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DÚBRAVSKÉ HODY

Brány škôl opäť otvorené
Ešte poriadne neutíchla detská radosť resp.
sklamanie či smútok z dosiahnutých výsledkov
v školskom roku 2012 – 2013 a až sú opäť otvorené brány našich škôl. Prežívanie septembrových školských okamihov rodičmi a deťmi je
rôzne. Prváčikovia plní zvedavosti a očakávania
krásnych chvíľ, ba možno aj neutíchajúcej túžby
po tom, aby sa už konečne naučili čítať, písať
a získali nových kamarátov. Rodičia to prežívajú
omnoho intenzívnejšie. Kladú si otázky: Budú
ich deti v dobrých pedagogických rukách? Je to
kvalitná a úspešná ZŠ? A čo stravovanie – je takisto kvalitné? A čo voľnočasové aktivity...
Určite tieto otázky sú namieste. Po enormnom horúcom a slnečnom lete verím, že deti sa v táboroch
alebo v kruhu svojich rodičov dostatočne vyšantili
a nabrali dostatok síl. Možno si ani neuvedomujú
na prahu školského roku, čo ich čaká, aké kvantum
povinnosti a učiva. V tomto prípade s hrdosťou
môžem povedať: Ak prekvapenie, tak len pozitívne. V našej mestskej časti sme neprijali žiadne
opatrenia smerujúce k rušeniu ani zlučovaniu ZŠ,
MŠ, tak ako je to v mnohých obciach Slovenska.
Hľadali sme také riešenia, ktoré budú prospešné
všetkým zainteresovaným deťom, rodičom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom
škôl. Rovnako orgánom samosprávy. Naše prijaté
opatrenia a výsledky sú jednoznačne pozitívne.
Uvediem konkrétnosti. Základná škola Nejedlého
je pripravená na rekonštrukciu kotolne. Navyše

pribudla štvortriedna materská škola. Určite sa jej
tým zlepšia ekonomické možnosti. ZŠ Sokolíkova
bude mať zrekonštruovaný športový areál, čím
vytvoríme nové a lepšie podmienky pre šport.
Zmena nastala v zabezpečovaní stravy pre žiakov
ZŠ Sokolíkova v podobe dovybavenia kuchyne
a v novom dodávateľovi stravy. Na všetkých školách sa robili práce potrebné na ich lepší chod.
Môžem s plnou vážnosťou povedať, že našim školám sme venovali veľa času, práce aj finančných
prostriedkov. Rovnako som hrdý na kvalitu a odbornú erudovanosť našich učiteľov, ale aj na obetavosť nepedagogických zamestnancov. Moje
tvrdenie sa opiera o výsledky kontrol, vykonaných
kompetentnými orgánmi. Máme skvelé nielen základné, ale i materské školy.
Vážení rodičia, milí žiaci, zamestnanci na úseku
školstva, aj v tomto školskom roku Vám želám
všetko dobré. Hlavne zdravie, pevné nervy, dobrú spoluprácu, prívetivosť, nadhľad a rozvážnosť
v konaní. Rodičom prajem len radosť zo svojich
detí – žiakov, so želaním, aby sa čo najväčší počet
zaradil medzi nadané resp. talentované deti. Učiteľom prajem skvelých žiakov a žiakom skvelých
učiteľov. Verím, že pri ďalšej dobrej spolupráci medzi školou, rodičmi a samosprávou budeme aj koncom školského roku 2013/2014 rovnako bilancovať
výsledky našej práce. Urobme všetko pre to.
Ing. Ján Sandtner
starosta MČ Bratislava - Dúbravka

Z obsahu čísla:
Do lavíc dúbravských ZŠ zasadne 1900 žiakov – str. 6
V redakčnom kresle: JUDr. Milan Stehlík – str. 12 – 13
Povinné čipovanie psov a mačiek – str. 14

st r. 12–13

September sa v Dúbravke nesie
v znamení hodov pri príležitosti
patrónov miestneho kostola Kozmu a Damiána. Mestská časť ich
pripravuje roky, Dúbravčania ich
obľubujú, často k nám zavítajú
obyvatelia bližších i vzdialenejších
mestských častí, príbuzní z rôznych regiónov Slovenska. Organizátori robia všetko pre to, aby pripraveným programom za pomoci
sponzorov potešili všetky vekové
kategórie hodovníkov.
Oslavy Dúbravských hodov a kultúrny program sa začnú 21. septembra o 14.00 hodine. Budú mať
dve centrá: námestie pred Miestnym úradom na Žatevnej ulici
a Dom kultúry, kde Vás potešia vystúpenia detských folklórnych súborov a na počúvanie Vám budú
znieť tóny mexickej a reprodukovanej hudby.
Slávnostný hodový sprievod pôjde od Lidla na Žatevnú ulicu, kde
hostí čaká strihanie strapca, vystúpenie miestneho speváckeho
súboru Dúbravanka, veľa muziky
a tanca rôzneho žánru a hodová
diskotéka.
Hody majú aj duchovný rozmer,
preto nedeľa sa začne slávnostnou svätou omšou v kostole Kozmu a Damiána. Na popoludnie je
pre návštevníkov hodov pripravený hudobný program na Žatevnej
ulici a športové podujatie v Parku
na Pekníkovej ulici.
Dúbravčania, hody sú aj stretnutia
s priateľmi, susedmi či príbuznými, kde je dobrý program, veselá
nálada a k tomu chutné dobroty:
slané i sladké, k tomu pohár vínka,
burčiaka, piva či minerálky a kofoly. Nemalo by chýbať žičlivé počasie, aby sme si sviatočnú atmosféru hodov plne užili. Na takéto
Dúbravské hody 2013, Vás milí
Dúbravčania, srdečne pozývam.
PhDr. Matilda Križanová
zástupkyňa starostu
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Závery 22. zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Nová kapitola stravovania v ZŠ Sokolíkova
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava - Dúbravka prerokovalo 30. júla
v KC Fontána na 22. zasadnutí tieto body
programu:
1. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Sokolíkova č. 2, k.ú.
Dúbravka, víťaznému uchádzačovi
v rokovacom konaní, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
2. Návrh na nájom nebytového priestoru
v bytovom dome Homolova č. 4, k.ú.
Dúbravka, spoločnosti RST GLOB s. r. o.,
ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Poslanci uznesením MZ č. 293/2013
schválili nájom nebytových priestorov –
kuchyne so zázemím, vrátane jej vybavenia
a zariadenia, s celkovou výmerou 360,96 m2
nachádzajúcich sa v ZŠ Sokolíkova č. 2 pre
víťazného uchádzača ako prípad hodný osobitného zreteľa s podmienkami:
– doba nájmu na dobu neurčitú,
– nájomné 8,30 eur/m2 ročne,
– úhrada nákladov na služby a energie
na základe samostatnej zmluvy uzavretej
so ZŠ Sokolíkova 2

Architektonické inšpirácie
NOVÉ IDEOVÉ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY NA RIEŠENIE DÚBRAVKY
bolo vidieť 8. júla vo výstavných priestoroch Domu kultúry Dúbravka. Na vernisáži pod
kuratelou Ing. arch. Oľgy Melcerovej, PhD. a Ing. arch. Zuzany Aufrichtovej sa zúčastnili zástupcovia mestskej časti Bratislava – Dúbravka, poslanci MČ, obyvatelia Dúbravky
a študenti. Fakultu architektúry STU reprezentovali pedagógovia, pod ktorých gesciou vystavené práce vznikali. Akciu podporila účasťou aj dekanka Fakulty architektúry Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Výstava predstavila
viac ako 20 samostatných urbanisticko-architektonických návrhov rozdelených do
troch častí:
– predstavenie návrhov na vytvorenie
námestia
okolo
miestneho úradu –
nového verejného
priestoru ako administratívno-správneho centra Dúbravky,

Z prítomných 25 poslancov 20 hlasovalo
za, traja boli proti a dvaja sa zdržali hlasovania.
Poslanci uznesením MZ č. 294/2013 schválili 25 hlasmi nájom nebytových priestorov s celkovou výmerou 32,64 m2 na Homolovej ul. č. 4 pre spoločnosť RST GLOB s.r.o.
na dobu neurčitú pre účel vybudovania
a užívania recepcie k priestorom relaxačného centra za nájomné 34,– eur/m2 ročne
s podmienkou, že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia.
(red.)

Poslanecké dni
(každý pondelok 16.00 – 17.00 h
MÚ, Žatevná 4, malá zasadačka)
2. 9. Andrej Guzy
Ing. Peter Hanulík
9. 9. Ľubomír Havránek
Jozef Havrilla
16. 9. Ing. Boris Hradecký
Ing. Juraj Káčer
23. 9. Ing. Peter Klepoch
PhDr. Matilda Križanová
30. 9. Ing. Lilia Lohnická
JUDr. Dušan Mikuláš

Bezplatné služby
Od 2. septembra MČ Bratislava-Dúbravka
bezplatne poskytuje služby v týchto oblastiach obyvateľom Dúbravky:
Reprezentanti Fakulty architektúry STU na otvorení výstavy –zľava:
dekanka Ľ. Vitková, Z. Aufrichtová, prof. B. Kováč, O. Melcerová, K. Boháčová.
– urbanistické riešenie vybraných lokalít v rámci
celého územia Dúbravky
pod heslom Nech (O)ŽIJE
sídlisko,
– architektonické riešenia
verejného priestoru okolia
OC Saratov – dobudovanie
malej tržnice.
Veríme, že úspešná a produktívna spolupráca dúbravskej samosprávy a Fakulty architektúry STU
bude pokračovať aj v budúcnosti a budúci architekti poskytnú ďalšie inšpirácie pre rozvoj mestskej
časti.

Jeden zo študentských návrhov riešiaci priestor pred MÚ na Žatevnej.

(au)
Foto: Michal Kriško

– záručná doba a reklamácia,
– neférové zmluvy,
– spotrebiteľský úver,
– bankové služby,
– nákup cez internet,
– zmluva o zájazde + letecká doprava.
Svoje podnety posielajte na mail:
hofmannova@dubravka.sk,
alebo telefonicky: 6920 2533.

Oznamy
Miestny odbor Matice slovenskej
v Dúbravke pozýva členov v utorok
17. septembra o 16.30 h na členskú
schôdzu v KC Fontána na Ožvoldíkovej ulici.
Kvapka krvi – darovanie krvi občanmi
Dúbravky v spolupráci s Červeným
krížom pod záštitou starostu Dúbravky 27. septembra od 8.00 do 11.00 h
v KC Fontána na Ožvoldíkovej ulici.
Pozdrav jubilantom – 30. septembra
o 15.00 h v Dome kultúry Dúbravka.
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Premeny Dúbravky v toku času
Čas nenávratne plynie ako voda v Dunaji.
Minulosť zostáva v spomienkach, matrikách, kronikách, rôznych písomnostiach.
Ale aj na fotografii. Ako vyzerala stará
Dúbravka? Na tú predvojnovú si už spomenú iba poslední mohykáni. Na vojnovú
a povojnovú zopár desiatok pamätníkov.
A na „predsídliskovú“ málokto z takmer
35 000 prisťahovalcov a ich potomkov.
Redakcia Dúbravského spravodajcu sa rozhodla zorganizovať súťaž o najstaršie fotografie Dúbravky s cieľom priblížiť všetkým
Dúbravčanom jej historické podoby a premeny. Najstaršie, najcennejšie a najoriginálnejšie fotografie rôznych žánrov vyhodnotí
porota zložená zo zástupcu redakcie, člena
Mediálnej komisie a renomovaného fotografa. Prémiovaná súťaž bude prebiehať
v troch kategóriách po celý rok 2013 a s jej
výsledkami oboznámime súťažiacich a čitateľov Dúbravského spravodajcu v januárovom vydaní 2014. V prvých siedmich vydaniach roku 2013 sme uverejnili predvojnové
fotografie a zopár po oslobodení. V tomto
a v októbrovom vydaní uverejníme fotografie z obdobia 1946 – 1970 a v závere
roka z obdobia 1971 – 2013. Nepoškodené
fotografie s presným alebo orientačným dátumom a krátkym popisným textom prineste do redakcie, posielajte na adresu redakcie
resp. vhoďte do schránky na MÚ, Žatevná 2.
Kategórie:
1/ staré fotografie
Dúbravky do roku 1945
2/ Dúbravka v období 1946 – 1970
3/ Dúbravka v období 1971 – 2013
Prémie:
1. cena
= 100 €
2. cena
=
60 €
3. cena
=
40 €
4. – 5. cena
=
20 €

Kto dnes uverí, že Dúbravka bola povestná aj bohatými vinohradmi? Striekanie vinohradov z r. 1962.

