. 

Ľubo Navrátil

Čo po dúbravsky znamení provrislo či hlib alebo 
Žatva, dožinky a hody v starej Dúbravke

Z Dúbravky sa podobne ako aj z okolitých obcí chodilo na žatvu do blízkych rakúskych obcí. V Dúbrav-
skom múzeu sa zachovala fotografia partie ženca (kosca) so žnicami (zberačkami) pripravenými na
cestu do Rakúska. Po žatve ansledovali dožinky a hody. 

Komisár váži obilie, aby bolo
možné určiť povinné odvody
štátu - kontingent

Rodina Brenčičovcov na dvore rodinného domu. Zľava František
(účinkoval v kapele Slovenskej pošty), Hermína, otec Matúš, dcéra
Angela, matka Mária, za Angelou syn Matúš, dcéra Alžbeta a syn Ján,
ktorý hral v kapele vo Vajnoroch.                                 Foto: archív DM

Kosec a žnice pripravení na odchod na žatvu do Rakúska. Zľava (?),
Paulína Klasová, Filip Fratrič, Mária Ondriášová a Tereza Brankovi-
čová (rok 1912).                                                             Foto: archív DM

Zvážanie obilia k mláťačke.                                          Foto: archív DM
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Pavol Bilík
(17. 11. 1916 Makov, okr.
Čadca - 8. 9. 1944 Kežma-
rok)
Účastník protifašistického
odboja, dôstojník slovenskej
armády. Obec Makov si pra-
videlne pripomína výročia
úmrtia svojho rodáka. Otec
Martin Bilík, robotník. Pavol

Bilík mal brata a dve sestry.
Po skončení základnej školy
a po ukončení povinnej vo-
jenskej služby bol dozorcom
finančnej stráže v Starom
Smokovci. Venoval sa špor-
tovému lyžovaniu a v tejto
disciplíne získal i viacero
ocenení – hlavne v behu na
lyžiach. Po vypuknutí Slo-
venského národného po-

vstania s ďalšími prísluš-
níkmi finančnej stráže bojo-
val proti nastupujúcim
nemeckým jednotkám.
Dňa 7. septembra 1944
padol Pavol Bilík do zajatia a
o deň neskôr ho Nemci vo
veku necelých 28 rokov v
Kežmarku popravili. In me-
moriam bol povýšený na ka-
pitána a vymenovaný za

inšpektora finančnej stráže.
Jeho meno nesie chata pod
Hrebienkom vo Vysokých
Tatrách. V jeho rodnom Ma-
kove sa na jeho počesť kaž-
doročne organizuje
športovo-branný pretek Me-
moriál Pavla Bilíka.

Kveta Slyšková

Popravili ho vo veku necelých 28 rokov

Historické pamiatky
Kostol: Hlavný (farný) kostol, ktorý
je pod ochranou Pamiatkového
úradu, je iste jedným z najstarších.
Historických záznamov o ňom však
nemáme. 
Dúbravka bola do roku 1807 filiálkou
Devína. Pri požiaru zhoreli v devín-
skej fare všetky dôležité listiny týka-
júce sa jak histórie kostola, tak
Dúbravky vôbec. 
Pôvod kostola: Ústne podanie kla-
die pôvod kostola do doby tureckých
válek.
Pôdorys kostola je podoby elipčitej.
Pôvodne to bol hlavný stan, či skla-
dište o mohutných stĺpoch. Medzery
medzi stĺpami boli neskoršie vy-
plnené, pristavané bolo malé sank-
tuárium a veža.
Druhá povesť, dľa ktorej by kostol
stál dávno pred príchodom Turkov,
hovorí: 
Turecké vojsko pritiahlo až v tieto
miesta. Prejdúc v suchom čase kra-
jom chudobným na vodu venovalo
všetku svoju pozornosť Horanskej
studničke, kde napájalo seba i zvie-
ratá. Minulo tak kostol, ktorý tým bol
zachovaný pred spustošením a
znesvätením. Voda táto bola pokla-
daná za zázračnú, lebo Turci krátko
na to odtiahli a obyvateľstvo skrýva-
júce sa v jamách a lesoch mohlo sa
navrátiť do svojich príbytkov a žiť
kľudným životom. 
V kostole nad hlavným oltárom je
starý obraz horvátskych patrónov sv.
Kozmu a Damiána. 
Tento obraz priniesli Horváti z pôvod-
nej svojej vlasti. Turci tento obraz
ukradli (podľa povesti). Na ríšu sultá-
novi prišli živelné pohromy: sucho,
hlad a nemoce. Snívalo sa vraj sul-
tánovi, že keď navráti obraz, bude v
ríši opäť blahobyt. Obraz bol navrá-

tený na pôvodné miesto - Dúbravka
sa stala pútnickým miestom. 
“Horanská” voda sa stala povestnou.
Tou sa i krstilo (krstený bol ňou Sta-
nislav Milošovič, r. 1857 rod.).
Pôvod kaplnky: Za cisára Jozefa II.
bol kláštor Pavlí v Mariatali zrušený
a mnísi rozohnaní. Jeden z nich gróf
Jakub Kuen Héderváry uchýlil sa do
dúbravských lesov. Z kláštora prinie-
sol ssebou cenné kostolné veci:
striebornú monštranciu, kadideľnicu,
strieborný kríž a zlatom vyšívaný
ornát, strieborný kalich a striebornú
večnú lampu. Všetky tie veci sa pri
slávnostiach používajú. 
V roku 1807 postavil menovaný ka-

plnku Dúbravskej Panny Márie a pre
seba obytný dom (dnešná fara). Do
tej doby, ako je to už vyššie spome-
nuté, bola Dúbravka filiálkou Devína.
Odvtedy sú zachované záznamy.
Jedným z nich je kanonická vizitácia
a zakladajúca listina Dúbravskej far-
nosti. 
Založenie farnosti: My Richtár, Prí-
sažný  y czela pocztiva obecz Du-
bravka visnavame s týmto Písmem:
že ponevacz sme my uznali, uzna-
vame, že nazs buducizy Pan Farár
na ten plat (Tittulo laut Originalis) na
hottowu sumu 200 fl. a 80 den. za
Vino, to gest in Summa 200 fl. sivi bit
nemohel. Tak my s nazseho wlast-
neho uzani podwolugeme a sawasu-
geme sa, na ten a buduczy czas, sa
nas a nasze Ditky gemu davat a pla-

tit a sicze roczite:
1. Hottoweho Platu in summa 400 fl
2. Tittulo sa Vino 160

Summa 560 fl
In natura: a/ 12 Mericzek Resy

b/ 12 Sihy Dreva
c/ 200 Pirtlu
d/ 2 Mericzky Strowy

Inými slovami, richtár, prísažní a celá
poctivá obec Dúbravka uznávajú, že
200 zlatých ako plat a na omšové je
málo a že mu teda budú vyplácať
ročne 400 zlatiek ako plat a 160 na
víno. Okrem toho 12 meríc raže, 12
siah dreva, 200 pirtlov (?) a 2 merice
potravín.
Záznam vznikol 18. októbra 1810,
čiže v čase, keď už v Dúbravke pô-
sobil vôbec prvý farár Ignacius Na-
vrátil (parochus 1807 - 1825). 

Na pohľadnici z Dúbravky asi z roku 1920 vidíme Kostol sv. Kozmu a Damiána aj s oltárom. Kostolné
schody ešte nejestvujú v dnešnej podobe a kopček ešte nie je zarastený.                     Foto: archív DM

Voda v Horanskej studni bola pokladaná za zázračnú

Po kom sú pomenované dúbravské ulice

Pokračujeme v doslovnom prepise Pamätnej knihy kapitolou o historic-
kých pamiatkach, tak ako ich opísal učiteľ Zelinka. 

Z Pamätnej knihy Dúbravky (V.)
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Ľudská nepozornosť sochu poškodila, ľudská šikovnosť ju vrátila späť

Chcel zachrániť strom pred vyrú-
baním, orezával konáre a pri páde
jedného z nich sa nešťastnou ná-
hodou poškodila socha Panny
Márie.
Dnes stojí zreštaurovaná späť na
svojom mieste v Tavarikovej
osade, dokazuje, že keď sa chce,
tak sa dá. Neuniknúť od problému,
opraviť, obnoviť, vyriešiť.
Taký bol aj príbeh Lukáša Uhrína
a ďalších obyvateľov Tavarikovej
osady, ktorí pomohli vrátiť sochu
na svoje miesto. Trvalo to takmer
tri roky.

Symbolicky  15. septembra na
sviatok Sedembolestnej Panny
Márie, prebehla jej slávnostná po-
sviacka.
Sochu posvätil pán farár Miroslav
Bederka,  krátko sa prihovoril a
poďakoval aj starosta Dúbravky
Martin Zaťovič a na minulosť
osady a Dúbravky zaspomínal
Milan Peško, dlhoročný obyvateľ
Tavarikovej osady.

Mína v ruksaku
Poodhalil a pripomenul Tavarikovu
osadu bez áut, kde v dúbravských

lesoch ako malí chlapci často na-
chádzali granáty či míny. Neskôr
jednu mínu ako chlapec aj hlásil,
vzal si ju do ruksaku a na bicykli
prišiel na vtedajší národný výbor,
dnes miestny úrad, kde vystrašil
dve pracovníčky.
Našťastie všetko dobre dopadlo a
aj socha Panny Márie, ktorú už raz
museli rekonštruovať, pretože ju
rozbili vandali, je späť na svojom
mieste.

Reštaurovanie
Pomohli tomu obyvatelia lokality,
finančná dotácia od Bratislav-
ského samosprávneho kraja v

spolupráci s mestskou časťou.
Reštaurovanie sochy prebehlo na
Katedre reštaurovania Vysokej
škole výtvarných umení. Obyvate-
lia ulice a firma CarniHerba, ktorá
pôsobí v oblasti záhradníckych
služieb, si vzali na starosť po-
mocné práce, terénne úpravy, vý-
sadbu zelene a celkovú úpravu
okolia podstavca sochy.
Panna Mária stojí pri ceste a patrí
k orientačným bodom tejto ulice. S
datovaním do roku 1908 sa zara-
ďuje k pamätihodnostiam Dú-
bravky.  

Lucia Marcinátová 
Sochu posvätil pán farár Miroslav Bederka. Na minulosť osady a
Dúbravky zaspomínal Milan Peško. Foto: Lucia Marcinátová

Socha Panny Márie po rekonštrukcii opäť tvorí symbol Tavarikovej
osady. Foto: Lucia Marcinátová

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie prebehla posviacka zreš-
taurovanej sochy v Tavarikovej osade.

