Dom kultúry Dúbravka spojil šport a kultúru

Dúbravka ocenila osobnosti
Text: Lucia Marcinátová
Minulý rok prišla ako hudobný hosť, dala do pohybu struny harfy a okamžite tónmi vyčarovala
atmosféru v sále. Tento rok sama stála na javisku ako ocenená.
V Dome kultúry Dúbravka oceňovala mestská časť osobnosti v oblasti športu a kultúry. Ďakovala za
ich reprezentáciu a propagáciu aj za dúbravskými hranicami. Išlo o druhý ročník slávnostného
podujatia. Ocenené Dúbravčanky a Dúbravčanov nominovali odborníci z Komisie športu, Komisie
kultúry, základné školy i umelecká škola v mestskej časti.
Júlia Petkaničová, žiačka Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, si odniesla ocenenie v oblasti
kultúry – hudby ako talent roka. Škola ju nominovala ako mladú talentovanú harfistku, ktorá
reprezentuje na mnohých podujatiach.
Svoje začiatky hry na tento takzvaný kráľovský nástroj komentovala úprimne a vtipom. „Na harfu
som začala hrať, lebo bola doma, nástroj sa páčil otcovi.“
Tento rok opäť zimomriavky. Hudba a talenty Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa sprevádzali
slávnostný Dúbravský galavečer kultúry a športu. Predstavil sa Hugo Jurašek - mladý violenčelista (na
fotografii). Červená sála sa ihneď ponorila do sviatočnej atmosféry.
Viac na 2. a 3. strane
V piatok 14. júna pozýva mestská časť na Čerešňový juniáles

Čerešne ako súčasť zábavy aj aplikácie
Začiatkom tohto roku vypísala súťaž na logo Petržalka, v týchto týždňoch aj mestská časť Lamač.
Dúbravka má svoje logo už od roku 2016. Späté je s mestskou časťou, s jej slávnou čerešňovou
tradíciou a minulosťou. Jeho autorom je grafický dizajnér Martin Žilinský, tvorca loga hlavného mesta,
držiteľ Národnej ceny za dizajn, pôvodom Dúbravčan. Dúbravku predstavuje ako Čerešničku Bratislavy.
Dúbravské logo bude aj súčasťou novej mobilnej aplikácie. Mestská časť ju oficiálne predstaví 14.
júna pred Domom kultúry Dúbravka na tradičnom Čerešňovom juniálese. Na programe je zábava
s čerešňami na všetky spôsoby, strihanie čerešňového strapca, ohliadnutie do slávnej čerešňovej
minulosti. Dúbravka bola totiž kedysi obec, kde sa darilo ovocinárstvu a čerešne sa vyvážali až do Prahy.
Najväčší rozsah nadobudol vývoz po prvej svetovej vojne, keď sa stali významnou obchodnou
komoditou, ktorá vylepšovala rozpočet mnohých rodín. Dúbravčania zo železničnej stanice v Lamači v
sezóne mohli denne vypraviť jeden až jeden a pol vagóna čerstvých čerešní do Prahy. Typické jedlo pre
Dúbravku bolo preto také, ktoré obsahovalo aj čerešne.
(lum)
Dúbravský galavečer kultúry a športu písal svoj druhý ročník

Osobnosti Dúbravky: Tenor, osamelý bežec, kajakárka aj legenda
volejbalu

Freestylová kúzelníčka s loptou, trojnásobná vicemajsterka sveta, strieborná kajakárka na
Olympijských hrách mládeže v Buenos Aires, legenda československého volejbalu s prezývkou Pavčo,
športové kolektívy s úspechmi ďaleko za hranicami Dúbravky, ale aj koncertný spevák, bývalý sólista
opery SND a Novej scény. Všetci významní, všetci z Dúbravky. Po vlaňajšej premiére pokračovala mestská časť s oceňovaním osobností. Galavečer kultúry a športu spojil
kultúru a šport, seniorov aj juniorov, Dúbravčanov...
Text: Lucia Marcinátová
Slávnostné svetlá, na plátne jasný odkaz – Dúbravský galavečer kultúry a športu. Atmosféra
sviatočná a predsa domáca, dúbravská.
Večerom sprevádzala bývalá hádzanárka, dnes moderátorka a Dúbravčanka Petra Ázacis.
Oceňovanie dopĺňal kultúrny program, ktorý bol prostredníctvom účinkujúcich spätý s Dúbravkou.
Vystúpil Detský folklórny súbor Klnka, Otto Kollmann s Dúbravčanom a predsedom Komisie kultúry
Marošom Repíkom i Základná umelecká škola Eugena Suchoňa.
Ocenené Dúbravčanky a Dúbravčanov, žiačky a žiakov, talenty aj športové kolektívy nominovali
odborníci z Komisie športu, Komisie kultúry, základné školy i umelecká škola v mestskej časti. Vznikol
pestrý zoznam mien, osobností.
V dome kultúry sa tak stretli mladí športovci, seniori, kolektívy, vážený tenor z dosiek, ktoré
znamenajú svet, aj úspešný reprezentant Československa.
Športová hala chýba
„Športujeme v zatekajúcich telocvičniach, úspešné volejbalistky z Bilíkovej reprezentujú Pezinok.
Myslím si, že je na mieste, aby si Dúbravka zaslúžila jednu športovú halu.“
Slová legendy československého volejbalu Pavla „Pavča“ Shenka pri preberaní ocenenia ako
osobnosť športu vyvolali potlesk, zamyslenie, aj debatu zároveň.
Bývalý československý volejbalista, reprezentant, dvojnásobný olympijský medailista Pavel Schenk
otvoril tému športovej haly a diskusiu na pódiu, aby ako povedal, sa pýtal. Medzi hosťami galavečera
bola totiž aj Dúbravčanka, slovenská akademička, dnes ministerka školstva Martina Lubyová.
Seniori v pohybe
„Výstavba štadiónov a hál na Slovensku býva financovaná cez mestá a obce, Združenie miest a obcí
na Slovensku. Štátny rozpočet na to nemá účelové prostriedky, aby to riešil. Občas dávame výzvy, ale
to ide napríklad o dostavby, prípadne rekonštrukcie telocviční,“ hovorí ministerka. „ Z centrálnych
zdrojov riešime projekty národnej športovej infraštruktúry, v plánoch je napríklad národný cyklistický
štadión, v Košiciach by sa malo stavať národné tenisové centrum, po majstrovstvách rekonštruovať
zimný
štadión.“
Ministerka v Dúbravke vyzdvihla seniorský šport, aktivitu skôr narodených. Spomenula napríklad
vysokú účasť dúbravských seniorov na ČSOB maratóne, ich úspechy na župnej olympiáde.

„Chcem sa venovať rozvoju seniorského športe, je to o pohybe, zdravom a dlhom živote. Na
Slovensku je to ešte v plienkach, no dúbravskí seniori sú skvelí, už sme si dohodli pracovné stretnutie,
kde sa chceme venovať aj zosieťovaniu možností športovania seniorov.“
Tretí sviatočný koncert
Rozhovory, myšlienky, inšpirácie i zatiaľ tajné plány. Zneli po odovzdávaní cien pri spoločnom
posedení.
Svoj zatiaľ nezverejnený plán a sen zároveň nám prezradil Ján Ružovič, ocenený v oblasti kultúry.
Mnohí ho poznajú ako usmievavého Dúbravčana, ktorý organizuje a svojím spevom aj dotvára už
povestné sviatočné dúbravské koncerty – veľkonočný a vianočný v Kostole sv. Kozmu a Damiána.
„Mám plán, novinku, chceme organizovať v Dúbravke koncerty tri,“ prezradil Ján Ružovič. „Okrem
vianočného, veľkonočného aj septembrový pri príležitosti sedembolestnej Panny Márie.“
Prvý by mal byť na jeseň 2020. Ján Ružovič dodáva, že sa rodí aj dohoda s novým evanjelickým
farárom v Dúbravke Liborom Bednárom a veľkonočný koncert by mal byť v cirkevnom dome
evanjelikov na M.Sch.Trnavského.
„Evanjelici majú Veľkú noc ako svoj najväčší sviatok,“ dodal Ružovič. „Vianočný koncert by bol
rovnako ako doteraz hore vo farskom kostole, veľkonočný u evanjelikov.“
Vlani premiéra, teraz pokračovanie
„Myšlienka vzdať hold talentom a významným Dúbravčanom sa rodila už dlhšie,“ hovorí Braňo
Semančík, predseda Komisie športu v Dúbravke. „Vlani tak vznikol prvý ročník a teraz má
pokračovanie.“
Osobnosťou Dúbravky v oblasti literatúry sa stal Ivan Štrpka, nominoval ho člen kultúrnej komisie,
miestny a župný poslanec Juraj Štekláč.
„A hoci som nemal možnosť osobne odovzdať cenu Ivanovi Štrpkovi, slovenskému básnikovi,
textárovi, majstrovi imaginácií, členovi legendárnej básnickej skupiny Osamelí bežci, osobne, lebo asi
aj počas tohto večera „bežal kamsi osamelo“, viem, že mu podobne ako ostatným oceneným
Dúbravčanom, patrí. Veď, ako napísal Ivan Štrpka v texte piesne Deža Ursinyho: Neviem, aký je deň,
viem len, že je to dnes..“
Večer bol nielen o oceňovaní, stretnutiach, ale aj ďakovaní. „V Dúbravke máme množstvo
významných ľudí, či už mladých alebo starších, ktorí niečo dosiahli. Touto cestou im chceme poďakovať
a oceniť ich výsledky,“ dodal starosta Dúbravky Martin Zaťovič.
Dúbravský galavečer kultúry a športu písal tento rok svoj druhý, no určite nie posledný ročník.
Známych, úspešných, talentovaných a zaujímavých obyvateľov má Dúbravka totiž dosť....

Ocenené osobnosti Dúbravky 2018
Osobnosť kultúry
Júlia Petkaničová – Talent roka 2018 - hudba (harfa).

Patrik Emanuel Kovács – Talent roka 2018 – Majster Slovenska v spoločenských štandardných
tancoch v kategórii Junior.
Ján Ružovič – Osobnosť Dúbravky 2018 - prínos v oblasti kultúry.
Peter Oswald – Osobnosť Dúbravky 2018 – operný spev Sólista Opery SND, každoročne svojím
prekrásnym spevom vystupuje na sviatočných podujatiach.
Ivan Štrpka - Osobnosť Dúbravky 2018- literatúra.
Športovec roka
Simona Jelínková – volejbal (ŠŠK Bilíkova Gymnázium), 17 rokov, na majstrovstvách Slovenska
kadetiek (1. miesto) bola vyhlásená za najlepšiu blokárku, na majstrovstvách Slovenska junioriek (2.
miesto), bola vyhlásená za najlepšiu smečiarku, v drese prvoligového družstva Pezinok – Bilíkova v
sezóne 2018/19 v základnej časti najviac bodujúca hráčka.
Bez poradia:
Simona Masárová - futbal (FK Dúbravka), 21 rokov - na jar strelila v druhej lige žien 5 gólov, na jeseň
strelila v druhej lige žien 14 gólov.
Lucia Vojteková – bedminton (Dúbravský bedmintonový klub), 16 rokov, na GP dospelých obsadila v
žien
so
svojou
partnerkou
v
Košištvorhre
ciach 1. a v Trenčíne 2. miesto v rebríčku dospelých obsadila za rok 2018 v štvorhre žien 4. a v miešanej
štvorhre 7. miesto v rebríčku junioriek obsadila za rok 2018 v štvorhre žien a v miešanej štvorhre 2.
miesta, reprezentovala Slovensko na ME do 19 rokov v estónskom Talline
Športový kolektív roka
Kadetky ŠŠK Bilíkova Gymnázium – volejbal, majsterky Slovenska v ročníku 2017/18
Bez poradia:
Juniorky ŠŠK Bilíkova Gymnázium – volejbal, na majstrovstvách Slovenska obsadili v ročníku 2017/18
2. miesto.
Futbalistky FK Dúbravka – na jeseň obsadili v druhej lige prvé miesto bez straty bodu a so skóre 62:2.
Tréner roka
Nina Babjaková – volejbal (ŠŠK Bilíkova gymnázium), v ročníku 2017/18 trénerka kadetiek (1. miesto)
a junioriek (2. miesto)
Osobnosť športu
Pavel Pavčo Schenk – dlhoročný volejbalista a neskôr tréner, ktorý v tejto funkcii pôsobil aj v ŠŠK
Bilíkova, v drese Československa získal na olympiádach striebro a bronz, na MS zlato a striebro, od roku
1976 obyvateľ Dúbravky
Talent roka

Ján Korec - hokej (HOBA Bratislava), 14 rokov, reprezentant Slovenska do 15 rokov.
Seniori roka
Štefánia Bajteková (DC 1) – členka víťazného družstva Denného centra 1 v Dúbravskej bowlingovej
lige seniorov, členka víťazného družstva Denného centra 1. v petangu seniorov, druhé miesto
na Športových hrách seniorov v kategórii 71 a viac rokov
František Brunovský (DC 4) – druhé miesto na Športových hrách seniorov v kategórii 71 a viac rokov,
tretie miesto v stolnotenisovom turnaji seniorov, ôsme miesto v Štrbskom malom maratóne (10 km)
Žiaci roka
Samuel Koštál – plavec, ZŠ Sokolíkova, 12 rokov - v roku 2018 získal v kategórii do 12 rokov 71 medailí,
z toho 61 zlatých, v ankete najúspešnejší športovec a kolektív Bratislavy za rok 2018 bol ocenený ako
talent roka, člen J&T Sport Team Bratislava
Karel Šula ml. – atletika, ZŠ Pri kríži, 15 rokov, majster Slovenska v kategórii starší žiaci, majster
Slovenska vo vrhu guľou v hale i na dráhe – člen Slávie UK Bratislava
Katarína Pescuková - kanoistika, ZŠ Sokolíkova, 16 rokov, strieborná v kajakárskom šprinte na
Olympijských hrách mládeže v Buenos Aires, členka Slávie UK Bratislava.
Tomáš Sivok – cyklistika, ZŠ Pri kríži, 15 rokov, majster Slovenska v kategórii starší žiaci, víťaz
Slovenska pohára v cestnej cyklistike v kategórii starší žiaci.
Čestné uznanie
Lucia Kevická – freestylová kúzelníčka s loptou, majsterka sveta (2012), trojnásobná vicemajsterka
sveta
Marek Sloboda – hokejista Slovana Bratislava, účastník MS18 a MS20, účastník KHL, odchovanec
HOBY Bratislava
Pripravili:
Jozef Petrovský, Maroš Repík

MEDZI NÁVRHMI SA OBJAVILI AJ KOSTOL ČI PLAVÁREŇ

V ankete vyhrali park a parkovisko
Viac než 440 odpovedí na internete, desiatka v uliciach, niekoľké priamo mailom. Po oznámení
starostu Martina Zaťoviča a primátora Matúša Valla, že sa na ulici Pri kríži náhradné nájomné bývanie
stavať nebude, spustila mestská časť anketu. Plot na niekdajšej odstavnej ploche za bytovým domom
Karpatia by mal ísť dole, čo však s pozemkom ďalej?
V ankete na internete sa odpovede, aby sa pozemok na ulici Pri kríži, využil na park a parkovisko
takmer rovnali. Park a oddychovú zónu si v ankete so 440 účastníkmi predstavovala viac než polovica
opýtaných ľudí, vyše 40 percent ľudí hlasovalo za parkovisko či parkovací dom.

