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V čísle nájdete
4

Harmincova
a trať

Ihriská
a šport

Deň detí je síce aj v júni, no mestská časť vyskúšala už o mesiac skôr majáles venovaný deťom.
Bolo veselo, bláznivo. Podobne veselo bolo aj na Dni matiek, ktorý pripravili pre mamičky tí
najdôležitejší – deti. Máj sa okrem toho niesol aj v znamení športu. Zašportovali si seniori na
svojich obľúbených hrách.
Foto: Lucia Marcinátová
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Premieňajú ihrisko, kompostujú, spájajú komunity

Dúbravka má tri kompostovacie stanoviská, komunity susedov na sídlisku. Mestská časť aktivitu podporila aj súťažou počas uplynulého
Dňa Zeme. Nová kompostovacia nádoba pribudla na Nejedlého ulici.

Dopoludnie, pri ktorom zrazu zabudnete na okolité problémy, vypnite. Dopoludnie, ktoré dá energiu, ukáže
zmysel...
Na zväčša opustenom ihrisku pri lekárni Zdravotného strediska Saratov
na Nejedlého živo. Desiatky detí, dospelí. Na stolčeku voda, poháre, na
múre krásne maľované vtáčie búdky.
Spoznávame chlapíka v páskovanom
tričku s briadkou a šiltovkou na hlave.
Erik Forgáč, sociálny pracovník z Domova sociálnych služieb Karola Matulaya zavítal so svojimi klientmi medzi
komunitu na ihrisko, aby prispeli k premene priestranstva, priniesli vlastnoručne maľované a originálne vtáčie
búdky.
Pridali sa tak k aktivitám Občianskeho
združenia Späť pod stromy.

Prepájanie komunít v praxi
OZ Späť pod stromy v spolupráci s
mestskou časťou obnovuje tunajšie
detské ihrisko, upravuje okolie, zháňa
granty, brigáduje. Počas aprílového
Dňa Zeme sa zapojilo do dobrovoľníckych brigád a do súťaže mestskej
časti o kompostér.
Podarilo sa im vyhrať a počas podujatia Vtáčie búdky pre ihrisko im prišiel
poďakovať a kompostér odovzdať starosta Martin Zaťovič.
Gabika z Občianskeho združenia
Späť pod stromy hovorí, že tu kompostuje asi dvadsať rodín a tretí kompostér potrebujú. Kompost využívajú na
hnojenie predzáhradok a záhonov,
ktoré vytvorili.
Viac na str 2 a 3
Lucia Marcinátová

OZ Späť pod stromy oživilo nielen ihrisko pri lekárni, ale zmenilo aj
priľahlú plochu.
Foto: Lucia Marcinátová
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Kompostovanie vytvára komunitu, zbližuje susedov.
Téma čísla

Kompostovanie bioodpadu nie je len záležitosťou rodinných domov či
života na vidieku, kompostovať sa dá aj na sídlisku medzi panelákmi.
O to ľahšie, ak ste obyvateľ z Dúbravky. Pomocnú ruku podáva Občianske združenie Žime krajšie. Učí, ako kompostovať, radí pri začiatkoch.
„Nikdy nepochybuj o tom, že malá
nia,“ opisuje začiatky v Dúbravke
skupina hĺbavých zanietených obyMiška. „Spojili sme sa s organizávateľov môže zmeniť svet. V skutočciou Priatelia Zeme, venovali nám
nosti to dokážu jedine oni.“ Začala
kompostovacie nádoby a vyškolili
myšlienkou americkej kultúrnej annás.“
tropologičky Margaret Meadovej
Začali s dvomi nádobami – kompospodvečer Miška Staneková, spolutérmi. Tie postačujú podľa skúsezakladateľka dúbravského Občiannosti občianskeho združenia asi pre
skeho združenia Žime krajšie.
10 až 15 domácností.
Slová, ktoré ožívajú v súvislosti s obAktuálne už na Homolovej ulici komčianskym združením a jeho aktivipostujú viacerí, združenie tak dotami v Dúbravke, neplatili len tento
plnilo ďalší 700-litrový kompostér.
večer. Začali sa napĺňať už v roku
V Dúbravke sa už okrem toho kom2013.
postuje na ďalších dvoch miestach.
Vtedy založili občianske združenie
Občianske združenie Žime krajšie
tri mamičky s malými deťmi z okolia
podporilo dvomi kompostovacími
dnes obnoveného ihriska na Homonádobami skupiny na Cabanovej a
lovej. Začali stretnutiami, obnovou
Nejedlého neďaleko zdravotného
ihriska pod domom, skrášľovaním,
strediska.
pridávali sa ďalší aktívni obyvatelia
Hoci možno myšlienka kompostovať
z okolia a spolu s nimi a prvými zína sídlisku a kompost využívať ako
skanými grantmi, dotáciami aj enerhnojivo pre jarné kvety na balkóne
gia a motivácia ísť ďalej.
alebo na vyvýšený záhon podľa per„K malej skupine sa nabalili a pridámakultúrnych princípov pri detskom
vali ďalší,“ hodnotila Miška z občianihrisku znie mierne nereálne alebo
skeho združenia. A neplatilo to len o
ako utópia, Miška hovorí, že stačí
aktivitách združenia na ihrisku v
dodržiavať základné pravidlá a za
rámci skrášľovania či podujatí pre
približne šesť mesiacov kompostorodiny s deťmi, ale aj pri ekologicvania uvidíte výsledok. Hnedú hlinu.
kých projektoch, s ktorými združenie
Zo Zeme sa vráti do Zeme
začalo. V roku 2016 sa pustili do
„Redukuj, recykluj a kompostuj, rekompostovania na sídlisku. A práve
novuj.“ Zneli na workshope v katejto téme bol venovaný jarný podviarni
Biely
kocúr
pravidlá
večer v kaviarni Biely kocúr na Žatakzvaného „Zero Waste“, nulového
tevnej ulici.
odpadu, ktoré pomáhajú znížiť
Podebatovať preto prišli do mestskej
množstvo vyhodených smetí.
časti aj obyvatelia z Lamača, PetrOtvorili debatu o pravidlách, postužalky i Svätého Jura.
poch, ktoré treba pri kompostovaní
Už tri kompostovacie komunity
dodržiavať.
Dúbravka sa tak stala akýmsi prie„Kompostovanie je výroba organickopníkom sídliskového kompostovakého hnojiva, je to človekom riadený
nia.
proces,“ približuje Miška. „Biolo„Bratislava v roku 2016 robila pilotný
gický odpad tvorí až 45 percent odprojekt komunitného kompostovapadu bežnej slovenskej domácnosti.

Podvečerná jarná debata v kaviarni Biely kocúr.
Foto: Lucia Marcinátová
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Prvé kompostovacie stanovisko, ktoré založilo Občianske združenie
Žime krajšie.
Foto: OZ Žime krajšie
Máme vlastnú nádobu na bioodpad
na balkóne a keď sa naplní, ideme
ju vyhodiť do tej pred domom.“
Kompostovanie dokáže výrazne znížiť objem odpadu, ktorý končí v
smetiakoch na zmiešaný komunálny
Záhradný odpad – tráva, lístie,
odpad.
seno, slama, burina, piliny,
Pri kompostovaní treba myslieť na
štiepka, hlina, odrezky, vychladto, čo hádžem do kompostovacej
nutý popol a uhlie, stará zemina.
nádoby, čo tam patrí a čo nie, a akú
Kuchynský odpad - káva, čajové
to má veľkosť. Pomôckou pri výbere
vrecká, šupky zo zeleniny a ovoa učení sa, čo patrí do kompostu
cia, aj citrusové plody, papierové
môže byť veta – pravidlo: „Všetko čo
vreckovky, podrvené orechové
pochádza zo zeme, sa do zeme
škrupiny
vráti späť.“
Občianske združenie Žime krajšie,
ktoré s kompostovaním na sídlisku v
Dúbravke začalo, chce myšlienku
šíriť ďalej. Ponúka preto prvým ďalším skupinám príspevok na jeden
Čo nevyrastie zo zeme – nič
kompostér. Cena jedného aj s celou
mliečne ani varené, mäsové vývýbavou ako sieťka proti hlodavcom,
robky, sklo, kovy, textil, uhynuté
prekopávač, petlice a zámky je
zvieratá, zvyšky jedla, trus. Nepodľa Mišky okolo 120-140 eur.
odporúčajú sa korienky, aby nezačali rásť, klíčiť.
Stretnutia pri kompostéri
Kompostovanie má okrem odpado-

Čo patrí
do kompostu

Čo do kompostu
nepatrí

Kompostovacie stanovisko na Cabanovej ulici.

Foto: Lucia Marcinátová

Dúbravka patrí k priekopníkom
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vej a ekologickej, aj inú významnú
hodnotu. Vytvára komunitu, zbližuje
susedov, rodí priateľstvá. Ľudia sa
stretávajú pri kompostéri, spoločne
riešia starostlivosť oň, pripravujú si
napríklad zásoby suchých listov,
trávy, debatujú, spoznávajú sa.
Na začiatku kompostovania na sídlisku je preto podľa Mišky dôležité
nájsť podobne zmýšľajúcich ľudí.
Odporúča napríklad zorganizovať
brigádu na ulici, ku ktorej sa zväčša
pridajú práve aktívni a ekologicky
orientovaní susedia. Možnosťou je
aj vyvesiť letáčiky a urobiť informatívne stretnutie. „Je dobré, keď v tom
človek nie je sám, na Nejedlého začali štyri domácnosti a do dvoch
týždňov ich bolo 15.“
Dôležité je vybrať si vhodné, najlepšie tienisté miesto, mimo ciest,
okien, no predsa blízko a zistiť komu
patrí pozemok, pomôcť môže kataster či portál www.mapky.gku. „Väčšinou ide o magistrátny pozemok,
hlavné mesto podporuje tento projekt, stačí zaregistrovať kompostovisko, vieme s tým ako občianske
združenie pomôcť.“
Kompostéry v Dúbravke majú asi
1,5 metra, sú zamykané zhora na
petlicu, kľúče majú len členovia skupiny, aby do nádob nehádzal nikto
nič, čo tam nepatrí. Na nádobe je
vždy uvedený aj kontakt na garanta
a základné pravidlá kompostovania
a prehľad, čo do kompostéru možno
vhadzovať, a čo naopak nie.
„Od roku 2016 sme sa nestretli s negatívnou reakciou verejnosti,“ dodala Miška. „Cieľom je nielen
separácia, ale v prvom rade snaha
znížiť množstvo odpadu v domácnosti.“
“Až 80 percent vecí, ktoré kúpime,
sa do dvoch týždňov stanú odpadom”, odznelo v podvečer v Bielom
kocúrovi. Pravidlá „redukuj, recykluj

Téma čísla

Kompostovať začali aj pri ihrisku pri lekárni, stanovisko má pod palcom OZ Späť pod stromy.
Foto: OZ Žime krajšie

Pravidlá
kompostovania

• Veľkosť materiálu – materiál
má mať veľkosť palca najmä pri
tvrdších (uhlíkatých) materiáloch.
Čím sú kúsky menšie, tým rýchlejšie sa skompostuje.
• Miešať druhy – uhlíkaté a dusíkaté v objemovom pomere 1:1.
Nie je dobré vrstviť, ale miešať. •
• Uhlíkaté - hnedé suché materiály – napríklad suché lístie pozbierané na jeseň (treba z nich
mať zásobu, uskladniť vo vreciach z juty, pre dva kompostéry
asi šesť až sedem vriec), drevná
štiepka (zo starých vianočných
stromčekov, kartóny postrihané,
hlina, piliny, hobliny, slama). Dusíkaté materiály : bioodpad z domácnosti, od šúp po čajové
vrecká, pokosená tráva, pozbierané zvyšky zo záhrad.
• Dostatočný prísun vzduchu,
prekopávanie. Pri každom vhodení odpadu premiešať aspoň na
povrchu, raz za dva-tri mesiace
dôkladne. Ak je kompost priveľmi
suchý, proces sa zastavuje, ak je
priveľmi mokrý začína zapáchať
(vtedy prihodiť suchú zložku).

Plán činnosti

Miestneho odboru Jednoty
dôchodcov Slovenska
Bratislava IV – Dúbravka

Komunita na Nejedlého vyhrala kompostér v súťaži mestskej časti.
Foto: Lucia Marcinátová
a kompostuj, renovuj” a aj úvahy a
ľudí, ktorí prišli, sa bude šíriť aj mimo
motivácia na sídliskové kompostoDúbravky, do Lamača, Petržalky či
vanie tak po debate ostávala v hlaSvätého Jura.
vách, úvahách a prostredníctvom
Lucia Marcinátová

Veľkokapacitné kontajnery v júni

7. 6.
7. 6.
14. 6.
14. 6.
21. 6.
21. 6.
28. 6.
28. 6.
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7. 6. – 30. 6. 2018

Bazovského 19 – pri bytovom dome
Batkova 7 – pri bytovom dome
Pekníkova – 19 parkovisko
Drobného 2 – pri bytovom dome
Saratovská 10 – parkovisko pri bytovom dome
Bošaniho 11 – parkovisko oproti bytovému domu
Bujnákova 23 – pri bytovom dome
Pri kríži 17 – pri rozvodni

Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované v zmysle harmonogramu do 9tej hodiny v určený deň podľa harmonogramu na určené miesto. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 9.00 bez ohľadu
na naplnenosť kontajnera.
Kontajnery na objemný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako napr. pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory,
nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Miestne zastupiteľstvo
sa koná 26. júna o 15.00
v Kultúrnom centre Fontána
na Ožvoldíkovej 12.
Zasadnutie možno sledovať
aj online prostredníctvom
Dúbravskej televízie.

6. jún – 17.00
Na slovíčko v teréne

2. obvod – stretnutie pod potravinami Terno na Homolovej (pri “Rakete” - sochárske
dielo Pozdrav z vesmíru od
Dušana Králika)

14. júl – prehliadka speváckych seniorských súborov v
rámci Kultúrneho leta v Dúbravke
13. september – jednodenná
autobusová exkurzia do Bojníc
s možnosťou návštevy zámku,
ZOO, kúpeľov
23. september – Turistická vychádzka spojená s opekačkou
organizovaná Radou seniorov
4. október – jednodenný vlakový výlet do Trenčína s návštevou hradu a mesta
16. október – galavečer pri
príležitosti mesiaca úcty k
starším pod záštitou starostu
8. november – jednodenný
vlakový výlet do Trnavy
4. december – jednodenná
autobusová exkurzia na vianočné trhy do Eisenstadtu
(Rakúsko) s možnosťou návštevy Esterházyho zámku
13. december – jednodenný
vlakový výlet do Nového
Mesta nad Váhom s návštevou múzea

Termín rozšírenia Harmincovej mesto nepozná
Aktuality
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Harmincova cesta má byť štvorpruhová, pozemky mesto vykupuje, kedy
však príde k rozšíreniu cesty, je nejasné.

„Rozšíriť Harmincovu ulicu je našou
prioritou,“ povedal nám v rozhovore
primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal ku
koncu roka 2017. „Je to veľmi dôležitá dopravná tepna a je dvojpru-

hová, a to je veľmi málo.“
Po pár mesiacoch dáva mesto ohľadom termínu rozšírenia len nejasnú
odpoveď. „So stavebnými prácami
bude možné začať až po vydaní a

nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, následnom spracovaní dokumentácie pre realizáciu
stavby a taktiež po úspešnom ukončení procesu verejného obstarávania
na zhotoviteľa stavby,“ odpovedala
Zuzana Onufer, hovorkyňa hlavného
mesta na otázku, kedy by mali začať
práce na rozšírení a ako dlho by mali
trvať. „V súčasnosti prebieha druhá
etapa výkupov pozemkov v zábere
stavby a súčasne sa pripravujú podklady na aktualizáciu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.“

Úprava v miestach križovatiek a
zastávok
Harmincova ulica by mala byť rozšírená na štyri pruhy. Rozšírenie je
podľa Zuzany Onufer navrhnuté tak,
že súčasná dvojpruhová cesta bude
v smerovom a šírkovom vedení maximálne využitá.
Úprava má byť urobená v miestach
križovatiek a zastávky MHD, povrchová časť krytu má byť odfrézovaná a nahradená novou o hrúbke
60 milimetrov.
„Rozšírenie na štvorpruh bude pre-
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biehať smerom k obytnej zóne Dúbravky,“ približuje Onufer. „Šírka
jazdného pruhu je navrhnutá štyrikrát
3 metre.“

Milióny eur
Okrem vlastníkov a pozemkov, ktoré
sa musia pre rozšírenie vykúpiť,
môžu byť brzdou dopravnej zmeny
aj peniaze. Mesto odhaduje na základe spracovanej dokumentácie pre
územné rozhodnutie celkové náklady na viac než tri milióny eur.
„Rozšírenie Harmincovej je súčasťou
rozpočtu GIB, príspevkovej organizácie hlavného mesta, ktorá pre
mesto zabezpečuje prípravu a realizáciu investičných projektov,“ dodala
Onufer.
Pozitívnou správou v súvislosti s rozširovaním frekventovaného vstupu
do Dúbravky je, že sa po mnohých
rokoch podarilo vykúpiť prvé pozemky. Vykúpil ich investor, ktorý v
blízkosti stavia, mestskí poslanci
schválili tiež peniaze na výkup ďalších pozemkov, magistrát tak mal vo
výkupe pokračovať.
Text a foto: Lucia Marcinátová

Modernizácia električkovej trate stále bez jasného začiatku
Harmincova ulica by mala byť štvorpruhová. Rozšírenie odhaduje mesto
na tri milióny eur.