Taká bola Dúbravka kedysi, čerešňová. Dnes
je to moderná časť hlavného mesta so zaují-
mavou históriou, pamiatkami, zeleným pro-
stredím.
To všetko využil a premenil do vizuálnej po-
doby Dúbravky grafický dizajnér Martin Žilin-
ský, ktorý pre mestskú časť navrhol základ
vizuálneho štýlu, ktorý bude postupne rozví-
janý. Má zjednotiť komunikáciu, podporiť lo-
kálpatriotizmus i zviditeľniť mestskú časť.
„Nový štýl má za úlohu jasnejšie identifikovať,
kedy sa k obyvateľom prihovára miestny úrad,
starosta alebo napríklad kultúrny dom,“ hovorí
grafický dizajnér Martin Žilinský, autor loga
hlavného mesta, držiteľ Národnej ceny za di-
zajn, pôvodom Dúbravčan.
V ďalších mesiacoch plánuje mestská časť vi-
zuálne zjednotenie tlačovín, zmodernizovanie
propagačných materiálov,  navrhnutie a ožive-
nie zničeného a nefungujúceho informačného
a navigačného systému v Dúbravke.

Vizuálny štýl bude aj súčasťou obnovenej
pešej zóny, ktorú mestská časť plánuje za uli-
cou M. Sch. Trnavského smerom od Domu
kultúry Dúbravka dole k Domu služieb.
Obnova je súčasťou zmien, ktoré v mestskej
časti prebiehajú tak, aby Dúbravka bola ozaj
tou čerešničkou Bratislavy, ako hovorí aj
dovetok novonavrhnutej grafickej značky.

A
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Z his

Dúbravka bola kedysi obec, kde sa darilo ovocinárstvu a čerešne sa vyvážali až do
Prahy. Najväčší rozsah nadobudol vývoz po prvej svetovej vojne, keď sa stali významnou
obchodnou komoditou, ktorá vylepšovala rozpočet mnohých rodín. Dúbravčania zo že-
lezničnej stanice v Lamači mohli počas sezóny denne vypraviť jeden až jeden a pol va-
góna čerstvých čerešní do Prahy. Typické jedlo pre Dúbravku bolo preto také, ktoré
obsahovalo aj čerešne.

  
    

  

  
  

  

    
   

  

    

  

  

  

Dúbravka ako čerešnička Bratislavy
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Nie Robin Hood či indiáni, lukostreľba je dnes 

Bývate s rodinou v Dúbravke, tré-
nuje tu aj váš Lukostrelecký klub v
Bratislave. Ste Dúbravčan?
Považujem sa za Dúbravčana, naro-
dil som sa v Devíne, kde bývali moji
rodičia. Sem sme sa presťahovali,
keď  som mal nejaké dva roky, asi v
roku 1971. Žil som tu do svojich 21
rokov, potom som bol chvíľu preč, ale
vrátil som sa. Som Dúbravčan a po-
važujem sa za obyvateľa tejto mest-
skej časti.

Čo by ste zmenili na Dúbravke?
Na Dúbravke by som zmenil veľa, a
nie len na nej. Dúbravka sa za po-
sledné dva či tri roky začala meniť,
najmä pod vedením nového starostu.
Uvidíme, či k lepšiemu alebo k hor-
šiemu. Zaznamenal som zaujímavé
aktivity aj smerom k športu a celkovo
k spoločenskému vyžitiu, aby tu ne-
bola iba nocľaháreň. To je mi sympa-
tické. Ja by som skôr zmenil celkový
prístup tohto štátu k športu a k aktivi-
tám ľud. Mám pocit, že štátnym úra-
dom je v podstate jedno, či sú ľudia
zdraví alebo chorí, zodpovednosť
preniesol na zdravotné poisťovne.
Vôbec nerieši, že keby sa ľudia viac
hýbali, prinútilo by ich to viac uvažo-
vať o zdravom životnom štýle. Nový
zákon o športe sa zatiaľ prejavil iba v
byrokracii voči zväzom, nevyriešil

koncepčnú otázku vzťahu politiky k
pohybovým aktivitám verejnosti.
Chýbajú mi napríklad multifunkčné
športoviská pre bežných ľudí. Na Ná-
rodný futbalový štadión si nikto ne-
bude môcť zabehať.

Prečo klub pôsobí práve v Dú-
bravke?
Keď sme s kamarátom pred deviatimi
rokmi zakladali Lukostrelecký klub
Bratislava, začínali sme v strede
mesta, pretože sme chceli osloviť
všetkých Bratislavčanov. Pôsobili
sme na Dubovej ulici, ale časom som
zostal sám a veci sa vykryštalizovali
tak, že sme sa presunuli za lepším
zázemím do Dúbravky.  Už sme tu
sedem rokov. Podarilo sa nám prena-
jať si telocvičňu na bývalej Základnej
škole na Batkovej, kde sa pripravu-
jeme v zime. Tam sme zhruba rok tré-
novali aj vonku, ale potom sme
uzavreli dohodu so Športovým cen-
trom polície a teraz využívame ihrisko
pri štadióne. Do haly sa sťahujeme
15. októbra, vonku začíname koncom
apríla. V podstate kopírujeme sezónu
so šampionátmi v halovej, terčovej a
prípadne terénnej lukostreľbe.

Je Dúbravka jediné miesto, kde sa
dá v Bratislave trénovať luko-
streľba?   

V hlavnom meste sa dajú nájsť tri lu-
kostrelecké kluby. Okrem nášho je
jeden v  Lamači, pôsobiaci na menšej
strelnici postavenej na súkromnom
pozemku.  Tretí využíva spoluprácu
so Základnou školou Dudova v Petr-
žalke. Trikrát do týždňa trénujú buď v
telocvični, alebo na školskom ihrisku. 

S lukostreľbou ste precestovali
svet, môžete porovnávať. Ste spo-
kojní s tunajšími podmienkami? 
V zahraničí som videl relatívne veľa
strelníc. Na jednej strane je toto
miesto v poriadku, vyhovuje našim
potrebám, nie sme vo svete jediní,
kto takto funguje. Videl som špičkové
strelnice, oplotené, so všetkým vyba-
vením, s toaletami, klimatizovanými
šatňami. Nám tento priestor stačí, len
by som privítal, keby to bolo natrvalo,
aby sme nemuseli neustále nosiť ter-
čovnice, čo je vždy strata času. V
Bratislave je problém s drahými po-
zemkami. Obce alebo menšie mestá
sú na tom lepšie, tam sa dajú nájsť
vhodné lokality. Dobrým príkladom sú
Viničné, Suchá nad Parnou, Jasov či
Kežmarok. Tam funguje spolupráca
so samosprávou na inej úrovni ako v
Bratislave, kde je konkurencia špor-
tov a záujmov neporovnateľne väč-
šia. 

Máte dvoch synov, mladší Vladimír
študuje a trénuje v Edinburghu a
reprezentuje Slovensko. Po pamät-
nej dovolenke teda strieľa celá ro-
dina? 
Teraz už to neplatí. Pôvodne sme ale
tomu prepadli všetci štyria, teda vrá-
tane staršieho syna, ktorý robil aj tré-
nera, ale už s tým skončil a venuje sa
teraz viac šachu, čo bol vždy pre
neho väčší koníček, lukostreľbu bral
len ako doplnkový šport. Manželka
istý čas tiež strieľala, ale nikdy to ne-
brala až tak vážne, momentálne je
viac rozhodkyňou a venuje sa práci s
mládežou. Ja sa tiež snažím brať luk
do rúk čo najčastejšie, dokonca aj sú-
ťažne. Skúsil som to nedávno na
majstrovstvách Slovenska v Jasove,
nie je to so mnou až také tragické

(medzi veteránmi v olympijskom luku
prehral vo štvrťfinále – pozn. red.).
Najďalej to dotiahol Vlado. Strieľa v
podstate polovicu svojho života. Za
päť rokov kariéry absolvoval 33 re-
prezentačných výjazdov.        

Ako ste sa ocitli na čele Sloven-
ského lukostreleckého zväzu?
Nikdy to nebol môj cieľ. Ja som bol
spokojný s tým, čo robím, ale niekedy
nedokážem držať jazyk za zubami.
Nemám rád neférovosť a utvoril som
si predstavu, ako by mali veci fungo-
vať. Niekedy stačí, aby človek pove-
dal svoj názor, a dajú vám funkciu.
Zhodou okolností ma k práci vo
zväze v roku 2008 priviedol práve môj
predchodca Matúš Durný. Tento rok
som odprezentoval vlastný program,
ruky sa zdvihli a zvolili ma. Uvidíme,
či sa ho podarí aj presadiť. Som pre-
svedčený, a aj zákon o športe nás k
tomu núti, aby sme začali pracovať
ako malá moderná firma. Nemôžeme
pokračovať len na platforme občian-
skeho združenia. Potrebujeme jasné
pravidlá a organizačnú štruktúru.

Je lukostreľba šport pre širokú ve-
rejnosť?
Má taký potenciál. Ale závisí to od
spôsobu, ako sa k nej postaví
mestská časť a aj klub samotný. My
sme limitovaní priestorom, do teloc-
vične dostaneme na zimu iba limito-
vaný počet ľudí. Nemáme peniaze na
to, aby sme si kúpili pozemok. Na-
príklad v Prahe sa podarilo situáciu
vyriešiť v prospech všetkých. V pod-
state v centre na Tyršovom vrchu je
postavený areál, veľká strelnica. Na
tridsať rokov dostali pozemok od
mesta, majú povinnosť vyčleniť ho-
diny pre verejnosť. Ktokoľvek má
chuť, môže prísť a zastrieľať si. Zá-
ujem je slušný, v peknom počasí
majú plno. 

Nechýba lukostreľbe na Slovensku
osveta?
Popularitu nám zabezpečili olym-
pijské hry. Hlási sa veľa ľudí, chceli by
sa k nám pridať. Keď však zistia, čo
si to vyžaduje, stratia záujem.

Čo si teda lukostreľba vyžaduje?
Veľa driny, neustále opakovanie rov-
nakých úkonov, domácu prípravu a
najmä odhodlanie. Odhodlanie sem
prísť. Sú takí, ktorí sem dochádzajú
pravidelne z druhého konca mesta na
každý tréning, iní majú problém prejsť
päťsto metrov. 

Zanedbateľné asi nebudú ani fi-
nančné náklady. 
Základné vybavenie sa pohybuje v
cenovej hladine od 300 do 400 eur.
Súťažná úroveň prináša ďalšie ná-
roky, cestovné náklady, štartovné a
podobne. Najväčšia výzva je nájsť ro-Príprava pred tréningom na trávnatom ihrisku pri štadióne.

Foto: Lucia Marcinátová

Tú starú historku v klube každý dobre pozná. Bolo to na rodinnej
dovolenke s dvoma nenásytnými chalanmi a manželkou, ktorej sa
zdalo byť škoda nevyskúšať všetky ponúkané atrakcie. Streľba z
luku mala byť iba povinná jazda ako pred ňou kajaky či skútre. Zo
strelnice už ich nevedel nik dostať, z kratochvíle sa stala vášeň,
ktorá nevyprchala ani po návrate. Hľadanie vhodného zázemia vy-
ústilo do založenia vlastného klubu, snaha o zlepšovanie podmie-
nok k funkcionárčeniu.  
Vladimír Hurban, obyvateľ Dúbravky. Vraví, že keby sa z Dúbravky
odsťahoval, musel by  zrušiť lukostrelecký klub,  a na to nemá
srdce. Tento rok stál Hurban pri dvoch historických chvíľach, keď
Alexandra Longová a po nej aj Boris Baláž zabezpečili Slovensku
lukostrelecké  miestenky na olympijských hrách  - prvý raz v ére
štátnej samostatnosti. Oboch do Ria de Janeira vyprevádzal už ako
predseda Slovenského lukostreleckého zväzu. 
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dičov ochotných podporiť.