Medzi inými možnosťami využitia priestranstva sa objavovalo ihrisko, komunitné záhradky pre
Dúbravčanov či dokonca kostol.
Opakovala sa požiadavka ihriska pre starších – prvky na cvičenie, dráha pre bicykle, workout, výbeh
pre psov a kombinácia parku a parkovania, a to či už vo forme garáže s parkom na streche alebo
parkoviska v kombinácii so zeleňou, oddychovou časťou.
Výstavbu náhradných nájomných bytov v lokalite Pri kríži plánovalo ešte bývalé vedenie hlavného
mesta. Na jar 2017 ohradili pozemok a začali sa prípravné práce pre objekt so 68 bytmi. Projekt sa
stretol s odporom Dúbravčanov, pamätné sú stretnutia pri plote, nočné stráženia i grilovačka pri
parkovisku. Stavbu viackrát stopli mestskí poslanci za Dúbravku a vedenie mestskej časti. Požadovali
najskôr riešenie parku a parkoviska pre autá, ktoré doteraz stáli na mieste začatej výstavby. K tomu
podobne ako k výstavbe nedošlo. Na pozemku sa už takmer dva roky nič nedeje.
(lum)

Pozeráte Dúbravskú televíziu, čítate Dúbravské noviny? Aký máte názor,
odkiaľ sa dozvedáte o akciách?
Soňa
Som členkou Denného centra 4 a tam dostávame všetky potrebné informácie a aj sa zúčastňujeme
akcií mestskej časti. Dúbravské noviny čítam, podľa toho ako mám čas. Dúbravskú televíziu nechytáme,
ale všetko sa dozviem z novín, denného centra alebo z Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska v Dúbravke, takže informácie máme.
Jozef
Áno, samozrejme, čítam Dúbravské noviny. Teraz sa posledné tuším dve čísla sa vylepšili, sú
pestrejšie, farebnejšie, prehľadnejšie, dobre sa to číta. Dúbravskú televíziu nesledujeme v televízii, no
pozerám ju na internete. Sledoval som napríklad zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Takže mám
prehľad, čo sa v mestskej časti deje. Zaujímam sa.
Margita
Čítam miestne noviny, čiže Dúbravské noviny. Teraz, ako sú zmenené, tak dobre vyzerajú a aj sa
lepšie čítajú. Dúbravskú televíziu nesledujem, a to ani v televízii a ani na internete. Na internete, sa
musím priznať, nesledujem ani správy na stránke mestskej časti dubravka.sk a ani facebook mestskej
časti. Nesledujem tak tie online správy, a to nemyslím len dúbravské.
Martin
Som aktívny na internete, všetko pozerám cez web, sledujem stránku dubravka.sk. Facebook
nemám. Zapájam sa aj do odkazu pre starostu, rád sa aj aktívne pridám, napríklad do upratovania či
čistenia okolia. Chodia nám tunajšie, poznám ich, myslím.... Dúbravské noviny, myslím, že to na
informovanie stačí. Návrhy na zlepšenie ani nemám.
Roman

Sledujem stránku mestskej časti Dúbravka na internete dubravka.sk a aj čítam aj Dúbravské noviny.
Páčia sa mi, nájdem tam, čo treba, informácie, ktoré chcem, nemenil by som ich. Sú fajn, všimol som
si, že nedávno zmenili dizajn. Dúbravskú televíziu nesledujem vôbec, a to ani neviem, že vysiela. Teda
nepozerám to ani online, ani inakšie.
Mária
Najviac informácii mám asi z internetu, sledujem stránku mestskej časti dubravka.sk a aj sociálnu sieť
starostu a Dúbravky. Napríklad dnes pred pol hodinkou dal starosta oznam, že sa budú rozdávať
letničky, tak som sa dozvedela. Dúbravské noviny čítam, dokonca celé, lebo som zvedavá. Dúbravskú
televíziu nesledujem.
Beáta a Kristína
Informácie o dianí v v mestskej časti Dúbravka máme zo sociálnej siete mestskej časti, o akciách sa
dozvedáme zväčša odtiaľ. Ak máme možnosť, čítame aj Dúbravské noviny, podľa mňa sú v pohode.
Dúbravskú televíziu, sa priznám, nesledujeme..., nechytáme ju a ani na internete ju nepozeráme.
Monika
Všetko sa dozvedáme väčšinou z facebooku, sledujem mestská časť Bratislava-Dúbravka. Dozvedám
sa tam o akciách a čo sa deje. Dúbravské noviny nečítam a Dúbravskú televíziu nesledujem, myslím, že
ju ani nechytáme. Čiže prioritne mám informácie zo sociálnych sietí.
Pýtala sa: Lucia Marcinátová, Foto: autorka
Dúbravka má novú mobilnú aplikáciu, predstaví ju v júni

Vyskúšajte novú aplikáciu
Čosa deje v Dúbravke, kam ísť na kultúru, čo píšu Dúbravské noviny alebo čo sa dá pozrieť v
dúbravskej online televízii? To všetko by mala ponúknuť nová aplikácia pre Dúbravčanov s názvom
SOM Dúbravka. Aplikácia je už prístupná, dá sa stiahnuť, prezerať, spoznávať. Zatiaľ funguje
v skúšobnom režime, mestská časť „vychytáva“ nedostatky, upravuje, zlepšuje. Oficiálne predstavenie
novinky s praktickými ukážkami plánuje mestská časť 14. júna pred Domom kultúry Dúbravka na
tradičnom Čerešňovom juniálese. O vzniku, možnostiach a prínose aplikácie SOM Dúbravka sme sa
porozprávali s Jakubom Janegom, manažérom firmy Perry Media Holding, ktorá vyvinula aplikáciu
Dúbravky aj iných bratislavských mestských častí a obcí.
Text: Lucia Marcinátová
Čo všetko ponúka aplikácia SOM Dúbravka, aké informácie tu obyvateľ nájde?
V minulosti informoval o všetkých udalostiach, úspechoch, ale aj poruchách mestský rozhlas. Dnes
dokáže túto úlohu nahradiť mobilný telefón. Aplikácia posiela tie najaktuálnejšie správy na telefóny
občanov v reálnom čase. V podstate je aplikácia vyvinutá tak, aby občania mali celú komunikačnú líniu
v jednom zariadení - web, sociálne siete, online noviny, notifikácie, nahlasovanie problémov, susedskú
burzu, ale aj odchody a príchody autobusov.
Možno nie každý je mobil-friendly, priblížte, ako sa nainštaluje aplikácia do mobilu a pre ktoré
zariadenia je určená?

Aplikácia je k dispozícii pre všetky mobilné telefóny s operačným systémom Android a taktiež pre
zariadenia Apple. Stačí len vyhľadať v Google Play a Apple store aplikáciu s názvom Dúbravka a
stiahnuť ju do vášho mobilného zariadenia.
Keď si Dúbravčan nainštaluje aplikáciu, čo získa? Ako sa bude dozvedať o nových správach? Fungujú
notifikácie?
Obyvatelia majú možnosť nastavenia správ, ktoré chcú, aby im chodili. Ak niekoho nezaujíma
napríklad šport, môže tento druh správy vypnúť. Užívateľ si tak môže navoliť svoje vlastné prostredie
upozornení. Nastaviť správy je možné po kliknutí na ľavý horný roh aplikácie a následne políčko
centrum notifikácií.
V aplikácii vidíme aj políčko Susedská burza? Ako bude fungovať?
Je to lokálna inzercia, do ktorej má prístup každý obyvateľ vašej mestskej časti, ktorý využíva mobilnú
aplikáciu. Po otvorení modulu susedská burza má obyvateľ možnosť v pravom dolnom rohu pridať nový
inzerát. Hneď po publikovaní inzerátu mu príde potvrdzovací email s informáciou o pridaní inzerátu,
následne vie cez tento email inzerát kedykoľvek vymazať.
Pre ktoré mestské časti ste už aplikáciu navrhovali?
Mobilnú aplikáciu si aktuálne môžu stiahnuť obyvatelia mestských častí Záhorská Bystrica, Staré
Mesto, Dúbravka a Karlova Ves. Ostatné mestské časti sú v štádiu rokovaní. Postupne sa však budú
pridávať.

OCENENÝCH PRIJAL AJ PREZIDENT ANDREJ KISKA

Ocenenie putovalo do Dúbravky
Ocenenie Slovenského červeného kríža, ktoré sa udeľuje každoročne dobrovoľníkom, členom spolku
a vzácnym ľuďom si odniesla aktívna Dúbravčanka Eva Považanová.
Text: Janka Drobová
Láska k ľuďom je dôvodom našej práce – je nielen motto tohtoročného Svetového dňa Červeného
kríža. Milióny členov a dobrovoľníkov tejto najväčšej humanitárnej organizácie na svete ho nosia
v svojich srdciach stále. Vyjadrujú ho každým krokom svojich aktivít. Všade, kde pôsobia.
Storočná cesta
Vystihuje ho aj storočná cesta, po ktorej kráčajú členovia a dobrovoľníci našich územných, miestnych
spolkov Červeného kríža na Slovensku. Spolu s Českým Červeným krížom si ju v tomto roku
pripomínajú. Májové dni sú preto príležitosťou dať priestor hovoriť o činoch malých i tých
veľkých, vyjadriť poďakovanie za ľudskosť, dobrovoľnosť i obetavosť v službe pre tých, ktorí to
potrebujú.
V zmysle našich siedmich princípov podčiarkol zásluhy obetavosti členskej základne organizácie
predseda SČK MUDr. Viliam Dobiáš v priestoroch Primaciálneho paláca pri slávnostnej príležitosti.
Poukázal na široký záber práce členov, dobrovoľníkov i spolupracovníkov Slovenského Červeného
kríža, vyzdvihol hrdinov všedných dní. Pri tejto príležitosti udelilo Prezídium SČK najvyššie

vyznamenania vzácnym ľuďom a kolektívom za ich činnosť i podporu v prospech humanity. Boli medzi
nimi aj tri Bratislavčanky, jedna od nás z Dúbravky.
Významné ocenenie Slovenského červeného kríža, ktoré sa udeľuje každoročne dobrovoľníkom,
členom spolku a vzácnym ľuďom, si odniesla aktívna Dúbravčanka Eva Považanová.
Celý svoj život venovala výchove mládeže k empatii, humanizmu a dobrovoľníckej činnosti.
Spolupracovala s dorastom SČK, prešla aj viacerými organizátorskými postami až po Najvyššiu radu
SČK. Po rokoch štafetu červenokrížskych myšlienok rozvinula medzi seniormi, spolupracuje s členmi
z Rady seniorov Dúbravky a v rámci medzigeneračnej spolupráce živí myšlienky Červeného kríža
v dúbravskej komunite.
„Všade tam, kde sa niečo deje, je naša Evka,“ hovoria o nej výborníčky zo spolku, ktorý sa im podarilo
v Dúbravke oživiť.
Ocenených prijal prezident
Medzi ocenenými dobrovoľnými opatrovateľkami z celého Slovenska bola pani Marta Burianková.
Skromne vraví, že susedskú opateru vnímala a vníma ako súčasť života. Tak ju poznajú obyvatelia
z okolia bratislavskej Koliby i jej miestny spolok. Pre pani Drahomíru Muchovú z Vajnôr vyznamenanie
Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu I. stupňa bolo príležitosťou postáť a obzrieť sa po ceste,
ktorou prešla ako učiteľka, ktorá vštepovala myšlienky Červeného kríža, základy prvej pomoci
vajnorským deťom.
Viedla ich k súťaživosti, k starostlivosti, k ochrane zdravia i pozornosti nevládnym. Aj dnes je v
organizácií naďalej činorodá a svojmu kolektívu osožná.
Slávnostné odovzdávanie vyznamenaní prebehlo pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža
a Červeného polmesiaca.

Viac než 30 seniorov prišlo na besedu o histórii

Historik povyprávjal, jak to šecko bylo
Seniori v Dennom centre 1 debatovali o urbároch, povstaniach aj reformách. Ich pozvanie prijal
historik a archivár Jozef Klačka.
Text: Denné centrum 1
Denné centrum 1, ktoré funguje v priestoroch na ulici Pod záhradami 39, zorganizovalo zaujímavú
besedu o histórii Dúbravky s historikom, archivárom a zakladateľom a riaditeľom Ústredného archívu
Slovenskej akadémie vied PhDr. Jozefom Klačkom. Ústredná otázky besedy bola: „Prečo nemá
Dúbravka urbár?“.
Jozef Klačka, ako rodák z Nového Sela čiže Devínskej Novej Vsi, nám, pjekne po našem povyprávjal,
jak to šecko bylo.
Veľmi zrozumiteľne vysvetlil historické aspekty tejto ústrednej témy - jednak širšie okolnosti vzniku
urbárov na Slovensku, pôvod chorvátskych obyvateľov Dúbravky, vzťah pôvodnej „Dúbravky“

k devínskemu panstvu, daňové a cirkevné súpisy obyvateľov belehradskej kapituly a výskyt
zemepisných názvov a chorvátskych priezvisk v Dúbravke.
Hovoril tiež o chaotickom období protihabsburgských povstaní a o negatívnom dopade tohto
obdobia na vtedajšiu štátnu správu a obranyschopnosť krajiny proti tureckému nebezpečenstvu. Počas
debaty sa nevynechali a tiež vyzdvihli štátne reformné akty Márie Terézie, začaté ešte za jej otca Karla
VI., ktoré priniesli premyslené hodnotenie „daňových zdrojov“ a nastavili spôsob odvodov poddaného
obyvateľstva.
Posledná časť besedy bola venovaná vo všeobecnosti prechodu šľachtických majetkov na spoločné
– urbárne obecné majetky, čo nebol práve prípad Dúbravky, pretože tu prišlo ku „komasácii“
šľachtických
(Palfyovských)
pozemkov
po
1.
sv.
vojne
v prospech obyvateľov Dúbravky.
Debaty sa zúčastnilo asi 35 členov Denného centra 1 a mala veľmi pozitívny ohlas u účastníkov. „Už
sa tešíme na ďalšie stretnutie s pánom Klačkom,“ hodnotili.

Čakali na deň D a narodili sa kuriatka

Keď škôlkari pozorujú zrod
Deti v Materskej škole Galbavého sa museli postarať o liaheň, spoznávali tajomstvá prírody.
Text: Jana Račkayová
Nedávno mali deti z Materskej školy na Galbavého zážitok, keď mali možnosť porovnať vďaka
presvecovačke vajíčko bez zárodku s kuriatkom ešte spinkajúcim v škrupinke. A to bol ešte len začiatok.
Začiatok odkrývania ďalších jarných tajomstiev.
Deti sa oboznamovali s kolobehom vody v prírode, ako aj s dôležitosťou vody pre akýkoľvek život.
Mali za úlohu postarať sa o liaheň umiestnenú priamo v škôlke v jednej z tried. Dopĺňali vodu,
pozorovali jej úbytok vyparovaním, nastavovanie teploty a vlhkosti potrebnej pre vývoj nového života.
A aká to len bola radosť, nielen u detí, ale i rodičov a zamestnancov v materskej škole, keď nastal deň
D a prvé kuriatko zaťukalo zobáčikom na škrupinku, potom druhé, tretie... A to všetko pred ich očami!
Boli nesmierne hrdé, že ich starostlivosť sa oplatila a malé kuriatka, ktoré sa im nedávno jemným
pípaním hlásili v škrupinke, sú už medzi nami plné života. Ďalšia úloha na deti ešte len čakala. Pochopiť,
že voda sa nielen vyparuje, ale i nasáva. Ak splnia ďalšiu úlohu v podobe ponorenia vajíčka do vody,
vajíčko vodu nasaje a psst... to je ďalšie z tajomstiev.
Veď posúďte sami, či sa zážitkovo vzdelávať v škôlke oplatí…

Deti si zaspievali so sopranistkou z Japonska

Akiyo prišla do škôlky v kimone

Hodvábne kimono, sandál zori, biele ponožky tabi, no najmä piesne a japonské rozprávky. Škôlkari
spoznávali ďalekú kultúru.
Text: Andrea Klindová
Už samotné meno Akiyo Chiba predznamenávalo, že do Materskej školy Cabanova prišla návšteva
zďaleka. Medzi deti zavítala japonská pedagogička a sopranistka pani Akiyo Chiba z Tokia.
Pre škôlkarov bol pripravený hodinový program plný piesní a japonských rozprávok.
Akiyo priblížila deťom japonskú kultúru a literatúru pomocou slovenských študentov japončiny –
Róberta Humeníka, Magdalény Spústovej a Slavomíry Zombekovej.
Organizačne celú akciu zastrešovala Lenka Králiková s pomocou riaditeľky materskej školy Janette
Ivanovej. O technickú stránku sa postaral zvukový majster Martin Králik.
Akiyo Chiba svoje vystúpenie predviedla v tradičnom japonskom odeve, ktorý sa skladal z
hodvábneho kimona s pásom obi, sandál zori a bielych ponožiek tabi.
Ako Akiyo vraví, programom AKIYO-PLANNING sa snaží priblížiť krásu japonského umenia záujemcom
po celom svete.
Od roku 2014 sa pravidelne vracia aj na Slovensko. V bohatom repertoári má program pre deti aj
dospelých. Ako sopranistka často vystupuje vo viedenskej filharmónii, teraz si s ňou refrény
japonských pesničiek zaspievali aj deti z Cabanky.