Hlavné mesto nepozná termíny opravy električkovej trate, rovnako nehovorí ani o náhradnej doprave počas výluky.
„Práce na prvej etape rekonštrukcie
zahŕňať má 6 767 metrov trate, 26
nástupíšť vrátane 17 priecestí a 19
električkovej dúbravsko – karlovepriechodov pre chodcov. Pôjde tak
skej radiály by mali začať v júli a byť
o rozsiahly a časovo náročný proukončené v septembri.“
jekt. Spustenie rekonštrukcie trate
Takú správu zverejnila mestská časť
avizovalo mesto viac než pred
Karlova Ves na svojom oficiálnom
rokom.
webe. Odvolávala sa pritom na pro„V prípade dúbravsko – karloveskej
jektovú dokumentáciu. Hlavné
radiály prebieha vyhodnocovanie
mesto však o začiatku prác doteraz
ponúk záujemcov na zhotoviteľa
neinformovalo, rovnako ako o výtejto stavby,“ približuje Zuzana Onuluke električiek.
fer, hovorkyňa hlavného mesta. DoPrimátor Ivo Nesrovnal tvrdí, že
dáva, že samotný termín realizácie
nevie, o akom termíne spustenia restavby závisí od procesu prebiehakonštrukcie Karlova Ves informojúceho verejného obstarávania.
vala. Pre agentúru TASR povedal:
Podľa hlavného mesta prebieha vy„Netuším odkiaľ to pani starostka
hodnotenie ponúk záujemcov na
zobrala. Ja som ju niekoľkokrát vyzhotoviteľa tejto stavby už od 22. jazýval nech prestane šíriť takéto ponuára.
plašné a falošné správy a
„Priebeh modernizácie je navrhnutý
zneisťovať ľudí.“
tak, aby sa komplikácie pre obyvaModernizácia trate sa má dotknúť
teľov a na prevádzku dopravy znížili
veľkého úseku od tunela pod Hrana najmenšiu možnú mieru“, sľudom až po zastávku Damborského,

Poslanecké dni v júni

Miestny úrad Žatevná 2, prízemie 17.00 – 18.00

4. jún: Jozef Radošovský, Maroš Repík
11. jún: Miroslav Sedlák, Branko Semančík
18. jún: Vladimír Straka, Juraj Štekláč
25. jún: Marián Takács, Pavel Vladovič

S modernizáciou trate súvisí aj podchod na zastávke Damborského pri
Dome služieb. Jeho opravu hlavné mesto avizovalo spolu s rekonštrukciou trate.
buje Onufer. Modernizácia má
cestujúcich z Dúbravky a Karlovej
podľa nej prebiehať na etapy, počas
Vsi, ale aj zo Záhoria či Devínskej
ktorých sa bude modernizovať elekNovej Vsi, ktorí mestskou časťou
tričková trať po úsekoch.
prechádzajú.
Výluka električiek sa dotkne nielen
Text a foto: Lucia Marcinátová

Trombóza cestovateľov – prednáška pre seniorov

25. jún, v pondelok o 14.00 hod. v Oranžovej sále Domu kultúry Dúbravka. Prednášať bude: MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH – internistka, angiologička.
Blíži sa leto a s ním čas, keď sa vydávame na cesty za priateľmi, športom
či kultúrnymi pamiatkami. Cestovanie prináša rôzne nástrahy. Jednou z
nich je aj žilová trombóza, ktorá môže ohroziť pacienta pľúcnou embóliou.
Cieľom prednášky je ozrejmiť rizikové faktory žilovej trombózy spojenej s
cestovaním a zároveň priniesť ucelený obraz o jej prevencii. Nech nám
cestovanie prinesie radosť a potešenie. Vstup je voľný, všetci vítaní.

Na slovíčko: O parkovaní, o ihrisku, o ľuďoch...
Dúbravské noviny
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Kedysi zemeguľa, miestni ešte hovoria o ihrisku, dnes zarastená plocha,
kovová šmykľavka vedúca nikam, zabudnuté vnútrobloky, krásne predzáhradky, kvety, zákutia s atmosférou, aj pre mnohých Dúbravčanov nepoznané. Tiché uličky – lokalita Klimkovičovej, Bujnákovej, Sokolíkovej
a Hanulovej ulice. Táto oblasť, jej trápenia aj radosti, bola cieľom májového stretnutia obyvateľov pod názvom Na slovíčko so starostom.

Dáma s bielym psíkom na rukách,
starší muž s barlami aj mladík s dcérou či mamička s kočíkom. Dúbravčanov, susedov z okolia Hanulovej,
Sokolíkovej a Bujnákovej ulice spojila
debata so starostom Martinom Zaťovičom, miestnymi aj mestskými poslancami. Najskôr sa diskutovalo za
stolmi v reštaurácii Zlatá Lipa.
Pribudne v lokalite detské ihrisko? Čo
robiť s mladými, ktorí sa v noci stretávajú v okolí školského areálu na
Sokolíkovej, ako zlepšiť správanie
psíčkarov? Dajú sa opraviť schody a
chodníky? Prečo sa Dom služieb neopravuje?
Tém bolo veľa, účasť slabšia, debata
však pestrá, tvorivá, susedská.

Ihrisko do plánu
V lokalite chýba obnovené detské
ihrisko, jedno chátrajúce je pri takzvanom Jakšo bare, pozemok však
nie je v správe mestskej časti.
„Ak ho chceme opraviť, musí to byť
náš majetok, zo zákona nemôžem investovať do cudzieho,“ vysvetlil starosta.
Dúbravka tak bude žiadať hlavné
mesto o zverenie pozemku. Ak by sa
zverenie nepodarilo, mestská časť
obnoví niektoré iné ihrisko v oblasti.
Pozemky a vlastníctvo brzdí aj obnovu a zmenu takzvaného Domu služieb. Objekt má viac než 20
majiteľov, celková oprava by tak potrebovala dohodu. Pozemok na ulici
M.Schneidera Trnavského pri Dome
služieb patrí hlavnému mestu. Magistrát však tvrdí, že asfaltovú plochu
opraviť nemôže.
„Plocha pri Dome služieb nebola po

Zabudnuté detské ihrisko.

vybudovaní odovzdaná do majetku
hlavného mesta,“ vysvetľuje Zuzana
Onufer, hovorkyňa hlavného mesta.
„A teda nie je zaradená do našej
správy. Z uvedeného dôvodu mesto
neuvažuje a nemá v pláne opravu
plochy.“

Psíčkari a mladí
„Všetko závisí od človeka,“ znelo pri
debate o psíčkaroch a zbieraní exkrementov. Podobne o ľuďoch je aj
neporiadok v okolí Sokolíkovej, vo
vnútrobloku pri materskej škole.
Miestni a aj mestská časť tu častejšie
riešila a stále rieši mladých, ktorí sa
tu po večeroch stretávajú, popíjajú.
„Treba upozorňovať mestskú políciu
a volať aj opakovane,“ hodnotil
miestny poslanec Juraj Káčer. „Keď
maloletých pod 15 rokov opakovane
predvedú na políciu za alkohol, myslím, že rodičom to dá výstrahu.“
Vicestarosta Ľuboš Krajčír, ktorý sa v
mestskej časti venuje téme bezpečnosti, prisľúbil častejšie hliadky aj policajné kontroly.

Parkovacie miesta aj schody
Po debate pod strechou sa prešlo ulicami. Mestská časť predstavila
zmeny v parkovaní a statickej doprave na Hanulovej ulici. Úpravou
parkovania by mali pribudnúť nové
miesta, ďalšie by mali vzniknúť na
Kudlákovej ulici.
Pre bezpečnosť chodcov mestská
časť plánuje na Hanulovej aj nový
priechod a opravu a vytvorenie nových schodov pre lepšiu dostupnosť
k výškovým domom na Hanulovej.
Text a foto: Lucia Marcinátová

Zničené schodisko na Hanulovej ulici, ktoré sa má opraviť.

Parkovanie na Hanulovej ulici, mestská časť plánuje úpravu statickej dopravy.

Poslanci aj miestni na prehliadke lokality.

Pod záhradami dom nevyrastie,
výstavba sa má presunúť do lokality Na vrátkach
Aktuality
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Developerský projekt firmy Strabag mení miesto. Mestskí poslanci
jednomyseľne odobrili zámenu pozemkov. Výstavba sa z lúky Pod
záhradami presúva do lokality Na vrátkach, kde by mala byť pre
zeleň a Dúbravku menej zaťažujúca.

Na zelenej lúke za Kostolom Ducha
Svätého, v takzvanom parku Pod záhradami, sa stavať nebude. Mestskí
poslanci schválili zámenu pozemkov.
Výstavba spoločnosti Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo však
z Dúbravky neodchádza, zámenou sa
presúva do lokality Na vrátkach.
Zachrániť zelenú plochu v srdci mestskej časti, nezastavať centrum Dúbravky, skultivovať a k výstavbe na
okraji Dúbravky pridať aj park. S
takým cieľom schválili dúbravskí poslanci vo februári odzverenie pozemku
na ulici Na vrátkach, oproti vznikajúcemu bytovému projektu MAMAPAPA,
neďaleko sociálnej ubytovne hlavného
mesta Fortuna.
Odzverením aj tak vlastne mestského
pozemku by sa mala zarastená a neskultivovaná plocha vrátiť späť do
správy hlavného mesta s cieľom, aby
ju magistrát zamenil s pozemkom
spoločnosti Strabag. A práve to sa podarilo na mestskom zastupiteľstve.

Menšia záťaž
S iniciatívou prišli mestskí poslanci za
Dúbravku Zdenka Zaťovičová a Juraj
Káčer a starosta Dúbravky Martin Zaťovič. Po mnohých rokovaniach s
obyvateľmi, developerom a poslancami sa to podarilo. Zámenu pozemkov odobrili mestskí poslanci
jednomyseľne.
„Keby ste sa ma spýtali na to pred
štyrmi rokmi, tak nebudem optimista,
že sa to podarí,“ hodnotil zámenu po
zastupiteľstve Juraj Káčer. „Poďakoval by som obyvateľom z Občianskeho združenia za vytvorenie parku
Pod záhradami, predovšetkým Lucii
Toperczerovej a starostovi. Táto zeleň
v centre je pre Dúbravku strategická.“

Riešenie výstavby zámenou nazval
Juraj Káčer ako najlepšie z možných
riešení. „Presun výstavby nikdy nebude fér. Veríme, že výstavba v lokalite Na vrátkach bude menej
zaťažujúca.“
Developerský projekt viacpodlažného
polyfunkčného objektu sa presunul na
ulicu Na vrátkach.

Okrem výstavby aj presun parku
Prekročíme staré popraskané panely,
niekoľko exkrementov, odpadky, vnárame sa do zarastenej džungle. O
niekoľko metrov padnutý strom.
Posteľ z paliet, paplón, prikrývka, či
pod nimi niekto odpočíva nevedno, v
tichosti sme prešli okolo. Vedľa
„spálne“ stolička, prepravky, na zemi
veľká plyšová hračka. Pohľad na
niečí príbytok, domov, „zabolí“ , privedie k zamysleniu.
Aj takého „ubytovanie“ ukrýva pozemok Na vrátkach.
Okrem bezdomovcov využívajú zarastenú plochu najmä psíčkari a bežci.
Cieľom zámeny pozemkov tak nebola
len zástavba zelenej, hoci zanedbanej
plochy, ale aj kultivovanie prostredia.
Do lokality sa totiž nemá preniesť len
výstavba, ale aj verejný park, ktorý sa
stavebník zaviazal popri výstavbe urobiť.

Lúka Pod záhradami je aj miestom podujatí, napríklad už tradičnej
akcie Naj pes Dúbravky.

Spoločnosť Strabag prišla k veľkému
zelenému pozemku na ulici Pod záhradami v centre Dúbravky takisto zámenou ako súčasť náhrad za parčík
na Belopotockého ulici. Súhlas s ňou
vyslovili bývalí miestni poslanci v dúbravskom zastupiteľstve na siedmy
pokus. Zámenu potom potvrdili v
marci v roku 2014 ešte mestskí poslanci.

Do Dúbravky sa tak v tom čase presunula výstavba, zámer spoločnosti
Strabag, ktorý chcel pôvodne postaviť
bytový projekt v parku Belopotockého
v Starom Meste za rozhlasovou pyramídou. Staromešťania za záchranu
parčíka Belopotockého bojovali takmer 18 rokov.
Text a foto: Lucia Marcinátová

Zo Starého Mesta do Dúbravky
„Chceme a pokúsime sa o absolútnu
súčinnosť medzi obyvateľmi z okolia
lokality Na vrátkach a developerom,“
komentoval zámenu starosta Martin
Zaťovič.
Lúka Pod záhradami sa má zveriť
mestskej časti, Dúbravka tu chce zachovať zeleň, priestranstvo ponechať
rekreácií, vytvoriť oddychovú zónu.

Bezdomovecký príbytok v oblasti Na vrátkach.

Lokality oboch pozemkov – hore ulica Na vrátkach, nižšie ulica Pod záhradami.

Dúbravka sadí nové stromy, pribudli čerešne, jablone
Dúbravské noviny
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Okrasné čerešne a jablone, brestovce, lipy aj pagaštany. Mestská časť
Bratislava-Dúbravka sa počas jari pustila do výsadby nových stromov.
Pre nové stromy vybrala sedem lokalít – v Parku Pekníkova, na Bazovského ulici a ulici Janka Alexyho a na štyroch detských ihriskách. Pokračovať vo výsadbe plánuje mestská časť na jeseň.
„Stromy pribudnú na rôznych verejčasť Bratislava Dúbravka začala s
ných plochách, v materských škovýsadbou v uplynulých troch rokoch.
lách, parkoch,“ hovorí Zuzana
V roku 2015 pribudlo 20 nových
Knetigová z referátu životného prostromov, v roku 2016 to bolo 31 stromov a v roku 2017 viac než 50. Na
stredia miestneho úradu.
Stovka nových stromov zaplnila vetento rok je naplánovaná výsadba
rejné priestory aj v minulých rokoch,
stovky stromov.
ďalšia stovka tento rok. Mestská
Mestská časť začala pred dvomi

Stromy pribudli aj na detskom ihrisku na Cabanovej, ktoré mestská
časť doplnila hracími prvkami.
Foto: Mária Smiešková

Výsadba nových stromov pri detskom ihrisku na Nejedlého ulici.
Foto: Lucia Marcinátová
rokmi oživovať aj svoju čerešňovú
ničnej stanice v Lamači v sezóne
tradíciu a slávnu minulosť. Vysadila
mohli denne vypraviť jeden až jeden
prvé čerešne, tento rok pokračuje.
a pol vagóna čerstvých čerešní do
Dúbravka bola totiž kedysi obec,
Prahy. Typické jedlo pre Dúbravku
kde sa darilo ovocinárstvu a čebolo preto také, ktoré obsahovalo aj
rešne sa vyvážali až do Prahy.
čerešne.
Najväčší rozsah nadobudol vývoz
Čerešňovú tradíciu a Dúbravku ako
po prvej svetovej vojne, keď sa stali
čerešničku Bratislavy pripomína aj
významnou obchodnou komoditou,
nové logo Dúbravky, ktorého autoktorá vylepšovala rozpočet mnorom je grafický dizajnér Martin Žilinhých rodín. Dúbravčania zo železský.
(lum)
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Školstvo
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Školáci dokázali, že Dúbravka je naša

Žiaci dúbravských škôl v súťaži Dúbravka moja ukázali, ako poznajú
mestskú časť. Na úvod zazneli tóny klavíra a spev.

Všetky dúbravské školy a všetci
žiaci odhodlaní a aj plní vedomostí.
Na Základnej škole Pri kríži prebehla už tradične súťaž Dúbravka
moja, má už vyše jedenásť rokov a
jej názov napovedá, že sa týka
našej mestskej časti.
Žiaci súťažili v šiestich kolách –
všeobecné poznatky, história Dúbravky, osobnosti Dúbravky, pomenovanie ulíc, pamiatky Bratislavy,
kam za oddychom v Dúbravke, dúbravská báseň.
Odpovedali na otázky ako: Ako sa
volá folklórny súbor, ktorý trénuje v

mestskej časti? Centrum voľného
času sa volá? Na akej ulici sídli starosta?...
S malými bodovými rozdielmi sa napokon ustálilo poradie – na treťom
mieste skončili školy Sokolíkova,
Nejedlého a Dolinského, druhé bolo
družstvo zo Základnej školy Beňovského a víťazstvo si vybojovalo
družstvo domácich, teda škola Pri
kríži.
Na záver výsledky a priebeh súťaže
pochvalnými slovami zhrnul aj predseda poroty, historik, archivár a Dúbravčan Jozef Klačka.
(lum)

Pred rokmi začala súťaž len v rámci školy, teraz sa na Základnej škole
Pri kríži stretávajú všetky dúbravské školy, aby si zasúťažili.
Foto: Lucia Marcinátová

Fedákova spojila rodičov pri hre aj práci

Upratať dvor, nasadiť stromčeky, zabaviť sa, pohrať, no najmä utužiť vzťahy, spoznať sa. Materská škola Fedákova, ktorá začala fungovať v septembri 2017, zorganizovala prvé väčšie stretnutie
rodičov s deťmi na školskom dvore.

Pokrstili spevokol

Dvor počas brigádneho poobedia v areáli MŠ Fedákova.
Foto: Lucia Marcinátová

Spevokol pri Dennom centre 1 na ul. Pod záhradami jestvuje už niekoľko rokov, ale nemal svoj oficiálny názov. V rámci stretnutia v KC
Fontána, kde si klub uctil svojich jubilantov, bol pokrstený aj súbor názvom Dúbravské strešne. Program pripravili deti z Materskej školy na
Cabanovej, operná speváčka Lenka Wuscherová za klavírneho sprievodu Daniela Simandla, nuž a, samozrejme, novo pomenovaný spevokol. So sebe vlastným humorom prítomných pozdravil aj starosta
Dúbravky Martin Zaťovič v štýlových čerešničkových ponožkách a vo
veršoch zaželal aby “Dúbravské strešne, rozdávali radosť večne”.

Stretnutie sprevádzalo aj čistenie,
upratovanie dvora. K tomu všetkému zahrala country kapela Klinec band, pojedali sa prinesené a
pripravené slané aj sladké pochúťky.
„Chcela som najmä, aby sa spoznali rodičia,“ priblížila Oľga Bošková, riaditeľka materskej školy.
Pri pohľade na plný dvor, kopec
dobrôt, grilovačku, naháňajúce sa
deti a rozprávajúcich sa rodičov,
možno hodnotiť, že tento zámer

sa podaril...
Dvor škôlkarov sa zmenil na malý
veľký hudobný piknik zároveň.
Dúbravka je zriaďovateľom jedenástich materských škôl so 44 triedami, aktuálne pripravuje aj
zriadenie novej materskej školy v
budove Strednej odbornej školy
pedagogickej na Bullovej. Má ísť
o štvortriednu materskú školu s
kapacitou 82 miest a fungovať by
mala od septembra 2018.
(lum)

Prebdená noc v múzeu

Koľko prezidentov bývalo v Dúbravke? Ktorý z nich sa tu narodil? Kedy
je v listinách obec spomínaná prvýkrát, z ktorého roku pochádza jej
pečať? Na tieto otázky museli odpovedať deti, ktoré v polovici mája absolvovali noc v Dúbravskom múzeu. Z každej dúbravskej školy prišli
päťčlenné tímy, ktoré absolvovali prechádzku po starej Dúbravke, návštevu hasičskej zbrojnice, podrobnú prehliadku múzea, vedomostný
kvíz a večernú grilovačku. Deti prišli nabité vedomosťami, ale spacáky
a karimatky boli napokon takmer zbytočné. Posledný bod programu
totiž zostal nesplnený. Spánok sa nekonal.
-elen-

Inzercia
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OBČIANSKA INZERCIA

■ Ján Pallang - maľby, stierky, nátery. Tel.: 0905 257 454.
■ Ponúkam vodoinštalatérske
práce. Tel.: 0904 572 977.
■ Glazúrovanie vaní za prijateľnú
cenu
so
zárukou.
Tel.:
0905983602.
■ Vodoinštalácie a údržba. Ján
Polák, 0905 627 321.
■ Kompletne vám poupratujem. Tel.:
0911 795417.
■ Hľadám správcu a pani na upratovanie rodinného domu v Devíne.
Ideálne
spoľahlivý
manželský pár. Požiadavky na
správcu: technické zručnosti a
vodičský preukaz. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte, prípadne pošlite CV. Telefón:
0905417083. Email:
petrovicova@adsinvest.sk.
■ Maliarske, murárske, obkladačské
a iné prace. 0907 538 747.
■ Španielčina - mobil 0910 943
286.
■ Učím a doučím angličtinu. Tel.:
0918 780 160.
■ Učím nemecký a ruský jazyk v
Dúbravke. Tel: 0904 683 934.
■ Učiteľka s praxou doučí anglický
jazyk žiakov a študentov. Ponúkam
kvalitnú prípravu aj na maturitnú
skúšku B1, B2. Tel.: 0905 561 406.
■ Nemecký jazyk - úspešne doučím, pripravím na maturitu, certifikát, štúdium a prácu v zahraničí.
Mobil: 0910 943 286.
■ Materinský nemecký jazyk vyučujem všetky stupne, mám dlhodobé
skúsenosti.
Tel.:
0903/177891.
■ Učiteľka ANJ doučí anglický
jazyk a pripraví žiakov na reparáty aj počas letných prázdnin.
Tel.: 0904 420 720.
●Hľadám dôchodkyňu na chov sliepok a hydiny , záhradu 400 m² mám
aj s kurínom nad ulicou Lipského a
Húščavova. Tel.: 0944 149 690
● Dám do prenájmu 1-izbový byt
za 300 € mesačne + 30€ energie,
začiatok Dúbravky, tel.: 0944 149
690.
● Zubná ambulancia na Kramároch Stromová 16 prijme nových
pacientov. Ošetruje aj deti. Tel.:
0905 662 407.
● Prijmeme upratovačky na upratovanie schodísk v panelákoch,
živ. list výhodou. Tel.: 0903794697.
● Hľadáte pre vašu mobilnú babičku
opatrovateľku-spoločníčku na komunikovanie, prechádzky, pomoc v domácnosti? Dva-trikrát týždenne, resp.
denne na 2-4 hodiny. Bývalá učiteľka.
Tel.: 0907 211 005.
● Hľadám izbu v rodinnom dome
na bývanie, prenájom. Tel: 0904
683 934
● Predám jazdecké nohavice č. 164
zn. ELT. Cena 10 eur. 0915 42 11 92.