Žatva bola ťažká, ale vďační roľníci ju zvládali s úsmevom (povojnové roky).

Fotografie z archívu Marty Pavlakovičovej (2),
Kataríny Jakubčíkovej (2) a Ing. Pavla Kastela (2)

Od päťdesiatych rokov pomáhali družstevníkom aj žiaci základných škôl. Na fotografii z r. 1961
žiaci čistia cibuľu na Veľkej lúke.

Športové súťaže boli populárne v Dúbravke
v pred i povojnovom období.

Zábery sú z cyklistických pretekov, ktoré
v r. 1961 – 63 mali štart a cieľ na Jadranskej ulici.

Družstevníčka Katka Jakubčíková.
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Miestny úrad musí fungovať aj v lete bez ohľadu na počasie

Úradné aktivity: školy, cesty, čistota
Po horúcom lete žiaci nastúpili do škôl,
dospelí po dovolenkách na pracoviská.
Ako sa vraví, pulzujúci život nezastavíš.
Je dobré, že v tomto smere vnímame rôznorodosť činností a zmeny v náladách občanov. V niektorých prípadoch sa stretávame s enormným úsilím niečo vylepšiť,
dokončiť, urobiť. Miestny úrad Mestskej
časti Bratislava-Dúbravka patrí medzi tie
úrady, ktoré musia pracovať bez ohľadu
na ročné obdobie, letné prázdniny. To,
či sa pracovalo, alebo odpočívalo počas
letných mesiacov na Miestnom úrade MČ
Bratislava-Dúbravka, sme sa pozhovárali
so starostom Ing. Jánom Sandtnerom.

Ešte 20. augusta sa intenzívne pracovalo na rekonštrukcii traktu ZŠ Nejedlého, ktorý bude
slúžiť 4 triedam MŠ.

Pán starosta, ako ste dovolenkovali?
- Tak ako vždy počas 7 rokov. Nebol som v zahraničí a nerekreoval som sa ani na Slovensku. Sporadicky som čerpal 1–2 dni za účelom
vybavovania a riešenia bežných rodinných
problémov. Počas mesiacov júl, august som
sa zdržiaval na pracovisku a pracoval.
Pracovná náplň na úrade bola zrejme znížená z dôvodu nekompletnosti pracovníkov (dovolenky), letných prázdnin, vysokých denných teplôt, ktoré zapríčinili, že
sa napr. nemusela kosiť tráva...
- Do určitej miery s vami súhlasím. Lepšie povedané, že to tak vyzerá. Skutočnosť je úplné iná. Pracovné problémy v samospráve sú
permanentné. Niektoré chronické, niektoré
úplne nové, ktoré priniesol život, povinnosťou je sa s tým zapodievať. Pre mňa je spomínané obdobie pomerne náročné, ale aj
zaujímavé v tom, že sa vymyká zabehanému
pracovnému režimu a podmienkam.
Môžete to konkretizovať?
- V prvom rade je to znížený počet zamestnancov, ktorí čerpajú dovolenky. Ďalšia skúsenosť je s menšou návštevnosťou občanov
na úrade. Mám viac času, ktorý môžem venovať jednotlivým potrebám, čo znižuje stres
pri rozhodovaní.

Čomu ste venovali pozornosť a čo konkrétne ste riešili?
- Začnem školstvom. Každoročne sa snažíme
zveľaďovať naše základné i materské školy.
Cieľom je, aby sme mali školstvo na vysokej
úrovni po stránke materiálno-technickej, aj
po stránke odbornej pripravenosti pedagogického zboru. Bez polemiky poviem, že sa
nám to podarilo nad očakávania. Výsledky
hovoria za seba. Kompletná úprava tried ZŠ
Nejedlého a ďalších priestorov pre potreby
novej materskej školy určite prinesie radosť
deťom i rodičom. Pribudli štyri triedy a výrazne znížia počet nevybavených prihlášok
o umiestnenie dieťaťa v škôlkach. Rekonštrukcia kotolne v menovanej ZŠ do konca
roku 2013 prispeje k zníženiu finančných
nákladov za dodávané energie. Práce spočívali v organizovaní a vykonávaní výberového konania na dodávateľa prác, projekciu
až po uzatvorenie zmluvy. ZŠ Sokolíková má
novú kuchyňu s vlastnými elektrickými zariadeniami. Aj tu sme museli riešiť obchodnú
verejnú súťaž na prenájom priestorov pre
nového dodávateľa stravy. Je to príprava
na nový model stravovania žiakov. Chcem,
aby v krátkej budúcnosti bolo poskytované
stravovanie na všetkých našich základných
školách rovnaké. Pri rekonštrukciách kuchýň
sme nezabudli na ZŠ Beňovského a ZŠ Pri kríži. Aj tu budú dané do súladu so zákonnými
podmienkami a nárokmi na prevádzku tak,
aby neboli žiadne výhrady zo strany orgánov
hygieny. Veľký dôraz sme dávali na prípravu Dúbravských hodov, ktoré sa uskutočnia
v dňoch 21. – 22. septembra. Urobili sme pre
to všetko, aby boli pekné, veselé, bohaté
na kultúrny program. Verím, že všetkých občanov a prítomných návštevníkov uspokojíme. Pritom sme prihliadali na ekonomické

možnosti našej mestskej časti. Ako v minulosti, tak aj tento rok o pomoc pri zabezpečovaní programu sme požiadali sponzorov.
Pozrime sa aj na iné oblasti činnosti. Čo
prekvapí v pozitívnom zmysle našich občanov?
- Pokiaľ mám určiť akciu, ktorá má milo prekvapiť našich občanov, tak osobne sa prikláňam k umiestneniu dvojkríža pri príležitosti
1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila
a Metóda na územie Veľkej Moravy. Týmto
aktom umiestnenia dvojkríža sa zaradíme
medzi množstvo obcí, ktoré takto vyjadrili
úctu spomínaným bratom. Ďalšou činnosťou, ktorou sme sa zaoberali, bola oprava
ciest, ktoré sú v našej správe a to komunikácie III. a IV. triedy. Aj keď nie je dostatok
financií, túto činnosť považujem za prioritnú.
Do polovice augusta sme vynaložili na opravy komunikácií 180 000 euro. Ďalej sme pristúpili sme k čisteniu ciest pri obrubníkoch.
Odstránené nánosy zemín a trávy určite
prispejú k skrášleniu prostredia našej mestskej časti. Čistiť budeme postupne počas celého roka s výnimkou zimy.
Venovali ste sa aj príprave zasadnutia
MZ? Kedy sa bude konať?
- Naše miestne zastupiteľstvo bude zasadať
17. septembra. Potvrdzujem, že program
je vypracovaný a odkonzultovaný v jednotlivých komisiách MZ. Bude predmetom
rokovania miestnej rady v dvojtýždňovom
predstihu. Výsledky zasadnutia miestneho
zastupiteľstva budú zverejnené prostredníctvom Dúbravského spravodajcu a vo vysielaní Dúbravskej televízie.
Foto: archív a MK

Pozývame Vás 21. – 22. septembra 2013
na

DÚBRAVSKÉ HODY 2013
Program:

Sobota 21. 9. 2013:

Nedeľa 22. 9. 2013:

DK Dúbravka:

11.00

programom Vás bude sprevádzať Petra Ševčíková a Marek Kováč
13.00 Reprodukovaná dychová hudba
14.00 Otvorenie Dúbravských hodov – Slávnostný príhovor starostu
14.10 Bratislavské mažoretky
14.15 DFS Klnka
14.30 Latiniko
14.50 District Dance
15.10 Bailadora Dance group
15.20 Street dance academy – hip-hop a break dance
15.30 Súbor mexických tancov Magisteriál
15.40 Vôňa Mexika
Mexická hudba – hudobná skupina EL Caminante
16.15 DFS Čečinka
18.00 Salamander – koncert hudobnej skupiny
20.00 Báječná ženská
Na počúvanie aj do tanca hrá country kapela Oukej
22.00 Záver

Slávnostný hodový sprievod
14.30

Žatevná ulica:

programom Vás bude sprevádzať Ľudovít Jakubove – Mravec
14.00 Reprodukovaná hudba
15.00 Mexická hudba – hudobné a tanečné vystúpenie
17.00 ORIENT – tanečné vystúpenie		
18.00 SVATOBOŘÁCI – Cimbalová a dychová hudba Slovácka
21.00 Starý orchestrión – hudobná skupina
21.30 Fandango – ohňová show

Sprievodné akcie:

Sobota 21. 9. 2013
8.00 – 13.00
9.00 – 13.00
			
8.00 – 16.00
			
9.00			
			

Súťaž vo varení guláša – pred DK Dúbravka
Hasičská súťaž o pohár starostu –
Park Pekníkova
Hodový šachový turnaj –
Kultúrne centrum Fontána
Hodový tenisový turnaj – Tenisové kurty 		
na Lysákovej ulici

Nedeľa 22. 9. 2013

parkovisko pred Lidlom – Žatevná ulica

Žatevná ulica:

Slávnostná svätá omša v kostole sv. Kozmu a Damiána

programom Vás bude sprevádzať Ľudovít Jakubove – Mravec
14.00 Reprodukovaná hudba
15.00 Otvorenie Dúbravských hodov – Slávnostný príhovor 		
starostu a strihanie strapca
15.15 Dúbravanka – miestny spevácky súbor
16.00 Akustické vystúpenie Mariána Greksu		
17.00 On The Roud – rocková kapela		
18.00 Dychová hudba z Moravy – ,,Šohajka“
20.00 1 WAY – rocková kapela
21.00 Hodová nočná diskotéka – DJ Miro

9.00			
			
10.00 – 13.00

Hodový turnaj v hokejbale (DAHL) –
Park Pekníkova
Zumba maratón

Zmena programu vyhradená!

Preprava turistickým vláčikom zadarmo

Sobota: 14.00 – 20.00 hod., nedeľa: 14.00 – 19.00 hod.
trasa: DK Dúbravka – Žatevná ulica

Čaká na Vás veľa zábavy!