Mravce mali slávnosť
Záhradnú slávnosť, ktorá sa v Centre rodiny na Bazovského ulici konala v sobotu 18. mája, by si bol
bezpochyby užil každý myrmekológ. „Myrme-čo?“, pýtate sa. No predsa myrmekológ, čiže odborník na
mravce.
Text: Lenka Janotková
Záhradnú slávnosť, ktorá sa v Centre rodiny na Bazovského ulici konala v sobotu 18. mája, by si bol
bezpochyby užil každý myrmekológ, čiže odborník na mravce.
Keď v záhrade zakopnete o kameň, niekedy pod ním môžete objaviť fascinujúce spoločenstvo mravenisko. Mravce sa hmýria všetkými smermi, no každý mravec plní pritom svoju dôležitú úlohu.
Ak ste na Záhradnú slávnosť natrafili len náhodou, tiež sa vám mohlo zdať, že je to len nezmyselné
hmýrenie rôznorodých ľudí. Ale nebolo to tak. Hmýrenie to bolo veselé a malo aj opodstatnenie.
Záhradná slávnosť bola totiž venovaná všetkým mravcom a mravčekom aktívne združeným okolo
komunity Centra rodiny, ale aj mravcom, ktorým je táto komunita sympatická a zatiaľ do nej len spoza
plota nesmelo nakúkajú.
Keď sa nabudúce k slávnosti pripoja, možno tiež zažijú to, čo sme v tú májovú sobotu zažili my. Pod
dobrotami sa stoly prehýbali, hral sa medzigeneračný ping-pongový turnaj, bedminton aj petang.
Skupina seniorov, ktorá v Centre rodiny pravidelne nacvičuje, prispela k atmosfére spevom. Pozornosť
sa rozhodne ušla aj malým a veľkým taekwondistom zo Školy Horangi, ktorí silou dosky a škridly hravo

rozbíjali. Z ich šikovnosti a sústredenia nám veru sánky padali. A padnuté zostali, aj keď svoje
krkolomné umenie predvádzali mladí break-danceri zo Školy Breaku.
Nesmieme však zabudnúť ani na výtvarné umenie – to bolo zastúpené obrazmi, ktoré vytvorili deti
a dospelí s autizmom. Bola to slávnosť, ako sa patrí, a určite nie posledná.

Mestská časť plánuje zmenu statickej dopravy v okolí „modrých“ domov

Debata nepovedala áno ani nie
V oranžovej sále Domu kultúry Dúbravka obyvatelia s mestskou časťou hovorili o „uprataní“ áut
v okolí vysokých domov na ulici M.Sch.Trnavského.
Text: Lucia Marcinátová
Vonku poriadny dážď, večer hokej. Možno to sa podpísalo pod nižšiu účasť na verejnej debate
o verejnom priestore. Témou bolo riešenie okolia takzvaných štyroch modrých domov a priľahlého
územia pešej zóny na ulici M.Sch.Trnavského. Tí, čo prišli, diskutovali vecne, konštruktívne, padli
nápady, pripomienky.
Pred viac než rokom prebehlo v blízkosti reštaurácie a pešej zóny takzvané Na slovíčko so starostom,
čiže stretnutie s vedením mestskej časti v teréne. Šlo o prvú neformálnu debatu o tejto lokalite.
„Ľudia vtedy žiadali ihrisko a dnes je súčasťou pešej zóny,“ obrátil sa na úvod do minulosti
vicestarosta Ľuboš Krajčír, ktorý za mestskú časť debatu v Dome kultúry viedol. „Požadované bolo aj
venčisko, len táto lokalita v tesnej blízkosti bytoviek nie je na to vhodná.“
Pripomenul, že už Na slovíčku sa hovorilo o parkovaní a nevyužitej betónovej ploche medzi domami
M.Sch.Trnavského 18 a 22.
V každom zo štyroch vysokých domov je cez 80 bytov, dokopy okolo 320 bytov.
Upratanie parkovísk
„Cieľom je upratať autá, vytvoriť bezpečnejší pohyb chodcom, segregovať peších a dopravu,“
predstavoval návrh reorganizácie statickej dopravy a úpravy verejného priestoru vedúci oddelenia
územného rozvoja Pavol Gašparovič.
Mestská časť obyvateľom predstavila návrh vzniku parkovacích miest na nevyužitej betónovej ploche
medzi domami M.Sch.Trnavského 18 a 22 a tiež úpravu statickej dopravy v okolí a zmien vo verejnom
priestore.
„Nepôjde len o nové parkovisko s návalom áut,“ vysvetľoval Gašparovič. „Dnes autá parkujú pod
oknami, je tu obmedzený prejazd. Parkuje sa tu bez ladu a skladu, OLO má problém prejsť a vyniesť
kontajnery.“
„Nechceme bývať na parkovisku,“ obávali sa obyvatelia.

Vedúci oddelenia vysvetľoval, že nové autá nepribudnú, len sa „upracú“. Okrem parkovacej plochy
chce mestská časť zmeniť aj pohyb peších, dotvoriť pešiu zónu, niektoré parkovacie miesta zaniknú,
inde vzniknú nové.
„Plánom je prepojiť peší ťah až po Harmincovu ulicu,“ vysvetlil Gašparovič. Projekt mestskej časti
počíta aj s kontajnerovými stojiskami pre vysoké domy.
Zeleň, chodník, podchod
Pešiu zónu priblížil Milan Beláček, autor cyklolávky, známeho Cyklomosta slobody ponad Moravu v
Devínskej Novej Vsi. Aktuálne pomáha skrášliť Dúbravku na Oddelení územného rozvoja. Hovoril
o verejných priestoroch, používaných materiáloch, vegetačných tvárniciach, ľudí ubezpečoval, že
k výrubu stromov nepríde. „Chceme vytvoriť niečo také, aby ste sa cítili dobre. Máme zmapované
stromy, dbáme na to, aby neprišlo k úhynu stromov, odborne sa ošetruje koreňový systém,
spolupracujeme s odborníkmi, dendrológmi.“
Obyvatelia požadovali odčlenenie parkovísk zeleňou.
Na debate sa otvorili aj iné problémy lokality, napríklad nedokončený chodník na ulici Janka Alexyho
smerom k priechodu oproti domu kultúry, či možné otvorenie podchodu pre peších ku kultúrnemu
domu.
„Musíme o podchode rokovať s magistrátom,“ priblížil Pavel Gašparovič. Obyvatelia však majú
z otvorenia podchodu obavy. „Máme zlé skúsenosti s podchodmi, bývali tu bezdomovci, je to pod
oknami,“ odznelo.
Podchod má dnes zamurovaný vstup. Ak by prišlo k jeho otvoreniu, muselo by pribudnúť osvetlenie
i kamerový systém napojený na mestskú políciu.
Debata v Dome kultúry nedala jednoznačnú odpoveď, názorov, ako to na debatách býva, bolo viac,
umožnila sa však pýtať.
Ľudia domov neodchádzali nahnevaní, že sa im ide „natlačiť“ nové parkovisko, ale informovaní, čo sa
plánuje. Mestská časť chce s projektom zmeny statickej dopravy v lokalite začať tento rok.

Mesto navrhlo parkovaciu politiku

Poslanci rokovali o parkovaní mimoriadne
Dúbravskí poslanci sa stretli na mimoriadnom zastupiteľstve, hlavnou témou rokovania bola
parkovacia politika.
Nová parkovacia politika hlavného mesta. Téma nielen zastupiteľstiev poslancov jednotlivých
mestských časti, ale aj debát medzi ľuďmi, mnohé otázky aj nejasnosti. Počas mája rokovali o návrhu
mesta dúbravskí poslanci mimoriadne.
Zasadnutia sa zúčastnil aj zástupca magistrátu Peter Netri, ktorý zodpovedal otázky a nejasnosti
týkajúce sa parkovacej politiky. Poslanci sa pýtali najmä na vyhradené parkovacie miesta pre osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím či prerozdeľovanie finančných prostriedkov z výnosov z parkovania.

Hlasovali v troch samostatných bodoch tak, ako bol materiál predložený primátorom. Prvým bodom
sa dopĺňal Štatút hlavného mesta v oblasti vymedzenia pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so
zriadením nízkoemisnej zóny, poslanci bod odhlasovali. V ďalšom bode rokovali o doplnení Štatútu
hlavného mesta, ktorým sa vymedzuje rozdelenie príjmov z výnosov z parkovacej politiky medzi mesto
a jednotlivé mestské časti, aj tento návrh poslancami schválili bez zmien.
V poslednom bode, ktorý sa týkal parkovacej politiky prijímali poslanci stanovisko k predloženému
návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. To prijali s
pripomienkou, VZN
by
podľa
nich
malo
byť
doplnené o paragraf, ktorý vymedzí formu, akou sa mestská časť zapojí do parkovacieho systému mesta.
Zavedenie parkovacej politiky by malo byť postupné, spustenie prvých zón je možné očakávať už na
jeseň roku 2020.
(zm)
Keď sa narodí nová včelia matka, matky začnú bojovať

Som včelár bez medu. Predáva sa sám
Víta nás menší dym, jemný závan a v tichu dúbravského kopca bzučanie. Pri otváraní úľov sa semtam stupňuje. Spolu so bzučaním prichádzajú aj drobné obavy. Včiel je veľa, stovky, tisíce.... Do rúk
dostávame biely klobúk ako z filmu o vidieku či včelárení. Sieťka z neho padá do tváre. Rozhovoru však
nebráni. V starej Dúbravke sme navštívili včelára PETRA JURAČIČA. O včelách hovorí s takou láskou a
zanietením, že obavy pominú. Neodoláme a siahneme na plást so včelami, okúsime čerstvý med.
Chutí. Ako aj naše rozprávanie a spoznávanie včiel, včelárenia, úľov ukrytých v starej Dúbravke...
Text: Lucia Marcinátová
Prichádzame k vašim úľom. Spomínali ste, že v nich kontrolujete včelie rodiny. Ako?
Kontrolujem práve dva rámiky z úľu, či sa tam niečo neudialo, či včely niečo nevymýšľajú, či sa nebude
rodiť nová matka...
Prečo?
Preto, že včelie matky potom medzi sebou bojujú, zabíjajú sa.
Kontrolujete matku. Ako ju poznáte?
Poznám to jednoducho, lebo sa matky značia. Používajú sa na to rôzne farby, na chrbátik sa im
kvapne farba, dá sa znak ceruzkou alebo špeciálnym lakom. Matku potom ľahšie nájdem a farba, ktorá
sa používa, označuje jej vek, dožíva sa maximálne päť rokov. Preto sa používa päť základných farieb biela, žltá, červená, zelená a modrá.
Kde v úle nájdete matku?
Dole je takzvané plodisko a tam je matka, zvrchu uvidíte materskú mriežku a medník. Sem hore som
vyložil dva rámiky, aby som mohol skontrolovať či náhodou v rámikoch nestavajú materskú bunku,
potom pôjdeme dolu a skontrolujeme plodisko.
Čo by sa stalo, kebyže je matiek viac?

Keď sa vyliahne prvá mladá matka, tak stará matka s rojom odlieta, včely sú z toho nervózne,
nedočkavé a vyletia preč, vezmú so sebou aj tú starú matku. Včelstvo sa takýmto spôsobom rozdelí,
stará matka odlieta a idú si nájsť nové miesto, zväčša si sadnú na konár a čakajú, kým včely „sliedičky“
nájdu vhodné miesto na bývanie, kam sa potom presťahujú.
Kde môžu bývať?
V dutinách stromov, pod strechou, parapetom, no v našich podmienkach neprezimujú.
Dymí sa vám tu, hovoríte o dymáku, na čo slúži?
Má dve funkcie, dym prekryje útočné feromóny a okrem toho včely za tých 200 miliónov rokov, čo
sú na svete, vedia, že keď horí les, musia odletieť preč. Nemajú však svoje svalové a tukové zásoby,
letia len z toho, čo majú vo svojom medovom vačku. Napijú sa medu, majú plný medový vačok, sú
pokojnejšie a nepichajú.
Zapálili ste to, aby vás nepichli.
Áno, keď tu pracujem, tak trošku podymím. Včely sa stiahnu a napijú sa medu.
Koľko tu máte včiel?
Mám tu 30 rodín, 30 úľov, v každom je jedno včelstvo a jedna matka. A teraz v máji, čiže
v produkčnom období je to tak 30-40 tisíc robotníc, trúdov býva tak 2-5 tisíc podľa sily včelstva.
Ako dlho sa venujete včelárstvu?
Prakticky asi 20 rokov a teoreticky ďalších 20. Mal som veľmi dobrého učiteľa na základnej škole
v Lamači, ktorý učil dejepis a ručné práce, bol to včelár a veľa o tom rozprával, zaujalo ma to.
Aký je prínos včiel?
V prvom rade je to prínos z opeľovania. Med je dôležitý, samozrejme, no z toho má osoh včelár,
z opeľovania má však prínos celá spoločnosť.
Medy bývajú rôzne, agátový, lipový, ako vzniká ich druh, chuť?
Med sa stáča, vytáča sa odstredivou silou v odstredivke, ktorá sa volá medomed. Včelár musí
vystihnúť správny čas, keď je med zrelý a zaviečkovaný aspoň z jednej tretiny. Vtedy sa môže vytočiť.
V prípade, že to nestihnem, tak sa mi zmiešajú dva druhy medu.
Aké medy robievate?
Zvyknú byť z ovocných stromov, potom agát a lipa. Lipa býva pomiešaná s gaštanom, lebo je tu veľa
gaštanov a med je taký výraznejší. Agátový je jemnejší a vhodný aj pre deti. Ovocné stromy to je zmes
všetkého – jabĺk, sliviek, hrušiek, ten mám najradšej, býva najchutnejší. Špecifické medy sú takzvané
medovicové medy, robia sa najmä na východe Slovenska. Majú tú výhodu, že obsahujú viacej
stopových látok a menej peľu. Aj agátový med má menej peľu, preto je aj pre deti vhodnejší.
Ako je to v reťazcoch, veľkých obchodoch. Dá sa tu nájsť aj kvalitný med?