Dobrá
PEDIKÚRA

Ponúkané služby:
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VÝCVIK PSOV

sĄƓ
ƌĞĂůŝƚŶǉŵĂŬůĠƌ
pre
ƷďƌĂǀŬƵ

• mokrá a suchá pedikúra

(ošetrenie EÚ klasifikovaným medicínskym prístrojom, diamantovými
brúskami a špeciálnymi pedikérskym
nástrojom najvyššej kvality)

• profesionálne ošetrenie chodidiel a nechtov na nohách
• šetrné odstránenie zhrubnutej kože, otlakov, kurích ôk
• ošetrenie a možnosti riešenia
pre zarastajúce nechty
• masáž chodidiel • lakovanie
• protetika nechtov • depilácia
cukrovou pastou

Salón sa nachádza na prízemí
budovy Zdravotného strediska
na Saratovskej ulici 24
Bratislava-Dúbravka
Kontakt: Miriam Dobrá
Objednávky: +421 918 850 880

Ing. Tatiana hƌďĂŶĐŽǀĄ

WWW.CVICIMEPSOV.SK

Športový klub policajnej kynológie
ponúka profesionálne vedený výcvik psov všetkých plemien podľa
metodiky vhodne upravenej
k veku vášho psa – od šteniat až
po dospelé psy.

0917 173 665

ČALÚNNICTVO
0915832186

a TEPOVANIE
0917565788

0911 104 429
tatiana.urbancova@re-max
max.sk
WŽŶƷŬĂŵϭϬ-ƌŽēŶĠƐŬƷƐĞŶŽƐƚŝ
pri ƉƌĞĚĂũŝŶĞŚŶƵƚĞűŶŽƐƚş͘
ĂŬƵũĞŵza ĚƀǀĞƌu.

MALIARSKE PRÁCE

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
NATIERANIE
MONTÁŽ SÁDROKARTÓNU
RADOSLAV OSUSKÝ
0911128 116

Vladimír MATRKA
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ÚČTOVNÍCTVO

Vedenie účtovníctva, miezd
a personálnej agendy, DPH,
účtovné závierky, daňové priznania.
20-ročné skúsenosti, diskrétnosť.

0940 137 999

Náruč Senior & Junior
Fedákova č. 5,
prijme

ihneď na dohodu
pomocnú silu do kuchyne.
Mzda: 4 – 4,5 €/hod.
Informácie na t. č.
0917448653
e-mail:
kuchyna@naruczachrany.sk

Servis, opravy a predaj PC
v Dúbravke, aj u Vás doma.
Vladimir Hutta,
tel: 0915 720 730
mail: atuh@centrum.sk
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● Opatrím deti, žiakov, seniorov.
Tel: 0904 683 934.

SATELITY * ANTÉNY
Majerníkova 17, Bratislava
Pondelok - Piatok
9.00-12.30 13.30-16.00
PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

0903 751 771

Platby online SKYLINK
Platby online PLUSTELKA
Freesat * Voľná Telka

www.absat.sk

● Prenajmem garážové státie na
ulici Janka Alexyho 11. Tel.:
0948214810.

VÝROBA
VÝROBA
OPRAVA
OPRAV
OPRA
VA
ŠPERKOV
ŠPERKOV
www
www.milishop.sk
.milishop.sk

OC DUBRA
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OTVORENÉ PO-NE 10-19

0905 302 335

25%
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30.6.2018
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NATOVAR
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31.3.
2018

Liptov ponúkol plávanie, procedúry aj poznávanie
Seniori
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Koncom apríla sa naši seniori opäť rekreovali. Tento rok sme si na
pobyt zvolili Liptovský Ján a penzión Horec. Všetko perfektne vybavila
pani RNDr. Elenka Riszdorferová z Denného centra 4. V pobyte sme
mali okrem vynikajúcej celodennej stravy zabezpečené tri procedúry
priamo v penzióne. Každý z nás si mohol vybrať to, čo mu zdravotne
najlepšie vyhovovalo.

Denný program si robil každý sám.
Niektorí chodili plávať do soreáckeho zariadenia Máj, iní na turistiku,
či spoznávať krásy liptovského kraja
alebo pamiatky v Liptovskom Jáne
a v Liptovskom Mikuláši. Boli aj takí,
čo sa pravidelne kúpali v kadi, kde
bola minerálna voda, iní zase využívali na kúpanie jazierko pri penzióne
Horec alebo zašli na prehliadku Sta-

nišovskej jaskyne.
Počasie bolo nádherné, hoci aj
trošku zapršalo. Väčšina z nás však
dostala od slniečka tú správnu
farbu. Bolo výborne a je potrebné
poďakovať sa pani Elenke Riszdorferovej za krásne zážitky, ako aj celý
pobyt v peknom liptovskom prostredí.
Text a foto Elena Poláková

Malebné Čicmany, betlehem aj kúpeľné mestečko

Nie je každý deň sviatkom. Ale my sme taký deň zažili, priam sviatočný,
3. mája na výlete, ktorý sme absolvovali z Denného centra 3 s účasťou
46 seniorov a pridali sa aj niekoľkí členovia z Denného centra 4.

Naše zážitky umocňovala krásna
jarná príroda, nádherné počasie ako
na objednávku stvorené pre tento
nádherný kút Slovenska. Zavítali
sme do rázovitej oblasti Rajeckej
doliny a v nej sa nechali očariť
obcou Čičmany s jej originálne charakteristickou ľudovou architektúrou, kúpeľným mestečkom Rajecké
Teplice, ktoré obklopuje nádherná
zeleň, čomu celému dominuje zrekonštruovaný kúpeľný komplex s
exotickým názvom Aphrodite.
Neodmysliteľnou raritou bol Sloven-

ský betlehem, unikátny výtvor šikovného miestneho majstra, ktorý je
(žiaľ, už po smrti) dnes známy už
široko-ďaleko vo svete.
Keď sa k tomu všetkému pridruží
ešte aj pohodová preprava realizovaná našim už roky fungujúcim partnerom, CK Nelly-tour v osobe pána
Altiu a pohodová posádka z Denných centier 3 a 4. tak takáto akcia
nemôže končiť inak – iba úspešne!
Rozália Svíteková
vedúca Denného centra 3

Seniori poznávali: Žilinu aj Nové Mesto

Dúbravskí seniori na výlete v Rajeckej doline.

Foto: Božena Žilinská

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Dúbravke v spolupráci s Miestnou organizáciou JDS Devín organizovali jednodenný
vlakový výlet s cieľom navštíviť Budatínsky hrad s kaplnkou, ktorý sa
nachádza v Žiline. Vnútorný interiér hradu s odborným výkladom zaujal
43 seniorov.

Po prehliadke hradu a kaplnky sme
obdivovali
vonkajšiu
parkovú
úpravu, pričom v parku rastie aj výnimočný strom – platan, ktorý sa
stal víťazom ankety „Strom roka
Slovenska 2016“. Po prehliadke
hradu a parku sme sa v centre Žiliny
prešli po Hlinkovom a Mariánskom
námestí.
Seniori, členovia JDS Dúbravka, a
najmä bývalí učitelia, si pripomenuli

výletom aj Deň učiteľov. Zavítali do
múzea Ľudmily Podjavorinskej v
Novom Meste nad Váhom. Obzreli
si tu expozíciu zapožičanú z Českej
republiky s témou učiteľ národov –
Ján Amos Komenský. Seniorov výstava zaujala, bonusom bol premietnutý film o živote a diele Ľudmily
Podjavorinskej, ktorá v tomto meste
pôsobila.
Ján Molnár
predseda MO JDS v Dúbravke

Bezplatná právna poradňa
Poradňa funguje v budove miestneho úradu na prízemí
na Žatevnej 2 v dvojtýždňovom režime,
čiže prvú a tretiu stredu v mesiaci.
Každú prvú stredu v mesiaci od 9.00 hod. do 12.00 hod. a
každú tretiu stredu v mesiaci od 14.00 hod. do 17.00 hod.
V júni sa koná 6. a 20. júna

Členovia JDS Dúbravka v Novom Meste nad Váhom.
Foto: MO JDS v Dúbravke

Pre krajšiu Dúbravku

Ďakujeme všetkým Dúbravčanom, ktorí zveľaďujú svoje okolie
upratovaním, vysadzovaním kvetov či inými aktivitami.
Ak máte záujem o odvoz odpadu po upratovaní verejných priestranstiev,
kontaktujte, prosím, vopred Oddelenie životného prostredia Miestneho
úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
Kristína Kotvasová – 02/60101153

Dúbravské noviny
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Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

prijme do pracovného pomeru

opatrovateľku

Požadované vzdelanie: absolvovanie opatrovateľského kurzu v rozsahu
min. 220 hodín alebo stredné odborné vzdelanie v oblasti zdravotníctva
alebo opatrovania. V prípade chýbajúcej kvalifikácie možnosť preplatenia kurzu. Náplň práce: • opatrovanie starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácom prostredí • pomoc pri vykonávaní
sebaobslužných úkonov, pri starostlivosti o domácnosť, sprievod, dohľad. Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú. Nástupný plat: 600 eur brutto. Miesto výkonu práce: Bratislava-Dúbravka.
Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, empatia, spoľahlivosť,
ochota pomáhať. Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Šebová (koordinátorka),
sebova@dubravka.sk, tel.: 0905 733 730

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

prijme do pracovného pomeru

Učiteľku v MŠ

Podmienkou je splnenie požadovaných predpokladov: • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou určené vyhláškou MŠVVaŠ SR pre
materské školy alebo pedagogické vysokoškolské vzdelanie určené
vyhláškou MŠVVaŠ SR pre materské školy. Ďalšie požiadavky: •
uchádzač musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 317/2009 Z.z. a
zákona č.552/2001 Z. z. Ďalšie požadované vlastnosti: • znalosť pc,
kreativita, tvorivosť, flexibilita, a iniciatíva. Osobnostné predpoklady: • vzťah k deťom, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť. Nástup: • 9/2018. Pracovný pomer: Trvalý
pracovný pomer, plný úväzok. Nástupný plat: • Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
- Zákon č. 553/2003 Z. z. - úplné znenie.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

prijme do pracovného pomeru

prijme do pracovného pomeru

Učiteľku v Materskej škole, Bullova ul. 2, Bratislava

Kvalifikačné predpoklady: • vyučená v odbore kuchárka, prípadne
zaučená • hygienické minimum /odborná spôsobilosť • prax v školskom stravovaní je výhodou • zdravotná spôsobilosť /zdravotný
preukaz. Nástup: 9/2018. Pracovný pomer: Trvalý pracovný pomer,
plný úväzok. Odmeňovanie: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. plat
650,00 € brutto/mesačne plat.

Podmienkou je splnenie požadovaných kvalifikačných predpokladov:
• Úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie ustanovené vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre učiteľa materskej školy. Minimálna pedagogická
prax 3 roky.
Ďalšie požiadavky: • Uchádzač musí spĺňať podmienky na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z.z. a zákona č.552/2001 Z. z.
Ďalšie požadované vlastnosti: • znalosť práce s počítačom • kreativita •
tvorivosť • flexibilita a iniciatíva
Osobnostné predpoklady: • vzťah k deťom • samostatnosť • zodpovednosť • spoľahlivosť • komunikatívnosť
Nástup: • august 2018
Pracovný pomer: • Trvalý pracovný pomer, plný úväzok.
Nástupný plat: • Stanovený v súlade so zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - Zákon č.
553/2003 Z. z. - úplné znenie: od 680,00 € (v závislosti od dosiahnutého
vzdelania a dĺžky započítanej praxe).
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete zasielať písomne na adresu: Miestny úrad mestskej časti BratislavaDúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava alebo e-mailom na adresu:
ovcarovicova@dubravka.sk, frtusova@dubravka.sk

Hlavného kuchára
a kuchárku do školskej jedálne MŠ

Pomocnú silu do školskej jedálne MŠ

Kvalifikačné predpoklady: • prax v školskom stravovaní je výhodou • zdravotná spôsobilosť /zdravotný preukaz. Nástup:
9/2018. Pracovný pomer: • Trvalý pracovný pomer, plný úväzok.
Odmeňovanie: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. plat 550,00 €
brutto/mesačne. Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete zasielať písomne na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava alebo
e-mailom na adresu: ovcarovicova@dubravka.sk, frtusova@dubravka.sk
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete zasielať písomne na adresu: Miestny úrad mestskej časti BratislavaDúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava alebo e-mailom na adresu:
ovcarovicova@dubravka.sk, frtusova@dubravka.sk

MŠ zabezpečuje odbornú prax pre študentov
Strednej odbornej školy pedagogickej.

Pacientom odporúčam držať sa zdravého rozumu
12

Rozhovor

Rozdiely v medicínskom systéme v Rakúsku vidno už pri prijímaní
pacienta, hovorí lekár, odborník, patológ Dúbravčan AUGUSTÍN VALACH. Rozprávali sme sa s ním o práci patológa a zaspomínali aj
na otca, významného herca Gustáva Valacha.
Vyrastali ste v rodine skvelého
herca, člena činohry Slovenského národného divadla, ale aj
nezabudnuteľného predstaviteľa
mnohých rázovitých postáv strieborného plátna a televíznej obrazovky. Čím bol pre vás otec?
V rodine sme milovali otca. Vedel
byť nesmierne ľudský, hoci prísny.
Mal svoje zásady. Rodičia nám dali
kresťanskú výchovu, viedli nás k rodinnej spolupatričnosti. Všetci štyria
súrodenci sme dostali vysokoškolské vzdelanie. Otec sa veľmi
rád s nami a neskôr aj našimi deťmi
stretával a rovnako aj s niektorými
svojimi kolegami – hercami, najmä
Karolom Machatom, Štefanom Kvietikom, Júliusom Pántikom... Nezabudnuteľné sú filmy, v ktorých
účinkoval - Na pytlácke stezce, Za
trnkovým keřem, Pod jezevčí skálou, Stíny horkého léta, Drak sa vracia, Rok na dedine, rovnako ako
divadelné predstavenia Krčma pod
zeleným stromom, Stará dobrá kapela a množstvo ďalších... Verný bol
kresťanským i národným tradíciám
– v ostatných rokoch svojho života
sa aktivizoval aj v Matici slovenskej.

Za svoj umelecký prínos získal aj
ocenenia.
O niektoré ocenenia záujem nemal,
a to sa vedelo. V roku 1959 bol z divadla prepustený a odišiel do výroby. Rok pracoval v Polygrafických
závodoch a dva roky v Pozemných
stavbách. Tu absolvoval aj bagristický kurz. V marci 1962 bol prijatý
naspäť do činohry SND. Vzápätí
nato ho chceli obsadiť do roly pápeža v Hochhuthovej hre „Zástupca“, ktorá bola proti jeho
presvedčeniu. Nasledovali opätovné tortúry a šikanovanie vrátane
dohľadu vtedajšou ŠTB. Aký - taký
pokoj nastal až po osobnom rozhovore s vtedajším prvým tajomníkom
ÚV KSS Vasiľom Biľakom. Desať
rokov po smrti mu prezident Slovenskej republiky v roku 2012 udelil za
mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska Pribinov kríž II. triedy.
Jednou z najdôležitejších úloh v
reálnom živote bolo jeho vystúpenie na mariánskej púti v septembri 1990. Môžete ju priblížiť?
V tento pre Slovensko výnimočný
deň pred takmer stotisícovým
davom v Šaštíne, za prítomnosti posledného prezidenta Československa Václava Havla prečítal otec
svojím charakteristickým hlasom
odetý do bielej alby pápežskú kon-

štitúciu Pavla VI. z 30. decembra
1977, ktorou takmer po tisícročí bola
zriadená samostatná slovenská cirkevná provincia. Táto konštitúcia
bola odoslaná kardinálovi Tomáškovi, prímasovi Československa,
ktorý zariadil jej rozoslanie po všetkých biskupstvách Slovenska i
Čiech, ale vyjadril sa, „že on se supervize nad Slovenskem nevzdá“.
Zriadením samostatnej slovenskej
cirkevnej provincie sa Slovensko
stalo jednoliatym geopolitickým a
cirkevným celkom a prestalo byť
loptičkou na kopačkách susedov.

Ako prebiehali diskusie s otcom
a navštevoval vás aj v Dúbravke?
V období, keď už sme mali aj my
deti, bol prístupnejší k našim názorom a spolu sme zvažovali všetko,
čo sa dotýka života, osudov ľudí, rodiny, viery i národa. Zvyčajne sa to
dialo v dome u rodičov. V Dúbravke
navštevoval s mamou nielen moju,
ale aj bratovu rodinu.

Predstavte nám trochu prácu patológa...
Patológia je náuka o chorobách vo
všetkých orgánových systémoch
ľudského tela. Patológ musí byť rovnocenným partnerom pre odborníkov všetkých medicínskych odvetví
– chirurgom, neurochirurgom, internistom, urológom, ortopédom,
očným lekárom, skrátka celej medicíne. Obsahuje to obrovský rozsah
vedomostí a zároveň nesmiernu
zodpovednosť. Hlavné pole pôsobnosti patológa spočíva v diagnostike
chorôb z tkanivových vzoriek pacientov (biopsia), druhou zložkou je
nekroptická činnosť, čiže pitvy zosnulých. Patológ potrebuje okrem mikroskopu aj skvelú odbornú
knižnicu. Odborných kníh je na trhu
dostatok, treba však vedieť, po ktorej z nich siahnuť a kde ju otvoriť.
Patológia sa bez dobrej knižnice a
skvelej pamäti vykonávať nedá.