V septembri na paralympij-
ských hrách v Riu de Janeiro
reprezentovali Slovensko dvaja
telesne hendikepovaní špor-
tovci, ktorí patria k domácej
špičke aj v konkurencii so zdra-
vými. Peter Kinik získal do-
konca paralympijský bronz. Na
olympijských hrách súťažila
iránska vozičkárka Zahra Nema-
tiová, paralympijská víťazka z
Londýna, bola dokonca vlajko-
nosičkou svojej výpravy. Zna-
mená to, že váš šport integruje?
V niektorých aspektoch luko-
streľba rozhodne zmazáva roz-
diely. Vozičkár Marcel Pavlík, ktorý
súťažil na paralympijských hrách
v Riu de Janeiro, prakticky nemá
v kladkovom luku u nás konkuren-
ciu. Je držiteľom slovenského re-
kordu. Nikto sa k nemu ani
zďaleka nepribližuje. Pravda, je to
dané aj tým, že sa môže luko-
streľbe venovať profesionálne.
Máme medzi sebou aj strelcov s
takým obmedzením, že ich výkony
vzbudzujú obrovskú úctu.  Druhý
tohtoročný paralympionik Peter
Kinik sedí na vozíku a ešte k tomu
má amputovanú ľavú ruku pod
lakťom. Američan Matt Stutzman,
strieborný paralympijský medai-
lista z Londýna  2012, nemá ruky,
luk naťahuje nohou a šíp vypúšťa
ústami... Náš klub sme zakladali
pre mládež aj pre telesne hendike-
povaných, vtedy ešte aj moju

ženu, ktorá má tiež postihnutie,
takže aj v tomto smere sme otvo-
rení. 

Boli ste priamo pri tom, keď sa
Alexandra Longová na majstrov-
stvách Európy v Nottinghame a
potom Boris Baláž na pretekoch
Svetového pohára v Antaliji kvali-
fikovali na olympijské hry do Ria
de Janeiro. Do Brazílie ste v au-
guste necestovali. Ako ste na
diaľku prežívali ich vystúpenie -
navyše už ako čerstvo zvolený
predseda zväzu? 
V prvom rade som bol šťastný, že sa
tam obaja dostali. Užil som si to v An-
glicku aj Turecku, kde si vybojovali
účasť. Mali sme aj kus šťastia, ale to
praje pripraveným.  Alex som potom

na olympiáde prežíval vcelku po-
kojne. Páčilo sa mi, ako zvládla prvé
kolo vyraďovacej časti, druhé už z
môjho pohľadu nebolo také vyda-
rené. 
Boris v podstate splnil moje očakáva-
nia. Za súpera dostal neskoršieho
olympijského víťaza. Celkový dojem
mi pokazila iba jedna vec. Nemôžem
si odpustiť poznámku na účet RTVS,
ktorá počas Borisovej eliminácie za-
radila prenos zo športovej gymnas-
tiky, kde Slovensko nemalo žiadne
zastúpenie. Nevydržal som do zá-
znamu a jeho výsledky som si pozrel
naživo na webe. Akoby som sledoval
bingo. Priznávam, bola tam nervozita.
Ich vystúpenie celkovo považujem za
veľký úspech a prínos pre slovenskú
lukostreľbu.

Aký ohlas malo ich účinkovanie u
vás v klube a na Slovensku vôbec?
Zarezonovalo v Dúbravke aj v ostat-
ných slovenských kluboch. Bol som
prekvapený, že keď som požiadal Bo-
risa a Alex, aby prišli odovzdávať
ceny na finále mládežníckej Podta-
transkej ligy do Batizoviec, bol veľký
záujem o spoločné fotografie a auto-
gramy.  Boris si musel natrénovať
pekný podpis... Dúfam, že to bude
naše deti motivovať. Ozvalo sa nám
pomerne dosť adeptov, ktorým ne-
chýba odvaha vyskúšať si lukostreľbu
na vlastnej koži. Uvidíme, koľkí z nich
vydržia. Aj u nás v klube sa pod doj-
mom olympiády viacerí rozhodli
prejsť od zábavy s holým lukom na
serióznejší olympijský luk.

Kedy budeme mať aj v Dúbravke
olympionika?
To je ťažká otázka.  Najbližšie je k
tomu asi Denisa Baránková. Strieľa z
olympijského luku, končí medzi star-
šími žiačkami, na nedávnych majstro-
vstvách Slovenska v Jasove bola
druhá a od budúceho roka má šancu
zabojovať o účasť na olympijských
hrách mládeže 2018 v Buenos Aires,
kde by sme mohli mať viac lukostrel-
cov. Denisa mala pomerne úspešný
vstup do kadetskej kategórie. Preko-
nala menšiu krízu a v poslednej  dobe
získala motiváciu chodiť na tréningy,
cestovať na ne pravidelne z Podunaj-
ských Biskupíc až sem. Dúfam, že jej
to vydrží a budúci rok zamieša karty
na majstrovstvách sveta mládeže,
aby sa prebojovala do kvalifikácie o
Argentínu.

Juraj Marcinát

sofistikovaný šport. Trénuje sa aj v Dúbravke

Na tréningy do Dúbravky cestujú aj z Podunajských Biskupíc. 
Foto: Lucia Marcinátová

Zabudnite na Indiánov, Robina
Hooda a Legolasa, lukostreľba 21.
storočia je sofistikovaný šport, v kto-
rom záleží na každom detaile.  Na-
vonok sa javí staticky, ale nechýba
jej vnútorná dynamika, ktorú ešte
umocňujú vyraďovacie súboje jeden
proti jednému.  
Od premiéry na olympijských hrách
1900 v Paríži prešla lukostreľba kus
cesty, vyprofilovala sa na viacero sú-
ťažných foriem, vývoj sa podpísal na
technike streľby, a predovšetkým na
výbave športovca a materiáloch. 

Luk poskladáte za pár minút
Moderný olympijský luk pozostáva z
viacerých komponentov a dá sa po-
skladať v priebehu pár minút. Zliati-
nové madlá, kompozitné ramená,
syntetické vlákna na tetivy, zameria-
vače, stabilizátory, duralové alebo
karbónové šípy, volfrámové hroty... 

Správne nastavenia na požadovanú
vzdialenosť terča a individuálne pa-
rametre strelca je hotová alchýmia.
Aby to nebolo príliš jednoduché, na
iných ako olympijských podujatiach
sa strieľa aj z kladkového luku a
niektoré súťaže sú určené pre holý,
dlhý či inštinktívny luk. Olympijské
kovy sa rozdávajú výlučne v terčovej
lukostreľbe, terče sú vzdialené 70
metrov.
Lukostrelci však nezaháľajú ani v
zime, vtedy sa ku slovu dostáva ha-
lová sezóna.  Špecifická je terénna
lukostreľba s terčmi rozmiestnenými
v rôznych vzdialenostiach, 3D forma
zase ponúka možnosť strieľať v te-
réne na plastové makety zvierat.

Účasť na olympiáde
Na medzinárodnej úrovni je terčová
lukostreľba doménou športovcov z
Kórejskej republiky, ktorí na olympij-

ských hrách v Riu de Janeiro získali
všetky štyri najvzácnejšie kovy - v
súťažiach jednotlivcov aj družstiev.
Slovenský lukostrelecký zväz regi-
struje 600 členov a 420 aktívnych
športovcov, dvaja z nich si vybojovali
účasť na OH 2016, čo je mimoriadny
úspech už len v porovnaní s inými
odvetviami s medailovou minulos-
ťou, ako sú napríklad džudo či zápa-
senie, ktoré vyšli úplne naprázdno.
Alexandra Longová z Blue Arrows
Viničné a Boris Baláž z Liptovského
školského lukostreleckého klubu
Liptovský Mikuláš sa navyše posta-
rali o historickú premiéru slovenskej
lukostreľby na OH od vzniku samo-
statného štátu. 
Na strelnici v Sambadróme, srdci
svetoznámeho riodejaneirskeho kar-
nevalu, oprášili stopu rodáka z Kali-
nova Martina Hámora, ktorý
štartoval v Barcelone 1992 ako sú-
časť poslednej federálnej výpravy a
obsadil celkové 65. miesto. Longová

vo vyraďovacej časti neprešla cez
druhé kolo a skončila celkovo na 17.
priečke. Najmladšieho člena sloven-
skej výpravy Baláža zastavil už v
prvom kole neskorší olympijský
víťaz Kchu Pon-čchan. Klasifikovali
ho na 33. pozícii.     
Lukostrelecký klub Bratislava má 52
členov rôzneho veku od 9-ročných
benjamínkov Ley Šipošovej s Nico-
lasom Brookesom po 65-ročného
Pavla Šipoša. 
Trénujú trikrát týždenne. Od apríla
do októbra vonku na ihrisku pri šta-
dióne ŠCP, kde sa už konali v roku
2015 aj majstrovstvá Slovenska v
terčovej lukostreľbe. V zime sa sťa-
hujú do telocvične na Batkovej ulici.
Schádzajú sa zo všetkých kútov
Bratislavy: Petržalky, Prievozu, z
okolia Slovnaftu, Karlovej Vsi, De-
vínskej Novej Vsi, Starého Mesta aj
samotnej Dúbravky.

(jm)

Od apríla do októbra trénuje Lukostrelecký klub Bratislava vonku na
ihrisku Športového centra polície, v zime v telocvični na Batkovej.

Slovenskí lukostrelci sa prebojovali na olympiádu
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Spoločenské podujatia

1 0 / 2 0 1 6
P R O G R A M O V Á  P O N U K A  D K D

Literárna beseda Miestnej knižnice so spisovateľ-
kou Irenou Brežnou.                         /VSTUP VOĽNÝ/

Živý bič: 
ŽIVÁ LITERATÚRA ÚTOČÍ NA ČITANKY

3 
PONDELOK

10.00

Podujatie sa koná pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším. Účinkujú: ZUŠ Eugena Suchoňa, 
FS Dúbravanka. Hosť podujatia: Marián Bango.  
                                                              /VSTUP VOĽNÝ/

Slávnostný 
galavečer 
v Dúbravke

4 
UTOROK

16.30

Medzinárodný Festival 
animova ných filmov

11. – 13. 10. 2016

30.-te výročie  ZUŠ Eugena Suchoňa v Dúbravke.
                                                              /VSTUP VOĽNÝ/

„A už máme 30“19 
STREDA

17.00

Obľúbená súťaž nielen dúbravských chlpáčov, 
ukážky, súťaženie, prehliadky psov, psie debaty, 
čaj na zahriatie na lúke Pod Záhradami pri kostole 
Ducha Svätého. Podujatie je organizované v spolu práci so 
Športovým klubom policajnej kynológie ŠKPK Bratislava 
a Veterinárnou ambulanciou MlynVet.       /VSTUP VOĽNÝ/

NAJ pes 
Dúbravky

15 
SOBOTA

10.00

Spoločensko-vzdelávacie podujatie nielen pre 
seniorov.                                               /VSTUP VOĽNÝ/

Kvíz senierov 
o Dúbravke

25 
UTOROK

14.30

Literárne pásmo o revolučnom básnikovi, rebelovi 
a klasikovi slovenskej poézie Jankovi Kráľovi, pri 
príležitosti 140. výročia jeho úmrtia. 
Účinkuje: Zuzana Ocharovichová.     /VSTUP VOĽNÝ/

Divný Janko27 
ŠTVRTOK

10.00

Výtvarné popoludnie pre deti s využitím plodov 
jesene.                                  /Organizované podujatie/

Šiškový  
panáčik

26 
STREDA

14.00

Tanečný večer s kapelou Party time.