Keď v obchode nájdete niečo, čo sa volá medík a má nízku cenu, to napovedá, že asi nejde o med.
Veľa medu sa dováža z Číny a Brazílie, kde sú v mede peľové zrnká, ktoré nepatria do tejto lokality.
Medy sa spájajú, pančujú. Dá sa med urobiť aj chemicky, no skutočný včelár to nespraví. Najlepšie je
med kupovať od „svojho“ včelára (smiech). Sú tu v okolí viacerí, v Devínskej Novej Vsi, Devíne,
v Lamači...
Koľko medu vyrobíte vy?
Závisí to od roku, ako je sucho, či je dosť vlhkosti pre stromy, či dosť pršalo, sucho nie je dobré. Na
to moje včelstvo sa dá dosiahnuť tak 20 – 30 kíl medu. Najvýznamnejším produktom je opelenie, potom
je to med, peľ, vosk a včelí jed či materská kašička, ktorá sa používa na rôzne krémy a kozmetické
výrobky. Ja mám zo včiel peľ, no to len pre vlastnú potrebu, a med. Med sa predáva zväčša sám, seniori
si ho objednávajú cez denné centrá, mám svojich odberateľov, to čo vyrobím sa mi aj predá. Som teraz
napríklad včelár bez medu (smiech).
Hovorilo sa aj písalo, že včely sú ohrozené, o hrozbe chorôb. Ako to je na Slovensku?
Situácia je veľmi zlá. Najväčší nepriateľ včiel je momentálne klieštik včelí, to je chrobák, parazit, ktorý
sedí na včele a pije jej krv, je veľký ako zrnko maku. Najviac škody robí na včeľom plode, kde sa stihnú
počas vývoja včelej larvy vyliahnuť jednu až dve generácie klieštika. No a keď sa klieštika vyliahne veľa,
tak včely sa liahnu zdeformované, majú pokrútené krídla, majú oslabenú imunitu.
Odkiaľ prišiel klieštik?
Prišiel transportom včiel a včelích matiek z Ázie. Ázijská včela si s ním vie poradiť, má spôsob
odstraňovania klieštika zo seba a iných včiel, no naše včely na to nie sú zvyknuté.
Je aj v Dúbravke klieštik?
Áno, napríklad tu mám poznámky o klieštikovi, počítal som klieštika. Sledujem, ako včelstvo reaguje
na klieštika, ako je postihnuté. Klieštik je nebezpečný preto, lebo veľmi oslabuje včelstvá, tým otvára
dvere iným chorobám. Máme totiž aj fatálne choroby, ktoré ničia včelstvá, napríklad mor či hniloba
včelieho plodu, nozéma. Klieštik dokáže v priebehu dvoch či troch rokov včelstvo zdecimovať tak, že
samé zahynie, alebo odletí. Ostane vám úľ so zásobami, no bez včiel.
Už sa vám to stalo?
Mne nie, no videl som to tento rok na viacerých včelniciach, v Rači či Svätom Jure. Je to možno aj
dôsledok oteplenia, ktoré prišlo. Matky nemajú potrebu prerušiť plodovanie a stále je vo včelstve plod
a klieštik prežije na plode. Preto sa vo včelárstve používajú aj také metódy, ako úplné odstránenie
včelieho plodu. Je to jeden zo zásahov, ktorý eliminuje použitie chemických liečiv. Včelstvo sa presadí
do nového úľa na nové medzistienky. Je snahou minimalizovať chemické zásahy do včelstva. Používajú
sa aj tepelné metódy, klieštik znáša horšie teplotu ako včela a padne. O včelstvo sa treba starať, lebo
inak má životnosť tak dva či tri roky.
Ako často chodievate sem za včelami?
To je jednoduchý výpočet, každých 10 dní treba prísť a skontrolovať včelstvo, či sa tam nenachádza
nová materská bunka, alebo aj viaceré materské bunky, lebo matka sa vyliahne na 16. deň, musím
v tom období šestnástich dní nájsť materskú bunku a odstrániť ju.

To robievate teraz alebo v akom období?
Áno, teraz je to obdobie a robí sa to tak približne do Jána, prelomu leta, potom sa odoberie posledný
med a pomaly sa začína zakrmovať.
Čiže pripravovať na zimu?
To sa robí už v auguste, aby invertovanie cukrového roztoku spracovali ešte staré včely, lebo včely,
ktoré sa liahnu v septembri sú dlhoveké a tie budú žiť od septembra až do apríla, zatiaľ však včely, ktoré
sú vyliahnuté v tomto období musia prejsť všetkými štádiami včelieho života a oni sa dokážu za jeden
mesiac zrobiť. Za jeden mesiac musí byť čistička, kŕmička, ktorá kŕmi matku a plod, strážkyňa letáča,
potom zahusťuje med, začne lietať a znáša nektár a peľ, a nakoniec je sliedička, sliedi, čo by sa dalo
ukradnúť...
To všetko stihne za ten mesiac? To má rýchly život.
Áno, musí to stihnúť. Dlhoveké postupne vypadávajú a odlietajú preč, včela nikdy nezahynie v úli. Má
také sociálne cítenie. Iné je to v zime, keď nemôžu včely z úľa odletieť, vtedy nájdete dole padnuté
uhynuté včely.
Keď sa hovorí uleteli vám včely. Čo to znamená?
To je, keď uletí roj. Vtedy odchádza stará matka približne s polovicou včiel, ktoré sú napité zásobami,
aby dokázali odletieť ďaleko. Vnútri úľa ostáva nová matka, čo je veľké riziko pre včelára, lebo nová
matka sa ešte len vyliahla, potrebuje desať dní, aby dosiahla rujnosť, musí ísť na oplodňovacie prelety
päť či šesťkrát, pári sa vždy s piatimi či desiatimi trúdmi, vráti sa, keď má naplnený semenný vačok,
povie si už dosť a ide klásť. Máme tam výpadok 20 dní, keď vám chýba plod, je riziko, že včelstvo je
slabé a nezabezpečí vám výnos. A je tam tiež riziko stratenia sa matky.
Je v Dúbravke viac včelárov.
Sú tu asi piati chlapci, o ktorých viem. Nedávno sa objavilo aj jedno dievča.
Sú včely nebezpečné?
Možno len pre ľudí, ktorí sú alergickí.
A pre včelára? Kedy štipnú?
Keď ich zle chytím, alebo pripučím. Mám otvorený úľ a vidíte, nie je problém. Včela, keď pichne,
uhynie, necháva v koži človeka žihadlo. Keď vám tam ostane, treba ho odškrabnúť nechtom, alebo ho
niečím podobrať, aby ste nevytláčali medový vačok do rany. Treba to vybrať relatívne rýchlo, lebo jed
pulzuje do rany.
Ako zimujú včely?
Robí sa to tak, že sa stlačia na jeden nádstavok, dáva sa im krmivo, naleje sa im sirup cukrový – voda
s cukrom. Oni nespia (smiech), oni prežijú celú zimu v chumáči. Aj keď je vonku nula stupňov či desať
pod nulou, dokážu vytvoriť vo vnútri chumáča také teplo, že matka kladie, a na to potrebuje 36
stupňov. V zime počúvam úľ, cez hadičku, či je včelstvo v poriadku...

Dúbravka - tam, kde dub havká a utekala chorvátska princezná

Dokumenty s vôňou človečiny a plnokrvného života
Text: Ľubo Navrátil
Oficiálna historická veda je často suchá, plná dátumov a rôzne interpretovaných politických
súvislostí. Ale objaviť dokument s vôňou človečiny a nefalšovaného plnokrvného života, to je celkom
iná káva. Aj v archíve písomností Dúbravského múzea sa nájdu listiny, ktoré neraz vyvolávajú úsmev na
perách a nostalgiu. Aký bol kedysi život jednoduchý! Keď bolo treba niečo oznámiť, vybubnovalo sa to
(mimochodom, autentický bubon dúbravského hlásnika máme v múzeu), ak ste potrebovali odznak
dúbravského hasičského zboru, požiadali ste „Bratov“, aby vám ho poslali na dobierku, ak ste chceli do
kultúrneho domu šepkáreň, dali ste si ju vyhotoviť u miestneho stolára. Ak občanom hrozilo, že z nich
chce nejaký „šmejd“ vylákať peniaze, okresný policajný náčelník napísal starostovi a upozornil ho na
závadnú činnosť. Ale pekne po poriadku…
Úsmevná je už aj jedna z povestí o vzniku názvu Dúbravka, podľa ktorej sa do bútľavého duba schoval
psík a z duba havkal. Zo slovného spojenia „dub havká“ vraj vznikol názov dediny Dúbravka. Vedci
vedia, že názvy obcí takto zväčša nevznikajú, ale povesti to na kráse neuberá, hoci Dúbravčanov sa
mohlo dotknúť, keď im nejaký Lamačan nekorektne predhodil, že v Dúbravke aj duby havkajú. Možno
preto je v pamätnej knihe Dúbravky zápis, že na hody chceli miestni mládenci nejakého Lamačana
zavesiť hlavou dolu do Horanskej studne, lebo pokukával po nejakej driečnej Dúbravčanke.
Z rovnakého nehistorického súdka je príbeh o zajatej chorvátskej princeznej Dúbravke, ktorá utekala
pred Turkami. Proste, romantické povedačky, ktoré sú ale natoľko pôvabné, že ich uverejňuje aj
Wikipedia. My však od historika Jozefa Klačku vieme, že názov, prvý raz zapísaný v tvare Dubráwa, si
chorvátski kolonisti priniesli zo záhrebskej župy, kde sa tak dodnes nazýva jedno z predmestí Záhrebu.
Príbehy s úradnou pečaťou
Niektoré príbehy sa teda rozplývajú v mýtickej hmle, ale máme aj také, o ktorých sa zachovali
hodnoverné dokumenty.
Napríklad v júni 1936 píše ktosi starostovi Martinovi Grancovi (s úctou a nie celkom čitateľným
podpisom): „Žiadam Vás, pán starosta v záujme občanov, že kto má v horách v Klenovici sliepky (pajše),
nech sa dostaví v nedeľu, t. j. 28. júna ráno o 7. hodine k odobierke, poneváč tie mená nedajú sa vôbec
prečítať. Tiež aj peniaze môže každý zobrať k zaplateniu.“ A dodáva, že „Toto prosím ráčte nechať
vybubnovať.“ No nie je to krása?!
Alebo miestny stolár Pollák posiela účet (dokonca s akousi vodotlačou) Kultúrnemu odboru Hlinkovej
gardy v Dúbravke s tým, že „Za vyhotovenie šepkárne do Kultúrneho domu s 3% obratovou daňou
(prevzal) 70 korún slovenských. V jednej vete kopec informácií. Napríklad, že tu bola miestna odnož
Hlinkovej gardy, ktorá mala svoj (mimoriadne činný) kultúrny odbor, že obratová daň bola 3-percentá,
že účet bol poctivo vyplatený, že miestny stolár sa v roku 1941 volal Valentín Pollák a že aj na účtenke
sa zdravilo Na stráž.
Svetobežníci a lákatelia podpôr
To, že šmejdi nie sú žiaden nový vynález, dokazuje prípis okresného policajného náčelníka
„preposlaný“ notárom z Devínskej Novej Vsi starostovi Dúbravky a všetkým starostom v okrese taktiež
v júni 1936. Píše sa v ňom, že istý František Rusek z Petržalky vydal tlačené letáky o prijímaní
zamestnancov s vkladom a písomne požiadal obecné úrady o uverejnenie týchto letákov. Bolo vraj však

zistené, že „sa jedná o pochybnú činnosť menovaného, ktorý je svetobežníkom a lákateľom podpôr.“
Starosta nemá letáky uverejňovať, ale zaslať okresnému úradu. Neoddiskutovateľná stopa po
podvodnom jednaní, vývoj príbehu si môžeme však len domýšľať.
Omnoho závažnejšiu záležitosť rieši ďalší, energickou rukou a ceruzkou písaný dokument: „Pane
starosta! Vyzvete Pokorného Frant. V Dúbravce č. 51, aby šel ihned do Lamača a si vzal králíka, který
mu byl odcizen a prodán jeho synem Guskovičovi v Lamači. Králíka mu vydá starosta obce Lamače
Kornel Fratrič.“ Aj vám sa pred očami odvíja dramatický príbeh začínajúceho kriminálnika, zblúdeného
syna, ktorého treba v jeho pochybnej kariére razantne zastaviť? A predpokladaný šťastný koniec
peripetie s králikom?
Aj obálky sú zaujímavé
Nielen dokumenty, ale aj obálky môžu byť zaujímavé. Dozviete sa z nich napríklad, že Vladimír Granec
bol v apríli 1940 študentom a z pečiatkovanej reklamy vedľa známky s Hlinkovým portrétom aj to, že
Rozhlas vzdeláva aj informuje a že ste sa mohli prihlásiť za poslucháča rozhlasu. Skôr si myslím, že
museli. Vtedy sa rádio nemohlo počúvať len tak mirnix-dirnix.
Z brožúrky Stráž (orgán vodcov, vodkýň a spolupracovníkov Hlinkovej mládeže) poľahky zistíte, ako
vyzeral poradový výcvik mládežníkov, že sa učili aj morzeovku, kto boli Vĺčatá, všetko o Orlovstve, aj
ako fungovala Hlinkova mládež v „božej prírode“.
Dcéra starostu nemala hudobný sluch
Ale preniknete aj do súkromia Dúbravčanov. Z vysvedčení zistíte, že napríklad dcéra starostu Martina
Granca, Mária, bola výborná žiačka, ale nemala hudobný sluch a aj slabšie čítala, lebo z oboch
predmetov mala dvojku. Čo súčasne značí aj to, že napriek tatkovej funkcii nemala protekciu. Veď si
Martina Granca Dúbravčania doteraz vážia a pomenovali po ňom aj ulicu!
Výborný študent bol aj Felix Ružovič, ale toho zas, ako sedemročného nebavila politika, lebo z
občianskej náuky a výchovy „nafasoval“ štyrikrát za sebou dvojku!
Z dnešného pohľadu úsmevný a sladkobôľny je aj príbeh, ktorý sa skrýva za vyhláškou o vypísaní
verejnej dražby, keď kvôli dlžobe 282 korún a 20 halierov v roku 1932 vypísali v obci dražbu na „jalovicu
strakatú“. Dlžníkmi mali byť bývalý starosta Vincent Granec a Pavol Bučič. Zdá sa, že jalovica strakatá
bola nakoniec zachránená, lebo na dokumente je poznámka červenou atramentovou ceruzkou, že 5
dní pred dražbou bola dlžná suma zaplatená. A keď sme pri Vincentovi Grancovi, spomeňme aj
zaujímavosť, že ten na základe povolenia z 11. mája 1923 mohol pri dodržaní všetkých predpisov
prevádzať „trhanie“ skál na svojom pozemku Zalák a že povolenie na „kúpu výbušných látok si mal
žiadať od prvostupňovej priemyselnej vrchnosti“.
V múzeu máme aj čosi ako dlžobný úpis v maďarčine, ktorým sa tento bývalý starosta zaväzuje, že
Jánovi Zajíčkovi zaplatí 200 korún na 8-percentný úrok. Vyzerá to, že bývalý starosta bol chudobný,
lebo bol dosť často zadlžený, ale nedajme sa mýliť. O majetkových pomeroch jeho rodiny vypovedá
fakt, že manželka Vincenta Paulína Grancová rodená Bučičová pod hrozbou dvojročného väzenia
v októbri roku 1945 odovzdala kontingent 895 litrov vína a následne v decembri ďalších 295 litrov
a v archíve sa nám dochoval aj cenný papier na 50 korún. Takže rodina až tak nestrádala, mali čo piť
a niečo málo mohli aj investovať.