Patológ tak musí vedieť „niečo“
o všetkom?
To by bolo primálo, musí sa vypracovať na skvelého diagnostika,
ktorý zvláda nielen nekroptickú ale
predovšetkým bioptickú zložku a naučiť sa priamo alebo pod mikroskopom rozpoznané interpretovať. Od
náležitej interpretácie diagnózy sa
odvíja ďalší liečebný postup klinických kolegov.

Býva diagnóza istá?
Býva takmer stopercentne istá a klinický lekár z nej vie, ako má ďalej

Dúbravské noviny

Narodil sa v roku 1948 v Bratislave ako druhé zo štyroch detí v
rodine významného slovenského
herca Gustáva Valacha. Po maturite v roku 1966 sa zapísal na Lekársku
fakultu
Univerzity
Komenského. Štúdium ukončil v
roku 1972 a začal pracovať na oddelení patológie v NsP Nitra. V novembri 1975 nastúpil na Katedru
patológie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov
(ILF) na Kramároch. V roku 1975
sa presťahoval do Dúbravky. Postupne sa mu tu narodili synovia
Marek, Matúš, Ján a neskôr dcéra
Veronika. V nemocnici s poliklinikou akademika Ladislava Dérera
na Kramároch absolvoval dve atestácie z odboru patológia v rokoch
1976 a 1980. V roku 1992 prišla ponuka pracovať v nemocnici v rakúskom Viedenskom Novom Meste (Wiener Neustadt). Jazykové vybavenie – angličtina a latinčina však pre prácu na patológii v
rakúskej nemocnici nepostačovalo a bolo potrebné nielen nostrifikovať diplom, ale absolvovať aj rigorózne skúšky z nemčiny na Viedenskej univerzite. Po absolvovaní nostrifikácie v roku 1993 bol
menovaný do funkcie Oberartz (Hlavný lekár oddelenia).

postupovať, akú liečbu nasadiť, v
akom rozsahu a akej intenzite. Ak
sa však patológ pomýli, jeho chyba
sa „vezie“ s pacientom. Základným
princípom medicíny je, aby z nemocnice odchádzal človek vyliečený alebo aspoň zbavený trápení.
Ako to je s pitvami?
Pred niekoľkými rokmi bola pitevná
činnosť na oddeleniach patológie
bežnou súčasťou práce. Dnes sa od
pitiev celosvetovo upúšťa – také sú
trendy.

Je medicínsky systém iný v Rakúsku ako u nás?
Rozdiely badať už pri príjme pacienta do nemocnice, kedy vidno
priamo deklarovaný záujem pacientovi pomôcť. V kontaktoch dominuje
slušnosť a úcta s rešpektovaním prirodzenej ľudskej dôstojnosti.

Ako to funguje v prípade podozrenia na rakovinu?
Základný postup diagnózy stanovuje klinický lekár, ktorý je s pacientom v priamom kontakte. V prípade
odberu tkanivových vzoriek vstupuje
do procesu patológ. V prípade drobných vzoriek (žalúdočná či črevná
sliznica, punktáty a pod.) stanovuje
histopatologickú diagnózu, avšak
rozsah choroby sa ešte nedá posúdiť. Iná situácia je v prípade operačného preparátu, kde patológ vie
určiť presný rozsah choroby i prípadné postihnutie iných orgánov nádorom, najmä lymfatických uzlín.

Môžu pomôcť k zastaveniu bujnenia rakovinových buniek niektoré
zásady?

Odporúčam držať sa zdravého rozumu, naučiť sa tešiť zo života a
rovnako sa naučiť poznať mieru.

Vaši súrodenci zomreli na rakovinu, nevedeli ste im poradiť, pomôcť?
V živote to tak chodí, buď si nedáte
poradiť, alebo poznanie príde neskoro. Svoju rolu zohráva aj genetika...

Dnes už ste lekárom – seniorom.
Patrili ste však k špecialistom a v
medicíne mimoriadne ceneným
odborníkom. Aký je váš názor na
alopatických a tzv. alternatívnych
lekárov? V čom tkvie ich podstatný rozdiel?
Alopatická medicína ponúka pre
akúkoľvek chorobu či ošetrenie chemické lieky, ožarovanie či operatívne zákroky. Prírodná – alternatívna medicína v liečbe používa
prírodné zdroje. Liečbe napomáha
aj viera v uzdravenie. Rusi majú príslovie: „Modli sa k Bohu, ale vesluj
k brehu“. Taktiež sa vraví, že lekár
lieči a príroda uzdravuje...
Rudo Mader-Kutsky

AB kvíz

4. jún o 19.00
Daniels Pub
Ulica kpt. Rašu
1/A
Info: fcb AB Kvíz
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Cesta za skvostom
svetovej architektúry

Všestrannosť záujmov nás priviedla do Villy Tugendhat v Brne. Vilu
v roku 1928 navrhol nemecký architekt Ludwig Mies van der Rohe,
ktorá i napriek času je považovaná za klenot svetovej architektúry.
Navyše pre tento skvost našli úžasné miesto s výhľadom na
značnú časť mesta. Nám počas výletu krásny výhľad umocnilo
slnečné počasie.
Účastníkom našej cesty neznechutilo zážitok ani dlhé čakanie, na
prehliadku bolo totiž možné vstupovať iba v obmedzenom počte a
nás bol plný autobus.
Kto nevidel, nech sa ide pozrieť, dovolíme si však poznamenať, že
sa treba objednať, my sme na termín čakali od začiatku októbra
2017, no stálo to za to.
Vlasta Babitzová, vedúca Denného centra 4

Rozlúčka s Martou, dlhoročnou učiteľkou

Marta Janíčková, pôsobila viac než tridsať rokov v materských školách v Dúbravke. Bola veľmi
obľúbená, deťom sa prihovárala aj hudbou.
Narodila sa 19. marca 1949 v Košeci, malej dedinke na Považí. V Bánovciach ukončila základnú školu a
nastúpila na štúdium pedagogiky na Pedagogickej škole v Leviciach, keďže ju priťahovala práca s deťmi.
Už počas prvých rokov základnej školy sa začala venovať hudbe, a to hre na klavír.
Hudba v podobe hry na klavír a aj spev boli jej životom, a tak prirodzene, že rodičia, hlavne otec, chceli,
aby pokračovala v štúdiu na vysokej škole. Ale ona si vybrala iné. Vybrala si deti a prácu s nimi.
Nastúpila tak ako učiteľka do Materskej škôlky na Miletičovej, neskôr do Materskej škôlky na Pošni a po
sobáši a presťahovaní sa na sídlisko Záluhy v materských školách v Dúbravke – najskôr na Lipského,
potom na Bazovského a do Materskej školy Damborského, kde učila až do roku 2012.
Napriek elánu a radosti, čo celý život rozdávala, nedávno boj so zákernou chorobou prehrala...

PREVÁDZKY:
Malacky - 0944 323 430
www.sbodymalacky.sk
BA Dúbravka - 0940 654 927
www.sbodydubravka.sk

Komunitné centrum
Christiana –

otvorené utorok – piatok 9.00 –
12.00 a 14.00 – 19.00. Priestor na
dobrú kávu, občerstvenie, detské
hry či požičanie knižky v upršaný
deň. Bagarova 20, Bratislava-Dúbravka.
Nedeľa 3. jún 16.00 – Rodinné
bohoslužby. Všetky generácie
spolu. Hry, piesne, biblický príbeh
a bábkové divadlo.
Piatok 8. jún 16.00 – Karneval
pre deti. Karneval s rodinami z
DKC Ako doma v téme morského
sveta.
Piatok 15. jún 18.00 – Moje
stretnutie s Bohom. Príbeh dobroduha a neustále hľadajúceho
Braňa Schmogrovitsa.
Nedeľa 24. jún 18.00 – Večer
spoločenských hier
Pravidelné aktivity
Streda o 9.00 – Ránečko. Riekanky, biblický príbeh, divadielko
a vyrábanie pre deti od 2–4 rokov.
Štvrtok o 14.00 – Kinečko. Rozprávková hodinka pre deti.
Piatok o 14.00 – Varenie s deťmi
Každý týždeň spoločné varenie
zaujímavého receptu.
Nedeľa o 16.00– Bohoslužby a
besiedka pre deti
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Na Devínskej Kobyle sa nachádzalo najmenej sed

História dnešnej Dúbravky je neodmysliteľne spätá s vrchom Devínska
Kobyla, na ktorej východnom úpätí vyrástla pôvodná obec i dnes na ňu
nadväzujúca, oproti pôvodnej podhorskej dedinke podstatne väčšia
mestská časť Bratislavy.
“Kobyla”
Pod názvom „Kobyla“ sa zvyčajne
nie celkom správne rozumie približne
7,5 km dlhý a vyše 3,5 km široký ovál
Malých Karpát, ktorý ohraničujú
rieky Dunaj a Morava. Na ne nadväzuje južný výbežok Záhorskej nížiny
a Lamačský zlom s údolím, v ktorom
sa rozprestiera okrem Dúbravky aj
Karlova Ves. Samotná Devínska Kobyla s nadmorskou výškou 514 m je
však najvyšší vrch na území Bratislavy, ktorý geograficky patrí do pohoria Malé Karpaty, podcelku Devínske
Karpaty, ktoré spolu s blízkymi
Hundsheimskými vrchmi tvoria najzápadnejší výbežok Karpatského oblúka. Súčasťou Devínskych Karpát je
aj osamotene stojace Devínske
hradné bralo.

Nepretržité osídlenie
Dejiny osídlenia územia, na ktorom
sa nachádza Dúbravka, sú podstatne dlhšie, než by sa mohlo zdať
podľa písomných prameňov (r. 1573,
resp. 1574), prípadne podľa odkrytých základov pôvodne románskeho
kostola sv. Kozmu a Damiána (azda
13. stor.). Archeologické pramene
zatiaľ potvrdzujú, že prví ľudia, ktorí
všetko potrebné pre živobytie získavali z dostupných prírodných zdrojov
len prostredníctvom lovu a zberu, tu
našli aspoň dočasné prístrešie ešte
v závere staršej doby kamennej (10
000 až 8000 pred Kr.). Od mladšej
doby kamennej, približne od prelomu

5. až 6. tisícročia pred Kr. už kataster
dnešnej mestskej časti bol obývaný
nepretržite, azda len s menšími prestávkami, až do súčasnosti. Osídleniu sa nevyhli ani blízke Devínske
Karpaty s Devínskou Kobylou, ktoré
boli napriek neveľkým rozmerom významným strategickým územím,
ktoré kontrolovalo dôležité komunikačné trasy vedúce pozdĺž vodných
tokov alebo prechodmi cez Malé Karpaty. Z najvyššieho bodu bolo možné
sledovať dianie od Záhorskej nížiny
cez Moravské pole až po časť Podunajskej nížiny. Dnes je ich územie
rozdelené medzi štyri mestské časti,
Devín, Devínsku Novú Ves, Karlovu
Ves a Dúbravku.

Prvé neisté údaje
Prvé, zatiaľ neisté informácie o
aspoň občasných obyvateľoch Devínskej Kobyly sa viažu k dnes už nezvestným nástrojom zhotoveným
pomocou techniky štiepania tvrdých
(na tento účel vhodných) kamenných
surovín, predovšetkým prírodného
kryštálu, nájdených na Dúbravskej
hlavici počas paleontologického výskumu pozostatkov však oveľa staršieho nosorožca, ešte z obdobia
treťohôr. Lepšie informácie máme až
o osídlení svahov Devínskej Kobyly
v období tzv. mladého neolitu, keď sa
v okolí Dúbravskej studničky (Zečák,
Zejčák a pod.) zistili stopy pomerne
intenzívnej prítomnosti roľníkov z obdobia kultúry ľudu s lengyelskou ke-

Geodetický plán hradiska Pri dúbravskej studničke s priebehom valu a
miestami nálezov.

Hradisko Pri dúbravskej studničke. Sekerka z doby bronzovej.

ramikou. Vtedy, niekedy v závere
prvej tretiny 5. tisícročia pred Kr. tu
ľudia, ktorí inak vyhľadávali prevažne
úrodné pôdy na nížinách, založili z
neznámych dôvodov osadu vo výške
až 200 m nad blízkou Záhorskou nížinou. Bezpečnosť obyvateľov zaisťovali z dvoch strán príkre svahy, na
ktoré nadväzovali viaceré údolia a
výmole. Z nálezov rozprestierajúcich
sa na veľkej ploche v blízkosti niekoľkých prameňov si zaslúži pozornosť zvyšok chaty s kamennou
podmurovkou, kde okrem iného bolo
aj miesto kde zhotovovali kamenné
štiepané nástroje. Z výplne sa vyzdvihli aj dve miskovito prehnuté
ruky, zrejme zo sediacej antropomorfnej hlinenej sošky a dve kubické
nádobky s drobnými otvormi na zavesenie v rohoch. Ľudskou rukou vybudované opevnenie sa tu však
zatiaľ nepodarilo doložiť.

Najmenej sedem opevnení
Dnes z územia „Devínskej Kobyly“,
vrátane Devína, poznáme najmenej
sedem zaniknutých pravekých až
včasnostredovekých opevnení, po
ktorých zostali v teréne už len stopy
v podobe zemných násypov, tzv.
valov, polozasypaných priekop alebo
miestnych názvov. K najstarším patrí
vyvýšenina dnešného hradu Devín,
kde vzniklo prvé hradisko už v priebehu staršej doby bronzovej na začiatku 2. tisícročia pred Kr. Nemožno
však vylúčiť, že jeho predchodca tu
vyrástol už v období stredného eneolitu, v období bolerázskej skupiny badenskej kultúry (2. polovica 4.
tisícročia pred Kr.).
Priamo z katastra Dúbravky však
dnes poznáme iba opevnenú polohu
na Hrubom brehu, ktorá pôvodne
strážila vstup do doliny medzi Záluhami a Karlovou Vsou. Dnes je vý-

Hradisko Pri dúbravskej studničke. Priečny rez opevnením
podľa výsledkov archeologického
výskumu.

razne poškodená rôznorodými ľudskými aktivitami.

Tritisícročné opevnenie
Medzi archeologické lokality opevnenie na Hrubom brehu ešte na začiatku 20. storočia zaradili nestori
bádania o najstarších opevneniach v
Bratislavskej bráne J. Zavadil a E.
Šimek. Vtedy malo tvar nepravidelného kosodĺžnika s rozmermi asi 300
x 170 krokov, s valmi, ktoré vznikli
rozvalením pôvodnej hradby z dreva
a hliny, zachovanými na západnej,
južnej a juhovýchodnej strane. Od
hlavného masívu Devínskej Kobyly
ho delí prirodzené, ale zrejme ľudskou rukou upravené údolíčko, premenené tak na mohutnú priekopu. V
juhozápadnej časti opevnenej plochy
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dem pravekých až včasnostredovekých opevnení
sú doteraz viditeľné valy, ktoré tvorili
tzv. polokliešťovú bránu umožňujúcu
viesť obrancom bočnú paľbu na prípadných útočníkov. Pri skúšobnej
sondáži sa z tenkej vrstvy zeminy
podarilo získať iba zopár drobných,
ťažko časovo zaraditeľných črepov,
ktoré by podľa charakteru hrnčiarskej
hmoty mohli pochádzať z konca 2.
alebo začiatku 1. tisícročia pred Kr.
Pevnosť pri Dúbravskej studničke
Väčší zisťovací archeologický výskum sa však realizoval na mieste
valového opevnenia ktoré leží už na
rozhraní katastrov Devínskej Novej
Vsi a Devína v polohe Pri dúbravskej
studničke. Pri výstavbe pôvodne vojenskej komunikácie a hĺbení s ňou
paralelnej ryhy pre inžinierske siete
tu narušili na miernom, na východ
sklonenom svahu, vo výške 360 až
370 m n. m. zvyšky drevozemného
opevnenia. Val, ktorého súčasná

Hradisko Pri dúbravskej studničke. Nožík z doby bronzovej.

výška sa pohybuje od 0,8 do 2,2 m
sa začína na okraji prudkého zrázu k
Veľkej lúke, pretína ľahko prístupný
terén približne v smere od severu na
juh až po okraj výraznej terénnej depresie, kde sa stáča na juhozápad a
postupne sa stráca medzi výmoľmi a
zaniknutými lesnými cestami. V
mieste zlomu hradby nad terénnou
depresiou vstupuje do opevnenia
lesná cesta, pravdepodobne na
mieste, kde bola brána už v praveku. Dnes možno val sledovať v
dĺžke približne 280 m. Pri archeologickom výskume sa zistilo, že konštrukcia hradby pozostávala z
čelného, len na hlinu kladeného kamenného múrika, v ktorom boli zvislo
zapustené drevené koly. Z vnútornej
strany naň nadväzovala drevená
konštrukcia zväčša z dubových a v
menšej miere aj lipových trámov či
guľatiny pripomínajúca rošt, ktorý zasypali kamenistou zeminou. Vnútorný, tiež len na hlinu kladený múrik
bol široký približne 0,8 m. Hrúbka
hradby sa na skúmaných miestach
tak mohla pohybovať v rozmedzí 3,8
až 4 m. Na vrchole valu zrejme stála
drevená predprseň, ktorá bola podľa
zvyškov hlineného výmazu z výplne
priekop z estetických a protipožiarnych dôvodov pokrytá hlinenou
omietkou. Hradbu, ktorá aspoň
sčasti podľahla požiaru, lemovali z
vonkajšej strany dve paralelné hrotité, do skalnatého podložia zasekané priekopy. Vnútorná z nich bola
široká 3,2 až 3,85 m a hlboká od 1,2
do 1,66 m. Vonkajšia bola široká 2,8
až 3,4 m a hĺbka kolísala v rozpätí od
1,1 do 1,54 m. Napriek archeologic-

Hradisko Pri dúbravskej studničke. Pohľad na zasnežený val.

kému výskumu je možné opevnenie
pri Dúbravskej studničke zatiaľ časovo zaradiť iba s istou dávkou pravdepodobnosti. Podľa súčasných
poznatkov polohu osídlili v niekoľkých na sebe nezávislých časových
obdobiach. Zatiaľ k najstarším patria
už spomínané nálezy z mladšej doby
kamennej. V jeho areáli sa však našli
aj ojedinelé nálezy z doby laténskej,
rímskej, včasného i vrcholného stredoveku.