V Dúbravke posvätia 20. septembra cyrilometodský dvojkríž

Staviame na hrdosti a hodnotách
Rok 2013 je rokom významných výročí
pre slovenský národ. Okrem 20. výročia
vzniku samostatnej Slovenskej republiky je tu aj 1150. výročie príchodu vierozvestcov na naše územie.
Vytiahlo náš národ z ulity zabudnutia oslavami sv. Cyrila a Metoda a núti zamyslieť sa,
že bez ich položenia základov písma by nebolo našej identity. K tejto príležitosti bola
daná 5. júla do obehu 17 štátov eurozóny
dvojeurová minca s vyobrazením svätých
Cyrila a Metoda a taktiež príležitostná
poštová známka s cyrilometodskými motívmi v náklade sedemdesiattisíc kusov.

Pripomíname si aj 150. výročie celonárodnej ustanovizne Matice slovenskej. Jej
poslaním je rozvíjať a upevňovať slovenské
vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí, prehlbovať vzťah občanov
k slovenskej štátnosti.
Vychádzajúc z uvedených skutočností
miestny odbor Matice slovenskej v Dúbravke inicioval na počesť uvedených výročí postavenie dvojkríža v našej lokalite, aby nasledujúce generácie nezabudli,
že i cez našu Dúbravku pri navšteve Devína
prešla skupina Slovanov vedená Cyrilom
a Metodom a my na túto starobylú dobu

nezabúdame. Uvedenú aktivitu si pod
záštitu zobral starosta Ing. Ján Sandtner
a občianske združenie „Občania za rozvoj
Dúbravky“ vedené Doc. Michalom Klimikom.
Pozývame všetkých Dúbravčanov na púť
a posvätenie cyrilometodského dvojkríža dvoma farnosťami v Dúbravke – katolíckou a evanjelickou, ktorá sa uskutoční
pred Dúbravskými hodmi 20. septembra.
Bližšie informácie sa dozviete na webovej
stránke www.dubravka.sk a z vysielania
Dúbravskej televízie.
Mgr. Kveta Slyšková
predsedníčka MO Matice slovenskej
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ZŠ a MŠ v Dúbravke vstupujú do nového školského roka, niektoré s novinkami

Do lavíc zasadne 1900 žiakov, 258 prvákov
Opäť je tu september a spolu s ním aj začiatok nového školského roka, kedy stovky dúbravských prvákov, ale i starších
žiakov sa vrátia do školských lavíc, aby získali nové vedomosti a poznatky. Preto sa
škola snaží pre svojich žiakov pripraviť čo
najlepšie a najvhodnejšie podmienky pre
vyučovanie. A to nielen inováciou priestorov, či novým materiálnym zabezpečením
učební a tried, ale aj svojou profiláciou.
Rovnako ako každá škola je niečím výnimočná, tak aj každý školský rok v nej je niečím
výnimočný. A platí to aj pre ten nasledujúci.
Ale okrem noviniek, či už menších, či väčších,
prináša každý školský rok aj svoj tradičný kolorit. Návrat žiakov a pedagógov po dvojmesačných letných prázdninách do školských
lavíc. V školskom roku 2013/2014 do lavíc
našich dúbravských základných škôl zasadne celkovo 1900 žiakov. Z tohto veľkého počtu žiakov vstupuje k dnešnému dňu
na školskú pôdu po prvý krát 258 prváčikov. Ich prvé kroky budú neľahké, ale všetci
im budeme držať palce, aby to čo najlepšie
zvládli a rýchlo a bez výraznejších problémov
si zvykli na školské povinnosti.
Takisto aj stovky detí v materských školách
začnú nový školský rok prežívať intenzívnejšie. Keďže materské školy počas školských
prázdnin fungovali v akomsi „letnom režime“, od septembra sa opäť rozbehnú naplno.
A to doslova. Opäť v nich zavládne čulý ruch.
Na niektorých čakajú aj nejaké prekvapenia,
obzvlášť na deti Materskej školy Pekníkova. Tá v septembri otvára nielen svoje brány, ale aj svoju náruč novým deťom a ukáže sa Dúbravke v novom šate v nových

Počas leta sa zrevitalizovali viaceré areály MŠ, ako tento na MŠ Sekurisova.
priestoroch, v ktorých už k existujúcim
dvom triedam pribudnú ďalšie dve triedy. Štvortriedna materská škola tak „vyrástla“ v kompletne zrekonštruovaných
priestoroch bloku ZŠ Nejedlého. Dôvodom
presťahovania a vytvorenia nových tried je
práve nedostatok voľných miest pre prihlásené a neprijaté deti. Tým sa aspoň čiastočne
uspokojí dopyt po umiestnení detí do zariadení predprimárneho vzdelávania.

Celkovo k dnešnému dňu do materských
škôl v školskom roku 2013/2014 nastupuje 230 nováčikov. Rovnako aj im prajeme,
aby sa v kolektíve ostatných detí cítili príjemne, našli si nových kamarátov a pod vedením
pani učiteliek postupne spoznávali pre nich
doposiaľ záhadné tajomstvá a neprebádané
zákutia ich krehkého života.
Michal Mažári
Odd. školstva, kultúry, športu a materských škôl

Rekordná Rosnička – 75 000 rekreantov
Riaditeľ bratislavského STARZu Ing. Jozef Chynoranský informoval čitateľov
Dúbravského spravodajcu v júnovom
vydaní o príprave kúpaliska Rosnička
na novú sezónu, o posilnení služieb
návštevníkom, rozšírení počtu plavčíkov, ktoré si vyžiadala novela zákona, o vyššom vstupnom o 40 centov
a o rôznych zľavách. Ale ani on nevedel
odhadnúť efekt prípravy. O ňom sme sa
porozprávali s Ing. Ondrejom Čemanom,
vedúcim kúpaliska Rosnička:
„Máme za sebou rekordnú sezónu. Od
8. júna do 19. augusta sa na Rosničke
rekreovalo 73 738 návštevníkov, čo sme
nezaznamenali za uplynulých dvadsať
rokov. Veľký záujem bol aj v auguste –
od prvého do devätnásteho augusta prišlo k nám 22 375 rekreantov. A sme radi,

Dúbravčania si užívali slnko na Rosničke.

že odchádzali spokojní.
Počas sezóny sme mali
3 hygienické kontroly,
ktoré nezistili žiadne nedostatky.“
Celkový príjem sa blíži
k 300 000 eurám. Rozdelí sa na predsezónne
investície, na sezónnu réžiu a na ďalšie zveľadenie
areálu. Povzbudzujúca
správa pre budúcu a ďalšie sezóny: Rosnička sa
bude
rekonštruovať.
Podľa Ing. J. Chynoranského STARZ plánuje
v prvej etape vynoviť
plavecký bazén.
Text a foto:
Michal Kriško

VII. ročník

september 2013
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Ako je to s prebytkom za rok 2012?
Informácia zo zasadnutia poslancov Miestneho zastupiteľstva z 25. júna o tom, že mestská časť Bratislava – Dúbravka hospodárila
v roku 2012 s prebytkom 582 726,89 eur,
ktorú Dúbravský spravodajca uverejnil
v rozšírenom letnom dvojčísle na s. 2, vyvolala nečakaný ohlas. Za starostom, jeho
zástupkyňou i prednostom MÚ prichádzali zástupcovia dúbravských dôchodcovských organizácií, športových klubov, kultúrnych telies so žiadosťami o poskytnutie
dodatočných dotácií. Na možnosti využitia
prípadne ušetrených financií upozornili aj
viacerí naši čitatelia. Ako je to v skutočnosti s hospodárskym prebytkom za rok 2012?
Na to sme sa spýtali Ing. Zdenky Packovej,
vedúcej ekonomického oddelenia.
„V skutočnosti je to presne tak, ako je hospodárenie našej mestskej zverejnené na webovej stránke. Po skončení rozpočtového roka
je mestská časť (ďalej len „MČ“) povinná

údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovať do záverečného účtu MČ.
MČ finančne usporiadala svoje hospodárenie
vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým
osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho
rozpočtu, ďalej usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom,
rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyšších
územných celkov.
Celkové príjmy za rok 2012 boli dosiahnuté
v sume 9 328 067 a celkové výdavky v sume
8 674 445 eur. Z výsledku hospodárenia sa
musia vylúčiť zákonné účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátu.
V rámci celkových príjmov sme rozpočtovali
a boli aj schválené finančné príjmy – čerpanie peňažných fondov v sume 1 445 061 eur.
Skutočné plnenie bolo v sume 1 009 901 eur.
Z týchto finančných prostriedkov boli realizované a miestnym zastupiteľstvom schválené

kapitálové výdavky (v sume 179 862 eur), ale
aj vynútené bežné výdavky (v sume 830 039
eur) na odstránenie havarijného stavu majetku MČ a iných mimoriadnych okolností,
ktoré neboli rozpočtované a kryté príjmami
bežného rozpočtu. Zabezpečenie fungovania a rozvoja MČ Dúbravka a preneseného
výkonu štátnej správy, ako aj všetkých originálnych kompetencií a s tým spojené
hospodárenie MČ bez zapojenia vlastných
fondových zdrojov by bolo veľmi náročné
(po vyčerpaní vlastných zdrojov k takejto situácii dôjde).
Určité obavy máme v zostavovaní návrhu
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
na rok 2014. Prebytok hospodárenia za roka
2012 nebude postačovať na pokrytie nutných havarijných a mimoriadnych okolností
a vynútených platieb, ktoré musia byť vynaložené na zabezpečenie samosprávnych
činností. Preto v súčasnosti zostáva trend
maximálneho šetrenia na všetkých úsekoch.“

Ohlas na hospodárenie mestskej časti

Spoločne hľadajme optimálne riešenia
Do redakcie sme dostali viacero ohlasov
na dobrý hospodársky výsledok našej
mestskej časti v uplynulom roku. Na tejto
strane vedúca ekonomického oddelenia
Ing. Zdenka Packová vysvetľuje, že nešlo
o zvyšné peniaze, ale také, ktoré sme potrebovali na splatenie faktúr a dodržanie
zmluvných záväzkov. Napriek tomu nás
svojím širokým záberom zaujal tento
príspevok, ktorý možno nájde odozvu
na príslušných oddeleniach.
Dobrý deň,
pri čítaní záverečnej správy hospodárenia
mestskej časti Dúbravka za rok, v ktorej je
kladný výsledok v sume viac ako 650 tisíc eur,
ma zaráža viacero vecí, ktoré zjavne nefungujú, ako by mali.
SMETNÉ KOŠE
Neviem, ktorá spoločnosť má na starosti vynášanie verejných smetných košov, ale podľa
ich naplnenosti zjavne situáciu nezvláda. Nebolo by možné danej spoločnosti sprísniť kritériá pre ich výnos, aby neboli permanentne
preplnené, prípadne vo verejnej súťaži poveriť touto činnosťou inú spoločnosť? V prebyt-

Smetné koše by sa mali častejšie vyprázdňovať.