O ďalších hodnoverne zistených a zapísaných osudoch, sviatočných aj každodenných príhodách
dúbravských rodákov vás budeme príležitostne informovať, prípadne ich necháme vybubnovať na
návsi. Tie pikantnejšie, lebo aj také sú, si budete môcť vypočuť v našej divadelnej šepkárni.
Foto: archív Dúbravského múzea

Najdôležitejší je vybudovaný pozitívny vzťah rodič-dieťa

Šikana na školách: Dôležité je nemlčať
Nazákladných školách v Dúbravke začala mestská časť s bezpečnostno-preventívnymi prednáškami
na tému – drogy a šikana. Dôvodom je zlepšiť situáciu na školách, zvýšiť bezpečnosť. Cieľom nie je len
edukovať žiakov, ale aj pracovať s pedagógmi, ktorí sa v poslednom čase stále častejšie stávajú
obeťami vyhrážok, psychických útokov a šikany zo strany rodičov. K rozhovoru sme prizvali dvoch
zamestnancov policajného zboru, Katarínu Vykydalovú, ktorá pracuje na prevencii kriminality
a Martina Masára, ktorý desať rokov pôsobil v pohotovostnom útvare a ako absolvent pedagogickej
fakulty by rád zužitkoval svoje vzdelanie aj spôsobom šírenia osvety.
Text. Zuzana Morávková
Prečo ste začali s týmito preventívno-bezpečnostnými prednáškami a ako prebiehajú?
Martin Masár: Oslovila ma pani učiteľka z dúbravskej základnej školy pre problémy s fajčením
u žiakov.
Katarína Vykydalová: Z Krajského riaditeľstva Policajného zboru máme metodické pokyny, ako túto
prevenciu vykonávať. Existujú projekty pre základné aj materské školy, ktoré sa robia celoslovensky,
pre vyššie ročníky základných škôl máme prednášky zamerané najmä na návykové látky, šikanu či
extrémizmus. Organizujeme aj rôzne akcie pre seniorov v Domove pri kríži a aj na Hanulovej ulici.
V Dúbravke sa budete venovať najmä prednáškam o drogách a šikane. Ako ich vnímajú deti?
Katarína Vykydalová: Deti si rozširujú rozhľad v tejto problematike, v prípade drog im približujeme,
aké nežiaduce účinky na človeka majú, čo spôsobujú a ako škodia. V budúcnosti by som rada prizvala
aj kolegov z kriminálky, aby porozprávali o skúsenostiach z praxe. Je to však veľmi individuálne, aký
majú tieto preventívne prednášky účinok. Každé dieťa je ináč na stavené na dobro a zlo, nesie si vzory
správania zo svojej rodiny. Určite to žiakov ovplyvní, sú to napríklad príbehy o žene, ktorá stratila zrak
lebo, že začala drogovať a podobne.
Stretávate sa na základných školách s drogami?
Katarína Vykydalová: Veľa žiakov vyšších ročníkov má skúsenosti s alkoholom a tiež s klasickými
cigaretami.
Myslíte si, že dnešné deti inklinujú viac k drogám?
Katarína Vykydalová: Bola som v jednom sociálnom zariadení, kde som robila prednášku a zarazilo
ma, keď mi malý chlapec povedal, že on sa chce stať v budúcnosti dílerom.
Ako majú rodičia s deťmi hovoriť o drogách?

Katarína Vykydalová: Všetko záleží na rodine, dieťati. Hlavná vec je komunikovať. Ak ich bude tá
problematika zaujímať, oni si tú tému vypýtajú. Treba si v dnešnej uponáhľanej dobe nájsť na deti čas
a počúvať ich. Podstatné je priamo úmerne veku prispôsobiť vysvetlenie. Vysvetliť, že sú to škodlivé
látky, menším deťom, že sú to otravy a podobne.
Prejdime k šikane, máme veľa jej prípadov?
Katarína Vykydalová: Je ich dosť, v dnešnej dobe sa veľmi rozširuje aj kyberšikana. Dokonca už aj
učitelia sú šikanovaní od rodičov žiakov. Toto je veľký problém, s ktorým si pedagógovia nevedia rady.
Pomoc či už právnu alebo morálnu však v tomto prípade potrebujú.
Martin Masár: Budeme edukovať učiteľov, aby sa nebáli konať a prísť na obvodné oddelenie
policajného zboru, podať podnet, trestné oznámenie. Samozrejme, v takýchto prípadoch záleží najmä
na učiteľovi, či nájde v sebe odvahu zabojovať. Často to však končí ich odchodom z danej školy.
Čím je to podľa vás zapríčinené?
Katarína Vykydalová: Vzťah učiteľ-žiak a učiteľ-rodič sa výrazne zmenil. Jednak si učitelia nevedia
poradiť so žiakmi, v prípade problémových žiakov následne ani s ich rodičmi. Preto by sme chceli
organizovať stretnutia s učiteľmi a v rámci rodičovských združení by som sa rada prihovorila aj
rodičom, apelovala na nich, aby zmenili prístup k deťom, k učiteľom.
Ako by sa mal teda učiteľ zachovať, ak sa stane obeťou vyhrážania?
Martin Masár: V prvom rade sa nesmie báť prísť na oddelenie a podať oznámenie. Je to veľmi
dôležité, a to najmä v prípade, ak by bol konkrétny učiteľ opakovane ohrozovaný, polícia sa má o čo
oprieť.
Kedy sa to stáva?
Martin Masár: Stáva sa, že v prípadoch problémových detí učiteľ v dobrom vedomí zasahuje do
súkromia dieťaťa, rodinných záležitostí, lebo chce pomôcť. Rodičom sa to nepáči a zareagujú takýmto
spôsobom.
Kde vidíte príčinu vzniku takýchto problémov?
Katarína Vykydalová: Jednoznačne vidím chybu v legislatíve. Súdy nekonajú, priestupky nie sú
postihované tak, ako by mali byť. Pre rodičov je jednoduchšie postaviť sa za svoje dieťa, aj keď vedia,
že nie je v práve. Učia tým však deti, že nemusia niesť následky za svoje činy a, že spravodlivosť je
relatívna. Ak rodič cíti neprávo na svojom dieťati, treba to riešiť s učiteľom a nie znevažovať pedagóga
v očiach žiaka.
Vráťme sa k žiakom. Už na prvom stupni základných škôl sa objavujú prípady šikany. Akým spôsobom
majú rodičia komunikovať so svojimi deťmi, aby sa nestali obeťami, prípadne ako sa majú brániť a
postupovať?
Martin Masár: Ak vznikne problém šikany na samotnom dieťati, je potrebné ho komunikovať rodičom
dieťaťa, ktoré ubližuje ostatným, najlepšie pred pedagógom, aby bol aj on informovaný o tomto
probléme. Deti by mali byť zo strany pedagógov vedené k tomu, aby sa nebáli, nehanbili o problémoch
s nimi hovoriť.

Katarína Vykydalová: Veľa rodičov si neuvedomuje, že ich dieťa je práve to, ktoré šikanuje, respektíve
aj keď si to uvedomujú, nepripustia si to. Ostáva pre nich však prijateľnejšie, ak je ich dieťa agresor,
ako keby bolo šikanované. Iniciátormi riešenia týchto problémov sú častejšie tí zákonní zástupcovia,
ktorých dieťa je šikanované.
Ak je dieťa obeťou šikany, ako majú rodičia postupovať?
Katarína Vykydalová: V prvom rade nemlčať. Ísť za pedagógom, komunikovať s ním. Na každej škole
sú koordinátori, ktorí spisujú takéto prípady. Pri prípadnom opakovaní by som odporučila podať
oznámenie na orgány činné v trestnom konaní. Každá škola má svoje vlastné usmernenie, väčšinou pri
troch podobných prípadoch sa oznámenie postupuje.
Vynáška: Pre rodičov je jednoduchšie postaviť sa za svoje dieťa, aj keď vedia, že nie je v práve. Učia
tým však deti, že nemusia niesť následky za svoje činy a, že spravodlivosť je relatívna.

V rodine sa učíme fungovaniu vo vzťahoch

Sranda je, keď sa smejú obe strany
Pre tému šikany sme zašli aj do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na
Fedákovej ulici. Porozprávali sme sa so psychológom PETROM CHOMJAKOM, ktorý sa venuje práci
s deťmi od prvého ročníka základných škôl po štvrtý ročník stredných škôl.
Text: Zuzana Morávková
Ako vychovávať deti, aby sa nestali obeťami šikany, čo môže spraviť rodič, aby sa dieťa vedelo brániť?
Ťažká otázka, lebo je to individuálne. Najdôležitejší je vybudovaný pozitívny vzťah rodič-dieťa. Ak je
tento vzťah postavený na pevných základoch, dieťa vie, že sa môže rodičom zdôveriť. Dobrý vzťah sa
odráža napríklad aj v tom, že si rodič všimne, že sa s dieťaťom niečo deje bez toho, aby o tom vôbec
povedalo. V rodine sa učíme fungovaniu vo vzťahoch. Ak sa dieťa naučí vhodne zvládať konflikty doma,
má väčší predpoklad, že ich bude rovnako riešiť aj medzi rovesníkmi. Prínosné je viesť deti k tomu, aby
pomenovali situáciu, ktorá im prekáža a povzbudzovať ich, aby sa nebáli povedať, ak sa im niečo
nepekné deje. Viesť deti k tomu, aby si nenechali ubližovať od iných a rozprávať sa o možnostiach, čo
by mali robiť. Oplácanie a pomsta sa nie je cesta.
Ako definujete šikanu?
Je to opakované, úmyselné ubližovanie, a to psychické či fyzické, ktoré je sprevádzané výrazným
negatívnym emočným prežívaním a zmenami v správaní. Dieťa pociťuje smútok, strach až beznádej. Za
šikanu nemôžeme označiť reakciu na provokáciu. Napríklad, ak dieťa jeho spolužiak celý deň provokuje
a ono sa snaží nevšímať si ho, aj mu povie, aby prestal, no on to nerešpektuje a po určitom čase mu
„rupnú“ nervy a udrie ho, nie je to šikana, ale reakcia na provokáciu! Preto by sa mali rodičia, učitelia
pýtať, čo tejto konfliktnej situácii predchádzalo a scitlivovať dieťa na to, či vnímalo, že pred atakom
mohlo ono svojim správaním vytvárať nepohodu u druhého.
Kde je nejaká hranica? Deti si zvyknú zo seba robiť srandu, vysmievajú sa.

Sranda je, keď sa smejú obe strany. Pri tejto verbálnej šikane sa väčšinou smeje jedna strana. Úlohou
je scitlivovať dieťa nato, čo vidí, počuje, ak napríklad osloví spolužiaka prezývkou, ktorú samo
vymyslelo. Či sa na tom bavia obaja, alebo vidí, že spolužiak prezývku zámerne prepočuje, usmieva sa
alebo skôr mračí, odchádza zo situácie preč. Niekedy sa deti, ak sa im to nepáči smejú, ale čo prežívajú
vo vnútri, môže byť diametrálne odlišné od toho, ako o tom dávajú okoliu vedieť. Deje sa to pri deťoch,
ktoré chcú zapadnúť a nevedia, ako sa zapojiť do skupiny. Pre nich je aj negatívny kontakt, aspoň nejaký
kontakt. Pri takomto ubližovaní si deti veci, ktoré počúvajú na svoju osobu so sebou „nosia“ domov,
opätovne ich riešia v hlavách.
Prečo dieťa začne šikanovať?
Ťažko povedať, ale niekedy je to hľadanie pozornosti, chcenie byť niečím zaujímavým pre skupinu
rovesníkov. Agresor môže šikanovať pretože on sám nie je v pohode, za čím môžu byť zlé vzťahy
v rodine, tlak na výkon, nedostatok pozornosti či slabšie sebavedomie. Agresiou získava agresor moc
a tá je silným nástrojom a môže sýtiť potreby, ktoré nemá naplnené.
Je u nás riešenie šikany dostatočné?
My sa v rámci prevencie zaoberáme najmä na objasnenie toho, čo sa dá za šikanu považovať, aké sú
jej prejavy, ako sa cíti obeť, prečo to agresor robí a ako sa zachovať, ak sa jednému z nich niečo
podobné stane. Okrem získaných informácií, scitlivujeme deti, aby šikanu vedeli identifikovať a aby
slovom šikana nepomenovávali správanie, ktoré sa za šikanu označiť nedá. Vyslovenie slova šikana
dáva okolie do strehu. Ak už sa šikana objaví, treba pracovať s obeťou, s agresorom ale aj s celou
skupinou. Nóri dokonca pracujú aj s mlčiacou väčšinou. Skúšame to aj my.
Čo by rodičia mali učiť svoje deti odmalička?
Ak vedieme dieťa, aby malo dobrý vzťah k sebe, vplývame na dobré sebahodnotenie, potom je väčší
predpoklad, že v ťažších situáciách bude vedieť nájsť vhodné stratégie, aby si pomohlo a nezosypalo
sa. Rodičia by mali naučiť svoje deti rešpektovať iných.
Robia dnešní rodičia nejaké chyby?
Každý rodič robí najlepšie, ako vie. Dôležité je nájsť si na dieťa čas a tráviť ho s ním aktívne. Byť s ním,
bez telefónu v ruke, bez myšlienok na prácu. Dieťa potrebuje cítiť blízkosť, kontakt a byť si isté, že ho
niekto počúva a rozumie mu a že je pre rodiča dôležité. Deti sa nám chcú zdôveriť, povedať nám
o svojich trápeniach, niekedy nepotrebujú rady, ale pochopenie. Uvedomiť si, že problémy, ktoré rieši,
napríklad zhodený peračník v škole, sú preňho rovnako dôležité, ako problémy dospelých. Radosť,
hnev, smútok prežívame rovnako intenzívne v šiestich rokoch aj v štyridsiatich.

Vyšetrenie odhalilo nutný výrub stromu

Stromy premeriaval tomograf
Tomograf. Názov evokuje medicínu, vyšetrenie. A vyšetrovalo sa naozaj, nie však ľudia, ale stromy.
Mestská časť v spolupráci s magistrátom premeriavala rizikové dreviny.
Dôvod bol jasný, premerať, vyšetriť, zabrániť vyvráteniu stromu, prípadnému nešťastiu. Na
vyšetrovanie rizikových drevín vybrali zamestnankyne referátu životného prostredia miestneho úradu
dve dúbravské lokality. Tomograf využili v Parku Družba a v areáli Základnej školy Pri kríži.

V Parku Družba pri Základnej škole Beňovského v uplynulých dvoch rokoch vyvrátilo tri stromy druhu
Catapla bignonioides, a to aj napriek tomu, že ich zdravotný stav z vizuálneho hľadiska nenasvedčoval
tomu, že by mali dreviny vážne poškodenia alebo defekty.
„V parku sa premerali štyri stromy druhu Catapla bignonioides v rôznych výškových horizontoch,“
hovorí Kristína Kotvasová z referátu životného prostredia. „Zistilo sa, že jedna z premeraných drevín je
v takom zdravotnom stave, že sa musí pristúpiť k radikálnejšiemu orezu koruny.“
Mestská časť tiež požiada o povolenie na jej výrub, ostatné dreviny sa po vyšetrení tomografom rúbať
nemusia.
Okrem Parku Družba tomografom pracovali aj v areáli Základnej škole Pri kríži. Premeriavali tu topoľ,
pretože mal už na pohľad zlý zdravotný stav, narušenú pätu kmeňa s desaťcentimetrovou dierou.
„Na tejto drevine sme dokonca urobili tri merania vo výškových horizontoch 20, 50 a 90 centimetrov
nad zemou,“ spresňuje Kotvasová.
Na základe výsledkov merania pristúpila mestská časť k nutnému výrubu, strom tak v areáli základnej
školy neohrozuje.
(lum)

Základná škola Nejedlého mení svoj areál, ožíva

Čo je nové na školskom dvore
Myšlienka priviesť deti späť k športovaniu vonku motivovala, aby vznikol jeden z ďalších projektov na
školskom dvore Základnej školy Nejedlého. Na začiatku bol nebezpečný zhrdzavený plot okolo
multifunkčného ihriska a grantová výzva Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa pri
Nadácii pre deti Slovenska. V rámci projektu sme však nevymieňali len plot. Udialo sa toho omnoho
viac, a veríme, že sa veľa ďalších skvelých vecí podarí.
Text: Gabriela Brejková
Kto býva v blízkosti školy Nejedlého isto vie, že má veľký areál, ktorý priam čaká, aby precitol k životu.
Futbalové a basketbalové ihrisko, vynovená multifunkčná plocha alebo vysadené stromy. To všetko sa
podarilo v uplynulej dobe vďaka investíciám mestskej časti a školy. Doslova tŕňom v oku však zostávalo
oplotenie multifunkčného ihriska.
Vďaka grantu od Kooperativy a významnej podpore mestskej časti sa podarilo nebezpečné oplotenie
vymeniť. Plocha tak konečne môže plnohodnotne slúžiť svojmu účelu.
Učenie, ktoré môže zachrániť
A ak by pri toľkom športovaní nebodaj prišlo k úrazu, naši školáci už budú pripravení! Inštruktori
z Červeného kríža i dobrovoľníčky z Miestneho spolku ČK venovali svoje voľné doobedie pre žiakov
druhého stupňa, teda pre asi 170 detí. Vysvetľovali, ukazovali a aj nechali deti vyskúšať, čo v prípade
zranenia môžu robiť. Veď aj malá snaha môže niekedy zachrániť život či zdravie.