Vykradnutý hrob?
Zvláštnu pozornosť si zaslúžil mohylový násyp, ktorý sa vypínal na výraznej vyvýšeninke v neveľkej
vzdialenosti za valom a ukrýval
prázdnu, pôvodne kamennou konštrukciou prekrytú a zrejme vykradnutú hrobovú jamu. V rámci plochy

chránenej valom sa podarilo odkryť
aj zvyšky sklárskej pece postavenej
z rímskych tehál, datovanej sprievodným materiálom do priebehu 9.,
začiatku 10. storočia (pozri DN
2/2018). Nevýrazný črepový materiál
z trosiek hradby a priekop však
umožnil s najväčšou pravdepodobnosťou zaradiť výstavbu a zánik fortifikácie
do bližšie časovo
neohraničeného úseku kultúr stredodunajských
popolnicových polí
mladšej až neskorej doby bronzovej.
Novšie nálezy bronzovej sekerky s
tuľajkou či bronzového nožíka umožňujú toto pomerne široké časové zaradenie zúžiť na obdobie neskorej
doby bronzovej, niekedy okolo r.
1000 pred Kr.
Text a foto: Zdeněk Farkaš

Po kom sú pomenované naše ulice

Partizánsky veliteľ a slávny ruský fyzik a vynálezca

JÁN RAŠO
(22. 6. 1913 Budmerice – 26. 9.
1944 Vysoké Tatry)
Príslušník finančnej stráže, ktorý
počas Slovenského štátu pracoval
na poľských hraniciach. Po vypuknutí SNP vytvoril z príslušníkov finančnej stráže a žandárstva
partizánsku jednotku, ktorá sa stala
súčasťou partizánskeho oddielu Vysoké Tatry. Padol v boji proti nemeckým
okupantom
na
Troch
Studničkách pri Važeckej chate. Po
ňom pomenovali novú važeckú
chatu, ktorá sa nachádza medzi
Štrbským Plesom a Podbanským.
Taktiež sa na jeho počesť od roku
1946 organizuje memoriál v behu na
lyžiach. V roku 1946 Predsedníctvo
SNR udelilo Jánovi Rašovi in memo-

pomník. V rodnej obci je po ňom pomenovaný dom kultúry a ulica a jeho
meno je aj na pomníku padlých v I.
a II. svetovej vojne na miestnom cintoríne v Budmericiach.

riam za zásluhy o našu národnú a
štátnu samostatnosť Rad SNP I.
triedy a bol povýšený do hodnosti
kapitána. Pochovaný je na
Štrbskom Plese, kde mu odhalili

ALEXANDER STEPANOVIČ POPOV
(16. marec 1859, Bogoslovsk,
Rusko – 13. január 1906, Petrohrad)
Slávny ruský fyzik a vynálezca. Pôsobil ako profesor na vojenskej
škole v Kronštadte. Od roku 1905
bol riaditeľom techniky v Petrohrade.
Zaoberal sa technickým využitím
Hertzovho objavu elektromagnetických vĺn. V roku 1895 predviedol
prvý rádiový prijímač využívajúci anténu z medeného drôtu. Vynašiel
prístroj na bezdrôtovú telegrafiu a je

aj autorom prvej antény. V roku
1896 poslal prvý rádiogram na
vzdialenosť 250 m. V roku 1901 dosiahol spojenie na vzdialenosť 150
km.
Kveta Slyšková

Seriál: Spravilo, nespravilo. Mapujeme zmeny a plány
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V marcovom čísle sme sa prvýkrát obzreli za uplynulými tromi rokmi. Bilancovali sme oblasť sociálnu, o mesiac neskôr životné prostredie, v apríli
sa uvoľnili s kultúrou. Dnes sa pozrieme na zmeny viditeľné, takmer každodenne využívané a možno niektoré už aj zabudnuté. Zmeny, ktoré dokážu zabaviť, vyčarovať úsmev, radosť a aj endorfíny. Detské ihriská,
športoviská.

Dúbravské noviny sa prešli po detských ihriskách, miestach, kde malí
obyvatelia trávia počas teplejších
mesiacov veľa času. Niektoré obnovené, doplnené, plné života,
energie, iné smutnejšie, prázdnejšie... Mestská časť má viac než 30
detských ihrísk s hernými prvkami,
mnohé boli roky zabudnuté, zanedbané, práce v tejto oblasti je stále
dosť.
Navštívili sme preto Oddelenie
územného rozvoja a životného prostredia, úsek správy detských ihrísk
a mobiliáru, pýtali sme sa aj predsedu Komisie športu.
Polorozpadnuté múry z čias výstavby sídliska, medzi nimi zanedbaný priestor, obrovský krík
ukrývajúci nielen „detský bunker“,
ale aj neporiadok a predmety, ktoré
radšej nechytiť do ruky. Hojdačky,
kvargle, odborne nazývané preva-

žovačky, pod ktoré sa podpísal čas,
aj už neopraviteľná hojdačka na
pružine.
Napriek stavu ihriska detí veľa, v susedstve výškové paneláky, dve materské školy a priľahlá Základná
škola Pri kríži. Detské ihrisko na
Ožvoldíkovej, deťmi pokrstené ako
Bublinka, roky zabudnuté, prešlo
vlani výraznou zmenou. Pribudli
hracie prvky, vytvorili sa zóny pre
menšie aj väčšie deti, rozpadávajúce sa múry vynovené, nebezpečné „bunkre“ zabudnuté.
Ihrisko pod základnou školou patrí k
viacerým, ktoré sa počas posledných rokov zmenili. Ožili, zaplnili ich
deti, radosť...

Obnova, opravy
„Detské ihriská mestskej časti prechádzajú v posledných rokoch početnými opravami, revitalizáciou,

Ihrisko na Ožvoldíkovej pred rekonštrukciou.

Detské ihrisko po obnove.
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Hodnotenie

Detské ihriská

■ Veľké premeny, obnova ihrísk –
nové ihrisko na ulici kpt. Rašu,
ihrisko Duna na Valachovej, ihrisko
Ožvoldíkova, Park Pekníkova,
ihrisko na Galbavého, nové ihrisko
Žihadielko
■ Menšie obnovy ihrísk, dopĺňanie
hracích prvkov – ihrisko Húščavova,
ihrisko na ulici kpt. Rašu, Cabanova,
Tranovského, Považanova, Ľuda
Zúbka, obnova ihriska na Janka Alexyho, ihrisko na Sekurisovej (v spolupráci s magistrátom)
■ Ihriská vytvárané v spolupráci s
komunitami, združeniami – ihrisko
pri lekárni ZS Saratov, ihrisko Homolova – Pri kríži, nové dopravné
ihrisko pri MŠ Cabanova
■ Oplotenie ihrísk – Cabanova, Ne-

modernizáciou či komplexnou premenou,“ približuje Mária Smiešková, z Oddelenia územného
rozvoja a životného prostredia, úsek
správy detských ihrísk a mobiliáru
miestneho úradu. „Požiadavky na
detské ihriská sú čoraz náročnejšie,
hracie prvky prirodzene opotrebením dosluhujú a prioritou mestskej
časti je zabezpečiť ich funkčnosť a
bezpečnosť a zároveň splniť všetky
zákonné požiadavky, kladené na
detské ihriská.“
Najväčšími premenami prešli ihriská
Duna na Valachovej, ihrisko v Parku
Pekníkova, ihrisko na Ožvoldíkovej
a Galbavého ulici.
„Zámerom mestskej časti je vytvoriť
väčšie centrálne ihriská, nezabúda
sa však popri tom na bezpečnosť a
vybavenosť aj malých vnútroblokových ihrísk, ktoré sú obyvateľmi obľúbené práve pre svoj komorný
charakter,“ hovorí Smiešková. Menili sa, dopĺňali sa tak ihriská na
Húščavovej, ulici Ľuda Zúbka, ulici
kpt. Rašu, Cabanovej, Nejedlého,
Považanovej.
Okrem dopĺňania hracích prvkov,
ich opráv, úprav, prebieha na ihriskách pravidelná údržba a kontrola.
„Ide o každoročnú výmenu a prečisťovanie pieskovísk na ihriskách a aj
v areáli materských škôl či dopĺňanie oplotenia a o opravy existujúcich
a dopĺňanie nových hracích prvkov,“
upresňuje Smiešková. Dodáva, že
podľa zákona prebieha na ihriskách
každoročná kontrola hracích prvkov
a ich bezpečnosti v zmysle normy
STN EN 1176 a 1177. Okrem hlavnej ročnej kontroly sa vykonávajú
bežné či vizuálne kontroly ihrísk.

Komunita, susedia
Stretnutie na pieskovisku, požičiavanie lopty, formičiek, prvé rozhovory, začiatok priateľstiev. Niektoré

jedlého, kpt. Rašu, Galbavého, Húščavova, Homolova
■ Nové fit prvky a prvky na cvičenie
– Park Pekníkova, Park Družba na
Beňovského
■ Opravy hracích prvkov v materských a základných školách, obnova
ihriska v areáli MŠ Cabanova, bezpečnostný povrch a hracie prvky MŠ
Ušiakova, MŠ Damborského, pieskoviská a ihrisko MŠ Nejedlého
■ Plány na tento rok: obnova ihriska
pri Základnej škole Nejedlého,
ihrisko pri pešej zóne na ulici Landauova, ihrisko v Parku Družba
■ Plány do budúcnosti – obnova a
vytvorenie ihriska v lokalite 1. obvodu
– v okolí Hanulovej ulice, úprava
ihriska a areálu pri Horanskej studni

vzťahy sa upevňujú. Pri ihriskách
sa stretávajú skupiny, susedia, rodí
sa komunita aj aktivity, aj energia a
motivácia niečo urobiť, pridať ruku k
zmene...
V posledných rokoch, v spolupráci s
obyvateľmi, najvýraznejšie rozkvitlo
ihrisko Homolova – Pri kríži, ktoré
pomáha obnovovať a meniť Občianske združenie Žime krajšie.
Mestská časť sem nedávno osadila
novú šmykľavku s domčekom, ktorú
vybrala po dohode s obyvateľmi.
Podobne výraznou zmenou prešlo
aj ihrisko pri lekárni a Zdravotnom
stredisku Saratov. Komunita tiež
založila občianske združenie s názvom Späť pod stromy, bola
úspešná v grantoch, projektoch.
Mária Smiešková sa okrem ihrísk
venuje aj komunitám. Na stretnutiach občianskych združení, neziskoviek, klubov, ktoré začala
mestská časť tento rok organizovať,
sa chopila úlohy koordinátora.
„Vznikajú aj združenia pri materských či základných školách, ihriskové tímy, záujmové združenia,“
vraví Smiešková. „Mestská časť ich
aktivitu víta a podporuje.“
V spolupráci s Občianskym združením MŠ Cabanova a vďaka grantu,
ktoré združenie získalo, sa podarilo
napríklad vytvoriť nové dopravného
ihrisko pri škôlke. Podobne vďaka
grantu a združeniu vzniklo pri materskej škole Cabanova aj basketbalové ihrisko.
O ihriskách boli aj viaceré debaty a
stretnutia so starostom v teréne pod
názvom Na slovíčko. Po takomto
stretnutí s obyvateľmi, čo áno a čo
sa nie, sa menilo napríklad ihrisko
na Cabanovej, tento rok by po
stretnutí Na slovíčko zas mali pribudnúť hracie prvky na Landauovej
v blízkosti pešej zóny.

v Dúbravke. Detské ihriská, šport a športoviská

Detské ihrisko pri Dune na Valachovej pred.

Plány
Obnova ihrísk má svoj plán. Tento
rok pripravuje mestská časť premenu ihriska medzi Základnou školou Nejedlého a Materskou školou
Sekurisova.
„Ihrisko už prešlo obnovou chodníkov a priľahlých múrikov. Príde k výmene všetkých hracích prvkov za
nové, atraktívne prvky s bezpečnostným certifikátom. O príjemný
tieň a dobrý vzduch sa postará výsadba novej zelene a o relax osadenie nového mobiliáru,“ opisuje plány
Smiešková. „Výmena a doplnenie

hracích prvkov je na pláne aj na
ihrisku v Parku Družba. Nový hrací
prvok pribudol nedávno na ihrisku
Pri Kríži, a doplní sa aj ihrisko Cabanova a Bagarova. V pláne je tiež
nový hrací prvok pre materskú školu
Damborského.“
Vážiť si, čo máme
Lanovka niekoľkokrát s prerazeným
lanom, opakované opravy, „nový
hrad“ na Pekníčke po pár dňoch
počmáraný, lavice so stolíkmi na
Ožvoldíčke plné neporiadku. Pohľad, ktorý zamrzí, zabolí, privedie k

Plocha pre dopravné ihrisko pri MŠ Cabanova počas brigády.

Rodinné centrum Macko

PROGRAM NA JÚN
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1. 6. MDD v záhrade – oslava dňa všetkých detí sa
uskutoční v piatok 1. 6. 2018 od 10.00 hod. 1. 6.
Podporná skupina dojčenia - Tešíme sa na Vás v
čase 9.30 – 11.30. 4. 6. Herňa. 7. 6. Tvorivé dielne
v záhrade - Stretneme sa v čase 16.30 – 18.00. 8.
6. Herňa s prednáškou - Poznáte svoje práva pri
pôrode? O tehotenstve, pôrode a šestonedlí vám
bude rozprávať dula a laktačná poradkyňa Marta
Babinová. 11. 6. Stretnutie nosiacich rodičov - za-

Ihrisko pri Dune po obnove.

zamysleniu.
Napriek snahe o obnovu ihrísk a
kultivovanie verejných priestorov je
často už opravené, opäť poškodené...
A to aj napriek tomu, že ihriská tešia
tých najúprimnejších, deti. Stačí pritom tak málo a veľa zároveň, byť
ohľaduplní k okoliu a vážiť si to, čo
máme.
„Obnova poškodených prvkov stojí
mestskú časť nemalé peniaze, ktoré
by mohla investovať do rozvoja ,
ďalšieho vybavenia ihrísk či športovísk, do skrášľovania Dúbravky,“

Dopravné ihrisko počas akcie.

ujíma vás nosenie detí v šatke alebo nosiči? 13. 6.
Tehotenské kruhy - pravidelné stretnutia s dulou
Martou Babincovou v čase 17.30 – 18.30. Svoju
účasť potvrďte na martaba@pobox.sk. 15. 6. Herňa
s besiedkou o kontaktnom rodičovstve - počas
zabávania sa detí s hračkami, si my, mamičky pokecáme s psychologičkou Miškou Vargovou o aktuálnych témach. 17. 6. Rodinné popoludie s
MACKOM - príďte s nami osláviť Deň detí a Deň
otcov v Macko záhrade od 15.00 do 18.00. . 18. 6.
Tvorivé dielničky počas herničky. 22. 6. BabyHerňa – pre deti od 0-12 mesiacov a hlavne pre ich
mamičky. 22. 6. Montessori hernička - zahrajme

vraví Smiešková. „Na ihriská sa postupne začal osádzať nový prevádzkový poriadok, ktorý obsahuje
pokyny pre bezpečnú hru a správanie sa na ihriskách. V spolupráci s
mestskou políciou sa ihriská pravidelne kontrolujú a mestská časť vyzýva Dúbravčanov, aby boli k
svojmu okoliu všímaví a v prípade,
ak uvidia ničenie a poškodzovanie
verejného majetku, obratom kontaktovali mestskú či štátnu políciu. Ďakujeme.“
Text a foto: Lucia Marcinátová

sa a zároveň rozvíjajme svoje zmysly a motoriku.
Stretneme sa v pohybovej miestnosti v čase 10.00
- 11.00. 25. 6. Herňa. 27. 6. Tehotenské kruhy pravidelné stretnutia s dulou Martou Babincovou v
čase 17.30 – 18.30. Svoju účasť potvrďte na martaba@pobox.sk 29. 6. Stretnutie nosiacich rodičov - zaujíma vás nosenie detí v šatke alebo nosiči?
Aktuálne zmeny v programe a podrobnejšie informácie
nájdete
na
našej
webstránke
www.rcmacko.sk a Facebook stránke pod profilom
„Rodinné centrum Macko“.
Toto všetko robia mamičky dobrovoľníčky vo svojom
voľnom čase, zo srdiečka všetkým, ktorí sa zapojili.

Cieľ: Aby sa nešportovalo len cez preteky,
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Predseda Komisie športu a aj hokejového klubu HOBA pôsobil v Slovane
a patrí k organizačnému tímu Majstrovstiev sveta 2019 v ľadovom hokeji
v Bratislave. Jasný dôkaz toho, že k športu má blízko. BRANISLAV SEMANČÍK, miestny poslanec, Dúbravčan. Opýtali sme sa ho na to, čo sa
podarilo v športovej oblasti v uplynulých troch rokoch a aj na športy, ktoré
v Dúbravke trénujú. Hokej, futbal, florbal, vybíjaná, šach, bedminton,
squash, volejbal, plávanie, bowling či beh. Možností pre šport a trávenie
voľného času pohybom je v Dúbravke dosť, stačí skúsiť, pridať sa,
začať...
našimi seniormi aj športových hier,
Čomu sa venuje športová komisia?
ktoré organizuje župa a naším senioAké má úlohy?
rom sa to vlani podarilo aj vyhrať.
Športová komisia sa venuje všeobecne športu v mestskej časti DúPočas roku vidno v Parku Pekníbravka, cez škôlky, školy, športové
kova
trénovať seniorov, pripravujú
kluby a aktivity pre verejnosť.
sa. Je to milý pohľad...
Disciplíny majú vopred dané a presne
Hovoríte aj škôlky, školy. Aké
to je cieľom týchto podujatí, aby sešporty prebiehajú napríklad v maniori nešportovali len cez tie hry, ale
terských školách?
pravidelne. Obľúbená je aj turistická
Spolupracujú s oddelením školstva,
vychádzka seniorov, ktorej sa každý
vzdelávania a športu. Sú to akcie,
rok zúčastňuje väčší počet záujemktoré sú dlhodobo v športovom kalencov. Okrem aktívne tráveného času v
dári. V materských školách je to nakrásnom dúbravskom prostredí vládne
príklad olympiáda. Na základných
medzi seniormi aj veľmi dobrá nálada.
školách sa nám podarilo zorganizovať
plavecké kurzy v Iuvente a pravidelne
Tento rok vznikla aj bowling liga.
aj plavecké preteky na kúpalisku RosÁno, bol to nápad člena Komisie
nička.
športu, Jozefa Petrovského, počas
celého roka seniori odohrajú štyri turMalí, mladí športovci, v poslednom
naje, máme veľký záujem a dobrú
čase však pribudlo viacero športoodozvu. Bowling seniorov veľmi oslovil
vých akcií pre seniorov ako dôkaz,
a chodievajú hrávať aj vo svojom voľže športovať sa dá v každom veku.
nom čase.
Aké sú novinky posledných rokov?
So športovaním seniorov sme začali
Dobrou vizitkou pre dúbravských
približne pred tromi rokmi, rozbehli
seniorov
a celú mestskú časť bolo,
sme spoluprácu s Radou seniorov v
že
seniori
sa v najväčšom počte zo
Dúbravke. Pripravujeme pre nich tiež
všetkých mestských častí zúčasttaký športový kalendár. Začína to stolnili ČSOB maratónu.
notenisovým turnajom, potom šporBol som sa na tej akcii pozrieť, mytové hry seniorov, turistická vychádzka
slím, že to dávala dokopy Rada senioa turnaj v bowlingu.
rov na čele s pani Zuzanou Markovou
a mali sme tam z celej Bratislavy naMôžeme priblížiť tieto podujatia,
ozaj najväčšie zastúpenie. Naši seturnaje?
niori svietili v dúbravských tričkách a
Stolnotenisový turnaj robíme už praviokrem pohybu pre svoje zdravie urodelne v spolupráci s Domom kultúry
bili našej mestskej časti fantastickú reDúbravka, kde na to máme vhodné
klamu.
podmienky a sú tam uložené aj stolnotenisové stoly, ktoré sú k dispozícii
Komisia má možnosť podporiť dopre všetkých Dúbravčanov. Potom rotáciami športové kluby, organizábíme Športové hry seniorov a myslím,
cie. Ako to prebieha?
že toto podujatie má taký najširší
Máme zmapované komplet všetky
záber, máme z roka na rok aj väčší
športové kluby, aktivity. Berieme do
počet účastníkov. Zúčastnil som sa s
úvahy aj spoluprácu s našou mests-

Ihrisko pri MŠ Cabanova pred rekonštrukciou.