Tancujeme 
v Dúbravke

22 
SOBOTA

17.00

vstupné: 3,-¤

Divadelná komédia z prostredia dámskej šatne 
jedného vidieckeho divadla. Účinkujú: Eva 
Pavlíková, Lenka Barilíková, Jana Kovalčíková 
a Alena Pajtinková.

Dámska šatňa10 
PONDELOK

19.00

vstupné: 12,-¤

Známy príbeh o láske a nenávisti, popretkávaný 
vtipnými scénkami a nádhernými originálnymi 
pesničkami je známy aj ako animovaná rozprávka 
Frozen. Medzi deťmi sa najobľúbenejšou postavič-
kou stal milý snehuliak Olaf, s ktorou sa chcú 
všetky deti zoznámiť. Nechajte sa spolu s nami 
uniesť do sveta fantázie Ľadového kráľovstva 
a naživo sa stretnite so svojimi obľúbenými 
hrdinami.

Ľadové 
kráľovstvo

9 
NEDEĽA

17.00

vstupné: 7,-¤

Prehliadka tanečných súborov základných 
umeleckých škôl.                    

Talenty v tanci8 
SOBOTA

17.00

vstupné: 3,-¤

Koncert populárnej kapely s novou speváčkou.
Vstupné v deň koncertu 13,-¤

Peter Bič 
Project

2 
NEDEĽA

19.00

vstupné: 11,-¤

www.dkdubravka.sk    www.facebook.com/DomKulturyDubravka

/10.00 – 13.00/
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Herňa pre verejnosť je otvorená každý pondelok a
štvrtok v čase od 9:30 do 11:30,
PROGRAM V HERNI SA ZAČÍNA VŽDY O 10:00.
Piatky sú venované špeciálnym diskusným skupinám
pre rodičov s deťmi, tiež v čase od 9:30 do 11.30.
3. 10. Stretnutie nosiacich rodičov. Oslávme spolu Me-
dzinárodný týždeň nosenia detí spoločným stretnutím. 
6. 10. Herňa
7. 10. Podporná skupina dojčenia. Pravidelná podporná
skupina dojčenia, príďte sa medzi nás porozprávať o ak-
tuálnych témach so Saškou Somorovskou. 
8. 10. MACKO BLŠÁK.Tešíme sa na všetkých predáva-
júcich aj nakupujúcich v čase od 14:00 do 17:00. 
10. 10. Herňa
11. 10. Montessori po domácky. Pozývame Vás do našej
Monte herničky v čase od 10:00 do 11:00. Je potrebné sa
vopred prihlásiť emailom na
monte.podomacky@gmail.com
12. 10.Tehotenské kruhy. Pravidelné stretnutia s dulou
Martou Babincovou v čase od 17:00 do 18:00. Svoju účasť
potvrďte na: martaba@pobox.sk
13. 10. Herňa
13. 10. Ženský kruh.Vytvoríme si intímne a pokojné pro-
stredie, kde budeme zdieľať a podporovať seba navzájom,
ženu v nás, matku, manželku, milenku, bytosť. Vstup bez
detí (bábätká môžu). Viac info a prihlásenie na www.srdco-
mrodicom.sk alebo srdcomrodicom@gmail.com.
14. 10. Kontaktné rodičovstvo. Pravidelná diskusná
skupina kontaktného rodičovstva. Príďte sa niečo nové do-
zvedieť a podeliť sa so svojimi postrehmi a skúsenosťami
pri výchove detí s psychologičkou a mamou Miškou Var-
govou.
17. 10. Stretnutie nosiacich rodičov. Tešíme sa na Vás

a Vaše detičky v našej herni. 
20. 10. Herňa. Tešíme sa na Vás a Vaše detičky v našej
herni. 
21. 10. Diskusná skupina BKM. Pravidelná diskusná
skupina venovaná bezplienkovej komunikačnej metóde.
Máte otázky, chcete sa zbaviť plienok a nestresovať die-
ťatko, alebo ste len zvedaví? Príďte medzi nás porozprá-
vať sa o aktuálnych témach s Beatou.
24. 10. Herňa s prednáškou "Kto má kľúče od skrinky
s jedmi?" Pozývame Vás na prednášku Kto má kľúče od
skrinky s jedmi? Porozprávame si o tom ako v našich do-
mácnostiach správne skladovať lieky, ako ich užívať, aby
boli pre nás bezpečné. Povieme si aj to, čo by nemalo chý-
bať v našich lekárničkách a to najmä s ohľadom na naše
deti.  
25. 10. Zahrajme sa na rozprávku. Tvorivo-zábavné po-
poludnie určené najmä pre detičky od 3 rokov, s ktorými si
niečo pekné vyrobíme a potom si spolu zahráme peknú
rozprávočku. Tešíme sa na Vás v čase od 17:00 do 18:30.
26. 10. Tehotenské kruhy. Pravidelné stretnutia s dulou
Martou Babincovou v čase od 17:00 do 18:00. Svoju účasť
potvrďte na: martaba@pobox.sk
27. 10. Herňa. Tešíme sa na Vás a Vaše detičky v našej
herni. 
27.10. Srdcom rodičom. Viac info a prihlásenie na
www.srdcomrodicom.sk alebo
srdcomrodicom@gmail.com.
28. 10. Babyklub. Herňa s Danicou určená pre najmenšie
detičky od 0 do 12 mesiacov a hlavne pre ich mamičky. 
31. 10. Stretnutie nosiacich rodičov
Mnoho ďalších aktivít a aktivitiek pre detičky i mamičky náj-
dete na www.rcmacko.sk
Aktuálne zmeny v programe a podrobnejšie informá-
cie nájdete na našej webstránke www.rcmacko.sk a
Facebook stránke pod profilom „Rodinné centrum
Macko“. Program zabezpečujeme dobrovoľnícky a aj
nás môžu stretnúť nepredvídateľné udalosti... 

Ďakujeme za porozumenie

Rodinné centrum Macko
PROGRAM NA OKTÓBER

Detská divadelná scéna

Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava,  
tel.: informácie 69 20 30 20, sekretariát 69 20 30 30,  

tvorba programov a propagácia: 69 20 30 17

Tvorivý a zábavný podvečer pre celú rodinu. 
Vyrezávanie tekvíc, strašidielka, lampiónový 
sprievod aj sladká odmena.               /VSTUP VOĽNÝ/

Halloween 
party

28 
PIATOK

17.00
Účinkuje Divadlo Jaja.

Malý Huemaj
16
NEDEĽA

10.30

vstupné: 2,-¤

Účinkuje Bábkové divadlo spod Spišského 
hradu.

Pleško  
a strieborná  
Borka

23
NEDEĽA

10.30

vstupné: 2,-¤

Interaktívne predstavenie pre deti na motívy 
klasickej rozprávky v podaní Divadla Alexandra 
Pallesitza.

Janko Hraško
2

NEDEĽA

10.30

vstupné: 2,-¤

Nová rozprávková show pre deti od Divadla Haaf.

Takto je to
9

NEDEĽA

10.30

vstupné: 3,-¤

Predaj vstupeniek v pokladni Domu kultúry Dúbravka v utorok 
vo štvrtok a v piatok 16.00 - 19.00 a 1 hod. pred podujatím.  

Pokladňa tel. číslo: 02/69203031.

Denné centrum 4,
pozýva

Pondelky:
PILATES 1. skupina - Pravidelné
jednohodinové cvičenia od 10.00
– 11.00 hod. , PILATES 2. skupina
- Pravidelné jednohodinové cviče-
nia od 11.00 – 12.00 hod. v KC
Fontána na Ožvoldíkovej ul. č 12,
(priniesť si so sebou karimatku)

Utorky:
Tvorivé dielne, 14.30 – 17.00 hod.
priestory DC 4
DÚBRAVSKÁ AKADÉMIA VZDE-
LÁVANIA v spolupráci s Radou
seniorov: Kurz cudzích jazykov:
AJ vždy v utorok od 10.00 hod. do
11.00 hod. začínajúci resp. pokro-
čilejší (podľa počtu prihlásených) -
priestory DC 4

Stredy:
„DÚBRAVSKÁ AKADÉMIA
VZDELÁVANIA“ v spolupráci s
Radou seniorov
- NJ vždy v stredu od 14.30 hod. –
15.30 hod. – pokročilejší – prie-
story DC 4
- AJ vždy v stredu od 15.30 hod. –
16.30 hod.– pokročilejší  1. a 2.
skupina – priestory DC 4

Štvrtky:
1. „TURISTICKÉ

VYCHÁDZKY/krúžok“ od 10.00
hod. od Domu kultúry Dúbravka
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Otec Mirec, Rapper Decko aj Lady Mel. Do tanca, priatelia

Dú-brav-ka.. Dú-brav-ka... rappové
vyznanie mestskej časti bolo počuť
už z diaľky. Tak Otec Mirec, ktorý
septembrový večer 14teho sprevá-
dzal street party v dúbravskom am-
fiteátri, vítal Dúbravčanov.  A hoci
Kultúrne leto v amfiteátri už skon-
čilo, kultúra pokračuje. Na pro-
grame bola septembrová Street
party venovaná mladým ľuďom,
ktorí vyznávajú street kultúru.
Na úvod vystúpili najmenší taneč-
níci zo Školy Breaku, ktorá trénuje
aj v Dúbravskom dome kultúry, a
potom ostrieľaní brekeari s Dexte-
rom a Zuzkou. 
Po nich sa predstavili tanečníci z
Love Dance school - bývalej HIP

HOP Fakulty pod vedením Lady
Mel. Nechýbala ani tanečná súťaž
pre deti, a tanečnica Lady Mel, čiže
Melánia Kasenčáková, ktorá sa do
sveta šoubiznisu dostala po šou
Miliónový tanec,  vyhlásila aj súťaž
pre maminy. Sama je totiž už tri
roky mamičkou, tak vyzývala aj tie
dúbravské, nech sa odvážia a
prídu si zatancovať. 
Odvážne sa nenašli, no možno o
rok ich už tanec zláka. Deťom však
odvaha a energia nechýbala. Na
záver prišiel aj  populárny rapper
Decko. Bolo sa na čo pozerať i po-
čúvať. Na záver znelo v ušiach Dú-
brav-ka.. Dú-brav-ka...