Deti si precvičili resuscitáciu detí i dospelých na figurínach, naučili sa Heimlichov manéver na
odstránenie vdýchnutého cudzieho telesa, ale dostali sa aj k obväzovaniu či transportu zraneného.
Keď už máme základy prvej pomoci, môžeme sa smelo pustiť do športovania! Tradičný deň športu
prinesie množstvo netradičných i obľúbených súťaží, športových aktivít a zábavy. Veríme, že nezostane
pri tejto jednorazovej aktivite – ale že deti si prídu zahrať basketbal či futbal aj vo voľnom čase.
Dvor pre všetkých – s DM Spoločne
Máme taký sen. Že by náš školský dvor mohol slúžiť naozaj pre všetkých. Jeho brány sú dokorán - pre
deti, ale snáď aj rodičov s deťmi, či dospelých, ktorí chcú po rušnom pracovnom dni vydať trochu
energie. Stačí si zobrať loptu či florbalové hokejky a môžete začať. Budeme naozaj úprimne radi, ak na
školskom dvore uvidíme i vás!
Veríme, že do budúcna pribudne možno i pingpongový stôl alebo workoutové prvky.
Školský dvor však nie je len o športovaní. Nájdu sa na ňom i oddychové kútiky – záhony s bylinkami
i kvetmi, altánok, či preliezačky z agátového dreva. A nesie to so sebou i kúsok dobrodružstva...
No povedzte, čo tak prechádzať sa po stíchnutom školskom dvore po vyučovaní?
Aby tie potulky po školskom dvore boli čo najkrajšie, o to sa počas májového víkendu pričinili rodičia
s deťmi zo školy. Spolu s dobrovoľníkmi z DM Drogerie Markt a za podpory z ich programu DM
spoločne, je dvor školy zase o kúsok krajší a pestrejší. Okolo 15 rodín sadilo nový kvetinový záhon
na zadnom dvore, o ktorý sa budú starať deti z prvého stupňa, pod starou jabloňou nachystalo malé
políčko pre prvé záhradnícke experimenty detí a pripravilo základ novej motýlej lúky.
Pribudli aj dva nové stromy. Príjemne strávený spoločný čas priniesol aj nové miesta, ktoré môžete
objavovať vo voľných chvíľach. Aj keď už nie ste školopovinní!

V AREÁLI Zš NEJEDLÉHO PREBIEHALA AKCIA AKO ZACHRÁNIŤ KAMARÁTA

Prvá pomoc sa dá naučiť aj na ihrisku
Dvor Základnej školy Nejedlého sa premenil na akúsi praktickú učebňu prvej pomoci. Prebiehala tu
medzigeneračná akcia.
Text: Gabriela Brejková
Už biele tričká s emblémom Červeného kríža predznamenávali, že na školskom dvore Základnej školy
Nejedlého sa bude hovoriť, a nielen hovoriť o prvej pomoci. Dobrovoľníčky z miestneho spolku SČK
spolu s lektormi záchranárskeho tímu Územného spolku SČK v Bratislave pripravili päť stanovíšť. Začal
sa tak súboj 170 dievčat a chlapcov o vedomosti zo základov prvej pomoci.
Akcia Ako zachrániť kamaráta, ktorej sme sa zúčastnili, bola súčasťou rodičovskej aktivity ZRR školy
a grantovej nadačnej podpory ich projektu „Športujem rád a bezpečne“. My, dobrovoľníčky z
miestneho spolku SČK, sme si vyskúšali, aké to je zaujať dnešné deti. Náš osemčlenný kolektív veľmi
ocenil
ich
vstupné
vedomosti
o pos-

kytovaní prvej pomoci. Takmer dve tretiny žiakov vyšších ročníkov tak mohlo, a aj chcelo, získať viac
zdravotníckych praktických zručností.
Sme rady, že sme boli súčasťou tejto prospešnej medzigeneračnej spolupráce rodiny – školy
- občianskych združení, a to všetko v prospech detí. Teší nás tiež, že naše dobrovoľnícke rady v
Slovenskom Červenom kríži sa omladzujú.

Herňa pre verejnosť je otvorená každý pondelok, stredu a piatok v čase od
9.30 do 11.30, ak nie je uvedené inak, program v herni sa začína vždy o
10.00.
JÚN

3. 6.
Herňa - 9.30 – 11.30
5. 6.
Tvorivé dielničky počas herničky - 9.30 – 11.30
7. 6.
BabyHerňa - 9.30 – 11.30. Hernička určená pre deti od 0 - 12 mesiacov a tiež pre ich rodičov.
10. 6.
Stretnutie nosiacich rodičov - 9.30 – 11.30. Zaujíma vás nosenie detí v šatke alebo nosiči? Chceli by
ste sa na niečo praktické opýtať, poradiť sa, podeliť o svoje skúsenosti alebo sa len tak prísť porozprávať
do herničky, kým sa vaše dieťatko zahrá?
12. 6.
Herňa - 9.30 – 11.30
12. 6.
Tehotenské kruhy - 17.15 – 18.45. Pravidelné stretnutia s dulou Martou Babincovou. Svoju účasť
potvrďte na martuliena@gmail.com
13. 6.
Poobedná herňa s tvorivými dielničkami - 16.30 – 18.00 - Deň otcov. Počas dielničiek deti vyrobia
darček pre svojich oteckov k ich špeciálnemu dňu.
14. 6.

Podporná skupina dojčenia - 9.30 – 11.30 - Príďte sa medzi nás porozprávať o aktuálnych témach s
dulou a laktačnou poradkyňou Martou Babincovou.
14. 6.
Hernička v štýle Montessori - 10.00 – 11.00. Zahrajme sa a zároveň rozvíjajme svoje zmysly a
motoriku. Svoju účasť potvrďte na monte.macko@gmail.com aj s uvedením veku dieťaťa.
15. 6.
Poobedie so spoločenskými hrami - 15.00 – 18.00. Myslíme i na staršie deti! Príďte si k nám zahrať
spoločenské hry. Budeme mať hry pre deti od 4 rokov, jednoduché i zložitejšie. Pre jednotlivcov i
skupinky. Vstupné 3€/rodina. Prosíme prihláste sa na prihlas.macko@gmail.com.
17. 6.
Herňa - 9.30 – 11.30
17. 6.
WORSKSHOP -Varila myšička kašičku - 17.00 – 18.00. Výtvarné tvorivé poobedie pre deti od 4 do 10
rokov s Katarínou Kosánovou, autorkou knihy Ako maliari vidia svet. Vstupné 5€/dieťa. Počet detí je
limitovaný, preto je potrebné sa vopred prihlásiť na prihlas.macko@gmail.com
19.6.
Tvorivé dielničky počas herničky - 9.30 – 11.30
21. 6.
BabyHerňa - 9.30 – 11.30. Hernička určená pre deti od 0- 12 mesiacov a tiež pre ich rodičov.
24. 6.
Herňa - 9.30 – 11.30
26. 6.
Herňa - 9.30 – 11.30
26. 6.
Tehotenské kruhy - 17.15 – 18.45. Pravidelné stretnutia s dulou Martou Babincovou. Svoju účasť
potvrďte na martuliena@gmail.com
27. 6.
Poobedná herňa s tvorivými dielničkami - 16.30 - 18.00. Zahráme sa a môžeme si spolu niečo vytvoriť.
28. 6.

Stretnutie nosiacich rodičov - 9.30 – 11.30. Zaujíma vás nosenie detí v šatke alebo nosiči? Chceli by
ste sa na niečo praktické opýtať, poradiť sa, podeliť o svoje skúsenosti alebo sa len tak prísť porozprávať
do herničky, kým sa vaše dieťatko zahrá?
28. 6.
Hernička v štýle Montessori - 10.00 – 11.00. Zahrajme sa a zároveň rozvíjajme svoje zmysly a
motoriku. Svoju účasť potvrďte na monte.macko@gmail.com aj s uvedením veku dieťaťa.

Kultúrny tip z mesta

Bratislavské kultúrne leto sa začína
Trojmesačný multižánrový festival ponúka opäť množstvo skvelých kultúrnych zážitkov nielen
v centre Bratislavy, ale aj v jednotlivých mestských častiach. Snahou dramaturga festivalu, ktorým je
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, je osloviť všetky generácie Bratislavčanov a návštevníkov
mesta.
Už v júni začneme v Starej tržnici cyklus Mestské divadlo na trhu, kde zažijete každú sobotu inú
rozprávku. Do sveta stredoveku vás vtiahnu - Rytieri na Devíne (1.6.).
Záplavu pestrých krojov a detského spevu uvidíte počas Medzinárodného festivalu detských
folklórnych súborov na Hlavnom námestí (8.6.). Aranžmány slovenských ľudových piesní tu
predvedie aj medzinárodne oceňovaný Bratislavský chlapčenský zbor (15.6.).Hlavné námestie
bude patriť aj Sviatku hudby (21.6.), priateľom a čitateľom časopisu Slovenka (11.6.) a milovníkom
módy – Móda v meste (20.6).
Medzinárodný festival pre spevácke zbory (13.-16.6.) privíta 14 zborov zo 7 krajín. Headlinermi
renomovaného Gitarového festivalu J.K. Mertza (16.-21.6.) S cyklom komorných koncertov sa
verejnosti otvorí aj úchvatný priestor Rajskej záhrady u Milosrdných bratov. Ako prvá vystúpi
vokálna skupina Sklo (21.6.). V rámci projektu Živé námestia prispejú k ich revitalizácii aj pravidelné
umelecké vystúpenia. Uskutoční sa tu napr. súťaž autorskej slam poézie v angličtine - Express! in
Bratislava (15.6.).
Na špeciálnom koncerte One day jazz festivalu (24.6.) v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava
vystúpi Ari Hoenig Trio (USA) spolu s Martin Valihora Project a Janou Gavačovou.
Súčasťou programu je aj 16. ročník <bratislava – inline>, určený fanúšikom večerných jázd na
kolieskových korčuliach a bicykloch.
Viac informácií: www.bkis.sk
Foto: archív BKIS

Veľkokapacitné kontajnery
Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované v zmysle harmonogramu do 10-tej hodiny. Odvoz
kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10-tej, bez ohľadu na naplnenosť
kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie sú určené pre podnikateľov aby sa
zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.) V prípade že
takúto činnosť zistíme budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie
odpadu z príslušného kontajnera.
Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky,
elektroodpad, baterie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.)
Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej
držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru.
(distribútor pneumatík – predajne, pneuservis)
6. jún

▪

Bilíkova 18
pri bytovom dome

▪

M. Sch. Trnavského 20
pri bytovom dome

13. jún

▪

Žatevná pri požiarnej
zbrojnici

▪

Brižitská 24
pri kaplnke Panny Márie

20. jún

▪

Húščavova 3
parkovisko pri bytovom dome

▪

Lysáková 12-16, parkovisko

27. jún

▪

Bazovského 8
pri bytovom dome

▪

Galbavého 2, parkovisko

Oznam
Poslanecké dni
17.00 – 18.00

miestny úrad Žatevná 2,
prízemie, číslo dverí 2

10. jún

Ing. Igor Mravec
Mgr. Matej Nagy

26. jún

Ing. Ján Palárik
Mgr. Marián Podrazil

Miestne zastupiteľstvo

25. jún – 15.00

KC Fontána na Ožvoldíkovej ulici. Zasadnutie sa bude dať sledovať online prostredníctvom
Dúbravskej televízie

Pripomienka Floriána: sprievod, hudba, omša

Hasiči oslávili svojho patróna
Počasie, aké patrí k trom zmrznutým, „ľadovým“ mužom, podujatie však neprekazilo. Dúbravskí
dobrovoľní hasiči zorganizovali oslavu sviatku patróna hasičov - Svätého Floriána.
Text: Danka Šoporová
V mesiaci máj sa v rôznych európskych štátoch konajú oslavy na počesť svätého Floriána. Ani naša
mestská časť nebola výnimkou.
Viete o kom je reč? ... mali by ste. Veď odvaha, vernosť svojim zásadám, nasadenie i obeta vlastného
života robia zo svätého Floriána dôstojného patróna hasičov a záchranárov. A nielen tých. Svätý Florián
je známy aj ako patrón ďalších povolaní – napríklad kominárov, hutníkov, hrnčiarov či pekárov. Na
domy i verejné priestranstvá ľudia odjakživa kladú jeho vyobrazenia a dúfajú, že ich silný svätec ochráni
pred nešťastím.
Svätý Florián sa zobrazuje ako rímsky vojak s mečom alebo zástavou v ruke, nechýba mu ani nádoba
s vodou. Pri príležitosti výročia jeho smrti sa konajú rôzne tradičné podujatia a sväté omše. Hasičské
zbory otvárajú brány svojich staníc a oboznamujú ľudí s touto náročnou, neraz život ohrozujúcou
profesiou.
Hasiči dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Dúbravka si daný sviatok pripomenuli druhú
májovú nedeľu. Nechýbal slávnostný sprievod a svätá omša v Kostole sv. Kozmu a Damiána v starej
Dúbravke, zastavenie sa pri soche sv. Floriána na Jadranskej či dychová hudba v podaní Jedenástky z
Ivánky. Na podujatí sa zúčastnili najstarší, ale aj najmladší členovia zboru, koordinátorka Rady seniorov
Zuzana Marková, obyvatelia aj vedenie mestskej časti. Starosta Martin Zaťovič si pre dobrovoľných
hasičov dokonca pripravil špeciálny darček, odovzdal im nový defibrilátor, a to priamo pri soche
svätého Floriána.

Deň matiek: Tanečný, hudobný, veselý, úprimný

Mamičkám program od detí
Sviatok všetkých mamičiek sa v Dúbravke oslavoval medzi seniormi aj juniormi, prebehli podujatia
v materských školách, denných centrách a spoločné v Dome kultúry Dúbravka.
Text: Lucia Marcinátová
Štyri škôlky, viaceré vystúpenia, málo slov a veľa lásky. Deň matiek oslavovali dúbravské mamičky,
babičky, prababičky spoločne. V Dome kultúry Dúbravka ich čakalo popoludnie venované im. Program
pripravili tí najvzácnejší a najúprimnejší. Deti.