Foto: Mária Smiešková
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Novým podujatím po roku 2015 je aj olympiáda materských škôl.
Foto: Lucia Marcinátová

kou časťou, finančnú náročnosť daného športu, zastúpenie v súťažiach,
finančnú výšku žiadateľa dotácie,
počet členov. S klubmi spolupracujeme aj počas roka.

Aký veľký rozpočet má komisia na
dotácie?
Ročne je to 20-tisíc eur, to je celá
suma na dotácie pre všetky kluby.
Silné zastúpenie medzi športmi má
futbal, hokej, florbal, volejbal a podobne. Podporujeme tiež šach, vybíjanú, stolný tenis, lukostreľbu a
podujatia ako cyklosúťaž pre deti v
Parku Družba či Valentínsky beh. Samozrejme, že by si každý klub predstavoval tú dotáciu inú, no podporujeme ich podľa možností, aké má
Dúbravka. Všetky kluby, ktoré spolupracujú s mestskou časťou alebo
robia s deťmi našej mestskej časti, sú
podporované, či už priamo dotáciou,
alebo podporou jednotlivých vlastných
aktivít. Som rád, že okrem týchto
športov sa robia aj workshopy pre
squash, florbal a badminton, sú to
viac-menej športy, ktoré doteraz neboli v mestskej časti moc preferované.
Chodia na ne deti zo základných škôl
a kluby si pochvaľujú, že Dúbravčania
majú záujem.

V Dúbravke sme začali organizovať

stretnutia neziskoviek, organizácií
a aj športových klubov. Veľa klubov sa vyjadrilo, že tu chýba športová hala. Ako to vnímate?
Tieto stretnutia veľmi vítam. Športová
hala mala už dávno vyrásť v areáli
elektrotechnickej priemyslovky, na
„Adlerke“. Myslím, že športová hala by
bola prínosom pre všetky športy a celú
mestskú časť.

V posledných troch rokoch pribudlo multifunkčné ihrisko na Valachovej. Čo sa ešte sledovalo v
rámci športovísk?
V spolupráci s mestskou časťou si Komisia športu prešla všetky športové
areály na základných školách a sme
veľmi radi, že mestská časť má záujem o rekonštrukciu týchto ihrísk. V
rámci možností sa dávajú do takého
stavu, aby boli pre deti hlavne bezpečné a využiteľné. Mestská časť
bude tiež opravovať školské telocvične, čiže každá škola bude mať v
súvislosti so športom zlepšené podmienky.

Má Dúbravka tento rok za sebou
nejaké športové úspechy, čo sa
týka mládeže?
Máme tu Luciu Kevickú a jej freestyle
futbal, myslím, že všetci Dúbravčania
sledujeme jej úspechy. Z kolektívnych

Basketbalové ihrisko po úprave vďaka spolupráci mestskej časti, OZ
MŠ Cabanova a grantovej podpore.
Foto: Mária Smiešková

ale podľa možnosti celý rok

Ihrisko na Valachovej pred obnovou.

športov tu máme úspešné volejbalistky z Bilíkovej, aj hokejistom sa
tento rok podarilo dostať sa v prvej
lige juniorov do finále. Myslím, že
hokej patrí v celom štvrtom obvode
medzi šport s najväčším zastúpením
detí a členov.

Musíte to vedieť, keď ste predsedom hokejového klubu HOBA
(smiech). Koľko máte členov?
Aktuálne približne 320 členov, deti trénujú od piatich rokov.

Máte aj dievčatá?
Áno, máme a máme aj úspešné dievčatá, ktoré boli zaradené do dievčenských mládežníckych výberov.

Uspel niektorý z vašich hráčov v
medzinárodných kluboch?
Matej Tomek, brankár, ktorý je draftovaný tímom NHL, Philadelphia Flyers.
Ďalší hráč, ktorý vyskočil je Marek
Sloboda, ktorý je v Slovane a odohral
v juniorskom veku už 26 zápasov za
seniorov Slovana v KHL. A keď boli
pred dvomi či tromi rokmi majstrovstvá
sveta 18-ročných, tak sme tam mali,
ako jediní z Bratislavy, vo výbere najväčšie zastúpenie. Išlo práve o spomínaných dvoch hráčov – Matej Tomek
a Marek Sloboda.

Foto: Lucia Marcinátová

Ako dlho sa venujete hokejovému
klubu HOBA?
História nášho klubu sa začala písať v
roku 1991, keď sme boli na zimnom
štadióne v Ružinove a mali sme len
dorast a juniorov. Od roku 1998, keď
sa dal do prevádzky dúbravský zimný
štadión, sme sa presťahovali do Dúbravky, kde sme postupne vybudovali
všetky mládežnícke kategórie.

V roku 2011 boli na Slovensku
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, pomáhal pri ich organizácii aj
dúbravský hokejový klub?
Počas majstrovstiev, ktoré boli na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v roku
2011, som bol súčasťou organizačného výboru a môj tím mal na starosti
technické a športové činnosti, čiže
sme sa venovali tímom od ich príchodu na majstrovstvá až po ich odchod z finále. Mali sme do toho
zapojených 24 mládežníckych hokejistov, väčšinou z HOBY. Boli to
chlapci, ktorí zabezpečovali komplet
servis okolo týchto tímov, všetky tréningy a všetky zápasy. Stretávali sa s
najväčšími osobnosťami majstrovstiev
sveta.

Bol to pre nich istotne zážitok. Podarí sa to aj budúci rok?

V roku 2016 obnovila mestská časť multifunkčné ihrisko na Valachovej.
Foto: Lucia Marcinátová

Áno, som opäť v organizačnom výbore a už na jeseň začnem pripravovať tím z našich chlapcov, chcem, aby
tam bolo čo najviac Dúbravčanov.

Zimný štadión na Harmincovej navštívil primátor, rozprávali ste sa o
rekonštrukcii,
plánuje
mesto
opravy?
Štadión má projekt, ktorý nebol naplnený. Je tam možnosť dostavby a
vybudovania tribúny a možnosť vystavať ďalšie hokejové šatne, čo by nám
veľmi pomohlo. V rámci rekonštrukcie
by mali tento rok meniť mantinely. Závisí od mestského zastupiteľstva, či
schvália peniaze na dostavbu tribúny
a či sa to podarí urobiť ešte v tomto
roku. Hlavné mesto robí ešte výmenu
veľkého bazéna na Rosničke.

Stihne sa to do začiatku kúpacej sezóny?
Malo by sa. Je dobré, že máme v
našej mestskej časti možnosti na aktívne aj pasívne športovanie, máme tu
dva pekné futbalové štadióny, zimný
štadión, prostredie.

K športovým predvolebným sľubom patrilo aj vytvorenie, vznik Dúbravského športového klubu.
Činnosť Dúbravského športového

Športové podujatia – novinky po roku 2015
■ plavecký kurz pre žiakov základných škôl v spolupráci s Iuventou
■ veľkonočný turnaj vo vybíjanej (3. a
4. ročník ZŠ) a Štafetové hry (1. a 2.
ročník)
■ Hokejový turnaj žiakov v minihokeji
■ Hokejový turnaj žiakov – Dúbravka
Cup
■ Medzinárodný hokejový turnaj prípravky o Pohár starostu
■ Vianočný turnaj v hokeji O pohár
starostu
■ Športové hry seniorov
■ Turistická vychádzka seniorov
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■ Bowlingová súťaž seniorov
■ Hodové korčuľovanie a Hokejový
camp HOBA
■ O putovný pohár starostu v šachu
■ FK Dubravka CUP
■ Valentínsky DôverRUN Ty a Ja
■ Lastovičky – súťaž v modernej
gymnastike
■ Plavecké preteky žiakov
■ Detský workshop v squashi
■ Workshop floorballu
■ Dvanásťhodinový stolnotenisový
maratón
■ Hokejový workshop

■ Olympiáda materských škôl
■ Florbalový turnaj Galaktikos o
Pohár Dúbravky
■ Rodinný športový deň na novom
multifunkčnom ihrisku
■ Detská atletika – Bavme deti športom
■ Bedmintonový turnaj – Dúbravka
Cup
■ Korčuľovanie pre dúbravské deti
■ Futbalový turnaj O pohár starostu
■ Mikulášske vystúpenie gymnastiek
■Vianočný turnaj mladších žiakov vo
floorballe - Galaktikos

klubu sa pomaly rozbieha, mal by mať
na starosti všetky aktivity pre celú dúbravskú verejnosť. Veľkým úspechom, si myslím, bol vlaňajší World
Challenge Day, kde Dúbravka súťažila
s Karlovou Vsou. Podarilo sa nám rozpohybovať všetky športové kluby,
všetky materské a základné školy, cvičili seniori, dá sa povedať, že celá Dúbravka športovala a nad susedmi z
Karlovky jednoznačne zvíťazila.
Lucia Marcinátová

Kontakty

Referát životného prostredia
Úsek správy detských ihrísk,
pieskovísk a mobiliáru
Ing. Mária Smiešková
Tel.: 02/60101154,
maria.smieskova@dubravka.sk
Oddelenie školstva, vzdelávania a športu
šport
Mgr. Jana Petřvalská
Tel.: 02/60101173,
jana.petrvalska@dubravka.sk

Športoviská

• obnova športoviska v areáli ZŠ
Nejedlého, výmena športového
povrchu, športových sietí
• obnova schátraného ihriska
vedľa MŠ Cabanova, ktoré sa
premenilo na basketbalové
ihrisko
• nové multifunkčné športovisko
na Valachovej
• postupná obnova a opravy
športových areálov, doskočisko v
areáli ZŠ Sokolíkova, plánovaná
rekonštrukcia telocviční
• Oprava oplotenia tenisových
kurtov v Parku Družba

Program
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Máte kliešťa? Podstatný je čas a jeho správne vytiahnutie
Dúbravské noviny

Prichádza leto. Čas strávený vonku sa predlžuje, slnko silnie, príroda
ožila. Deti sa váľajú v tráve, naháňajú, lozia po stromoch. Vyhnúť sa
stretu s hmyzom je takmer nemožné. Kliešte, včely, osy. Z každej
strany sa na nás valia informácie, ako postupovať, keď na svojom tele
nájdeme kliešťa, pričom jedna často popiera druhú. Porozprávali sme
sa preto s odborníčkou MUDr. Sabinou Šufliarskou, PhD, pediatričkou
s dlhoročnou praxou, ktorá pôsobí v Dúbravke (na fotografii).

Ako správne vybrať kliešťa?
Odporúča sa vybrať kliešťa do 48 až
72 hodín od jeho zapichnutia sa do
kože, 48 hodín je totiž čas potrebný
na dostatočnú transmisiu borrelia
burgdorferi - baktéria spôsobujúca
lymskú chorobu – boreliózu. Dôležité je použitie pinzety alebo malých
klieštikov, ktorými uchopíme kliešťa
čo najbližšie ku koži. Ak ho vyťahujeme bez týchto nástrojov, treba si
prsty chrániť od dotyku s kliešťom.
Ťaháme jemne, ale pevne, nemenenou intenzitou priamo hore – nekrútime, netrháme, niektorí autori
odporúčajú jemné kývanie. Miesto
vpichu sa nemá olejovať ani mastiť.
Telo kliešťa nestláčame, neprepichujeme a nepukáme, nakoľko
môže obsahovať infekčné agens –
borreliu. Po vytiahnutí miesto vpichu
dôsledne dezinfikujeme.
Čo ak sa nám to nie celkom podarí?
Ak zostane v koži časť hlavy kliešťa,
tú nevyťahujeme, ale ponecháme
na spontánne vylúčenie.

Ak teda kliešťa vytiahneme
správne, sme mimo ohrozenia?
Aj po správnom vytiahnutí kliešťa,
treba miesto vpichu sledovať 30 dní,
či nedôjde k rozvoju začervenania
(erytému), ktoré, keď je trvalé, sig-

nalizuje rozvoj boreliózy.

Je reálna hrozba nakazenia sa
boreliózou či kliešťovou encefalitídou po správnom vybratí?
Na túto otázku by som odpovedala
opačne : správne a včasné vytiahnutie kliešťa často dokáže zabrániť
lymskej borelióze, údaje o kliešťovej
encefalitíde nie sú také jednoznačné, ale včasné vytiahnutie sa
tiež odporúča.

Stretávate sa s týmito ochoreniami často vo vašej ambulancii?
S kožnými prejavmi boréliózy pomerne často, s kliešťovou encefalitídou zriedkavo pravdepodobne aj
preto, že veľa ľudí je zaočkovaných.
Minulý rok na kliešťovú encefalitídu
na Slovensku ochorelo 174 osôb,
najvyšší počet ochorení bol v Banskobystrickom kraji, 60 osôb a najnižší v Bratislavskom kraji, kde
ochoreli 2 osoby. Na boreliózu ochorelo 1105 osôb. Najviac v Žilinskom
kraji a najmenej opäť v Bratislavskom.

Môžu prísť rodičia s dieťaťom do
ambulancie či na pohotovosť,
aby doktori správne kliešťa vybrali?
Samozrejme rodičia môžu prísť do
ambulancie. Pohotovosť na to nie je

ideálne miesto, radšej nech prídu do
ambulancie, my ordinujeme od rána
a tí s kliešťami budú vybavení „protekčne“ rýchlo.

Čo hovoríte na očkovanie proti
kliešťovej encefalitíde?
Odporúčam jednoznačne, najmä turistom, ktorí sami vedia, ako často si
prinesú domov kliešťa.

Ako sa dá chrániť okrem očkovania?
Chrániť sa dá aj dôkladným okúpaním po výlete, adekvátnym oblečením, repelentmi, permethrinom
ošetriť oblečenie alebo ošetrením
oblečenia v sušičke so suchou bielizňou 4 minúty, s vlhkým 60 minút,
čo spoľahlivo usmrtí všetky roztoče.
Aká je liečiteľnosť boreliózy či
kliešťovej encefalitídy? Stretli ste

sa s ťažkými prejavmi?
Lymská borelióza je vyliečiteľné
ochorenie, ak sa začne podávať
adekvátna antibiotická liečba včas,
čiže v prvej z troch fáz ochorenia,
kedy sú prítomné len kožné prejavy.
V tomto štádiu trvá liečba obvykle
tri týždne. V nasledujúcej fáze ochorenia – včasné diseminované štádium – ktoré sa prejavuje okrem
kožných aj neurologickými a srdcovými príznakmi, sa už obvykle musí
antibiotická liečba podávať intravenózne a liečba trvá 14 až 28 dní.
Prognóza pacientov je dobrá, ale
závisí od rozsahu neurologických a
srdcových príznakov. Tretia – neskorá fáza ochorenia s kĺbnymi a
neurologickými prejavmi sa môže
rozvinúť u neliečených pacientov
mesiace až roky po uštipnutí kliešťom a lieči sa intravenózne alebo
perorálne podávanými antibiotikami
štyri týždne. Asi 10 percent pacientov diagnostikovaných v neskorej
fáze ochorenia má pretrvávajúce
ťažkosti i po adekvátnej liečbe. So
závažnými prejavmi ochorenia som
sa zatiaľ nestretla.

A encefalitída?
Kliešťová encefalitída je vírusové
ochorenie a neexistuje špecifická
antivírusová liečba. Terapia je preto
hlavne podporná a realizuje sa v nemocnici počas hospitalizácie pacienta – 12 percent z nich na
jednotke intenzívnej starostlivosti,
pričom 5 percent vyžaduje umelú
pľúcnu ventiláciu.

Kliešťa možno poslať na analýzu

Text a foto: Zuzana Morávková

Vytiahnutého kliešťa je možné poslať na rozbor, pri ktorom sa dá
zistiť prítomnosť rôznych baktérií. Na dostupnosť tejto služby
sme sa pýtali Mgr. Evy Špitalskej, PhD z Biomedicínskeho centra
Slovenskej akadémie vied.

Môžu k vám ľudia stále poslať vytiahnutého kliešťa?
Áno, robíme analýzy kliešťov. Momentálne vyšetrujeme prítomnosť rôznych mikroorganizmov v nich (borélií,
rickettsi, anaplasmy, bartonely, babzie, podľa záujmu ľudí). Neskôr budeme zrejme robiť aj analýzu
prítomnosti vírusu kliešťovej encefalitídy. Jedna sa o platené služby, cena
je od 20 eur, závisí od počtu vyšetrovaných patogénov.

Foto: www.vitalitas-magazin.sk

V akej forme treba vytiahnutého
kliešťa poslať?
Ideálne je, aby kliešť nebol poškodený. V opačnom prípade nevieme
zabezpečiť spoľahlivosť výsledku.
Kliešte treba dať do vlhkej vaty/vatového tampónu, aby sa nerozpučil a
doručiť ho k nám.

Stretávate sa s nakazenými kliešťami?
Áno, kliešte sú infikované. Človek sa
môže, ale aj nemusí nimi infikovať.
Záleží to od mnohých faktorov.

Ako sa postupuje, ak je kliešť nakazený? Čo by mal ďalej robiť pacient?
Informácia o infikovanosti kliešťa získaná od nás môže lekára viesť k rýchlej a správnej diagnostike. V
prípade infikovanosti kliešťa a objavenia sa zdravotných problémov, by mal
človek navštíviť lekára aj s výsledkami
analýzy kliešťa. Lekár by už mal vedieť, ako postupovať. Preventívne užívanie antibiotík v prípade pozitivity
kliešťa môže byť úplne zbytočné a
môže len zbytočne vytvárať rezistenciu človeka na antibiotiká.
(zm)

Vítanie mája: zvyky, tradície aj remeslá
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Ľudové zvyky a tradície mali na životy našich starých mám a otcov
veľký vplyv. Práve oni sú v dnešnej dobe jedným z cenných zdrojov
poznatkov o obyčajoch v minulosti. Na to nezabúda ani Dúbravka,
preto posledný aprílový deň patril stavaniu mája.
V slovanskej kultúre sa máje stavali
vuje zdravie nás - nositeliek života.
z dôvodu hojnosti a dostatku plodov
Preto si svoje miesto takmer v srdci
i krmiva, postupom času tento výDúbravky určite zaslúži.
znam prerástol aj do ďalšej roviny.
Drôtovaním, remeslami, prehliadMáje sa objavovali pred domami, v
kou múzea, grilovačkou, stretnutím,
ktorých bolo dievča súce na vydaj.
rozhovorom. Tak sa zas vítal a oslaMladíci v hudobnom sprievode vošli
voval prvý máj v Dúbravskom
do každého príbytku, pred ktorým
múzeu.
stál máj a do tanca vyzvali dievčatá
„Bol to deň otvorených dverí,“ priaj ženy prítomné v dome.
bližuje Ľubo Navrátil, správca DúDnes máje stoja predovšetkým na
bravského
múzea.
„Múzeum
námestiach dedín, miest či jednotlinavštívilo vyše päťdesiat ľudí a asi
vých mestských častí. V sprievode
dvadsať si pri tejto príležitosti
cimbalovej muziky Ľudovienka sme
uplietlo aj košíky.“
si pripomenuli túto milú tradíciu a
Nechýbalo klábosenie aj klobáseoslávili ňou nielen Sviatok práce, ale
nie... Pohodový prvomájový sviatok
i všetky ženy. Veď spoločný máj má
v Dúbravke.
zabezpečiť dievčatám vitalitu a osla(dš, lum)

Dúbravské noviny

K stavaniu mája zahrala cimbalová hudba Ľudovienka.