kovom rozpočte by sa určite
našli peniaze na túto elementárnu starostlivosť o verejné
priestranstvo.
DÚBRAVKA AKO SMETISKO?
Po Dúbravke sa väčšinou pohybujem pešo a nedalo mi nevšimnúť si, ako sú jej niektoré
časti doslova zaplavené voľne
pohodeným odpadom. Opäť
ide o problém elementárnej
Časť betónovej plochy medzi ulicami K. Adlera a Gallayovou
služby o verejné priestranstvo,
by mohla slúžiť ako parkovisko.
ktoré je vizitkou mestskej časti. Každý človek, ktorý zavíta
k nám do Dúbravky, okamžite vidí, ako je pá- slednej dobe viac nevýhod. Jedným z nich je
nom na radnici jedno, že žijú v špine. Ak by katastrofálna situácia s parkovaním. Nakoľko
sa v prebytkovom rozpočte nenašli peniaze parkovisko zo Saratovskej je permanentne
na túto údržbu, bolo by podľa mňa riešením preplnené, všetci návštevníci parkujú na uliaspoň zorganizovanie pravidelných verejných ciach Fedákovej, K. Adlera a Gallayovej. Možakcií „Upracme si svoje sídlisko“, kde by MČ ným riešením by podľa mňa bolo, aby sa časť
prispela napr. vrecami na odpad a obyvatelia veľkého betónového priestranstva (medzi
by si sídlisko upratali sami. Aj keď v 21. storočí ulicami K. Adlera a Gallayova) zmenila na parkovisko. V súčasnosti je v tomto priestore staje takáto aktivita dosť netradičná...
rá betónová preliezka tzv. „osmička“, z ktorej
vypadávajú tehly a je iba otázkou času, kedy
MYSLÍTE NA ALERGIKOV?
Mám aj ďalší návrh, tentoraz na zmenu pri tam príde k nejakému zraneniu. Okrem nej je
kosení trávy. V dnešnej dobe totiž pribúda tam ďalší nevyužitý priestor po bývalých hojalergikov geometrickým radom a práve trá- dačkách. Jediný, kto tento priestor aktuálne
vy a sená sú jedným najrozšírenejších alergé- využíva, je skupina adolescentov, ktorí sa tu
nov. Navrhujem preto, aby sa pokosená tráva pravidelne opíjajú a robia hluk. Ideálnym rieihneď pozbierala a odviezla. Uľahčil by sa tak šením by bolo tento priestor predeliť na časť
pre deti, kde je teraz pieskovisko a časť určeživot viacerých Dúbravčanov.
nú na parkovanie áut.
RIEŠENIE PARKOVANIA V OBLASTI Vopred ďakujem za váš čas a možné prehodnotenie mojich pripomienok a návrhoch ich
K. ADLERA A FEDÁKOVEJ
Bývanie v Dúbravke má svoje výhody aj ne- riešení.
Katarína Zerzanová
výhody. Bývanie pri OC Saratov má ale v po-
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Deti a ich rodičia sa zabavili, poučili, ale hlavne boli v prírode

Dúbravské prázdninové hry
V sobotu 20. júla v Dúbravke miestny zbor Hasičov a OZ
Bunkre zorganizovali malé hry
pre menšie i väčšie deti aj dospelých na ihrisku na Pekníkovej ulici. Všetci si mohli chvíľu
zasúťažiť alebo sa zahrať či vyskúšať si rôzne typy oblečenia
pre hasičov, vyhľadať pomocou detektora kovov nábojnice zahrabané v štrku.
Návštevníci sa dozvedeli aj čo
to o histórii Dúbravky počas
prvej svetovej vojny a nakoniec

si urobili krásny výlet spolu
do zrekonštruovaného bunkru
z 1. svetovej vojny, o ktorého
záchranu sa postarali dúbravskí
členovia OZ Bunkre.
Bola to krásna akcia uprostred
prázdnin, ktorá výborne zabavila, trochu poučila a hlavne
vytiahla všetkých von do krásneho slnečného dňa.
Text a foto:
Mgr. Silvia Bodláková
Spojená škola Tilgnerova

Hasiči si spriatelili prázdninujúce deti ukážkami svojej činnosti.

Týždeň prázdnin venovaný deťom
Pod názvom Poď s nami vegetiť pripravilo Detské kresťanské centrum na Bagarovej 20 v týždni od 22. do 26. júla v poobedňajších hodinách podujatie pre deti
a mládež v parku na Beňovského.
Čo bolo zámerom a s akou odozvou sa stretlo?
Oslovila som pani učiteľku Lenku Rossovú,
ktorá sa podieľala na organizácii tohto zmysluplného podujatia pre prázdninujúce deti.
„Cez prázdniny mnohé deti zostávajú bez dozoru, nemajú možnosť žiadneho spoločenského
vyžitia, a tak sme pre ne pripravili rôzne špor-

ty, workshopy, trampolínu, spoločenské hry,
detský kútik, čitáreň, záhradku. Pre najmenších
i bábkové divadlo. Chceme i takýmto spôsobom
v deťoch vychovávať lásku k blížnym a svojmu
okoliu. Hudba, ktorá sprevádzala podujatie,
vyvolávala dobrú pohodu a náladu.“
Deti a všetci prítomní mali zabezpečený pitný
režim a deti i pri vysokých denných teplotách
mali radosť z prežitého dňa. Mamičky si prezerali i oblečenie, ktoré symbolicky za jedno
euro si mohli odkúpiť. Program bol pestrý
a každým dňom sa menil. Dokonca i praba-

bička pomáhala vnúčikovi vyrobiť papierový
meč. Mladá mamička Dominika sa spokojne
venovala osemtýždňovému synčekovi, pretože dcérka bola zapojená do detských hier.
Možno kladne hodnotiť aktivitu učiteliek
a rodičov, ktorí celý týždeň organizovali podujatie bez nároku na odmenu, venovali sa
deťom a mladým ľuďom, ktorí tu vo veľkom
množstve denne prichádzali a tvorili družnú
atmosféru, dobrú pohodu i pre tých, ktorí tu
boli len zvedavými divákmi.
(ks)

Skanzen v areáli MŠ Sekurisova
Bol čas prázdnin a dovoleniek. Mnohí
cestujeme k moru, do hôr, či za poznaním
a oddychom po slovenských malebných
dedinách a mestečkách.
Nie je vôbec pravdou, že deti milujú iba všetko nové (zahraničné). Naša história má tiež
svoje čaro a čarovne na deti pôsobí aj starý
kostolík, drevenice s maľovanými truhlicami
a ručne tkanými kobercami. Presvedčili sme sa
o tom pri návšteve historického múzea v Dúbravke s malými predškolákmi. Spolu s pátračom Tinom sme riešili rôzne úlohy a pátrali
po skvostoch, ktoré nám zanechali predkovia.
Skúste sa podobne ako škôlkari z MŠ Sekurisova otestovať. Viete, kde sa nachádza socha

Ploty dostali svieže farby aj zásluhou
rodičov-brigádnikov.

sv. Floriána – patróna hasičov?... a či ma na nohách čižmy, alebo sandále... koľko okrúhlych
okien je na starej kaplnke...
Letný turistický ruch bol v plnom prúde. Nie
všetci sme mali možnosť vycestovať z Bratislavy. S históriou sa môžete stretnúť aj na prechádzke okolo MŠ Sekurisova, kde nám rastie
„detský skanzen“. V záhrade máme koníka
ťahajúceho voz, posed a nový starodávny
domček, ktorý vyrástol vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Vďaka rodičom sme vysadili
tri dubové stromy – veď sme Dúbravčania. Aj
erb a stará legenda o tom hovorí. Držte nám
palce, aby sa ujali a rozkošatili v svojej kráse.
Pani učiteľka Ľudka s deťmi

Ruky, ktoré nás živia

Keď prechádzam autom z Bratislavy
do Veľkých Úľan, tak pri pohľade na tie
polia popri ceste mám veľmi dobrý pocit. Pocit radosti a dokonca šťastia z tak
krásne obrobených polí, ale tiež radosť
z toho, že tento rok asi príroda bude poľnohospodárom naklonená. Veď sa popri
ceste kochám krásnymi lánami jačmeňa,
zemiakov, kukurice, maku, ba aj cibule.
Málokto si dnes uvedomuje, že poľnohospodári sú naši živitelia. Môžeme mať okolo seba,

pre svoje potešenie technické prostriedky
od výmyslu sveta, no základom všetkého je
spokojnosť obyvateľstva pri zabezpečovaní
základnej podmienky života – dostatku potravín. Nie, nemusia to byť banány, ani pomaranče, ale chutný chlieb, maslo, syry a dostatok
zeleniny. Som človek z mesta, no mám veľkú
radosť, keď vidím, ako v lete pracujú kombajny, a hoci za sebou zanechávajú prach, je
v ňom cítiť typickú vôňu pracovného ruchu
na našich poliach, ba až vôňu toho chleba,

rožkov a posúchov našich starých materí. Keby
som vedel básne skladať, tak vám zložím ňou
nesmiernu poklonu – tým pracovitým rukám,
našim poľnohospodárom až po dopravu produktov k nám, v mestách žijúcim užívateľom.
Tak na piedestál vás treba dať, ako aj v mestách tých drobných záhradkárov, urobené
ruky, ktoré nás živia, a na tých hodoch a dožinkách sláva vám treba zavolať. Obyčajný
šťastný človek.
Ing. Jozef Cipov
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Ježkovia obeťou nepremysleného činu
Na Fedákovej 32 v kruhu kvetín si spravila
ježica hniezdo a v ňom boli traja malinkí
ježkovia, ale pani Tomanová, ktorá tento
kruh kvetín vysadila, keď hniezdo zbadala, tak ježicu vyhnala aj napriek tomu, že
sa urputne bránila a do hniezda naliala
dve krhle studenej vody.
Tento brutálny čin urobila napriek mojim upozorneniam, že sú to užitočné tvory a chránené zvieratká. Poobede slniečko
hniezdo vysušilo a ježkovia sa začali mrviť,
v noci sa k nim vrátila mama ježica, tak som
si aj so susedami myslela, že po dohovoroch

Ohlas na článok

si pani Tomanová svoj nepremyslený a neľútostný čin uvedomila a ježicu nechá, aby sa
starala o svojich ježkov. Žiaľ, veľmi som sa
mýlila! Hniezdo poliala aj ďalšie dni a ježkovia zomreli. Obyvatelia nášho paneláka sú
veľmi smutní z bezohľadného konania spomínanej pani. Veríme, že kto si prečíta tento
smutný príbeh, zamyslí sa nad takýmto chovaním a odsúdi ho ako neprijateľné. Chce sa
mi veriť, že aj pani Tomanová svoje konanie
oľutuje a už ho nikdy nezopakuje.
Traja utopení ježkovia – výsledok ľudskej zlovôle.