(lum)
Tanečníčky od Lady Mel a sama Lady Mel (vľavo) na party v amfiteátri. 

Foto: Lucia Marcinátová

Na Pekníčke sa hasil aj zapaľoval oheň
Všetko sa to  začalo príchodom
veľkých hasičských aut pýšiacich
sa tradičnými nátermi červeno-bie-
lej farby, na ktoré už netrpezlivo ča-
kali návštevníci areálu Parku
Peknikova. DHZ Devín, DHZ De-
vínska Nová Ves, DHZ Rusovce,
ženské družstvo DHZ Zohor a naši
dúbravskí dobrovoľní hasiči. 
Počas súťaže hasiči zápolili v
správnom nasadení hasičskej ha-
dice, ktorá spájala čerpadlo s
kaďou naplnenou vodou. Ďalší
dvaja súťažiaci utekali k vyznače-
ným bodom, namierili hadicu s prú-
dom vody na vytýčené ciele. V
súťaži šlo o rýchlosť. Víťazom cel-
kovo sa stal Dobrovoľný hasičský
zbor Rusovce, no  vo svojej žen-
skej kategórii bolo prvé a jediné
ženské družstvo DHZ Zohor.
Timea z tohto družstva nám pre-

zradila, že na hasení a súťažení sa
dievčatám páči najmä adrenalín a
a chuť zasúťažiť si s mužmi.
Hasičská súťaž písala už 30. roč-
ník, prebiehala zvyčajne počas ho-
dovej soboty, tento rok bol súťaži
venovaný samostatný víkend.
Sprevádzali ju rôzne hasičské ak-
tivity, atrakcie pre deti, podával sa
guláš, debatovalo sa. Po malej pre-
stávke nasledovalo vyhodnotenie
súťaže a potom symbolické zapá-
lenie vatry.
Sobotné poobedie na Pekníčke
totiž pokračovalo Spomienkovým
stretnutím pri príležitosti 72. výro-
čia SNP. Celé podujatie umocňo-
vali lúče letného podvečera a
stretnutia pod holým nebom.

Erik Argaláš

Dúbravskí dobrovoľní hasiči v akcii. Nie pri zásahu, ale pri súťaženi.
Foto: Erik Argaláš

Symbolické zapálenie vatry bolo súčasťou pripomienky výročia SNP.
Foto: Erik Argaláš

Programy v amfiteátri pokračovali aj po Kultúrnom lete. V septembri
sa Dúbravčania naladili na Street party.

Prvý septembrový víkend bolo v Parku Pekníkova rušno. Prebehla
tu hasičská súťaž aj spomienkové stretnutie príležitosti 72. výročia
SNP.

Takto sa dúbravskí hasiči chladili počas horúceho dňa.
Foto: Erik Argaláš
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„Prosím, môžeme sa s vami odfotiť,
môžem jednu fotku, jeden podpis...”
Bolo počuť ráno ešte pred začatím
celej akcie. Spevák, ktorý sa pred-
stavil širšej verejnosti v roku 2004
počas šou  Slovensko hľadá super-
star, kde sa umiestnil na 6. mieste, je
dnes hviezdou. Aspoň medzi deťmi
určite.  
Miro Jaroš prišiel do amfiteátra na
Valachovej, aby koncertom pre
všetky dúbravské deti otvoril Ro-
dinný športový deň.  A takú účasť
amfiteáter asi ešte nezažil, a tiež
toľko radosti, spevu a tanca.  
Predskokanov mu robila Škola
Breaku, ktorá na pódiu prilákala no-
vých malých nadšencov breaku.  

Schválené v júni
Ihrisko na Valachovej roky chátralo,
mantinely sa rozpadávali, k športo-
vaniu nelákalo. Ani nie po troch me-
siacoch premenila Dúbravka staré
športovisko na  priestor pre šport, hru
a voľný čas pre staršie deti a mla-
dých. 
Zámer a financie vo výške 75-tisíc
eur na nové  multifunkčné ihrisko
schválili dúbravskí poslanci na konci
júna. V lete sa na ihrisku začalo pra-
covať. Obnova sa stihla len tak-tak. 

Športové hviezdy
Po koncertoch sa program presunul
na nové ihrisko, kde ho  po vystúpení
tanečníc z District Dance spolu s ve-
dením mestskej časti otvorili dú-
bravské športové osobnosti  -
majsterka sveta vo Freestyle football

Lucia Kevická,  Ján Švehlík, bývalý
slovenský futbalista, československý
reprezentant, držiteľ zlatej medaily z
majstrovstiev  Európy 1976, Pavel
(Pavčo) Schenk, ktorý patrí medzi le-
gendy československého volejbalu.
Bohumil Bizoň - bývalý slovenský fut-
balista, útočník, Tomáš Kuťka starší
- hádzanár, neskôr dlhoročný
úspešný tréner reprezentácie žien aj
Tomáš Kuťka mladší - akrobatický
rock´n roll, Marco Klepoch – mladý
talentovaný slovenský krasokorču-
liar.
Potom prebehol prvý futbalový turnaj
na ihrisku, umelý trávnik odskúšali
malí futbalisti z Dúbravky aj okolia.
Futbal vymenil po 15tej volejbal, kon-
krétne úspešné volejbalistky z Gym-
názia Bilíkova, potom si mohli všetci
dať polhodinku bodyworku na ihrisku
s trénerkou z Afit  i pochodovať s
Bratislavskými mažoretkami A&M. 
Poobede sa predstavili  rôzne nezi-
skovky, organizácie, kluby, ktoré v
našej mestskej časti pôsobia. Vytvo-
rili rozmanitý program, v rámci kto-
rého prebiehala aj súťaž o detský
bicykel, športové ceny od Decat-
hlonu i vstupy na Ľadové kráľovstvo.
Na záver znel v ušiach po celom dni
odkaz piesne Mira Jaroša -  Čarovné
slovíčka... 
Ďakujem. Jedno z nich patrí Dúbrav-
čanom -  za skvelú atmosféru, per-
fektnú účasť a príjemne strávený
čas, a organizáciám a klubom za pri-
loženie ruky k dielu.

Lucia Marcinátová

Otvorenie ihriska spojilo šport, spev i Macka so silákmi

Ihrisko slávnostne otváralo vedenie mestskej časti a známi špor-
tovci Dúbravky. Foto: Lucia Marcinátová

Prvý turnaj na novom ihrisku si zahrali chlapci z Dúbravky i okolia. Vy-
hral Fkp Dúbravka.    Foto: Lucia Marcinátová

Spevák Miro Jaroš prilákal davy, hity ako “Rúčky” či “Zúbky” spie-
vali deti aj ich rodičia. Foto: Erik Argaláš

Majsterka a trojnásobná vicemajsterka sveta vo futbalovom Free-
style Lucia Kevická. Foto: Erik Argaláš

Nové športovisko na Valachovej ulici krstila mestská časť 10. septembra
celodennou akciou pre rodiny a športovcov. 



Kto čítal noviny Bratislavský
kuriér 1/2016, možno si všimol
dosť zaujímavú informáciu a
síce, že Bratislava má viac
vlastníkov áut ako mnohé eu-
rópske metropoly. 

Napríklad v prepočte na tisíc oby-
vateľov vo Viedni vlastní auto 389
z nich, pričom v Bratislave je to až
540. A to ešte nie je tak dávno
doba, keď sme o západných eu-
rópskych krajinách hovorili nielen
ako o prehnitom kapitalizme, ale
aj ako o silnom konzumizme. 
Že by za to tromfnutie Viedne,
aspoň v tomto smere, mohol len
zbúraný plot?

Lacnejšie aj ekologickejšie
Že to bude v tomto smere v Brati-
slave v budúcnosti iné, lepšie, asi
sotva. Kúpyschopnosť obyvateľov
zásadne neklesá, možno aj stúpa,
konzumizmus a pohodlnosť na
ústupe tiež nie sú, mať auto sa v
mnohých prípadoch stalo a stáva
skôr vecou prestíže než vecou po-
treby či nevyhnutnosti. Veď ob-
chodné domy máme zväčša pod
nosom; prípadne po ruke, alebo k
nim vedú spoje MHD. V prípade
núdze máme naporúdzi X taxíkov.
Chalupu na vidieku má málokto.

Do práce sa zväčša môžeme do-
stať pomocou MHD cca za ten istý
čas ako autom a električkou, nie-
kedy ešte aj skôr. Pri cestovaní
MHD navyše nie je potrebné byť v
strehu, môžeme sa venovať číta-
niu, driemaniu a pod.
Je to lacnejšie aj ekologickejšie.
Napriek tomu, tí čo cestujeme do
práce autobusom, pravidelne roky
vídavame, že v jednom aute ces-
tuje do práce väčšinou „až“ jeden
cestujúci.   

Ušetrené peniaze aj nervy
Čo sa mňa týka, svoje prvé a do-
posiaľ jediné auto som predal už
dávno, pred viac než 20 rokmi, a
s týmto mojím rozhodnutím som
maximálne spokojný. Považujem
ho za jedno z naj, aké som spravil. 
Ak nejaké auto potrebujeme na ro-
dinný výlet po Slovensku a po-
dobne,  čo je tak približne trikrát
ročne, tak si ho jednoducho poži-
čiame, či už od známych, alebo z
požičovní, ktoré sú pomerne
lacné; ak človek nepotrebuje vylo-
žene luxus. A ušetrené peniaze za
opravy auta, náhradné diely, ne-
zmyselné pokuty za prekročenie
rýchlosti v nastražených „pascách
na vodičov“, za nervy s tým spo-
jené, za vyhradené alebo onaké

parkovanie, radšej investujeme do
zážitkov, výletov, dovoleniek.  
Samozrejme, takýto spôsob ne-
musí vyhovovať každému, len po-
ukazujem na to, že problémy s
parkovaním budú narastať priamo
úmerne s našou zvyšujúcou sa
pohodlnosťou a túžbou mať v ro-
dine minimálne jedno auto.
Kompetentní, teda poslanci, sta-
rostovia a podobne môžu vplývať
maximálne tak na zmierňovanie
problémov, alebo ich udržiavanie
v miere, ktorá sa nachádza tesne
pod bodom neúnosnosti. Môj
laický odhad hovorí, že počet áut
za posledných 20 rokov v Dú-
bravke vzrástol minimálne o 50 a
možno aj o 80 percent.