Foto: Ľubo Navrátil

Kde sa cestovalo v čase a maľovalo zombie mejkapom
Návštevníci si v Dúbravskom múzeu mohli upliesť aj košík.
Foto: Ľubo Navrátil

Máj vztýčila Dúbravka pred kultúrnym domom.

Foto: Ľubo Navrátil

Dom kultúry zaplnil počas prvého májového víkendu trojdňový festival
SlavCon. Počasie prialo aj sprievodnému programu vonku. Sledovať
festival tak mohli aj okoloidúci Dúbravčania či ľudia jazdiaci MHD.

Prehliadka zbraní, kostýmy, historické tance a aj metlobal, to všetko bolo
počas SlavConu vidno pred kultúrnym domom.
Foto: Lucia Marcinátová

Pestrofarebné stany pred domom kultúry, keltské znaky, meče, dobové kostýmy. Pod tabuľou domu kultúry biely
transparent s nápisom SlavCon, pred
kultúrákom pestrofarebné stany, muži
aj devy v rôznych kostýmoch a partie
hrajúce „metlobal“, čiže fiktívny šport
zo série kníh o Harrym Potterovi. To
všetko dokazovalo, že v Dúbravke sa
deje niečo nezvyčajné a možno aj fantastické zároveň.
V Dome kultúry Dúbravka prebiehal
už druhý rok fantastický trojdňový festival pre fanúšikov fantasy, sci-fi, histórie a hier. Išlo už o 12. ročník.
„Priestory Domu kultúry Dúbravky
zase raz prijali do svojich chodieb a
sál nás organizátorov, účinkujúcich i
návštevníkov, pirátov a rytierov, rusalky, i starwarsákov,“ hodnotili Slav-

Con organizátori po skončení festivalu. Program prebiehal vo všetkých
sálach a aj na chodbách, v klubovni,
foyer. Debatovalo sa o knihách a aj
knihy krstili, hrali hry, kvízy, pozerali
filmy. Na programe bola napríklad aj
prednáška o živej archeológii v Hanušovciach, vonku sa počas víkendu zas
dali vidieť historické spoločenské
tance či kolektívne hry.
K sprievodným podujatiam patrilo napríklad vytvorenie „zombie make-upu“,
kostýmové fotenie, rýchlokurz písania
aj cestovanie časom, súťaže, no
najmä stretnutie ľudí s rovnakou vášňou. Vášňou pre fantasy, mytológiu,
sci-fi či hry. O tom všetkom bol festival
SlavCon, už druhý rok je doma v Dú
bravke.
(lum)

Na tvári tiger a úsmev, v nohách tanec

Dúbravské noviny
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Tanec so skupinou District Dance, neskôr aj so starostom Martinom
Zaťovičom a Disco Jarkou a aj Zajko Becepačik. K tomu všetkému maľovanie na tvár, tvorivé dielne, pobehovanie pred kultúrnym domom a
stretnutia. Mestská časť zorganizovala detský majáles.

Sobotné poobedie, 12. máj, počasie
ideálne, priam letné. Pred domom kultúry živo. Od štvrtej sa tu schádzali
najmenší Dúbravčania, aby sa zabavili
na prvom ročníku detského majálesu.
Program otvorila tanečná skupina District Dance, ktorá trénuje v Dúbravke.
Zábavou našich najmenších sprevádzala Disko Jarka, ktorej neunikol ani
samotný pán starosta Martin Zaťovič
a spolu s ním roztancovali malých tanečníkov.
Dočasný parket, čiže priestor pred kultúrnym domom, zostal plný až do
konca a niektorým vytrvalým tanečníkom sa ani domov ísť nechcelo.
O bezpečnosti na cestách spieval
deťom pojašený Zajko Becepajko,

ktorý im na koniec vystúpenia daroval
reflexné prívesky, aby ich bolo na
ceste lepšie vidieť. Deti si okrem tanca
a spevu mohli užívať zábavu aj na tvorivých dielňach alebo si nechať na tvár
namaľovať tigra, motýľa alebo spidermana.
Na návštevníkov čakalo množstvo
prekvapení a okrem toho si mohli pochutiť na sladkých dobrotách, cigánskej pečienke, cukrovej vate ale aj na
výbornej kávičke.
Spokojné tváre detí aj ich rodičov na
záver podujatia hovorili o vydarenosti
akcie. Premiéra detského majálesu
tak možno bude mať budúce roky aj
svoje reprízy. Opäť veselé a farebné.
(pen)

Dúbravčania si uctili Floriána, poďakovali hasičom
Zatancovala skupina District Dance.

Foto: Lucia Marcinátová

Či už ste ním priamo vy, alebo máte hasiča v rodine, o Svätom Floriánovi zrejme nepočujete po prvý raz. A práve jeho pamiatku si Dúbravka
počas mája už tradične pripomína.

Druhú májovú nedeľu oslávili členovia
Dobrovoľného hasičského zboru v
bratislavskej Dúbravke významný
deň. Pri príležitosti sviatku sv. Floriána
sa konal nielen spoločný pochod do
Kostola sv. Kozmu a Damiána, ale i
pravidelná svätá omša, venovaná
bola nielen všetkým žijúcim hasičom,
no aj tým, ktorí už nie sú medzi nami.
Sprievod dobrovoľných hasičov, spolu
s ďalšími Dúbravčanmi všetkých vekových kategórií, sa vybral z hasičskej
zbrojnice na Žatevnej ulici priamo do
Kostola sv. Kozmu a Damiána v starej
Dúbravke. Po nedeľňajšej bohoslužbe
sa oslavujúci Dúbravčania odobrali k
pomníku Svätého Floriána, ktorý stojí
v páse zelene na Jadranskej ulici.
Svätý Florián je tu stvárnený ako rím-

sky vojak v typickom rímskom odeve.
Pre svoju nebojácnosť a odvážne
skutky sa stal ochrancom ľudí pred
požiarom, veľkou vodou ale i ďalšími
živelnými pohromami.
A na tomto mieste, celkom symbolicky,
členovia dobrovoľného hasičského
zboru oboznámili všetkých prítomných
s najzaujímavejšími informáciami zo
života tohto svätca, a tiež predniesli
modlitbu k sv. Floriánovi.
Podujatie dobrovoľných hasičov skončilo v hasičskom štýle, čiže pri požiarnej zbrojnici, kde nechýbalo pohostenie, posedenie a rozhovor.
Nedeľa nepripomenula len Floriána,
ale aj posolstvo hasičov: Bohu na
slávu, blížnemu na pomoc!
Text a foto: Danka Šoporová

Mamičkám venovala Dúbravka deň dní

Podujatie dobrovoľných hasičov skončilo pri požiarnej zbrojnici.

V dome kultúry čakalo všetky dúbravské mamičky špeciálne popoludnie.
Na podujatí vystúpili s kultúrnym programom deti z materských škôl.

„Deň matiek je matkou dní, tak, prosím ťa, nezabudni, ráno sťa lúče
hrejivé, večer ťa pokojom prikryje,
veď to, ako sa v srdci máme, to
všetko je vďaka mame...“
Drobný verš, no silné slová. Týmito
slovami otvoril podujatie venované
mamičkám, babičkám, prababičkám, starosta Dúbravky Martin Zaťovič. Mestská časť pripravila v
Dome kultúry program pri príležitosti
Dňa matiek.
S láskou ho nacvičili tí naj – deti. Na
pódiu sa vystriedali tance, spevy,
básničky, deti v krojoch, tanečných
kostýmoch i farebných sukničkách.
Pestré úprimné vystúpenia detí z
jednotlivých materských škôl.

„Chceli sme mamičkám a babičkám
pripraviť okrem detského programu
aj chvíľu pre seba,“ približoval popoludnie Peter Varga, riaditeľ domu
kultúry.
Všetky dámy sa tak mohli v dome
kultúry dozvedieť, aké sú novinky v
oblasti vlasového stylingu, kozmetiky, skrášliť sa, ochutnať vínko, kávičku, limonádu alebo sa len tak
stretnúť, porozprávať, vypnúť...
V Československu začali Deň matiek sláviť v roku 1923, o čo sa zaslúžila dcéra prezidenta Masaryka
Alica Masaryková, ktorá bola emancipovanou predsedníčkou Československého červeného kríža.
(lum)

Program pripravili mamičkám materské školy.

Foto: Ľ. Navrátil

Tip na výlet: Minikaňon na dosah z Dúbravky
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Ruksak na plece

Miesto vzácnych kvetov, divých svíň aj kačiek, no aj divokých skládok, odpadkov, z ktorých vzniká priam vodopád. Tam vás zavedú dnešné kroky
nášho Ruksaku na plece. Nech sa páči, spoznajte Fialkovú dolinu.
Podľa vedy o tvaroch a zmenách
To by samo o sebe nebolo nejako
zemského povrchu (geomorfológia)
zvlášť zaujímavé. Zaujímavé je ale
sú Devínske Karpaty jednou zo štyto, že obe tieto rokliny, kaňonovitého
roch súčastí Malých Karpát. Ďalšími
rázu, sa nachádzajú na území hlavtromi sú: Pezinské Karpaty, Breného mesta.
zovské Karpaty a Čachtické Karpaty.
Z pohľadu Dúbravčanov by mohlo
Devínske Karpaty sa ďalej členia na
byť zaujímavé aj to, že horný koniec
Bratislavské predhorie, Devínsku
Fialkovej doliny, aj keď možno nie
bránu, Lamačskú bránu a Devínsku
oficiálne, zasahuje do katastrálneho
Kobylu (514 metrov), ktorá je ich doúzemia Dúbravky. Končí v sedielku
minantou a ktorá svoje pomenovanie
pri bývalom hoteli Alfonz. Hranice
dostala podľa svojho vzhľadu z miprírodnej rezervácie však začínajú až
nulosti, vtedy ako odlesnená pripopribližne o dva kilometre nižšie (po
mínala z diaľky chrbát „kobyly”.
prúde malého potôčika, ktorý tu praÚzemie prírodného masívu Devínmení a je „hmatateľný“ v obdobiach,
skej Kobyly o rozlohe 650 hektárov
keď nie je sucho). Teda nie celá do(t.j. takmer 3 krát 3 kilometre), je súlina je chránená druhým najprísnejčasťou územia európskeho významu
ším stupňom ochrany prírody, ktorý
Natura 2000. Okrem toho sa na
sa vzťahuje na prírodné rezervácie.
území Devínskych Karpát nachádza
Divé svine aj husi
jedna národná prírodná rezervácia –
Fialková dolina s rozlohou 20,59
NPR Devínska Kobyla, ktorá zahŕňa
hektárov bola vyhlásená za prírodnú
pás medzi Devínskou Novou Vsou a
rezerváciu (až, alebo už) po nežnej
Devínom so zbytkami lúk známymi
revolúcii v roku 1993. Predmetom
najmä svojou vzácnou flórou, a tri
ochrany sú zachovalé dubovo-hraprírodné rezervácie: Prírodná rezerbové lesy a vzácne druhy rastlín, a to
vácia Štokeravská vápenka, Prínajmä kriticky ohrozené vstavačovité
rodná rezervácia Slovanský ostrov a
rastliny - orchidey.
Prírodná rezervácia Fialková dolina.
Vstup do doliny z juhu vzhľadom na
Práve posledne menovanej je venomnožstvo odpadkov a odpadov,
vaný tento článok.
ktoré pravdepodobne pochádzajú z
blízkej záhradkárskej oblasti, nie je
Kaňony v hlavnom meste
príliš lákavý.
Začnime pohľadom na turistickú
Pričom práve tento vstup by lákavým
mapu Devínskych Karpát. Ním mômohol byť, lebo sa tu nachádza malé
žeme zistiť, že na južných svahoch
jazierko, ktoré, napriek všetkému,
Devínskej Kobyly nie sú vyznačené
radi navštevujú, okrem divých svíň,
turistické trasy. Na tomto území sa
aj divé husi.
však nachádzajú pomerne dobre zaAk vás takto poznačený vstup do príchované lesy, rozsiahle lúky nielen
rodnej rezervácie neodradí, a nehospodárskeho charakteru, ale aj
odradí vás ani dosť exponovaný
také, ktoré majú charakter lesosterén, navyše s množstvom popadatepný, a tiež sú tu hlboké doliny.
ných stromov križujúcich roklinu, čo
Fialková dolina a susedná dolina
k lesnej divočine neodmysliteľne
Mokrý jarok, sú ich najlepšími prípatrí, odmena vás čaká po pár stovkladmi. Ide o akési minikaňony.

kách metrov vyššie.
Pri odmyslení si odpadov, ktoré je vidieť miestami aj vo vyšších partiách
lokality, v jednom prípade ide doslova o „vodopád“ odpadov, ktorý by
bol hanbou Bratislavy, ak by nebol
dobre „ukrytý“..., budete mať pocit,
že sa nachádzate na strednom Slovensku, či v nejakej bočnej doline

Cestou musíte prekonať aj prekážky v podobe popadaných stromov.

Minivodopádiky ukryté neďaleko Dúbravky.

Príjemný chládok vo Fialkovej doline.

Slovenského raja.
Z ničoho nič sa ocitnete v minikaňone – so starými stromami, so zaklesnutým potôčikom na jeho dne, na
jar s minivodopádikmi, s príjemným
chladom uprostred leta, a vždy v
oáze ticha... A stále ste ešte na
území Bratislavy.
Text a foto: Marcel Burkert

Matej Tóth: Stačí chodník a môžete začať
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Osobnosti

Prišiel nečakane cez kuchyňu. No spolu s ním energia, úsmev. Medzi
žiakov Základnej školy Sokolikova zavítal olympijský víťaz MATEJ
TÓTH, predstavil športovú akadémiu. Spolu so školákmi si zaskákal
cez švihadlo, zabehal, vyskúšal disciplíny v telocvični, no aj podebatoval. Pre všetkých nevšedné, priateľské a najmä inšpiratívne stretnutie.
Majú dnešné deti vzťah k športu?
lým chodcom.
Myslím, že áno, je síce iná doba, ako
Chôdza, tréningy, popri tom akakeď sme boli malí a športovali sme
démia, rodina, čomu sa aktuálne
vonku dennodenne, nemali sme veľa
venujete?
iných možností. Teraz majú detí viac
Popri športe sa snažím deliť svoje
lákadiel a keď ich necháme, robiť si,
povinnosti aj na propagáciu športu,
čo chcú, tak asi 90 percent bude sevnímam sa ako ambasádor mydieť pri tablete. Keď ich však motivušlienky, aby deti športovali a motivojeme, tak šport ich baví a napĺňa.
vať ich k tomu. Napĺňa ma to a vidím,
Treba s nimi viac pracovať a možno
že to má význam. Keď som vyhral
viac organizovane, ako to bolo niena olympiáde, všetci sme sa tešili z
kedy. Mám skúsenosti zo športovej
medailí, ale toto je niečo oveľa vzneakadémie, že deti chodia na tréning
šenejšie, keď vidím, že tisíce detí na
rady, skôr sa prihlasujú, ako by sa
Slovensku športujú aj vďaka našej
mali odhlasovať, a to je pre mňa najakadémii. Popri tom mám aj nejakú
lepší znak toho, že ich to baví.
funkcionársku prácu na olympijskom
Chcem deti motivovať k športu, k
zväze alebo slovenskom atletickom
zodpovednosti. Ukázať im aj svoj prízväze.
beh, ako som začínal. Na tejto škole
sme založili Športovú akadémiu MaVyštudovali ste žurnalistiku, venuteja Tótha a prebiehajú tu tréningy,
jete sa tejto oblasti?
chcem ich oboznámiť trošku s metoV podstate áno, dennodenne, aj
dikou a aj o tom, aký je náš cieľ.
teraz (smiech). Som so žurnalistikou
spätý, prispievam do časopisu SloKto motivoval vás, keď ste začívenská atletika, kde mám svoj
nali?
stĺpček, v minulosti som aj viedol
Šport bol pre nás prirodzený a
niektoré špecializované publikácie,
bežný, nebolo nás treba motivovať,
ako „Spravodaj chôdze“, „Šport v
bolo nás skôr treba volať domov. Čo
Dukle“, kde som dokonca bol aj šéfsa týka chôdze, ktorá je trošku šperedaktor, takže nejaké skúsenosti
cifická a máloktorý trinásťročný chlamám a sem-tam napíšem aj nejaký
pec asi túži byť profesionálny
autorský článok.
chodec, tak tam veľmi dôležitú rolu
zohrala skupina ostatných, ale najmä
Aké sú podmienky pre chôdzu na
môj prvý tréner Peter Mečiar, ktorý
Slovensku, vo svete?
bol veľký fanatik, a to preniesol na
Myslím, že úplne najlepšie, stačí
nás. Mal som päť rokov, keď Jozef
chodník a môžete chodiť. V tomto je
Pribilinec vyhral olympiádu. Náš trétento šport veľmi dostupný pre každé
ner nám však pustil práve ten záver
dieťa. Čo sa týka možno podmienok
olympiády v Soule a pre nás to bola
na seriózne trénovanie, tak taká najobrovská motivácia raz sa podobať
väčšia nevýhoda je nedostatok tréJozefovi Pribilincovi a ďalším skve-

Matej Tóth slovenský atlét, chodec, olympijský víťaz, športovec. Deti
zo ZŠ Sokolíkova ho privítali zdravými dobrotami aj pokrikom.
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nasledovníkov je dosť. Veľa menších
detí robí chôdzu, potom prichádza
sito, keď už treba poriadne makať,
ale vždy niekto ostane a postupne
deti dorastajú.
Čo je potrebné pre chôdzu, dobrá
obuv alebo dobrý chodník, aby
neprišlo k preťaženiu?
Dôležitá je regenerácia, aby telo regenerovalo. Keďže to však nie je
kontaktný šport, nie sú pri ňom nejaké veľké odrazy, dopady, pohybový
aparát je cyklicky zaťažovaný s určitým stereotypom a keď ho človek
robí správne, tak tam nie je dôvod,
aby človek trpel. Ak tak, možno len z
preťaženia.

Matej Tóth získal na olympijských
hrách 2016 v Riu de Janeiro zlatú
medailu s časom 3:40:58 h, bola
to prvá olympijská medaila v atletike pre Slovensko v ére samostatnosti a zároveň prvá zlatá
olympijská medaila pre Slovensko v inom športe ako vo vodnom slalome.
nerov. Máme kvalitných trénerov, no
nie je ich dostatok. Často sa na mňa
obracajú rodičia, že by chceli dať
dieťa na chôdzu, ale nemajú kde.

Dá sa trénovať chôdza v Bratislave?
Nie, teda nie je tréner. Možno v rámci
školy, kde je všeobecná športová príprava, tak skúšajú chôdzu. Komunikujeme s trénermi bežcov, či by
nechceli aspoň zopár chodcov potiahnuť.