Mária Štefanovská, Fedákova 32

Vstúpme si do svedomia

Reagujem na článok „Smetisko za smetiskom“ uverejnený v Dúbravskom spravodajcovi č. 7 – 8. Chcem nielen upriamiť
pozornosť autora na skutočný stav veci.
Miesto na smetné nádoby bolo pre domy
na Saratovskej 1 a 3 určené miestnym úradom. Keďže sú dosť ďaleko od očí obyvateľov dotknutých domov, využíva ich aj
stánok občerstvenia a novinový stánok
z blízkej zastávky MHD a niektorí ľudia
z blízkeho bytového domu z ulice Pod
záhradami a jeho garáží. Svedčia o tom
prinášané odpadky, niekedy súčasti garáží, kartónové obaly z tovaru týchto „tiežpodnikateľov“, ktorí šetria vlastné náklady spojené s podnikaním...
Betónovým múrikom ohradené bývalé detské ihrisko tvorí priestor okolo smetných nádob a poskytuje nezodpovedným obyvateľom Dúbravky dokonalú možnosť na „skrášľovanie tejto časti sídliska“. V nemalej miere
slúži na odkladanie zvyškov nábytkov, spotrebičov, rôznych súčastí garáží a pod. A to
nehovorím o bezdomovcoch, ktorí sa tu
na nízkych múrikoch pri smetiakoch zhlukujú a robia si „lukulské a bakchusove orgie
na svoj spôsob“, upraviac si k tomu okolie
trávnika na ďalšie kôpky s plastmi, handrami,
stoličkami.
Keď som na to osobne upozornila jedného
zo štyroch členov mestskej polície, parkujúcej na stanovišti taxíkov pred Saratovskou 1
dňa 9. mája cca o 14.50 (kupovali si obed
v stánku), vysvetľujúc im podrobne neúnosnú
situáciu a zvyky bezdomovcov, dostala som
odpoveď, že na nich nemajú dosah, nemôžu

ich strážiť ani odviesť, lebo nemajú na to právomoci a že títo by ich neuposlúchli a o chvíľu
by sa vrátili opäť na to isté miesto a že sú
ešte pri Brestovke, pri Skleníku a na ďalších
miestach. Nechcela som od nich žiadny zázrak, iba aby si ich aspoň sem tam všímali,
upozornili a požiadali o upratanie nimi rozhádzaných vecí. Všetky nešváry môžem zdokumentovať snímkami daného územia.
To je k neporiadku. A k poriadku? No keď sme
pri tom poriadku. Ten už niekoľko rokov robíme na vlastné náklady domu na Saratovskej 3 – „lebo nám to nedá“. Stojí nás to nemálo financií a hlavne úsilia. Udržiavanie tohto nemalého verejného priestranstva, aspoň
aký-taký poriadok robí obvykle môj manžel
bez ohľadu na svoj vek, v lete i v zime (zametanie, odkladanie neporiadku do príslušných
smetných a zberových kontajnerov, odpratávanie snehu a sprístupnenie pre vozidlá
OLO). Robí to len tak, zadarmo, bez poďakovania, uvedomelo, ako nás to učili rodičia,
učitelia i organizátori spoločného upratovania okolia svojho domu, či pracoviska ešte
v päťdesiatych rokoch minulého storočia, ale
i v bližších predrevolučných dobách. Určite
si mnohí pamätajú na organizované brigády
cez voľné soboty v okolí domov i pracovísk.
Manžel na naše osobné náklady pred
domom na Saratovskej 3 vysadil, udržiava
a obnovuje živý plot, ktorý pri rôznych rozkopávkach nám vždy zničili; tuje, trávnik pri
dome, kvety v nádobách. Strihá i polieva
ich. O to viac mrzí opakovanie zaužívaných
praktík neporiadnikov a ľahostajnosť ostatných k svojmu okoliu v súčasnosti, keď sa

to hmýri ochrancami prírody i „zelených“
(bojujú za trávnaté plochy, ktoré nepatria nikomu), aspoň čo sa týka udržiavania čistoty.
Zo strany miestneho úradu sme očakávali, že
zaradí rozsiahly priestor pri Saratovskej 1, 3,
5, 7 a ul. Pod záhradami 62, 64, čo je cca 350
bytov, do zoznamu pravidelných pristavení
kontajnerov a aspoň priebežne v roku pristaví tento na parkovisko. Ale stalo sa to, za 27
rokov, čo tu bývam, iba raz, vlani zjari. Potom nečudo, že malý kontajner bol zaplnený
za hodinu a ostalo pri ňom všeličo na ďalšie
dva kontajnery, na čo poukazoval aj článok
v Dúbravskom spravodajcovi. Pri jarnom
i najbližšom pláne rozmiestňovania kontajnerov sa na naše domy opäť nedostalo.
Náš správca bytového domu na Saratovskej 3
pre nás pravidelne raz do roka, resp. aj podľa
aktuálnej potreby umožní vypratať nepotrebné veci, spotrebiče i spoločné priestory
a zabezpečí okamžitý odvoz autom na určené miesto mestom.
Po doterajších skúsenostiach neviem, čo môžem vlastne očakávať. Darom by bolo zabezpečiť nápravu od kompetentných, ktorých sa
to vecne dotýka, že prispejú svojím dielom
k odstráneniu nešvárov a od pána starostu
pomocnú ruku pri organizačnom zabezpečení postoja voči správaniu bezdomovcov,
ktorí znepríjemňujú život starším, mladým
i deťom, tiež školákom a škôlkarom z Medzinárodnej British School, predvádzajú sa a idú
mladej generácii zlým príkladom.
Vaša dlhoročná čitateľka
Viera Luptáková

Podporte nevidiacich v samostatnosti
Ceruzka s bielou tuhou – pre niekoho nepraktická vec, pre iného dôležitý symbol,
ktorý ukazuje cestu v tme. Zoznámte sa
s Bielou pastelkou.
V stredu 25. septembra sa k pomoci ľuďom,
ktorí prichádzajú o zrak postupne, nevidia
od narodenia alebo sa vo večnom šere ocitli po autonehode, môžete pridať aj vy. Stačí,
ak si od dobrovoľníkov v uliciach, ktorí budú
oblečení v tričkách s nadpisom Biela pastel-

ka a v rukách ponesú zapečatenú pokladničku, kúpite spinku s vyobrazením ceruzky
za symbolické 1 euro. Pomôcť však môžete
už teraz poslaním SMS správy za 2 € na číslo
820 alebo ľubovoľným vkladom na účet číslo
4030016212/3100 až do konca roka.
Na Hviezdoslavovom námestí si 25. septembra môžete po celý deň nechať bezplatne vyšetriť zrak, aby ste predišli vekom
podmienenej degenerácii makuly. Popo-

ludnie bude patriť koncertu, na ktorom sa
predstavia Martin Harich, skupina Družina,
Marián Greksa, G-Strings, Marián Bango
a mnohí ďalší. Viac informácií nájdete na
www.bielapastelka.sk.
Cieľom zbierky je pomôcť ľuďom s ťažkým
zrakovým postihnutím viesť plnohodnotný
život, v ktorom môžu študovať, pracovať,
športovať, mať rodinu a priateľov.
Simona Šípová
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V Parku Družby už jedlé gaštany nenarastú

Bojujme proti vandalizmu
Prvý júlový týždeň nahlásila rozhorčená obyvateľka mestskej časti
Bratislava – Dúbravka poškodenie
mladého stromčeka v Parku Družba. Následne pracovníčka oddelenia životného prostredia obhliadla
nahlásený strom a zistila, že mladý strom bol poškodený sečnými
ranami v strednej kmeňovej časti
po jeho celom obvode.
Oddelenie životného prostredia vysadilo v roku 2012 dva stromy gaštana jedlého – Castanea sativa v parku.
Vysadenie dvoch stromov bol zámer,
keďže bez párového stromu nebude možné zbierať plody zo stromu.
Na tom istom strome kvet samčí a samičí má iný čas pripravenosti k oplodneniu, preto je nutný ďalší strom.
Do dnešného dňa poškodený strom

vyschol, preto nebude zostávajúci strom tešiť návštevníkov parku svojimi plodmi.
U nás má pestovanie gaštana jedlého dlhodobú tradíciu, to je dôvod, prečo bol
zvolený ako náhradná výsadba na viacerých miestach
v mestskej časti.
Oddelenie životného prostredia chce požiadať obyvateľov: „Neprehliadajte vandalizmus a v prípade, že
sa s ním stretnete oslovte
mestskú políciu, lebo stromy sa vysádzajú, aby spríjemnili vaše prostredie.“
Mgr. Katarína Skačanová
Odd. životného prostredia

Takých vandalov by mali zavrieť do väzenia.

Záhradkári, majitelia studní a žúmp by mali spozornieť

Povinnosti vyplývajúce z vodného zákona
Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako
príslušný úrad v prenesenej pôsobnosti
rieši aj niektoré povinnosti vyplývajúce
z vodného zákona (zákon 364/2004 Z.z.).
Majitelia studní často nemajú jasno v pojmoch a ich povinnostiach. Pri legalizácii studne alebo pred výstavbou novej
studne musí mať majiteľ podanú žiadosť
podľa Zákona č.364/2004,§ 21 a § 26 Z.z.

(Vodný zákon) na zriadenie vodnej stavby, prípadne dodatočné povolenie stavby, a to na MČ Bratislava-Dúbravka.
Všetky tlačivá sú aj na webovej stránke
http://www.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/
Oddelenie-zivotneho-prostredia/Studne.alej
Každý majiteľ studne musí teda mať:
1. Zlegalizovanú studňu, riadne skolaudovanú

Kontajnery september – október 2013
V prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá pristaviť kontajner na určené
miesto, bude kontajner zložený na najbližšie možné miesto na určenej ulici. Kontajnery sa pristavujú postupne od 12 hod.
5. 9.
5. 9.
12. 9.
12. 9.
19. 9.
19. 9.
26. 9.
26. 9.
3. 10.
3. 10.
10. 10.
10. 10.
17. 10.
17. 10.
24. 10.
31. 10.
31. 10.

Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok

Pod záhradami 64 – parkovisko za Saratovskou 1 – 3
Žatevná – pri zbrojnici na chodník ku kinu
Ľ. Zúbka 1 – chodník
Talichova – parkovisko
Roh Tranovského 12 – Cabanova – môže byť aj smerom hore na ceste
Kap. Rašu 10 – roh Ušiakovej
Bílikova – roh Kpt. Rašu 1
Pri Lipe – parkovisko Švantnerova
Pri kríži 40, 42 – parkovisko
Koprivnická 11
Fedákova 17 – roh K. Adlera pri KDM
Drobného 23 – parkovisko
Tranovského 39 – pri trafostanici
Bullova – Damborského 2 – parkovisko
Jesenné upratovanie, VKK podľa harm. do 28. 10. 2013
Pri horánskej studni – pri detskom ihrisku
Homolova – roh za Jednotou

2. Povolenie na čerpanie podzemnej
vody
3. Každý majiteľ studne musí mať studňu prihlásenú a zapísanú v mape
na SHMÚ. Túto povinnosť na seba prevzala MČ Bratislava-Dúbravka a bude
tieto podklady zasielať na SHMÚ za
majiteľov studní
Je jedno, či studňa využívaná len na zalievanie alebo len sporadicky, prípadne vôbec.
Každý, kto získal studňu kúpou pozemku alebo nehnuteľnosti je povinný ju mať zlegalizovanú. Nový majiteľ preberá všetky právne
dôsledky vyplývajúce zo zákona.
V súčasnosti prebieha kontrola v lokalite Agátová – Veľká lúka, v záhradkárskej
kolónii za Villou Rusticou a záhradkárskej
kolónii za Technickým sklom. Majiteľom
pozemkov bolo zaslané upozornenie na zlegalizovanie žúmp a studní.
Mestská časť Branislava-Dúbravka preverí
postupne všetky lokality záhradkárskych
kolónií, ktoré spadajú do jej katastrálneho
územia.
Upozorňujeme teda obyvateľov, aby si vo
vlastnom záujme skontrolovali povolenia
a preverili, či majú splnené povinnosti vyplývajúce z vodného zákona. Pre majiteľov
žúmp je tu ešte povinnosť v zmysle VZN
mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2012
o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp
a ich evidencii.
V prípade nejasností Vám poradíme počas
úradných hodín na oddelení životného
prostredia Pri kríži 14, prípadne na tel. čísle
02/601 01 153 alebo cez mail: uhlarikova@
dubravka.sk
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Skládka v zeleni – dokedy?