Prestúpiť do MHD
Dúbravka, a podobne je to aj v
iných mestských častiach, ešte
má nejaké rezervy na budovanie,
alebo vyznačovanie pozemných
parkovacích  miest, ale tomu bude
v nie ďalekej budúcnosti odzvo-
nené. Budovanie podzemných
parkovísk je možné iba pod novo-
stavbami a aj to sa vykonáva ne-
dokonalo, neraz iba čiastočne. Na
budovanie poschodových parko-
vísk pri starších zástavbách je
priestoru málo. Málo je aj financií

na budovanie takýchto parkovísk. 
Čo by mohlo najviac pomôcť, nie
len pri zachovávaní zelených
plôch, ktoré ustupujú parkovi-
skám, ale aj v tom, aby sme ráno
nemuseli „tvrdnúť“ v dopravných
zápchach, k tomu nepatrí len roz-
širovanie ulíc, ako napríklad Har-
mincova, ale k tomu patrí aj, alebo
hlavne uprednostňovanie MHD
pred individuálnou automobilovou
dopravou.     
Pre niekoho je ale využívanie
MHD niečo podradné, pre ďal-
šieho je to niečo vysoko otravné,
členovia ďalšej spoločenskej sku-
piny si povedia, že veď keď už
majú autá, tak ich treba využívať,
a kde inde ak nie do práce... a
preto radšej budú všetci vedno v
zápchach neraz tvrdnúť a spolu-
podieľať sa tak na ich zbytočnom
vytváraní a zvyšovaní. 
Radšej než by mali nasadnúť do
autobusu alebo električky, pričom
neraz úplne bez problémov by sa
tak mohli dostať do centra mesta,
alebo ešte ďalej, kde im v nie jed-
nom prípade prostriedok MHD za-
stavuje dokonca pár metrov od
práce a podobne.

Marcel Burkert, 
miestny poslanec 
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Za nedostatkom parkovacích miest aj za zápchami je aj naša pohodlnosť 

Dúbravka robí poriadok v parko-
vaní. Autá chce dostať z chodní-
kov.

Na niektorých uliciach večer, inde aj
počas dňa. Problém, kde zaparkovať,
neobchádza ani Dúbravku. Áut, no-
vých domov i obyvateľov pribúda.
Pred rokmi pri výstavbe sídliska bola
dopravná situácia iná. Aj v Dúbravke
vyrastali vysoké dvanásťposchodové
paneláky takmer bez parkovacích
miest.  Bývalé vedenie úradu dedič-
stvo z minulosti v súvislosti so static-
kou dopravou neriešilo.
Súčasné vedenie mestskej časti za-
čalo vlani s pasportizáciou vyhrade-
ných parkovacích miest, kde prišlo ku
kontrole a evidencii miest. Tento rok
odborní zamestnanci vyrazili do te-
rénu a začali riešiť možnosti, kde vy-
tvoriť nové parkovacie miesta tak, aby
nemusela ustúpiť zeleň.
Nové parkovacie miesta plánuje
mestská časť vytvárať na etapy, do-
kopy ich má byť vyše dvesto.
„V prvej etape vznikne sto nových
parkovacích miest,“ približuje vicesta-
rosta Ľuboš Krajčír, ktorý sa venuje
problematike parkovania v mestskej
časti.
Miesta vzniknú podľa vicestarostu v

najproblematickejších lokalitách – na
ulici Alexyho, Bošániho, kde sa bude
riešiť aj problematická zákruta, ktorá
kvôli neprehľadnosti dlhodobo trápi
občanov a najmä vodičov.  Ďalšími
vybranými lokalitami sú ulice - Nejed-
lého, Považanova a Ožvoldíkova.
Na všetkých miestach sa na vybudo-
vanie parkovacích miest použijú za-
trávňovacie tvárnice, ktoré sú pre
prostredie prijateľnejšie než betónové

plochy.
„Cieľom vytvárania miest je v čo naj-
vyššej možnej miere odbremeniť
chodníky pre peších a cyklistov,“
dodal Krajčir.
Prvá etapa prác na vytváranie nových
parkovacích miest štartuje už v sep-
tembri, mestská časť na to vyčlenila v
rozpočte 100-tisíc eur. 

(zm, lum)

Úrad vybral lokality na nové parkovacie miesta

Ako prvé začali vznikať nové parkovacie miesta na Ožvoldíkovej.
Foto: Lucia Marcinátová

Dúbravčania majú 
ďalšieho okrskára

Obyvateľom Dúbravky slúži od 1.
septembra nový okrskár. Dušan
Fodor sa bude prioritne venovať
uliciam starej Dúbravky a sídlisko-
vej zástavbe od Saratovskej do
starej Dúbravky. 
Obyvatelia sa s ním môžu spojiť te-
lefonicky na mobilnom čísle 0914
369 421, prípadne e-mailom na ad-
rese okrskar.dubravka@mp.bra-
tislava.sk.
„Dušan Fodor posilnil rady dúbrav-
ských okrskárov mestskej polície.
V tejto mestskej časti pôsobia
okrem neho aj Martin Malatinec,
ktorý má na starosti časť Podvor-
nice a Štefan Straka, ktorý pôsobí
v časti Záluh,“ vraví Peter Pleva,
hovorca mestskej polície.
V súčasnosti pôsobí v jednotlivých
bratislavských mestských častiach
45 okrskárov mestskej polície. Od
okrskárov mestskej polície, teda
ľudí ktorí sú zodpovední za verejný
poriadok v pridelenom okrsku, si
mestská polícia sľubuje lepší kon-
takt s občanmi i okamžité riešenie
vzniknutých problémov.

(red)
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BLIŽŠIE, NEŽ SI MYSLÍTE

ZĽAVOBRANIE
13. – 16. 10.

REVISAN, s.r.o., Landauova 18, 841 01 Bratislava-Dúbravka 
firma špecializovaná na upratovanie spoločných priestorov 

bytových domov v Dúbravke a Karlovej Vsi 

hľadá spolupracovníkov na 5,5 hodiny práce denne
Tímová práca 5 dní v týždni od 08:00 do 13:30 hod. Ohodnotenie od 400 – 650
EUR netto, podľa spôsobu zamestnania (živnosť, dohoda, TPP). Podmienka:
vyhovujúci zdravotný stav, chuť pracovať vlastnými rukami, zodpovednosť. 

hľadáme spolupracovníka na zimnú údržbu 
v lokalite Dúbravka, Karlova Ves, november – marec.

Ohodnotenie:  paušálny plat plus výkon, dobrý zdravotný stav podmienkou. 
Osobný pohovor podmienkou, uprednostnení sú majitelia VP skupiny B 

a obyvatelia z Dúbravky a Karlovej Vsi.

Kontakt: tel.: 0948 725 001

Miestny odbor Matice sloven-
skej uskutoční dňa 25. 10. 2016
poznávaciu exkurziu do Trnavy.
Odchod autobusom o 8,00 hod.

z parkoviska za DK.
V programe bude i návšteva 

divadelného predstavenia Divný
Janko a návšteva múzea 

Sch. Trnavského. Približný prí-
chod bude o 16,00 hod.
Prihlásiť sa môžete na 

telefónnom čísle: 6436 6058
Výbor MO Matice slovenskej         

Koncert Peter Bič project 4. októbra
sa z dôvodu ochorenia ruší. 

Vstupenky možno vrátiť na mieste zakúpenia. 
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Pudingovo babie leto
V Dúbravke sa cez prázdniny toho veľa zmenilo. Veď akoby nie,
z kocúrika Pudinga vyrástol veľký mačací chlapec. A v mačacom
jazyku to znamená, že ho od septembra čakala mačacia škola.
„Vrrrrrrr“, natiahol sa Puding v jedno slnečné ráno. „Čože je tu
dnes toľko zhonu?“
„Pudiiiiiiing, ponáhľaj sa!“ zavolal na kocúrika Vinco. „Dnes nás
čaká prvý školský deň! Každá mačka predsa vie, že škola sa za-
čína s babím letom. Chytro, prvá hodina bude isto pradenie, to
mám najradšej, vrrrrr.“
Aha, vy asi neviete, kto je Vinco.. Predstavte si, cez prázdniny sa
k pani učiteľke Elke nasťahoval veľký sivý kocúr Vinco. Hneď si s
Pudingom padli do oka. 
Tak sa naši milí kocúrí kamaráti rozlúčili s Pani Ružovou a vybrali
sa na susednú strechu, kde prebiehalo mačacie vyučovanie. 
Ale keďže Puding ešte na polovicu spal, z celého Vincovho vy-
svetlenia o začiatku babieho leta si zapamätal len jedno: 
„Žabie bleto? To bude isto žabie blato! Musím ho rýchlo niekde
zohnať, aby aj mňa zobrali do mačacej školy, mňau“ rozbehol sa
Puding, až sa za ním zaprášilo. Sotva bolo počuť, ako si pospe-
voval: 
Pri potoku žaby žijú
pod leknami blato skryjú..
bum, bum, bach,
nemám strach,
do tej školy mačacej, 
chodiť budem, veru hej!
Puding zabrzdil tesne pri Dúbravskej studni.„Dobrý deň, milá pani
Kazimíra!,“ úctivo sa prihovoril veľkej ropuche. Nemala by si pre
mňa trošku žabieho blata?,“ Puding ani nestihol odpovedať a
šmykol sa z brehu rovno do ropušej bačoriny. „Rataaaaaa!,“ stihol
ešte zavolať. 
Ropucha Kazimíra sa od smiechu nezmohla ani na slovo, ba ani
len na obyčajné - kvak. Z bačoriny totižto vyšlo celkom bahnové
usmiate mačiatko. 
„Ďakujem ti, letím do školy!,“ zakričal Puding a už ho nebolo.
Alebo skôr, bolo ho všade plno. Bahnovými labkami prebehol cez
dvorček, doma za zastavil pre čosi pod zub, jeho stopy boli nielen
v kuchyni, ale i na okne, z ktorého v chvate skočil na priedomie,
tu sa mu podarilo pošliapať aj čisto vypratú bielizeň a šup ho k
susedom. Na streche akurát prebiehala hodina brúsenia pazúri-
kov.
„Mňau, kamaráti, vezmite ma do školy! Aj ja mám žabie blato!“
To sa vám všetky mačky z okolia nasmiali. Žabie blato, ako si Pu-
ding myslel bolo predsa babie leto.. Mačací riaditeľ Kleofáš pre-
rušil riadne vyučovanie, aby pomohli mačacími kožúškami
vyutierať Pudingovú bahnovú nezbedu. A namiesto veľkej pre-
stávky sa šli všetci okúpať do horného potoka.
Hľadal žabie blato 
povystrájal za to
kúsky pre to
babie leto
mňáááááááááu!
Ozaj, deti, a vy viete, čo je to babie leto? Sú to najkrajšie slnečné
dni na konci leta, kedy vzduchom poletuje množstvo malých pa-
vučiniek. Pozrite sa z okna, či nejakú nezbadáte...

Zuzana Lukáčová

Gázu potom namočíme do škrobu, necháme vysušiť na pet
fľaši.

Dúbravské rozprávkyDúbravské rozprávky Veselé strašenie
Hoci Halloween nie je slovenským sviatkom a oslavuje sa skôr
v Amerike, Kanade, Austrálii či Írsku, je to dobrý dôvod alebo
inšpirácie niečo zaujímavé si vytvoriť. A keď k tomu pridáme prí-
beh, napríklad o veselom strašidle, nie je nič lepšie. Katka Va-
ľovská z Kreatívneho šuflíka má návod, ako si doma tvorivo
skrátiť jesenné večery a vyrobiť si strašidielko.
Čo potrebujeme: pet fľaše, gázu, škrob, drôt, polystyrénové
gule.