Na veľkom pódiu, malí veľkí tanečníci. Modro-oranžové dresy. Na úvod moderné tance v predvedení
tanečníc Materskej školy Ušiakova. V krojoch sa potom objavili škôlkari z Cabanky, pridala sa aj
Materská škola Sekurisova a Fedákova.
Pred vystúpeniami a aj po programe ochutnávky, spoznávanie, skrášľovanie, stretnutia, chvíle pre
seba... Sprievodný program pri príležitosti Dňa matiek prebiehal vo foyer kultúrneho domu.
Akýsi relax, „vypnutie“ pre mamičky pripravila v rámci podujatí venovaných mamičkám Materská
škola Cabanova. Na májové popoludnie prichystala takzvaný Fashion Day. Podujatie nabúralo daždivé
májové počasie, akciu roka, ako ju nazvala riaditeľka Janette Ivanová, to však neprekazilo.
Nechýbalo nič - originálna módna prehliadka, na ktorej sa na „móle“ predviedli mamičky
z jednotlivých tried, česanie profesionálkami zo salónu, fotografovanie od Ľuba Navrátila, varenie
šéfkuchárom Vojtom Artzom, aj hudba a rytmy Gipsy Čáve.
Tradičnejšie programy a posedenie venované mamám, ich pamiatke prebehli v jednotlivých denných
centrách.

Nech je Dúbravka ako kvet
Začalo to inšpiráciou v bratislavskom Novom Meste, pokračovalo skúškou v Dúbravke, až sa stalo
tradíciou. Rozdávanie kvietkov vedením mestskej časti obyvateľom, aby Dúbravka rozkvitla. Tento rok
tomu nebolo inak.
Text: Lucia Marcinátová
Už pol hodinu pred začiatkom rozdávania sa začali trúsiť ľudia, postupne vznikali skupinky, rad, ktorý
rástol... Najskôr pri Dome služieb, potom pri Obchodnom centre Saratov. Niektorí nechceli čakať, no
rad postupoval rýchlo a rýchlo sa aj kvietky míňali. Záujem bol veľký.
Dúbravka tak bude farebnejšia, pestrejšia. Po tom, ako obyvatelia skrášlia svoje okolie či balkóny
letničkami. Druhú májovú sobotu ich pri Dome služieb a Obchodnom centre Saratov rozdávalo
Dúbravčanom vedenie mestskej časti, mestskí a miestni poslanci.
V rozdávaní letničiek pokračuje vedenie mestskej časti už tretí rok. Farebné kvietky spestrujú potom
Dúbravku na rôznych miestach, na balkónoch, v predzáhradkách.
Obyvatelia po vysadení môžu poslať fotografiu mailom na tlacove@dubravka.sk alebo cez stránku
mestskej časti na sociálnej sieti.
Sadenie kvetov nielen skrášľuje okolie a robí ho farebnejším, ale zároveň zapája ľudí do zveľaďovania
svojho domova. Dúbravka sa stáva kvetinová. Nech nám spoločne rozkvitá.

Jaroslav Beliš zaujal v Dúbravke veľkým prírodným dielom

Pastirčák: Lesné tajomstvá odhalené

Keď sa stretne charizmatická Miriam Kaiser, skladateľka, speváčka a huslistka, majster slova Daniel
Pastirčák, slovenský básnik, výtvarník a kazateľ, originálny hudobník Peter Javorský vystupujúci pod
menom Javor Divotvor či slovenský režisér a herec Juraj Nvota v jednom priestore a k tomu všetkému
tvorca záhad v prírode, Jaroslav Beliš umeleckým menom Bello, nemôže ísť o žiadne všedné podujatie.
Na výstave v Dome kultúry Dúbravka sa odhalili lesné tajomstvá.
Cítila som trému, obavy. Vystúpiť a hovoriť pred Danielom Pastirčákom, veď lepšieho rečníka hádam
ani nepoznám. No oslovenie autora, umelca sa neodmieta. Mala som tak tú česť otvoriť výstavu Landu
Artu – Jaroslava Beliša, umeleckým menom Bello.
A nakoniec sa ukázalo, že hovoriť pred Danielom bola výhoda. Tému sme mali totiž rovnakú a po
Pastirčákových slovách by to bolo oveľa náročnejšie. Známy kazateľ, rečník, esejista si pripravil príbeh
o odhalení tajomného tvorcu...
Škvrny na snehu
Obaja sme sa v úvode vrátili na počiatok. K tmavým škvrnám na bielom snehu, ktoré sa počas zimy
objavili v dúbravskom lese a spolu s nimi aj otázky na sociálnej sieti, ako vznikli. Od návštevy Muldera
a Skullyovej cez záhadu Blair Witch po hľadanie rigoróznej práce Andrej Danka...
„Kto to urobil? Mimozemšťania, poľovníci, ktorí sa vraj takto pripravujú na lov bažantov?“ Pýtal sa
na otvorení výstavy Daniel Pastirčák. „Keby detektívi prečesali lesy nad Dúbravkou. Objavili by krík, na
ktorom kvitnú gule z lesného machu, písmenká či tajomné runy z driev a haluzí, tajomné kruhy, kresby
v podloží lesa....Ak by detektívi prišli až na Dražickú, vkradli by sa kovovou bránkou do záhrady. Zistili
by, že páchateľ tu zanechal stopy. Malé babylonské veže, záhadné totemy, nízku kôlničku a podozrivé
inštrumenty. Záhada je odhalená, corpus delicti zhromaždené na jedno miesto.“
Piesok a sochy
A podobne sme na Dražickú prišli aj my. Po tom než v Dúbravke zaujal v zime veľkým lesným dielom,
o ktorom písali Bratislavské noviny a debatovali mnohí na sociálnej sieti, sme tvorcu navštívili a pri
rozhliadnutí sa po jeho tvorivej dielni v starom vagóne, záhrade plnej diel, bolo rozhodnuté.
Výstava Land Artu Jaroslava Beliša v Dúbravke.
O niekoľko mesiacov sa myšlienka stala realitou. Spolu s tvorcom prehliadku Land Artu pripravil Ľubo
Navrátil, správca galérie kultúrneho domu a Dúbravského múzea. A Bello, Jaroslav Beliš, sa nezaprel
niekoľko dní pripravoval v kultúrnom dome aj inštaláciu.
„Čo bolo zosnované v tichosti vyniesla na svetlo božie táto výstava,“ hovoril Daniel Pastirčák. „Autor
čudáctiev preniesol do kultúrneho domu aj kus prostredia, v ktorom zvykne pracovať, pieskové
podložie zo sútoku Dunaja a Moravy a napichal tam drevené sošky, Bello ich nevytvoril, ale ich
pozbieral a zakonzervoval ako reštaurátor.“
Upozorňuje, že Bello pracuje neviditeľne, trpezlivo, pre nikoho, pre nič, vracia sa do samoty lesa,
vracia sa tam, kde jeho duša vznikala. Ukladá lístok vedľa lístku, hoci po celý čas vie, že príde vietor, že
príde dážď, obetuje obraz. Čo v lese vytvoril, zmizne. Ide o nikdy nekončiacu hru...
A nekončí ani tvorba, a to aj napriek „odhaleniu“ tajomného tvorcu. Bello plánuje, kreslí a istotne
nás nechá aj v budúcnosti sa diviť. Veď, ako nám povedal, bojí sa ísť do lesa, aby ho „to neprepadlo“.

My budeme čakať a objavovať lesné tajomstvá…

Centrum rodiny na Bazovského tvoria dobrovoľníci

Dobrovoľníctvo je In, v každom veku
Odobrovoľníctve sa dnes často hovorí, akoby to bol nejaký nový fenomén. Niečo, čo musíme ľuďom
priblížiť a vysvetliť. Ale dobrovoľníctvo ako také predsa u nás vždy existovalo. Teda najmä na vidieku.
Nie, nie, nemám na mysli nevoľníctvo. Skutočne hovorím o dobrovoľníctve.
Text: Lenka Janotková
Keď sa na dedine staval dom, staviteľ nezavolal stavebnú firmu, zavolal dobrovoľníkov z tej istej alebo
vedľajšej dediny. Odmenou za výpomoc býval guláš, koláč, malinovka a možno nejaké to pivko.
Pomocníci-dobrovoľníci okrem toho vedeli, že keď budú stavať oni, tak Jožo, Miňo aj Rudo z horného
konca im na oplátku tiež pomôžu. Lebo Jožo dobre mieša maltu, Miňo je odborník na vodováhu a Rudo
je ten najlepší stavebný dozor v okrese.
A čo taká oberačka? Keď rodina na zber nestačila, do vinice prišli pomôcť Prívarkovi, čo poniže
kostola bývajú. A takto šikovne si pri poľnohospodárskych aj iných prácach celá dedina navzájom
vypomohla. Na dedine sa totiž všetci navzájom poznajú a vedia, kto vie s čím pomôcť. Lenže čo my,
v meste? Veď niekedy ani nevieme, kto vo vedľajšom byte býva, o vedľajšom vchode nehovoriac.
A keď potrebujeme vymaľovať byt či položiť plávajúcu podlahu, zistíme že Joža, Miňa a Ruda na
sídlisku niet. Niet dosť takých, ktorí ochotne pomôžu a nič viac ako kus domáceho koláča nebudú
žiadať. Ak ste takých dobrovoľníkov predsa len našli, tak viete, že ste získali viac než len vymaľovaný
byt. Drobnou výpomocou obe strany prispeli k zveľadeniu susedských vzťahov a nevedomky aj
k budovaniu fungujúcej komunity.
Multifunkčný komunitný priestor
O tom, ako budovať komunitu, v Centre rodiny na Bazovského už čo-to vieme. Napríklad to, že všetko
stojí a padá práve na dobrovoľníkoch. Keby nebolo dobrovoľných stavbárov, omietkárov, búračov,
brúsičov, montérov, plánovačov či kuchárov, doteraz by sme fungovali v nevyhovujúcich
a zanedbaných priestoroch. Našťastie sme ale už v začiatkoch natrafili na mnoho ľudí, ktorí mali dobrú
vôľu pomôcť a spoločne s nami vytvorili a naďalej tvoria multifunkčný komunitný priestor.
Často
šlo
o firemných
dobrovoľníkov.
Teda
zamestnancov
uvedomelých
firiem, ktoré chápu pridanú hodnotu dobrovoľníctva pre svojich zamestnancov. Tou pridanou hodnotou
je dobrý pocit, ktorí po nezištnom poskytnutí pomoci získajú. Vzťahom na pracovisku totiž takmer vždy
prospeje, keď sa kolegovia navzájom „zažijú“ aj inde ako v prostredí kancelárie a inak ako spoza
obrazovky počítača. Firma nemusí byť veľká ani nadnárodná na to, aby si jej zamestnanci mohli
v Centre rodiny zorganizovať dobrovoľnícky teambuilding.
Bežná súčasť života
Na dobrovoľníctve je okrem jeho všeobecnej prospešnosti pre spoločnosť výborné aj to, že sa doň
môžu zapojiť naozaj všetci. Teda takmer všetci. Žiaci základných či stredných škôl určite. Centrum

rodiny preto začalo spolupracovať s niektorými dúbravskými základnými školami na príprave tzv.
komunitných hodín.
Ich cieľom bude deti prirodzene viesť k tomu, aby dobrovoľníctvo vnímali ako bežnú súčasť života.
Žiaci druhého stupňa už dokážu bez problémov vnímať hlbší význam nezištnej pomoci, a my im v centre
umožníme si praktickú komunitnú prácu naozaj vyskúšať. Deti si takúto skúsenosť zvnútornia
a v dospelosti budú svoju účasť na dobrovoľníckych aktivitách vnímať ako samozrejmosť.
Dobrovoľníctvo tvorí priateľstvá
Ja v Centre rodiny dobrovoľníčim raz za mesiac, pri pravidelných stretnutiach miestneho čitateľského
klubu. Tieto stretnutia mi za takmer rok svojej existencie dali veľa. Pravidelnú dávku pozitívnej energie
a smiechu, nekonečné množstvo podnetov na zamyslenie, a najmä – nových kamarátov.
Nie jedného alebo dvoch, ale hneď dvanástich. No povedzte, nestojí to dobrovoľníctvo zato?
Koľkokrát sa môžeme v dospelosti pochváliť tým, že sme v priebehu jedného roka získali až dvanásť
nových kamarátov? A najlepšie na tom je azda to, že ani zďaleka nie sme všetci rovesníci. Od Terezky
sa
dozvedám,
ako
svet
vidia
mladí
na
prahu
dospelosti,
od
Vierky a Marty aké to je vychovávať tínedžerov a od Táne zase to, že starších ľudí ani zďaleka nedefinuje
iba ich vyšší vek.
Práve naopak, seniori sú predsa rovnako (ak nie ešte viac) komplexné a mnohovrstvové osobnosti
ako mladšie ročníky. Aj preto by sme do aktivít v Centre rodiny radi zaangažovali čo najviac ochotných
seniorov. Aby nám ako dobrovoľníci pomohli, podelili sa o to, čo my ešte nevieme, o to, čo sme ešte
nezažili alebo nepochopili.
Chceme, aby seniori vedeli, že nás naozaj zaujímajú, že sme zvedaví na ich minulosť, ale rovnako aj
na ich prítomnosť. A seniori, aj vy buďte zvedaví na vašich mladších spoluobčanov. Na to, čím a ako
žijú a nebojte sa pomoc ponúknuť, ani o ňu požiadať. Tešíme sa na vaše zapojenie do všetkých
medzigeneračných aktivít.

Vynáška:
Centrum rodiny
Kontakt: Centrum rodiny, Bazovského 6
info@centrumrodiny.sk, 0940 333 894
7. – 8. jún - Naše mesto: Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva – zapája sa aj Centrum rodiny
a Dúbravka vo viacerých lokalitách

Mestskú časť reprezentovali na olympiáde dve družstvá seniorov

Dúbravskí seniori opäť najlepší

Seniori z celého bratislavského kraja, ale aj zo spriateleného maďarského regiónu sa stretli v sobotu
18. mája v Dome sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku ROSA na Patrónke. Dôvodom bol už
ôsmy ročník obľúbenej Župnej olympiády seniorov. V súťaži tak ako pred dvoma rokmi (vlani sa
z technických dôvodov podujatie neuskutočnilo) dominovali seniori z Dúbravky a získali opäť na rok
skoro metrový Putovný pohár predsedu BSK.
Rýchlosť, presnosť, obratnosť a múdrosť boli hlavné kritériá úspechu na župnej olympiáde. O celkové
prvenstvo bojovalo 13 družstiev. Dúbravku reprezentovali až dve. Okrem víťazného súťažili aj seniori
z Domova pri kríži.
Každé družstvo muselo priniesť aj štartovné v podobe vlastnoručne upečeného koláča. Seniori si
mohli počas prestávky medzi jednotlivými disciplínami dať zmerať glykémiu, namasírovať šiju či vyčistiť
okuliare. Aj tento rok na seniorov čakalo sedem športových a zábavných disciplín. Počas slávnostného
vyhodnotenia najprv vyhlásili tri najlepšie družstvá v jednotlivých disciplínach.
Víťazní seniori z Dúbravky boli najlepší v štafetovej chôdzi, v hlavolame a v štafetovej chôdzi
s loptičkou na lyžici. Druhé miesta obsadili vo florbalovej streľbe na bránku a v znalosti prvej pomoci.
Ďaleko od medailového stupienka neboli ani v hode šípkami na cieľ a nedarilo sa im len v hode
loptičkou na cieľ. Tieto čiastkové úspechy priniesli podľa očakávania do Dúbravky opäť Putovný pohár
predsedu BSK za celkové prvenstvo.
O úspech sa pričinili títo seniori z denných centier jedna a štyri: Mária Kusalíková, Zlatica Smolková,
Terézia Vizínová, František Brunovský, Jozef Petrovský a František Švába. Priemerný vek tejto šestice
je niečo cez 71 rokov. Vedúcou družstva na podujatí bola Zuzana Marková, manažérkou Vlasta
Babitzová. Našich súťažiacich prišli pozdraviť a povzbudiť starosta Martin Zaťovič s manželkou
a mestskou poslankyňou Zdenkou a miestny a župný poslanec Juraj Štekláč.
(pej)
Foto: BSK