Máte vôbec nasledovníkov?
Ale áno, máme liahne, či už je to
Banská Bystrica, Dubnica, Nitra, na
Záhorí v Borskom Mikuláši alebo Senici, kvalitná práca s mládežou je v
Martine, na východe sú to Košice,

Koľko kilometrov ste prešli na tréningu a pretekoch?
Mám tréningový denník, malo by to
byť takých stotisíc, na olympiáde to
bolo 93-tisíc kilometrov.

Čítala som s vami rozhovor v Denníku N, kde ste hovorili, že uplynulý rok bol najťažší. Museli ste sa
očistiť z dopingových podozrení.
Ukázalo sa nakoniec, že ste neporušili žiadne antidopingové pravidlá, no nebolo to ľahké. “Lámalo
vás”, či vás šport ešte bude baviť,
čo vás nakoplo ísť ďalej?
Myslím, že to boli ľudia, bol som presvedčený, že so športom končím, že
už v športe nikdy nedostanem tú dôveru a najmä chuť. Cítil som reakcie
ľudí a ich obrovskú podporu, to ma
nakoplo. Keď som začal znova trénovať, a videl som, že to ešte má význam, tak to mi dávalo stále viac a
viac energie. Možno keby to bolo na
mne, tak už nešportujem, no keď
vidím tú odozvu, keď všetci riešia
účasť na olympiáde v Tokiu, tak to je
pre mňa obrovská motivácia.
Text a foto: Lucia Marcinátová

Matej na tréningoch a pretekoch prešiel už stotisíc kilometrov, zašportoval si aj s deťmi na Sokolíčke.
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Inzercia

„Najväčšia
autopožičovňa
v Európe”
Vaše riešenie pre zabezpečenie krátkodobej,
ale i dlhodobej mobility.

Požičovňa so širokou ponukou nových
vozidiel – osobných, viacmiestnych a úžitkových

Možnosť viac šoférov
Pristavenie alebo vyzdvihnutie vozidla na adrese

Cena už od 21 Eur / deň
Žiadne skryté poplatky
Možnosť online rezervácie
24 hodinová asistencia na cestách
Výmena vozidla v prípade nehody
alebo nepojazdnosti v rámci siete Europcar
na Slovensku aj v zahraničí.

Ponuky na mieru pre veľké spoločnosti

Krátkodobý a dlhodobý prenájom
Doplnky – GPS, detské sedačky, snehové reťaze,
strešné boxy

Europcar Slovakia | +421 908 756 058 | europcar@europcar.sk | www.europcar.sk

Juniorkám chýbal kúsok ku zlatu
Šport
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V Stropkove sa konali volejbalové majstrovstvá Slovenska junioriek,
kde sa predstavilo osem družstiev. Najskôr sa hralo v dvoch štvorčlenných skupinách, z ktorých prvé dve družstvá postúpili do semifinále.
Do finále postúpili ŠŠK Bilíkova a VK Slávia UK Dráčik. Naše dievčatá
v semifinále vrátili vlaňajšiu prehru COP Nitra.
Finále medzi bratislavskými druž- Liptovský Hrádok - ŠŠK Bilíkova 0:3.
stvami bolo veľmi dramatické. Prvé Poradie v skupine: 1.ŠŠK Bilíkova 8,...
dva sety vyhrali vysokoškoláčky. Bilí- 4. VK Spišská Nová Ves 2. Semifikova sa však nevzdávala a dvoma vy- nále: ŠŠK Bilíkova - MVK Stropkov
hratými setmi vyrovnala stav na 2:2. 3:1. Finále: ŠŠK Bilíkova - Slávia UK
Dobrým výkonom pokračovali dievčatá Dráčik Bratislava 2:3 (-24, -20, 21, 21,
z Dúbravky aj v tajbrejku, v ktorom -12). Konečné poradie: 1. VK Slávia
viedli 6:2 a neskôr aj 8:7. Potom ich UK Dráčik, 2. ŠŠK Bilíkova, 3. COP
súperky pritlačili na servise a skóre sa Volley Nitra,... 8. VK Spišská Nová
začalo otáčať v ich prospech. Zásluhu Ves.
na tom mali hlavne extraligové hráčky Káder ŠŠK Bilíkova: A. Andrišinová,
súpera, z ktorých väčšina ešte ne- B. Basile, L. Beneková, S. Cigániková,
dávno obliekala dres Bilíkovej. Nako- Ella Erteltová, Ema Erteltová, D. Haniec dievčatá z Dúbravky získali lačková, M. Havelková, T. Hrušecká, J.
strieborné medaily. Oproti vlaňajšku si Janovská, S. Jelínková, D. Kačerjaková. D. Keszeghová, V. Kováčová, V.
umiestnenie polepšili o jednu priečku.
Z výsledkov - A skupina: ŠŠK Bilí- Kropáčová, K. Laučíková, S. Majzúkova - VK Spišská Nová Ves 3:2, ŠŠK nová, L.Marušinová, T. Masaryková,
Bilíkova B - COP Volley Nitra 3:0, ŠKM M. Nechojdomová, P. Nechojdomová,
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A. Obušeková, D. Ramajová, E. Smiešková, N. Šedovičová, M. Tereňová,
M. Vajdová a N. Žilinská.
Trénermi družstva boli Nina Babjaková a Jaroslav Hančík, asistentmi
Eva Koseková a Peter Adamec. Na

majstrovstvách Slovenska v Stropkove
bola vyhlásená Simona Cigániková za
najlepšiu blokárku a Simona Jelínková
za najlepšiu smečiarku.

Bestenreinerová, Švába a Dolník obhájili
Jozef Petrovský

Po turnaji v stolnom tenise, prebiehajúcej Dúbravskej bowlingovej
lige seniorov, ktorá má za sebou už tri kolá, sa naši starší spoluobčania stretli na Športových hrách seniorov Dúbravky. Na štvrtom
ročníku tohto podujatia opäť v Parku Pekníčka sa aktívne zapojila
49 seniorov, z toho bolo 32 žien.

Medailisti tohoročných Športových hier seniorov Dúbravky, ktoré sa
konali v Parku Pekníčka v polovici mája.

Ďalšie desiatky seniorov prišlo povzbudiť svojich kamarátov či kolegov. Účasť tentoraz trochu poznačilo
počasie. Predpovedaný dážď prišiel
našťastie až po vyhlasovaný výsledkov. Seniori súťažili v šesťboji (behy
na 50 a 100 metrov, v hode granátom na cieľ, v hode medicinbalom do
diaľky, v hode na basketbalový kôš
a v streľbe futbalovou loptou na malú
bránku). Športové hry slávnostne
otvoril starosta Martin Zaťovič.
Viacerí pretekári si zopakovali medailové umiestnenie z minulého
roka. Dokonca Zd. Bestenreinerová,
F. Švába a M. Dolník obhájili vlaňajšie prvenstvá. „Podujatie sa opäť
veľmi vydarilo. Chcela by som poďa-

kovať za pomoc všetkým organizátorom z MÚ Dúbravka, dobrovoľníkom, študentom Pedagogickej a
sociálnej akadémie a našim hasičom
z DHZO a ZŠ Sokolíkovej,“ povedala
duša podujatia Zuzana Marková, koordinátorka Rady seniorov.
□ VÝSLEDKY – kategória A (61 –
65 rokov): 1. L. Nižnanová, 2. M.
Szellerová – 1. M. Dolník, 2. M. Tibenský. Kategória B (66 – 70
rokov): 1. Z. Smolková, 2. N. Lišťáková, 3. O. Letková – 1. R. Pachinger, 2. M. Klčo, 3. P. Erdziak.
Kategória C (71 a viac rokov): 1. Zd.
Bestenreinerová, 2. Š. Bajteková, 3.
H. Odlerová – 1. F. Švába, 2. F. Brunovský, 3. M. Svitok.
(pet)

žreb. Konečné poradie po základnej
časti: 1.FC Petržalka 30,... 7.FKP Dúbravka 3. Skupina o umiestnenie - 1.
kolo: FK Vajnory – FKP Dúbravka 11:5.
2. kolo: FK Ružinov – FKP Dúbravka
8:0. 3. kolo: Pusté Uľany - FKP Dúbravka 12:1. Predbežné poradie: 1.FK
Vajnory 11,... 5.FKP Dúbravka 0.
● 2. LIGA BFZ, starší žiaci – 14.

kolo: Lokomotíva Devínska Nová
Ves – FKP Dúbravka 1:3. 20. kolo:
FKP Dúbravka - FK Rača 1:4. 21.
kolo: PSČ Pezinok – FKP Dúbravka
4:0. 22. kolo: FKP Dúbravka – ŠK
Žolík Malacky 3:3. Priebežné poradie: 1. ŠK Bernolákovo 61,... 10.
FKP Dúbravka 24, 14. MŠK Iskra
Petržalka 6.
(jop)

● Výsledkový servis ● Výsledkový servis ● Výsledkový servis ●

□ FUTBAL

● 2. LIGA ŽIEN, skupina A – 20. kolo:
FK Dúbravka – ŠK Svätý Jur 3:1 (1:1),
góly Dúbravky: Jacová 2 a Haydary. 21.
kolo: FK Dúbravka – FK Senica 3:1
(2:0), góly Dúbravky: Kozlová, Haydary
a Masárová. 22. kolo: FK DAC Dunajská Streda - FK Dúbravka 0:2 (0:0).
M. Horváthová a Kozlová. Priebežné
poradie: 1. Spartak Trnava A 61, 2. FK
Slovan Duslo Šaľa 58, 3. FC UNION N.
Zámky 54,... 5. FK Dúbravka 39, 14.TJ
Kopčany
0.
● 5. LIGA MUŽOV – 20. kolo: FK ŠK
DANUBIA Hrubý Šúr - FK Dúbravka 1:4
(1:1), góly Dúbravky: Budvesel 2, Spišiak a Vítek. 21. kolo: FK Dúbravka –
ŠKO Miloslavov 5:1 1:1), góly Dúbravky:

A. Gašparovič 2. Budvesel, Vohralík a
Gubrica. 22. kolo: Lokomotíva Devínska Nová Ves B - FK Dúbravka 1:2
(0:2), góly Dúbravky: R. Sýkora a Vohralík. Priebežné poradie: 1. MŠK Senec
55, 2. FK Dúbravka 50, 3. ŠK N. Dedinka 49 ,... 14. NMŠK Bratislava 6.
● 3. LIGA MLADŠÍ DORAST, skupina
A, 18. kolo: FKP Dúbravka – voľný

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

Celoročné
objednávky:
0905 240532

TENISOVÉ DVORCE A HALA,
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE
FUTBALOVÉ IHRISKO

w w w.miso.ofirme.sk

Hodinové
objednávky:
0905 109378

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO
0905 240532

LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY

28

Dúbravské noviny

Šport

Aj v Dúbravke najlepšie Švédsko

Tradične počas hokejových majstrovstvách, ktoré sa v tomto roku uskutočnili v Dánsku, sa na dúbravskom zimnom štadióne konajú majstrovstvá
sveta malých Hobákov. Päť domácich družstiev predprípravky (5 – 8 rokov)
tento rok doplnili hokejisti Petržalky, Detvy a Piešťan. V Dúbravke súťažili
družstvá USA, Kanady, Ruska, Švédska, Fínska, Južnej Kórey, Česka a Slovenska.
Semančík a J. Štekláč.
Na margo turnaja hovorí športový riaA na záver slová Diany Kosovej:
diteľ HOBY Branko Semančík: „Deti
"Chcela by som sa poďakovať vedeboli zaradené do "reprevýberov", ako
niu a trénerom hokejového klubu
na ozajstných MS. Naši tréneri na čele
HOBA Bratislava za to, že vytvárajú v
s Ľubomírom Líškom a vynikajúcou
hokeji atmosféru radosti. Bolo pre
skupinou rodičov pripravili turnaj na
mňa cťou odovzdávať medaile šporvysokej úrovni. Všetkým veľmi pekne
tovcom, ktorí počas celého turnaja vyďakujem. Bola to super vyradená
dávali zo seba maximum, snažili sa
akcia. Na záver boli všetci účastníci
vyhrávať, no pritom dodržiavali zána slávnostnom vyhlásení výsledkov
sady fair play a na tvárach im nechýodmenení medailou.“
bal úsmev."
Tie odovzdávala riaditeľka projektoMajstrovstvá sveta malých Hobákov a
vého a rozvojového oddelenia SZĽH
ich priateľov vyhralo Švédsko (PiešDiana Kosová, ktorá našej prípravke
ťany) pred Slovenskom (HOBA) a Fínodovzdala aj nový výstroj a prilby pre
skom (Detva). Na poslednom ôsmom
hokejových začiatočníkov, ako aj pomieste skončilo Česko (Petržalka).
môcky na tréningy z podpory projektu
Nie je bez zaujímavosti, že aj na MS v
SZĽH pre hokejový klub HOBA. Ďalej
Dánsku triumfovalo Švédsko.
medaily odovzdávali zástupca sta(pej)
rosta Ľ. Krajčír, poslanci J. Káčer, B.

HOBA: Feneša strieda Klement

Nakoľko doterajší šéftréner HOBY Bratislava Ivan Feneš je po dohode
klubu so SZĽH opäť uvoľnený do projektu SR 20, prípadne podľa potreby
pre iné reprezentačné výbery, rozhodol sa klub pozíciu šéftrénera obsadiť
skúseným trénerom Milanom Klementom, ktorý bude zároveň aj trénerom
kadetov.
šom Kunyom v klube veľmi osvedčila,
Pomáhať mu bude doterajší tréner Midohodli sa, že bude dohliadať na
roslav Huntata. Tréner Ivan Feneš
správnu techniku korčuľovania v
bude trénerom dorastu a nakoľko klub
našom klube aj najbližšiu hokejovú sechce využiť jeho poznatky a skúsezónu. Po odchode trénera brankárov
nosti pri práci s mládežníckymi repreAlexa Kolossova do zahraničia, je ich
zentáciami, posúva sa aj do
novým trénerom Michal Zemančík.
novovytvorenej pozície športového
„Na jednej prednáške raz tréner Július
manažér klubu. V družstve juniorov
Šupler povedal, že hráč k svojej
neprichádza k žiadnej zmene, hráčov
úspešnosti potrebuje tri veci - talent,
aj túto sezónu povedie tréner Martin
pevnú vôľu a trénera. Preto veríme, že
Gálik. Pri žiackych kategóriách to
výber trénerov na najbližšiu sezónu
bude taktiež bez zmeny. Starších žiaopäť posunie našich hráčov výkonkov povedie Filip Tallo a mladších žianostne výrazne dopredu, aby sme v
kov Marek Michálek. Vedúcim
tomto peknom športe mali čo najviac
trénerom prípravky a predprípravky
úspešných výsledkov,“ povedal šporzostáva aj túto sezónu tréner Ľubomír
tový riaditeľ klubu Branko Semančík.
Líška.
(efý)
Nakoľko sa práca s trénerom Tomá-

Vojteková zlatá

Dúbravský Bowling bar bol dejiskom Oblastných majstrovstiev dospelých, skupiny západ. Na šampionáte štartovalo 54 pretekárov,
medzi nimi aj niekoľko mužov a žien z usporiadateľského Dúbravského
bedmintonového klubu. Z nich podľa očakávania si najlepšie počínala
Lucia Vojteková.

Najväčší úspech dosiahla v štvorhre
žien, ktorú vyhrala so svojou tradičnou
partnerkou A. Perunskou (Spoje Bratislava). Ešte dvakrát sa dostala do
semifinále. V miešanej štvorhre spolu

s oddielovým kolegom A. Chudicom a
tiež ako nenasadená v dvojhre žien,
kde prehrala s neskoršou víťazkou
Grenčíkovou.
(pej)

Dúbravskí poslanci J. Štekláč, B. Semančík, Ľ. Krajčír a J. Káčer
odovzdávajú medaily Hobákom, ktorí skončili na druhom mieste. V
strede riaditeľka projektového a rozvojového oddelenia SZĽH Diana

Kosová, ktorá našej prípravke odovzdala aj nový výstroj a prilby.
Foto: HOBA

Prekvapila štvorka a Ivančová

Dúbravská bowlingová liga seniorov denných centier mala v máji pred letnou prestávkou na programe tretie kolo. Príjemne prekvapilo DC/4, ale
malú senzáciu z tohto denného centra spôsobila Miroslava Ivančová. Jej
výkon 132 bodov je zatiaľ vôbec najlepší v doterajších troch kolách. Celkove s náskokom vedie DC/1. Štvrté kolo je na programe 4. septembra.
□ VÝSLEDKY - 3. kolo: 1 DC/4 (M.
Štefanovská, Ľ. Pokojný, A. Tomášová, M. Ivančová, M. Feketeová) 464
bodov, 2.DC/1 426, 3.DC/3 361, 4.
DC/2 270. Najlepší jednotlivci (neoficiálna súťaž) – muži: 1. P. Bellay
121, 2. J. Petrovský (obaja DC/1) 102,
3. J. Barborík 96, 4. F. Žilinský (obaja
DC/3) 94. 5. Ľ. Pokojný (DC/4) 89.
Ženy: 1. M. Ivančová 132, 2. M. Feketeová 87, 3. A. Tomášová (všetky

DC/4) 84, 4.T. Vizínová (DC/1) a E.
Barboríková (DC/3) obe po 74.
Po 3. kole - denné centrá: 1. DC/1
1330, 2. DC/4 1234, 3. DC/3 986, 4.
DC/2 781. Najlepší jednotlivci (neoficiálna súťaž) - muži: 1. P. Bellay 336
2. J. Petrovský (obaja DC/1) 335, 3. Ľ.
Pokojný (DC/4) 317. Ženy: 1. E. Barboríková (DC/3) a T. Vizínová (DC/1)
po 244, 3. M. Ivančová (DC/4) 210.
(pet)

□ FUTSAL

3.RODON Klenovec 8,... 8.HK Filozof
Bratislava 0.

● Výsledkový servis ●

● 2. SLOVENSKÁ LIGA MUŽOV, región
Bratislava - skupina o záchranu, 5. kolo:
ŠK Račišdorf - Katenačo Dúbravka 7:12.
6. kolo: 4 FUN Futsal Team - Katenačo
Dúbravka 9:2. 7. kolo: Katenačo Dúbravka – Šport Bratislava 7:17. Konečné
poradie: 1.4.FSC Bratislava 42,... 6.Katenačo Dúbravka 11, 8.ŠK Račišdorf 4.

□ BEDMINTON

● 2. LIGA MIEŠANÝCH DRUŽSTIEV,
oblasť západ, 2. kolo: Dúbravský bedmintonový klub (DBK) – BK MI Trenčín
2:6, DBK – BKR Púchov 6:2. Priebežné
poradie: 1.BK MI Trenčín 10, 2.DBK 8,

□ FUTBAL

● 2. LIGA BFZ, mladší žiaci – 24. kolo:
FK Lamač – FK Dúbravka 1:3. 32. kolo:
FK Dúbravka – MŠK Kráľová pri Senci
1:5. 14. kolo: Lokomotíva Devínska
Nová Ves – FKP Dúbravka 2:4. 20.
kolo: FKP Dúbravka - FK Rača 7:1. 21.
kolo: PSČ Pezinok – FKP Dúbravka
2:0. 22. kolo: FKP Dúbravka – ŠK Žolík
Malacky 1:2. Priebežné poradie: 1. ŠK
Šenkvice 56,... 9. FKP Dúbravka 22, 14.
Dunajská Lužná 0.
(jop)
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