Necháme sušiť aspoň deň, potom dolepíme oči a ústa. A hotovo,
stačí len zavesiť alebo strašiť.

Nachystáme si najskôr všetky pomôcky. Na pet fľašu predtým
pripevníme drôtom polystyrénovú guľu.

Kreatívny šuflíkKreatívny šuflík
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Raketová základňa na Devínskej
Kobyle zohrávala svoju úlohu počas
minulého režimu vďaka svojej vyni-
kajúcej polohe a jej „výhľadu“ na
Rakúsko. Svojmu účelu slúžila pri-
bližne do roku 1997.
Dnes je vďaka svojej polohe obľúá-
beným miestom psičkárov a všet-
kých turistov prechádzajúcich
červenou turistickou značkou z Dú-
bravky na Devín.
Pred niekoľkými rokmi sa majiteľ,

ministerstvo obrany, snažilo areál
predať za viac ako 300-tisíc eur, no
záujemca sa nenašiel a miesto po-
stupne pustne.  Časť je súkromným
pozemkom.

Mramor až z Kuby
Pri vstupe nás dnes víta otvorená
brána a trojposchodové kasárne.
Na tejto budove sa už stihol podpí-
sať zub času ako aj vandali. Okrem
porozbíjaných okien či povytŕha-

ných káblov však v hlavnej miest-
nosti nájdeme aj zaujímavosť, ktorá
sa inde nevidí.
Podlaha je totiž tvorená špeciálnym
mramorom, ktorý bol počas minu-
lého režimu dovezený až z Kuby.
Neďaleko kasární sa nachádzajú aj
garáže a 2 menšie budovy, z kto-
rých jedna slúžila pravdepodobne
ako posilňovňa a druhá ako „vý-
ukové stredisko“.
Raketová základňa však nie sú len
kasárne, v areáli nájdeme niekoľko
podzemných bunkrov s hrubými pol-
metrovými dverami vyplnenými pie-
skom. Najväčší z nich leží len
niekoľko desiatok metrov pod naj-
vyšším bodom Devínskej Kobyly a
má rozlohu niekoľko desiatok štvor-
cových metrov.

Obrátená raketa
Len pár krokov od kameňa znázor-
ňujúceho práve tento najvyšší bod,
ležiaci vo výške 514 m.n.m., sa na-

chádza najzaujímavejšia atrakcia
celej základne, ktorou je 10 metrov
vysoká vyhliadková veža. Táto vy-
hliadka má tvar obrátenej rakety.
Pri dobrej viditeľnosti vás od krás-
neho výhľadu na centrum mesta a
Petržalku na juhu, Rakúsko a prvé
vrcholy Álp na západe a Záhorie na
severe delí len desiatka schodíkov
po rebríku. Napriek tomu, že toto
miesto leží na hranici Devína a Dú-
bravky, ani jednu z mestských častí
nie je kvôli náletovým drevinám
vidno.
Ak ste raketovú základňu ešte ne-
stihli navštíviť, určite dlhšie nevá-
hajte. Výnimočné miesto dýchajúce
históriou so svojím špecifickým „ge-
nius loci“ dosiahnete z Dúbravky
pešo asi za hodinku. Stačí sa vydať
po červenej turistickej značke, od
ktorej je základňa len niekoľko me-
trov, a príde až na vrchol

Tomáš Husár

Raketovka s mramorom z Kuby i vyhliadkou na Alpy
Desiatka budov, vyhliadková plošina a priestor obohnaný vysokým be-
tónovým múrom. Takýto tajuplný areál leží na hraniciach Dúbravky a
Devína na vrchole Devínskej Kobyly. Ide o stavbu svojím rozmerom a
niekdajším využitím výnimočnú. Znie vám to povedome? Vitajte na bý-
valej raketovej základni.  Zavedie vás na ňu miestny poslanec a dob-
rovoľník Tomáš Husár, tak už len Ruksak na plece...

Vyhliadková veža základne.                                                      Foto: autor

Tip od seniorov: pamätník, jaskyňa slobody

Tridsaťdva seniorov, členov  Jednoty
dôchodcov v Dúbravke,  strávilo od 4.
do 10. septembra čas na  rekreač-
nom pobyte v hoteli SNP v Demänov-
skej doline. Okrem prehliadky
Demänovskej jaskyne slobody, ktorá
patrí k najnavštevovanejšej v Níz-
kych Tatrách,  uctili si pamiatku pad-
lých bojovníkov v SNP pri pamätníku
Jána Švermu. 
Nenáročnou prechádzkou sa dostali
až k symbolickému cintorínu vybudo-
vanému pre obete Nízkych Tatier. Tí,
ktorí  sa chceli prejsť krásnou Demä-
novskou dolinou pešou túrou, navští-
vili Tri vody alebo sa vydali k

Mikulášskej chate a k Vrbickému
plesu.  Bohatý program pokračoval
návštevou dedinky Vlkolínec, ktorá
sa považuje za jeden    z klenotov
slovenskej ľudovej architektúry. 
Príjemný pobyt seniori ukončili mož-
nosťou vyviesť sa lanovkami na Cho-
pok, ďalej k reštaurácii Kosodrevina
až k hotelu Srdiečko a späť. Pekné
počasie  a dobrá nálada počas ce-
lého pobytu  potvrdili, že takéto akcie
majú zmysel, je o ne záujem a zane-
chávajú príjemné spomienky.

Ján Molnár, 
predseda JDS v Dúbravke

Raketová základňa medzi Devínom a Dúbravkou postupne chátra.
Foto: autor



HORÚCEJŠIA NOVINKA AKO  
TIPO SEDAN?

PREDSA NOVÉ 
TIPO HATCHBACK.

Kombinovaná spotreba 3,7 – 6,3 l/100 km, emisie CO2 98 – 146 g/km. Na všetky automobily sa vzťahuje 2-ročná zákonná
záruka a navyše 3 roky s limitom do 100 000 km. Zobrazené modely sú len ilustračné. Ponuka platí iba do vypredania zásob. Podrobné 
informácie u predajcov a na www.fiat.sk.

N O V É  M O D E L Y  F I A T  T I P O  U Ž  O D  1 1  7 4 0 ¢.
STAČÍ MÁLO, ABY STE ZÍSKALI VEĽA.

fiat.sk
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Podujatie, prvé svojho druhu v Dú-
bravke, poctili svojou návštevou aj
starosta mestskej časti Martin Zaťovič
spolu s manželkou Zdenkou. Školu
korčuľovania slávnostne otvoril sta-
rosta Dúbravky, ktorý zároveň pokrstil
i logo OZ Piruetka. Vo svojom prího-
vore vysoko ocenil myšlienku organi-
zovať takéto podujatie v našej
mestskej časti. Priznal sa, že on kor-
čuľovať nemôže a preto si váži kaž-
dého, kto sa postaví na korčule. Pán
starosta mal pred niekoľkými rokmi
úraz a aj preto si nemôže zahrať ani
svoj obľúbený futbal.                                                                     
Na úvodnej hodine korčuľovali deti
predškolského veku, ale aj muži a
ženy v zrelšom veku. Na ľade boli
takí, ktorí sa chcú v korčuľovaní zdo-
konaliť, ale videli sme tam úplných no-

váčikov, z ktorých možno niektorí stáli
na korčuliach po prvý raz. O všetkých
sa starali skúsení tréneri, medzi nimi
nechýbal ani bývalý slovenský hoke-
jový reprezentant Dušan Pašek a
úspešný krasokorčuliarsky tréner
Martin Kollár, ktorý dlhé roky pôsobil
vo Švédsku.
Kurzy budú prebiehať na Harmincovej
každú sobotu večer až do konca
októbra. Záujemcovia môžu prísť na
jednu alebo na všetky hodiny. Možno
bude Škola korčuľovania v Dúbravke
pokračovať aj v ďalších mesiacoch,
ale to záleží od viacerých okolnosti, či
tomu tak bude. Hlavné organizátorky
podujatia Aďa a Lili si dali za úlohu u
záujemcov zmeniť strach a neistotu z
korčuľovania na radosť zo športu a
ladné pohyby na ľade.               (efý)  

Starosta otvoril Školu korčuľovania   
Korčuľovanie je nielen základom pre dva populárne zimné športy – hokej
a krasokorčuľovanie, ale je to aj výborný relax a radosť z pohybu.  Takúto
úlohu si dalo do vienka aj novozaložené dúbravské Občianske združenie
Piruetka. A v sobotu 17. septembra sa konala otváracia hodina Školy kor-
čuľovania v Dúbravke.

Hosťom úvodnej hodiny Školy korčuľovania v Dúbravke bol aj bý-
valý hokejový reprezentant Dušan Pašek.       Foto: Jozef Petrovský
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„Všetky vekové kategórie prípraviek,
mladších a starších žiakov hrali svoje
najvyššie slovenské mládežnícke sú-
ťaže. Prípravka už tradične dosiahla
popredné umiestnenia, mladší žiaci sa
k ich umiestnenia priblížili.Starší žiaci
aj napriek tomu, že neboli lídrami vo
svojej súťaži, oproti predošlým sezó-
nam zaznamenali mierny vzostup do-
siahnutých výsledkov. Dorast v prvej
lige obsadil stred tabuľky. Juniori sa
tentoraz predstavili v najvyššej junior-
skej súťaži na Slovensku. Aj napriek
tomu, že sme neskončili na popred-
ných umiestneniach, boli sme v klube

s dosiahnutým výsledkom a predvede-
nou hrou našich hráčov celkom spo-
kojní.“    

Až tesne pred začiatkom súťaží boli
známe vyžrebovania. Nebola z toho
v klube nervozita? 
„Všetko vzniklo dôsledkom náročného
obdobia, s ktorým sa Slovenský hoke-
jový zväz musel popasovať. Absolvo-
vali sme Kongres, následne
mimoriadny Kongres, vznikli na zväze
nové pracovné pozície, odborné komi-
sie a taktiež sa musela celá činnosť zo-
súladiť so Zákonom o športe. Celé si to

vyžadovalo naozaj maximálne pra-
covné vypätie všetkých, ktorí sa na tom
podieľali. V klube sme sa dokázali s
týmto obdobím v pohode vyrovnať a
príprava všetkých našich vekových ka-
tegórii prebehla presne podľa plánu.“ 

V žiackych súťažiach pribudli od
tohto ročníka kategórie – kadeti a
mladší žiaci (5 ŠHT, U10). Aký je váš
názor na tento krok SZĽH? Kategóriu
kadetov vytvorili žiaci 9. ročníkov. Au-
tomaticky bol posun všetkých kategórií.
Starší žiaci sú od tejto sezóny žiaci
siedmeho  a ôsmeho ročníka, mladší
žiaci sú piataci a šiestaci. Už terajší
priebeh súťaže kadetov dáva o vytvo-
rení tejto kategórie veľa otáznikov. My-
slím, že objektívne odpovede,
prípadne názory budeme môcť vysloviť

až po sezóne a taktiež po dosiahnu-
tých výsledkov najmladších reprezen-
tácií, ktorých sa táto zmena dotýka a to
SR 15 a SR 16.“

Juniorov HOBY po roku opäť admi-
nistratívne preradili, tentoraz  z ex-
traligy do prvej ligy. Váš názor na
tento krok? 
„Nakoľko sa minulý rok prihlásilo do
prvej ligy málo družstiev, zväz našiel je-
diné riešenie a to vytvorením jednej
spoločnej súťaže. Táto zmena bola vo-
pred dohodnutá na jednu hokejovú se-
zónu. Aj keď by sme si naozaj vedeli
predstaviť našu juniorku opäť v najvyš-
šej súťaži, spomínaný krok sme očaká-
vali. Preto nás to neprekvapilo.“

Aký cieľ má družstvo juniorov, ako
aj dorastencov v prvých ligách?
„Veľkou zmenou v oboch súťažiach je
priamy postup víťazov do extraligy.
Krátkodobým cieľom dorastu je postup
zo základnej skupiny do štvrťfinále.
Máme veľmi mladé družstvo a skoro až
polovicu tímu tvoria kadeti. Juniorov je
veľmi ťažko motivovať, prebiehajú tu aj
vysokoškolské súťaže, taktiež  druhá
liga mužov, čo dáva hráčom veľa mož-
ností. 
V prípade, ak urobíte na nich tlak, tak
hľadajú pre seba čo najvýhodnejšie
prostredie aj napriek tomu, že by v
ostatných súťažiach nemuseli byť lí-
drami svojich tímov. 