Ako sa darilo volejbalistkám na majstrovstvách slovenska

Juniorky z Bilíkovej obhájili striebro
Volejbal
Tradične každý rok sú v máji na programe záverečné finálové turnaje v mládežníckych volejbalových
súťažiach dievčat. Do finále majstrovstiev Slovenska sa tentoraz prebojovali žiačky, kadetky i juniorky
ŠŠK Bilíkova Gymnázium. Juniorky obsadili druhé miesto, ktoré po roku obhájili. Menej sa darilo
žiačkam, keď skončili na šiestom mieste. Kadetky odohrali svoj šampionát po našej uzávierke.
Juniorky
Do finále, ktoré sa hralo v Leviciach, postúpilo z dvoch základných skupín osem družstiev. Skupinu
západ suverénne vyhrali dievčatá z Bilíkovej. Aj na záverečnom turnaji si počínali veľmi dobre, keď v Bskupine vyhrali všetky tri stretnutia a stratili iba dva sety. Nie však v semifinále so Stropkovom, ktoré
zvládli suverénne 3:0 a postúpili do finále, kde ich čakala bratislavská Slávia UK, obhajkyňa
minuloročného titulu. V dlhodobej súťaži vysokoškoláčky obsadili až piate miesto a postup do bojov

o titul si museli najprv vybojovať v kvalifikácii. Do Levíc pricestovali s viacerými extraligovými hráčkami,
z ktorých niektoré nastupovali v základnej zostave Slávie UK a pričinili sa tak aj o titul senioriek.
Dokonca smečiarka K. Fričová dostala pozvánku do seniorskej reprezentácie. Nakoniec Bilíkova
skončila druhá, rovnako ako pred rokom. Neprekvapuje, že štyri hráčky z tímu majsteriek boli
vyhlásené za najlepšie na jednotlivých postoch. Aj preto je strieborná priečka dievčat z Dúbravky
úspechom.
● Výsledky – B-skupina: ŠŠK Bilíkova Gymnázium Bratislava – VM Senica 3:1, – KV MŠK OKTAN
Kežmarok 3:0, – ŠKM Lipt. Hrádok 3:1. Semifinále: ŠŠK Bilíkova Gymnázium Bratislava – MVK Stropkov
3:0. Finále: Slávia UK Dráčik Bratislava – ŠŠK Bilíkova Gymnázium Bratislava 3:0. Konečné poradie: 1.
Slávia UK Dráčik Bratislava, 2. ŠŠK Bilíkova Gymnázium Bratislava, 3. MVK Stropkov,... 8. Palas VK
Levice. Najlepšou smečiarkou turnaja sa stala Tereza Hrušecká (ŠŠK Bilíkova Gymnázium Bratislava).

Káder ŠŠK BILíKOVA Gymnázium
L. Beneková, N. Boledovičová, P. Čilijaková, E. Erteltová, Tamara Hrušecká, Tereza Hrušecká, S.
Jelínková, D. Kačerjaková, D. Kolláthová, V. Kováčová, E. Kurillová, K. Laučíková, L. Marušinová, T.
Masaryková, A. Obušeková, L. Pavelková, K. Skuráková, E. Smiešková, V. Šeďová, N. Šeďovičová, E.
Štermenská, M. Vajdová a N. Žilinská. Trénermi družstva boli Eva Koseková a Jaroslav Hančík, ich
asistentom Peter Adamec.
Žiačky bilíkova
Najmladší výber z Bilíkovej sa na šampionáte predstavil po ročnej prestávke. V skupine po prehre
s Dráčikom neuspel po dramatickom závere ani so Stropkovom. Preto bojoval len o celkové piate
miesto. Ich súperom bola domáca Žilina a o piatej priečke rozhodol až záverečné piaty set, ktoré lepšie
zvládli domáce volejbalistky.
● Výsledky – B-skupina: ŠŠK Bilíkova Gymnázium Bratislava – Slávia UK Dráčik Bratislava 1:3, – MVK
Stropkov 2:3, – VK Spišská Nová Ves 3:1. O 5. miesto: ŠŠK Bilíkova Gymnázium Bratislava – VA Žilina
2:3. Konečné poradie: 1. Slávia UK Dráčik Bratislava, 2. MVK Stropkov, 3. MVK Snina,... 6. ŠŠK Bilíkova
Gymnázium, 8. Schaeffler Skalica. Za najlepšiu hráčku ŠŠK Bilíkova Gymnázium bola vyhlásená Ema
Štermenská.

Jozef Petrovský

Bowling liga seniorov pokračuje

Trojka prekvapila všetkých
Bowling
Tretie tohtoročné kolo Dúbravskej bowlingovej ligy seniorov prinieslo prekvapujúce výsledky. Denné
centrum 1., ktoré bolo suverénom v prvom ročníku a s náskokom viedlo po dvoch tohtoročných kolách,
sa tentoraz umiestnilo s malou stratou až na treťom mieste. Na druhej priečke ako vždy skončilo Denné
centrum 4, ale obe družstvá nečakane predbehlo Denné centrum 3, Oporami tohto družstva boli
manželia Elena a Jozef Barboríkovci.

● VÝSLEDKY – 3. kolo, družstvá: 1. DC/3 457 bodov, 2. DC/4 452, 3. DC/1 450, 4. DC/2 353. Jednotlivci
– muži: 1. J. Petrovský (DC/1) 125, 2. J. Bereš (DC/4) 114, 3. J. Barborík (DC/3) 104, 4. B. Búrik (DC/2)
103, 5. P. Bellay (DC/1) 98. Ženy: 1. J. Barboríková (DC/3) 109, 2. M. Hargašová (DC/2) 102, 3. A.
Dosoudilová (DC/1) 95, 4. M. Ivančová (DC/4) 94, 5. Z. Smolková (DC/4) 88.
● Poradie po troch kolách – družstvá: 1. DC/1 1499 bodov, 2. DC/4 1382, 3. DC/3 1207, 4. DC/2 990.
Jednotlivci – muži: 1. P. Bellay 400 2. J. Petrovský 345, 3. Ľ. Pokojný 339, 4. F. Žilinský (DC/3) 272, 5. L.
Škoviera 249. Ženy: 1. M. Ivančová 270, 2. A. Dosoudilová 269, 3. E. Barboríková 262, 4. Z. Smolková
257, 5. Š. Bajteková (DC/1) 182. (efý)

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Futbal
● DRUHÁ LIGA ŽIEN, A-skupina – 15. kolo: FK Dúbravka – ŠK Svätý Jur 7:0 (4:0), góly Dúbravky:
Kozlová 4, Haydary, Kastlová a Masárová. 16. kolo: KFC Komárno – FK Dúbravka 2:3 (0:2), Masárová 2
a Horváthová. 17. kolo: FK Dúbravka – FC Petržalka 9:0 (4:0), Kozlová a Haydary po 2, Kastlová,
Pavlíková, Masárová, Horváthová a Balážová (vlastný). 18. kolo: OFK Dunajská Lužná – FK Dúbravka 0:4
(0:2), Haydary 2, Horváthová a Masárová. Priebežné poradie: 1. FK Dúbravka 51, 2. Nové Zámky 48, 3.
FK Čaka 33,... 8. ŠK Svätý Jur 5.
● PIATA LIGA MUŽOV – 19. kolo: FK Dúbravka – ŠK Hamuliakovo 3:0 (2:0), Klinko, Rybecký a R. Sýkora.
20. kolo: ŠK Igram – FK Dúbravka 3:0 (1:0). 21. kolo: FK Dúbravka – TJ Jarovce 3:1 (2:1), Tichý 2 a R.
Sýkora. 22. kolo: FK ŠK Danubia Hrubý Šúr – FK Dúbravka 1:6 (0:3), A. Gašparovič, Tichý, R. Sýkora,
Hanúsek, Rybecký a Koczka (vl.). Priebežné poradie: 1. Nová Dedinka 49, 2. FK Dúbravka 49, 3. FK ŠK
Danubia Hrubý Šúr 45,... 14. Chorvátsky Grob 18.
● TRETIA LIGA BFZ, A-skupina, mladší dorast (U17) – 18. kolo: SDM Domino B – FK Dúbravka 8:1.
Konečné poradie v základnej skupine: 1. FC Petržalka 36,... 7. FK Dúbravka 13, 9. Jarovce 7. Skupina
o umiestnenie – 1. kolo: TJ Jarovce – FK Dúbravka 2:2. 2. kolo: FK Dúbravka – FC Ružinov 3:3. 3. kolo:
ŠK Svätý Jur – FK Dúbravka 3:1. Priebežné poradie: 1. ŠK Svätý Jur 9,... 4. FK Dúbravka 2, 9. FC Ružinov
1.
● DRUHÁ LIGA BFZ, starší žiaci (U15) – 14. kolo: FKP Dúbravka – PFA ŠTK Šamorín 1:3. 18. kolo: MŠK
Senec – FKP Dúbravka 13:0. 19. kolo: FKP Dúbravka – Pezinok-Cajla 6:1. 21. kolo: FKP Dúbravka – MFK
Rusovce 4:0. 20. kolo: PSČ Pezinok – FKP Dúbravka 4:0. 22. kolo: ŠK Svätý Jur – FKP Dúbravka 3:2.
Priebežné poradie: 1. PFA ŠTK Šamorín 60,... 12. FKP Dúbravka 13, 13. CFK Pezinok-Cajla 6.
● DRUHÁ LIGA BFZ, mladší žiaci (U13) – 14. kolo: FKP Dúbravka – PFA ŠTK Šamorín 1:3. 18. kolo: MŠK
Senec – FKP Dúbravka 2:3. 19. kolo: FKP Dúbravka – Pezinok-Cajla 1:2. 20. kolo: PSČ Pezinok – FKP
Dúbravka 12:0. 21. kolo: FKP Dúbravka – MFK Rusovce 1:0. 22. kolo: ŠK Svätý Jur – FKP Dúbravka 4:0.
Priebežné poradie: 1. NMŠK Bratislava 52,... 12. FKP Dúbravka 10, 13. Šenkvice 3
● STARŠÍ ŽIACI (U15), OblFZ Bratislava – mesto, skupina o umiestnenie, 1. kolo: OFK Dunajská Lužná
– FK Dúbravka 8:1. 2. kolo: FK Dúbravka – FK Most pri Bratislave 5:1. 3. kolo: FK Lamač – FK Dúbravka
1:4. 4. kolo: FK Dúbravka – ŠK Kaplná 17:0. Priebežné poradie: 1.FK Most pri Bratislave 24,... 5. FK
Dúbravka 12, 8. ŠK Kaplná 0.

● MLADŠÍ ŽIACI (U13), OblFZ Bratislava – mesto, B-skupina, 21. kolo: FK Dúbravka – ŠK Nová Dedinka
6:8. 22. kolo: MŠK Iskra Petržalka – FK Dúbravka 7:2. 28. kolo: SDM Domino B – FK Dúbravka 4:6. 23.
kolo: FK Dúbravka – FK ŠK Danubia Hrubý Šúr 6:2. 29. kolo: FK Dúbravka – FK Scorpions 1:4. 24. kolo:
FK Dúbravka – voľný žreb. 30. kolo: FK Vajnory – FK Dúbravka 7:4. Priebežné poradie: 1. MŠK Senec B
66,... 11. FK Dúbravka 16, 14. Inter Bratislava D 3.
● PRÍPRAVKA (U11) A/1 – 13. kolo: MŠK Iskra Petržalka – FKP Dúbravka 3:9. 20. kolo: MŠK Iskra
Petržalka 4:5. 14. kolo: FKP Dúbravka – FK Vajnory 15:5. 15. kolo: FKP Dúbravka – ŠK Vrakuňa 2:7. 21.
kolo: FK Vajnory – FKP Dúbravka 2:5. Priebežné poradie: 1. FK Rača 43,...5. FKP Dúbravka 23, 8. FK
Vajnory 6.
● PRÍPRAVKA (U10) B/1 – 13. kolo: MŠK Iskra Petržalka – FKP Dúbravka 1:4. 20. kolo: FKP Dúbravka
– MŠK Iskra Petržalka 13:0. 14. kolo: FKP Dúbravka – FK Vajnory 14:0. 15. kolo: FKP Dúbravka – voľný
žreb. 21. kolo: FK Vajnory – FKP Dúbravka 0:19. Priebežné poradie: 1. FK Rača 36, 2. FKP Dúbravka 36,
8. FK Vajnory 1.
● PRÍPRAVKA (U9) C – 13. kolo: MŠK Iskra Petržalka – FKP Dúbravka 3:1. 14. kolo: FKP Dúbravka – FK
Vajnory 1:4. 15. kolo: FKP Dúbravka – ŠK Vrakuňa 5:4. 21. kolo: FK Vajnory – FKP Dúbravka 3:1.
Priebežné poradie: 1. NMŠK 45,... 4. FKP Dúbravka 21, 8. MŠK Iskra Petržalka 3.
● PRÍPRAVKA (U11) A/2 – 13. kolo: FKP Dúbravka – NMŠK Bratislava B 3:4. 14. kolo: FKP Dúbravka –
FC Stupava 8:3. 15. kolo: FKM Stupava – FKP Dúbravka 1:3. 21. kolo: FC Stupava – FK Dúbravka 15:2.
Priebežné poradie: 1. MFK Záhorská Bystrica 30... 5. FK Dúbravka 17, 7. NMŠK B 8.
● PRÍPRAVKA (U10) B/2 – 13. kolo: FKP Dúbravka – NMŠK Bratislava 3:7. 14. kolo: FKP Dúbravka – FC
Stupava 11:3. 20. kolo: NMŠK B – FK Dúbravka 4:2. 15. kolo: FKM Stupava – FKP Dúbravka 11:3. 21.
kolo: FC Stupava – FK Dúbravka 15:1. Priebežné poradie: 1. MŠK Senec 33,... 6. FK Dúbravka 12, 7. FC
Stupava 3.
Bedminton
● 2. LIGA, skupina Západ – 2. kolo: BKR Púchov – Dúbravský bedmintonový klub (DBK) 3:5, DBK – AC
UNIZA Žilina 7:1. Priebežné poradie: 1. DBK 10, 2. BKR Púchov 8, 3. BK MI Trenčín 8,... 8. Lokomotíva B.
Bystrica 1.
● 4. LIGA, skupina Bratislava 3. kolo: DBK C – Filozof E 4:4, DBK C – RSL Bratislava 4:4. Priebežné
poradie: 1. Jakarta Bratislava 13,... 8. DBK C 2.
Futsal
● 2. SLOVENSKÁ LIGA MUŽOV, región Bratislava, nadstavba – skupina o záchranu, 7.kolo: Katenačo
Dúbravka – Predators 4:14. Konečné poradie: 1. Čekan Makenroff 32,... 8. Katenačo Dúbravka 7. (jop)

HOBA menovala nových trénerov
Hokejová sezóna 2018/2019 sa ešte len nedávno skončila, ale v klube HOBA Bratislava už teraz myslia
na ďalšiu. Podľa športového riaditeľa Branislava Semančíka v klube zhodnotili aj prácu a úspešnosť
trénerov a vybrali kormidelníkov jednotlivých družstiev na sezónu 2019/2020. Budú ich mať pod
palcom:

Juniori: Ivan Černý, asistenta určia neskôr, dorast: Milan Gálik a Vladimír Soóky, kadeti: Milan
Klement a Miroslav Huntata, starší žiaci: Filip Tallo a Richard Mašlanka, mladší žiaci: Martin Tekáč,
Ivan Schwarz a Peter Briestenský (tréner brankárov), prípravka (3-4): Ľubomír Líška, Jozef Fabián,
Marek Marušiak a Ján Dragún, predprípravka (0-1-2): Ľubomír Líška, Ján Dragúň, Marek Marušiak,
Vlastimil Cvengroš, Miroslav Turan a Ondrej Kubo. Šéftrénerom zostáva Milan Klement a trénerom
brankárov Michal Zemančík. (pej)