(medzi futbalovým štadiónom ŠKP a kúpaliskom Rosnička)
V nádherný letný deň som sa vybral na kúpalisko Rosnička – pracovne: na fotografie zachytiť atmosféru rekreujúcich sa
Dúbravčanov v romantickom vodno-zelenom letnom raji. Pri odchode som sa ocitol v inej ako romantickej realite. Hlučný
buldozér s vypätím síl zhŕňal na skládku
silné betónové kusy. Nafotil som to a opýtal sa na oddelení životného prostredia,
či je to predpisovo čisté, keďže na takom
mieste – v zeleni medzi krásnym futbalovým štadiónom a kúpaliskom hneď
za cestou by to človek nečakal.
„Dostali sme viacero dotazov a sťažností. Navezenie odpadu sme zistili koncom júla. Ide
o pozemky, ktoré sú vo vlastníctve firmy B.D.
Rosnička s.r.o. Na nich sa plánuje parkovisko k Bytovému domu Rosnička. Betónovú suť

uložil na pozemok jeho
majiteľ. Podľa vyjadrenia firmy, suť bude
recyklovaná na frakciu
0-63 mm a tento recyklát bude použitý na
násyp a spevnenie budúcich vnútrostaveniskových komunikácií.“
V súčasnosti prebieha
konanie o zmenu
územného rozhodnutia. Vo veci bude ďalej
konať Obvodný úrad
životného prostredia
v Bratislave, ktorý je
vecne príslušný.
Buldozér vŕši betón ku stromom... Foto: Ing. arch. Marián Lukáčka

(red.)

Ohlas na článok

Ešte k likvidácii umeleckého diela Brest
V mesačníku júl – august v časti Kritickým
okom: „Brestovka už bez svojho symbolu“
tunajší stavebný úrad vydal oznámenie
k ohláseniu („povoleniu“ – ?) k stavebným
úpravám na objekte obchodných služieb
M. Schneidera - Trnavského 10.

pracovníci majú meno, tak ako má meno architekt, ktorý sa dopustil tohto vandalského
činu! Osobne som videl už takmer zbúrané
dielo, ktoré bolo súčasťou nášho prostredia.
To nezničili vandali, to cieľavedome zničili naničhodní úradníci svojím nekvalifikovaným

zodpovedných, tzv. odborníkov a úradníkov.
Odvolávanie sa na zákony je nehoráznosť
preto, že zničenie umeleckého diela, čo sa aj
stalo, je spoločenský a morálny vandalizmus.
Alebo si naozaj myslíte, že na zachovanie, či
na zničenie umeleckého diela je zákon? Na to
treba len trochu rozumu a ľudského citu, ktorý v tomto prípade absentoval!...
Riešením by bola aj inštalácia iného umeleckého diela na predmetnom mieste na náklady páchateľov.
Ing. František Sklenár
P.S.: Pochybujem o zverejnení môjho názoru,
ale rád by som vedel, či tento vandalizmus „elegantne“ zametiete pod koberec, alebo niečo
podniknete. Určite je viacej spoluobčanov, ktorých to zaujíma.

Hračky a zlodej

Po umeleckom Breste nezostalo stopy...
Vaše, priam nehorázne konštatovanie, že
stavebný úrad nemal vedomosť o existencii
umeleckého diela, poukazujú na občiansky
postoj tohto úradu! Je to dostatočné komentovanie tejto udalosti? Nikto sa neunúval obzrieť si stavbu pred vydaním povolenia, alebo
zodpovední pracovníci sú občanmi z Marsu
a nepoznajú svoje teritórium, za ktoré zodpovedajú? Predpokladám, že zodpovední

konaním za peniaze daňovníkov! Je katastrofou, že sa nájde architekt, ktorý ani na stavbu nepríde a nerieši existujúce súvisiace
umelecké diela a civilizačné artefakty. Sú to
spoločensky bezcitní občania, ktorí si zaslúžia menovité pranierovanie v Dúbravskom
spravodajcovi. Je správne, ak chválite aktérov
za dobre vykonanú prácu, ale mali by ste mať
aj morálnu silu poukázať na babrákov a ne-

Pozdravujeme zlodeja, ktorý nám
9. augusta (piatok cca o 18.45 h) odcudzil z trávnika pri chodníku (blízko
je zástavka Pri Kríži) detské odrážadlo
a tašku DM s autíčkami, loptou, hrabličkami a lopatkou do piesku. Hračky
sme si na chvíľu nechali pred domom
na trávniku.
Môj syn je smutný a vo veku 2 a pol
roka naozaj nevie pochopiť, že sme tam
hračky na chvíľu položili a o 10 minút
sme ich už nenašli (zaujal nás psík, ktorého sme kúsok odprevadili).
Adresujem to neznámemu zlodejovi:
„Verím, že ste na seba „hrdý“...
Ing. J. Jahodová

Dúbravský spravodajca

12

V

REDAKČNOM KRESLE :

JUDR. MILAN STEHLÍK,

KOMENTÁTOR - PUBLICISTA

Štyridsať rokov s mikrofónom a kamerou
(Novinár a spisovateľ nikdy nie je dôchodca)
Patril ku komentátorskej špičke československej rozhlasovej i televíznej žurnalistiky. Podkutý právnickým vzdelaním v spoločnosti silných novinárskych osobností
sa usiloval pozmeniť obraz života u nás
doma a po kariérnom raste aj inšpiráciami a príkladmi zo zahraničia. Dúbravčan,
ktorý zavše nájde biele miesto v obsahu
Dúbravského spravodajcu a šikovne ho
zaplní. JUDr. Milan Stehlík bol milým spoločníkom pri debate o novinárskom povolaní v predvečer jeho osemdesiatin.
Milý priateľ – roky sa už poznáme – dovoľ
teda začať tradične od začiatku tvojej novinárskej činnosti...
- Dúfam, že nikoho nenaľakám, ak načriem
trochu do osobnej histórie, hoci viem, že
vracať sa v súčasnosti k minulosti nepatrí
akosi k dobrým mravom. Bolo to teda niekoľko rokov po druhej svetovej vojne, keď
sa kvarta (štvrtá trieda) spišskonovoveského
gymnázia chystala na veľkú udalosť. Zdobili sme triedu, dievčatá doma piekli zákusky,
učili nás tancovať, lebo sme očakávali návštevu družobného gymnázia zo severných
Čiech. Na chystanej akadémii, ako sa vtedy
volali večierky s kultúrnym programom, som
mal v mene triedy vystúpiť s príhovorom
o meste, škole a o spolužiakoch. Nuž som si
pripravil veľkú reč a keď som ju čítal, všetci
sa smiali. Dokonca aj náročný slovenčinár
profesor Palguta, u ktorého som mal od tejto chvíle „očko“. Všetci sa zhodli na tom, že
mám básnické črevo a že mám písať aj do novín. Tak sa začali moje pokusy s prispievaním
do toho, čo dnes nazývame regionálna tlač.
Trochu som aj recitoval, čosi povyhrával v Súťaži tvorivosti mládeže, lebo Hviezdoslavov
Kubín ešte nejestvoval. Vzťah k poézii sa mi
zišiel, keď som v základnom výcviku útvaru
ochrany Hradu a vlády (rozumej pražského)
vystupoval po večeroch s jedným spolubojovníkom, ktorý hral na husle a ja som recitoval. Rúfus, Ščipačov, Reisel mali úspech, čo
sa prejavilo v priazni kuchárov, keď mi nakladali po dva rezne a dva-tri zákusky. Keď som
o tejto nevídanej „prémii“ rozprával básnikovi Milanovi Rúfusovi, veľmi sa zabával. „Tak
chvalabohu, dostalo sa uznania mojej poézii,
a to až na Hrade v Prahe, aj keď zatiaľ len vo
vojenskej jedálni.“ Takto sme príbeh uzavreli
okolo roku 1964.
Viedol ťa niekto v prvopočiatkoch? Mal si
nejaké vzory?
- Mal som šťastie, že som sedem rokov pracoval v Rozhlasových novinách, kde vtedy pôsobili také osobnosti našej žurnalistiky, ako
JUDr. Dušan Rupeldt, náš prvý slovenský za-

hraničný spravodajca,
ďalej JUDr. Svätozár
Štúr, aj môj šéfredaktor JUDr. Martin Bakoss, syn evanjelického seniora, ktorého
zastrelil Wehrmacht
krátko po Povstaní.
V redakcii pôsobilo
zo desať právnikov
a tí ma nahovorili, aby
som sa zapísal na najvhodnejšie vzdelanie
pre novinára – Právnickú fakultu. Mal
som už okrem iného
novinársku „priemyslovku“ – Osvetovú
školu – ročník novinársky a Katedra
novinárstva na Filozofickej fakulte UK sa
ešte len rozbiehala.
Práca sa mi páčila,
cestoval som po celom Slovensku, videl
som premenu našej
krajiny a často mi
prichodilo cestovať
do Prahy, kde som sa
priúčal tomu, čo som
V Paláci národov v Ženeve. Dva filmy: Ženeva mesto diplomacie
robil dobrých desať
a Hymna v štyroch jazykoch.
rokov – parlamentnému spravodajstvu.
Veľmi som vďačný JUDr. Kormanovi, ktorý – neveľký vedúci. Vážený riaditeľ Jozef Vrabec
dosť dobre preháňam, – no naučil ma robiť mi pred niektorými mojimi váhavými postojkomentáre, a námestníkovi riaditeľa, vynika- mi neraz pripomínal príklad našej povstalecjúcemu reportérovi Jánovi Čížovi, ktorý síce kej tlače a rozhlasu. Najmä však Slobodného
vo Fajke a v Klube novinárov neraz tvrdil, povstaleckého vysielača počas SNP, keď bol
že reportér zo mňa nikdy nebude, lebo ne- jeho vedúcou technickou osobnosťou.
viem piť čiernu kávu s rumom, čo bolo vtedy
v móde, ale vždy keď bolo treba – pomohol. Už aj za prezidenta Novotného boli niekTento tvorivý „nedostatok“ z krčmy sa mi po- torí novinári nepohodlní?
darilo odstrániť až v zrelom veku. Vďaka mo- - Bolo to tak, aj keď sa o tom verejne nejim šéfom mi prišlo reportovať v priamych hovorilo. Mne sa stalo, že som ako jeden
prenosoch rôzne významné udalosti, dokon- zo slovensko-českej a rozhlasovo-televíznej
ca voľbu prezidenta Antonína Novotného, dvojice uvádzal v Prahe desať častí veľkej diktorý sa mi odvďačil tým, že ma o niekoľko váckej diskusie vysielanej naživo s vedúcimi
predstaviteľmi nášho štátu. Písal sa rok 1964
rokov na jeho popud „vyhostili“ z televízie.
a na Slovensku už vtedy kvasila nespokojnosť
Ako si sa dostal do Československej tele- s pražským centralizmom. Niektoré slovenské podniky nemali napr. výrobný program.
vízie?
- Priznám sa, že nechtiac a násilím, lebo som Na tieto a iné disproporcie sme na základe
si netrúfal. Preložili ma do nej v roku 1959, reagencií divákov poukazovali, a to sa znea to rozhodnutím vtedajšieho predsedu Slo- páčilo najvplyvnejšiemu mužovi v štáte.
venského výboru pre rozhlas a televíziu Jo- Verdikt znel – kádrovo dotiahnuť. Námestník
zefa Vrabca, skvelého človeka, neskoršieho riaditeľa A. S. si to „tvorivo“ dešifroval, preto
riaditeľa. Dbal o televíznu mládež, prižmúril som sa na 24 hodín ocitol bez práce. Zasiahol
oči nad našimi pracovnými i mladíckymi vý- však jeden z vplyvných vedúcich činiteľov
vrtkami. Tak som to robil aj ja, keď som bol slovenskej politickej scény, a tak ma nielenže
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Ústredný riaditeľ Dr. Zelenka, ale aj viacerí
vládni činitelia slovenskej proveniencie. Dostalo sa mi niekoľko ocenení a ponuky zostať
v ČST Praha či prejsť na Ministerstvo zahraničných vecí. Mňa však ťahalo vzhľadom aj
na deti k Dunaju a pod Tatry. Nepadli sme si
do náruče s vtedajším riaditeľom ČST na Slovensku, nechcel som robiť primitívnu propagandu, ale profesijnú pozíciu som zvládol.