(dokončenie na str. 32)

Súťažne už aj kadeti a piataci  
Postupne od začiatku septembra sa začal nový ročník hokejových sú-
ťaží mládeže. My sa ešte v úvode tohto článku vrátime spolu so špor-
tovým riaditeľom ŠHK HOBA Braňom Semančíkom k
predchádzajúcemu ročníku. Ako on hodnotí výkony a umiestnenia jed-
notlivých družstiev HOBY?       

Projekt Deti na hokej aj v Dúbravke

Projekt Deti na hokej je náborovým
projektom Slovenského zväzu ľado-
vého hokeja, ktorý má za cieľ vrátiť
deťom radosť z hokeja a priviesť ich
naspäť na zimné štadióny. Projekt za-
víta aj do Dúbravky. A to v sobotu 15.
októbra so začiatkom o 14.00 h. Spo-
luorganizátorom je ŠHK HOBA. Čo je
hlavným cieľom tohto projektu?
„Je to predovšetkým zanechať v mysli
malých chlapcov a dievčat pozitívnu
skúsenosť s hokejom a zimným šta-
diónom. Chceme tiež zoznámiť rodi-
čov potenciálnych hokejistov s
hokejovým prostredím. Môžeme tým
aj zvýšiť členskú základňu v najmlad-

ších kategóriách a vytvoriť tak zdravé
konkurenčné prostredie,“ povedal
nám športový riaditeľ ŠHK HOBA
Braňo Semančík.                                                                                                                         
Slovenský zväz ľadového hokeja sa
prostredníctvom tohto projektu bude
snažiť podporovať vznik pravidelných

náborových aktivít postupne vo všet-
kých hokejových kluboch na Slo-
vensku. ŠHK HOBA pozýva deti od 5
do 10 rokov z Dúbravky a z okolia, ako
aj ich rodičov na toto podujatie na zim-
nom štadióne na Harmincovej, kde ich
privíta aj vĺčik GOOOLY.Chlapci i diev-
čatá v tomto veku by si mali priniesť
korčule, akúkoľvek prilbu, zimné ruka-
vice a teplé oblečenie. Každý účastník
dostane hokejový zošit s úlohami, di-
plom, upomienkové predmety i občer-
stvenie.                                       (pet)

TENISOVÁ HALA
2016 / 2017 
od 8 € / hod.

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO 

0905 240532
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V sobotu 10. septembra odštartoval na zimnom štadióne v Senici druhý
ročník úspešného projektu Deti na hokej. Tak ako aj v minulej sezóne
je cieľom tohto projektu prinášať deťom radosť a zábavu prostredníc-
tvom pohybu a zaujímavých aktivít. Druhý ročník sa uskutoční sériou
36 podujatí v rôznych mestách Slovenska.
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Cieľ: Postúpiť do baráže a vyhrať ju     
Dúbravský bedmintonový klub budeme mať v štvrtej ligy až dve družstvá     

DBK vznikol pred necelými dvoma
rokmi na popud partie hráčov, ktorí
hrávali bedminton v Dúbravke re-
kreačne, ale chceli to skúsiť aj sú-
ťažne. Okrem formovania súťažného
družstva, sa Vladimír Uhrín rozhodol
založiť aj krúžok bedmintonu, ktorý
navštevuje okolo 15 detí. Klub má mo-
mentálne dvanásť aktívnych hráčov,
ku ktorým pribudne onedlho ďalších
šesť. Vo svojej premiére bol DBK
účastníkom štvrtej ligy a skončil na
štvrtom mieste.                    
„Umiestnenie považujeme za úspech.
Pred súťažou sme nevedeli čo nás
čaká, lebo sme nepoznali silu súperov.
Dokonca sme mohli skončiť aj vyššie
a postúpiť do tretej ligy, ale doplatili
sme na stretnutie v Banskej Bystrici.
Pred duelom sme mali v klube veľkú
maródku a preto sme nemohli nastú-
piť v najsilnejšom zložení. Najväčšou
našou oporou družstva bol len 15-
ročný Alex Chudíc, ktorý bol u nás na
hosťovaní z bratislavských Spojov,“

povedal prezident DBK Vladimír
Uhrín.
Ďalej nám prezident klubu vymenoval
ďalších hráčov, ktorí sa zaslúžili o
pekné umiestnenie. Sú to tieto hráčky
a hráči: Martina Balkovičová, Eva
Chudícová, Veronika Korim, Michal
Březovják, Róbert Vojtek, MartinViest,
Matej Andraščík, Róbert Sedmák,
Pavol Boďo a Stanislav Kúdela. Vladi-
mír Uhrín zo skromnosti nepovedal,
že k oporám patril aj on sám. V tomto
ročníku štvrtej ligy bude mať DBK až
dve družstvá. A bude silnejšie. Vede-
niu klubu sa podarilo dotiahnuť na
hosťovanie kvalitné posily, vrátane
dvoch popredných slovenských junio-
rov a jednej skúsenej hráčky zo su-
sedného Česka.                                                                                        
Hovorí sa, že s jedlom rastie chuť. To
si zrejme povedali aj v DBK. Ako uvá-
dzame vyššie, veľa nechýbalo a druž-
stvo z Dúbravky mohlo pri svojej
premiére postúpiť do tretej ligy. Tejto
ambície sa nevzdali a o postup sa po-

kúsia v nasledujúcej sezóne, ktorá sa
začne v októbri. A bude to skrátená
sezóna, lebo na programe sú len tri
kolá plus baráž. V predchádzajúcich
rokoch sa hralo šesť kôl. Dôvodom je,
že doteraz sa súťaže hrávali septem-
ber až jún, od roku 2017 sa bude hrať
od januára do decembra.
„Urobíme všetko preto, aby sa aspoň

jedno družstvo dostalo do baráže a
následne ju aj vyhralo. Veríme, že sa
nám bude na jeseň dariť a budeme
vzorne reprezentovať našu mestskú
časť Dúbravka, podobne ako sa to
darí hokejistom HOBY a volejbalist-
kám z Bilíkovej,“ povedal nám Vladi-
mír Uhrín.

Jozef Petrovský

Bedminton patrí u amatérov medzi najobľúbenejšie športy. Platí to aj v
Dúbravke. V poslednom období sa začal hrať bedminton v našej mest-
skej časti aj súťažne. Zásluhu na tom má veľký nadšenec tohto športu
Vladimír Uhrín. A hneď vo svojom prvom roku si zmiešané družstvo
Dúbravského bedmintonového klubu (DBK) počínalo veľmi dobre.               

K oporám Dúbravského bedmintonového klubu v štvrtej patrili aj
(zľava): Veronika Korim, Vladimír Uhrín a Róbert Vojtek.

(Dokončenie zo str. 31)
Tí väčšinou trávia na ľade najviac
času a ich hokejový rast to posunie
určite vpred. Spoločne s trénermi
oboch kategórií pracujeme na tom,
aby naši hráči boli čo najlepšie pripra-
vení a podávali v zápasoch čo najlep-
šie výsledky.“       

Čo očakávate od kadetov, starších
a mladších žiakov? 
„Tak ako som už spomínal, veľa ka-
detov nastupuje už za dorastencov,
čo v ligových stretnutiach náš tým
oslabí. Samozrejme sa ale automa-
ticky vytvorí priestor pre iných hráčov,
ktorí budú mať možnosť hrať vyššiu
vekovú kategóriu. Malo by to byť do-
statočnou motiváciou pre samotných
hráčov. Starší žiaci, konkrétne
ôsmaci, ak sa po prvej časti umiest-
nia do šiesteho miesta, budú hrať na-
sledujúcu časť súťaže s najlepšími
celkami. Podľa ôsmakov sa radia aj
ostatné žiacke súťaže, čiže siedmaci,
šiestaci a aj piataci. Našim cieľom je
pokračovať práve u tohto ročníka v
minuloročných výsledkoch a skončiť
do šiesteho miesta po základnej časti

a potom sa dostať s jednotlivými roč-
níkmi v záverečných tabuľkách čo
najvyššie.“

Vaše slová na záver?
„Angažovali sme do klubu na dva
roky nového šéftrénera, bývalého re-
prezentačného trénera mládežníc-
kych reprezentácii Mgr. Ivana
Feneša. Veľmi veľa si od tohto kroku
sľubujeme. Verím, že sa nám poda-
rilo zostaviť na túto sezónu celkovo
silný trénerský tím, ktorý posunie vý-
konnosť našich hráčov výrazne do-
predu. Skvalitnili sa nám aj
podmienky, či už na všeobecnú,
alebo špeciálnu prípravu. Samo-
zrejme, všetko aj niečo stojí a stúpli
nám aj náklady. Ďakujeme všetkým,
ktorí nám pomáhajú a akýmkoľvek
spôsobom podporujú aktivity nášho
klubu. V neposlednom rade, ďaku-
jeme aj našej mestskej časti, kon-
krétne starostovi Martinovi Zaťovičovi
a poslancom za prejavenú dôveru a
podporu. Budeme sa všetci v klube
svojou prácou a dosiahnutými výsled-
kami nesklamať.“

Jozef Petrovský

Súťažne už aj kadeti a piataci  Dúbravská šarkaniáda

8. október 15:00 - 17:00
Vyrobte si doma svojho šarkana a príďte ho vylietať do parku. Ktorý
vyletí vyššie, ktorý bude najzaujímavejší? Pre účastníkov budeme
mať pripravené niečo sladké pod zub a tiež aj horúci čajík. Odme-
níme aj snahu, ak niekto donesie svojho ručne vyrobeného šarkana. 
Pre prípad, že šarkana nemáte, pár šarkanov požičiame. V prípade
nepriaznivého počasia sa podujatie zruší.