Popri práci v Televíznych novinách mi prišlo niekoľko rokov uvádzať viaceré priame relácie. Od mládežníckych po Olympiádu kvality, keď na každú z týchto relácií sme dostávali až 110 tisíc listov.
nevyhodili, ale zvýšili mi plat asi o sumu, rovnajúcu sa platu mojej manželky – učiteľky.
V kruhu istých pražských aparátnikov som
mal natrvalo zaznamenaný čierny bod. Keď
sme o pár rokov robili spravodajstvo z Martina z výročia slovenského gymnázia, dostal
som sa do blízkosti prezidenta republiky, čo
sa vtedy smutne preslávil voči Matici slovenskej a ten jedovato, cez zuby precedil na môj
pozdrav: „Vy jste ještě tady?!“
Pamätám si, že proces za otvorenú pravdu a lepší život, o ktorý sa koncom šesťdesiatych rokov pričinili najmä novinári
a spisovatelia, vyvrcholil slobodou slova
a prejavu. Ale trval krátko...
- Pred asi štyridsiatimi rokmi som navštevoval šéfredaktorský postgraduál. Jednu lavicu
som zdieľal so šéfredaktorkou Libuškou Mináčovou (Slovenka) a básnikom, šéfredaktorom Vladimírom Reislom (Slovenské pohľady). Milá Libuška, ináč recesistka, mi vážne
prízvukovala: „Milanko, zapamätaj si, že novinár a spisovateľ nikdy nie je dôchodca!“
Vtedy som sa tejto múdrosti zasmial, lebo
som bol ani nie päťdesiatnik. Dnes sa usmievam takisto, lebo mám už ôsmy krížik a dve
redakcie mi sústavne nedajú pokoj. Rád im
prispievam, považujúc to za hobby. Libuška
ma možno pozoruje z luteránskeho tisovského neba a smeje sa, že som ju aj majstra Reisela vekovo dobehol.
Novinársky produkt našich zahraničných
spravodajcov čítame, počujeme či vidíme
kontinuálne. Zaujíma ma však, aká bola
príprava adepta na takéto pôsobenie.
Skúsenosti a poznatky môžeš rozdávať
plným priehrštím...
- V mojom prípade bola náročná a dosť dobrodružná. Okrem novinárskej som musel
uspieť na troch skúškach na Ministerstve
zahraničných vecí v Prahe. Skúšali ma z dvojstranných medzinárodných vzťahov, z diplomatického protokolu a z pravidiel spoločenského správania sa. Na všetky tri skúšky boli
skriptá, ktoré bolo treba zvládnuť. Nasledovalo čakanie na agrément (súhlas vlády prijí-

macej krajiny prostredníctvom hostiteľského
Ministerstva zahraničných vecí). V tom čase
to bola chúlostivá otázka. Dvaja kandidáti
na moskovský post, výborní redaktori z pražskej televízie, toto agrément nedostali. Jeden
nedostal agrément na pôsobenie v Paríži.
Potom nasledovala skrátená ľudská príprava
– ako manželia sme dostali pomerne štedrý
príspevok na ošatenie, podľa ktorého sme
si museli zaopatriť istý počet oblekov a iné
potrebné veci. Potom balenie najnutnejších potrieb do debien – knihy, riad, textil,
bielizeň. Colná prehliadka debien ešte pred
ich zapečatením Odvoz nákladným autom
do Moskvy, vrátenie bytu zmluvným spôsobom bytovému podniku. Psychická príprava
detí na iné školy: tretiačka Ľubka nastúpila
do rusko-francúzskej a prváčik Juraj do rusko-anglickej triedy. Našťastie pokým sa ruské deti učili latinku, naše azbuku. Vďaka neobyčajnej trpezlivosti moskovských učiteliek
a mojej manželky, takisto učiteľky, to naši
žiačikovia zvládli. V tomto, ale aj v iných ohľadoch nám veľmi pomáhala Správa služieb
diplomatického zboru, osobitná predajňa,
diplomatická poliklinika a úcta úradov a všetkých inštitúcií, lebo akreditovaný spravodajca bol členom diplomatického zboru, požíval
jeho právne a spoločenské výsady a podľa
toho sa musel aj správať. Pri veľvyslanectve
dobudovali veľký hotel s reštauráciou, kino,
atď. Pracovali tam viacerí kuchári a čašníci
Slováci. Dobré duše našli k sebe cestu a tak,
keď pripravovali zakáľačku, doviezol som domov ako potešenie niekoľko porcií z centra
mesta na Leninské hory, kde sme bývali, zdediac byt po predchodcovi Ottovi Výbornom.
Osobitné rozprávanie by si vyžadovala práca,
zdolávanie byrokratických, ale zaužívaných
povolení na jednej strane, na druhej ochota
a srdečnosť ruských ľudí rôzneho spoločenského postavenia. Aj vtedy fungovalo prepojenie slovenských a ruských duší, ktoré
pomáhalo zdolať prekážky. Radu a pomocnú
ruku mi ponúkali také osobnosti, ako slávny
režisér Bondarčuk (parkovali sme v spoločnej
garáži vedľa seba), tréner Bobrov, spisovateľ Polevoj a ďalší. Palce mi držal aj vtedajší

Aké boli a sú tvoje kontakty s Dúbravkou,
v ktorej bývaš?
- Nasťahovali sme sa sem s pocitmi prvých
amerických osadníkov. Manželka odišla
s deťmi z Moskvy o dva mesiace skôr, ja som
musel čakať na ďalšieho spravodajcu a keď
mi telefonovala, že sme v Dúbravke dostali
pekný byt, že zmluvná dohoda zafungovala,
mal som problém nájsť na ruskej mape Dúbravku... Všetko sme však zvládli. Boli sme prví
nájomníci v našom vchode a na Vianoce 1975
sme mali nášho kapra, slovenský stromček
a tešili sme sa z nádhernej prírody. Sídlisko
sa rozrastalo, dotváralo a dnes je to mesto
veľkosti slovenského okresného, v ktorom
všetko funguje a dá sa tu dobre žiť.
Pripravil PhDr. Michal Kriško
Foto z archívu M.S.

Na Expo ’92 v Seville. Dva filmy s vynikajúcim kameramanom Václavom Nedbalom.

JUDr. Milan Stehlík

(vedúci redaktor – komentátor ČST)
Dátum narodenia: 7. 10. 1933
Ukončené vzdelanie:
Právnická fakulta UK: JUDr.
Dvojročný kurz medzinárodných
vzťahov v Moskve
Ročný postgraduál pre šéfredaktorov v Bratislave
Tri mesačné semináre pre novinárov v Prahe.
Zamestnávatelia:
Československý rozhlas Bratislava
Československá televízia Bratislava
Československá televízia Praha
(päť rokov).
Iné aktivity:
Lektor medzinárodných vzťahov
Dodnes stály spolupracovník pražského mesačníka Slovenské korene.
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Nová zákonná povinnosť pre majiteľov psov, mačiek a fretiek

Povinné čipovanie do 30. septembra
Podľa nového zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti od 1. 11. 2011 platí pre všetky novonarodené spoločenské
zvieratá (psy, mačky a fretky) povinnosť
označenie čipom. Pre spoločenské zvieratá, ktoré sa narodili pred 1. 11. 2011 platí dvojročné prechodné obdobie, počas
ktorého musia byť začipované, pretože
od 30. septembra 2013 bude táto povinnosť už platiť BEZ VÝNIMKY pre všetky
spoločenské zvieratá. Dvojročná výnimka sa nevzťahuje na psy, mačky a fretky
narodené do 31. októbra 2011, KTORÉ
SA UVÁDZAJÚ NA TRH, PREVÁDZAJÚ SA
DO VLASTNÍCTVA ALEBO DRŽBY INEJ
OSOBY. Za nedodržanie novej povinnosti
sa ukladá pokuta až do výšky 370 EUR!
Od 1. novembra 2011 musí vlastník zvieraťa
na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu
a registráciu každého psa, mačky alebo fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka
musí byť nezameniteľne označený transpondérom – mikročipom spĺňajúcim normu
ISO11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, že je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011
a je riadne čitateľné. Psy, ktoré sú tetované
po 3. júli 2011, musia byť dodatočne označené transpondérom – mikročipom.

Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007
Z. z.“), t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade s § 54b ods.
5) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počas plynutia pre-

chodného obdobia, ktoré sa končí 30. septembra 2013, musia byť psy, mačky alebo
fretky označené transpondérom – mikročipom alebo tetovaním. Na psy, mačky alebo
fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú
do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto
prechodné obdobie nevzťahuje. Aplikáciu
transpondéra – mikročipu, môže vykonávať
len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný

za prevedenú aplikáciu. Zodpovednosťou
veterinárneho lekára je si overiť funkčnosť
transpondéru – mikročipu pred aplikáciou
a po aplikácii na zvierati.
Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat (ďalej len „CRSZ“). Údaje
do CRSZ zadáva veterinárny lekár, ktorý
vykonal identifikáciu zvieraťa. Spoločenské
zviera, ktoré bolo identifikované transpondérom – mikročipom resp. tetovaním pred
účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z. a nie je
registrované v CRSZ resp. v SRZ, jeho registráciu do CRSZ vykoná veterinárny lekár pri
najbližšej vakcinácii proti besnote spolu so
zadaním údajov o vakcinácii.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
zriadila počítačovú databázu pre CRSZ v súlade s § 6 ods.2 písm. u) zákona č. 39/2007
Z. z.. Počítačovú databázu pre Centrálny register spoločenských zvierat www.crsz.sk prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov SR
v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z..
V prípade vycestovania do zahraničia
musí byť spoločenské zviera (pes, mačka
alebo fretka) okrem čipovania alebo tetovania ako sme už spomínali vyššie ešte aj
sprevádzané pasom, ktorý vydáva veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov
spoločenských zvierat.
(red.)

Na pietnych miestach
zvýšte opatrnosť
Dňa 24. júla v čase od 9.30h do 10.00h na cintoríne v Slávičom
údolí neznámy páchateľ využil chvíľkovú nepozornosť 87-ročného muža, odcudzil mu príručnú tašku a spôsobil škodu krádežou
vo výške 250,–€.
Dňa 28. júla v čase od 9.00h do 9.45h na cintoríne v Slávičom
údolí neznámy páchateľ odcudzil z kabelky položenej na náhrobnom kameni peňaženku, v ktorej sa nachádzali osobné
doklady, finančná hotovosť vo výške 200,–€ a mobilné telefóny zn. Sony Ericsson a zn. Sony Xperia, čím 70-ročnej žene
spôsobil škodu krádežou vo výške 595,–€.
Polícia odporúča všetkým:
– venujte zvýšenú pozornosť svojej taške a kabelke,
– nenechávajte peňaženku a doklady navrchu kabelky,
– nenoste so sebou väčšiu sumu peňazí a platobné karty, ktoré nebudete potrebovať,
okradnutým:
– v prípade, že vám odcudzili doklady a kľúče od bytu, nepodľahnite panike a okamžite sa spojte so známymi, či susedmi
a požiadajte ich, aby vám do príchodu domov byt strážili a krádež nahláste čo najskôr na políciu,
– pri kontakte s políciou zachovajte pokoj a poskytnite informácie
– meno, telefónne číslo, presnú adresu a popis udalostí,
– zapamätajte si čo najviac údajov o páchateľovi (pohlavie, vek,
výška, fyzické zvláštnosti, oblečenie pod.).
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Prepad stávkovej kancelárie
Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave
IV pátrajú po páchateľovi lúpežného prepadnutia v stávkovej kancelárií na ulici M. Schneidra – Trnavského. Oznámenie o lúpeži prijali
2. augusta krátko pred 14.45 hod. Neznámy
ozbrojený páchateľ žiadal pod hrozbou použitia zbrane od zamestnankyne vydanie finančnej hotovosti. Zo stávkovej kancelárie si odniesol približne 500,–€. Následne ušiel na neznáme miesto. V čase prepadu sa v priestoroch
stávkovej kancelárií okrem zamestnankyne
nenachádzala ďalšia osoba. Lúpež sa zaobišla
bez zranení.
K popisu páchateľa: približne 180 cm vysoký, štíhlej
postavy. Na hlave mal svetlú šiltovku, oči si kryl slnečnými okuliarmi a šatkou. Oblečené mal ¾ biele
nohavice, čiernu košeľu, ozbrojený bol krátkou guľovou zbraňou.
V prípade, ak si občania všimli 2. augusta v čase
pred 14.45 hod na ulici M. Schneidra - Trnavského a v jej blízkom okolí unikajúceho muža, alebo
akékoľvek podozrivé konanie osoby, žiadame
ich, aby nám informácie poskytli na bezplatnom
čísle polície 158, prípadne tak môžu urobiť aj
osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.

Podpálené vozidlo
Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave
IV vyšetrujú okolnosti požiaru osobného motorového vozidla zn. Kia Soul (EČV-BL), ktoré
v noci na štvrtok 15. augusta horelo na Valachovej ulici v Dúbravke.
Požiar hasiči lokalizovali, policajti miesto zabezpečili a vykonali všetky potrebné úkony. Zisťovateľ
príčin požiarov na mieste konštatoval, že požiar bol
s najväčšou pravdepodobnosťou založený úmyselne, neznámy páchateľ ho polial nezistenou horľavinou a následne zapálil. Vozidlo zhorelo do tla,
majiteľka vozidla si odhadla škodu na 13.000,–€.
Ďalšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania,
poverený príslušník PZ začal trestné stíhanie vo
veci prečinu poškodzovania cudzej veci.

Lúpež v banke
Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave
IV pátrajú po neznámom mužovi, ktorý 23. júla
po 9.00 h lúpežne prepadol pobočku banky
na Saratovskej ulici.
Neznámy ozbrojený muž maskovaný šiltovkou
a šatkou vošiel do pobočky banky a pod hrozbou
zbrane žiadal od zamestnankyne vydanie finančnej hotovosti. Žena mu v obave o život a zdravie
vydala dosiaľ nevyčíslenú hotovosť. Lúpež sa zaobišla bez zranení.
Muž, po ktorom polícia pátra je vysoký cca
170 cm, zdanlivého veku 35 rokov. Podľa doterajších informácii bol muž počas prepadnutia maskovaný šatkou a slnečnými okuliarmi, na hlave
mal hnedú šiltovku s čiernym šiltom, na sebe mal
mať bielu bundu, na rukách rukavice a v ruke
igelitku.
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Polícia informuje
■ Neznámy páchateľ v čase od 19.00 h 18. júna do 9.00 h 19. júna na Cabanovej ulici odcudzil zaparkované a riadne uzamknuté motorové vozidlo zn. Škoda Fabia
Combi, čím 38-ročnému vlastníkovi spôsobil škodu krádežou vecí nachádzajúcich
sa v motorovom vozidle vo výške 450,– € a poškodenej spoločnosti spôsobil škodu krádežou motorového vozidla vo výške 14.000,– €. Po odcudzenom motorovom vozidle bolo vyhlásené pátranie.
■ Na Bilíkovej ulici sa neznámy páchateľ v čase od 16.00 h 22. júna do 18.30 h
23. júna vlámal do zaparkovaného motorového vozidla zn. Škoda Octavia
Combi a 42-ročnému mužovi spôsobil škodu krádežou vecí nachádzajúcich
sa v motorovom vozidle vo výške 630,– € a poškodenej spoločnosti spôsobil
škodu poškodením vozidla vo výške 60,– €.
■ Hliadka PZ 26. júna v čase o 13.30 h na Dúbravčíckej ulici obmedzila na osobnej
slobode 19-ročného muža, ktorý mal pri sebe igelitové vrecúško s neznámou sušenou zelenou rastlinou.
■ Takisto hliadka PZ 29. júna v čase o 2.45 h na Saratovskej ulici kontrolovala
motorové vozidlo zn. Volkswagen Passat, ktorého vodič bol vyzvaný, aby
sa podrobil dychovej skúške. Tá ukázala hodnotu 0,93 mg/l alkoholu v krvi.
23-ročný vodič bol zaistený, nakoľko bol podozrivý z prečinu ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky v zmysle §-u 289/1 Tr. zákona.
■ Neznámy páchateľ sa v čase od 21.30 h 30. júna do 7.30 h 1. júla na Galbavého ulici
vlámal do zaparkovaného motorového vozidla zn. Volkswagen Caddy, čím poškodenej spoločnosti spôsobil škodu krádežou vecí nachádzajúcich sa v motorovom
vozidle vo výške 1.065,–€ a škodu poškodením vozidla vo výške 400,– €.
■ Rovnaký scenár sa opakoval v čase od 22.00 h 5. júla do 10.00 h 6. júla na Bullovej ulici, kde sa neznámy páchateľ vlámal do zaparkovaného motorového
vozidla zn. Citroën C3, čím 46-ročnému vlastníkovi spôsobil škodu krádežou
airbagu vo výške 500,– € a škodu poškodením vozidla vo výške 100,– €.
■ Neznámy páchateľ v čase od 13.00 h do 17.00 h dňa 8. júla na Bagarovej ulici odcudzil zaparkované a riadne uzamknuté motorové vozidlo zn. Volkswagen Sharan,
čím poškodenej spoločnosti spôsobil škodu krádežou vozidla vo výške 10.040,– €.
Po odcudzenom aute bolo vyhlásené pátranie.
■ Zlodej sa činil v čase od 16.20 h dňa 9. júla do 16.30 h 12. júla na Bazovského ulici, kde z pivničných priestorov odcudzil pánsky bicykel zn. CTM,
typ RAMBLER 1.0 CUBE, na ktorom bola pripevnená kamera zn. EVOLVE,
tachometer zn. CATEYE a dámsky bicykel zn. FOCUS, typ WHISTLER s príslušenstvom, čím 32-ročnému mužovi spôsobil škodu krádežou vo výške
1.182,65,– € a škodu poškodením vo výške 10,– €.
■ Neznámy páchateľ v čase od 23.30 h dňa 23. júla do 7.15 h dňa 24. júla na Landauovej ulici odcudzil zaparkované a riadne uzamknuté motorové vozidlo zn. Toyota Yaris, čím poškodenej spoločnosti spôsobil škodu krádežou vozidla vo výške
10.000,– €. Po odcudzenom motorovom vozidle bolo vyhlásené pátranie.
■ Rovnaký scenár sa zopakoval, keď neznámy páchateľ v čase od 23.30h
23. júla do 12.00 h 24. júla na ulici kpt. Rašu poškodil zaparkované motorové vozidlo zn. Audi A6, čím 33-ročnému majiteľovi spôsobil škodu vo výške
606,– €.
■ Neznámy páchateľ v čase od 6.30 h 27. júla do 5.30 h 28. júla na Agátovej ulici
poškodil predné aj zadné pneumatiky a poškriabal lak na ľavých zadných dverách
na zaparkovanom motorovom vozidle zn. Škoda Yeti, čím 39-ročnému mužovi
spôsobil škodu vo výške 250,– €.
■ Hliadka PZ dňa 5. augusdta v čase o 2.50 h na ulici J. Alexyho kontrolovala motorové vozidlo zn. Mercedes Benz, ktorého vodič bol vyzvaný, aby sa
podrobil dychovej skúške. Tá ukázala hodnotu 0,57 mg/l alkoholu v krvi.
Preto 28-ročný vodič bol zaistený pre podozrenie z prečinu ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky v zmysle §-u 289/1 Tr. zákona.
■ Neznámy páchateľ v čase od 00.15 h do 11.00 h dňa 8. augusta na Homolovej ulici
poškriabal lak na predných a zadných dverách na zaparkovanom motorovom vozidle zn. Hyundai i30 a 44-ročnému majiteľovi spôsobil škodu vo výške 260,– €.
■ Vlámanie zaznamenali v čase od 23.00 h 9. augusta do 10.35 h 12. augusta na Cabanovej ulic, kde sa neznámy páchateľ vlámal do zaparkovaného
motorového vozidla zn. Peugeot Boxer, čím poškodenému 41-ročnému mužovi spôsobil škodu krádežou vecí nachádzajúcich sa vo vozidle vo výške
1.650,– € a doposiaľ nezistenú škodu poškodením.
■ Neznámy páchateľ v čase od 00.30 h do 00.45 h dňa 15. augusta na Valachovej
ulici poškodil zaparkované motorové vozidlo zn. Kia Soul, čím poškodenej spoločnosti spôsobil škodu vo výške 10.300,– €.
por. Mgr. Martina Kočišová
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„Aj tak budem hercom!!!“
Milí čitatelia, Dúbravčania. Rada by som
vám predstavila Divadelný kolektív
KAMKO pri Domove sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya na Lipského ulici.
Napriek tomu, že jeho klienti majú „niečo
navyše“, rozhodli sa, že budú hercami.
Dramatický krúžok, neskôr pomenovaný
ako KAMKO (KAMarátsky KOlektív), vznikol v roku 1999 ako jedna z voľno časových
aktivít v našom zariadení. Jeho cieľom nebolo len zmysluplné vyplnenie voľného času,
ale aj rozvíjanie osobnosti, komunikácie,
emocionality, pamäte, sebarealizácia a sebaprezentácia.

Dramatický krúžok vytvoril už 10 autorských hier.
Počas existencie DK Kamko vytvoril 10 autorských hier – zväčša inšpirovaných známymi i menej známymi príbehmi, až po aktuálne témy, ktoré rezonujú tak v nás, ako aj
v našich hercoch. V ich najnovšej autorskej
hre Z. Fazekašovej, E. Forgáča a I. Kubincovej „hľADÁM ťA EVA“ rozprávajú o ceste
túžby a potrebe “každého” človeka milovať
a byť milovaný, páčiť sa, dokázať sebe i svetu, že na to mám, a že ja jediný viem, čo je

Herci a teraupeticko-kreatívny tím KAMKO.

pre mňa dôležité. Jednoducho byť dospelý!
O tom, že to vedia naozaj majstrovsky vyjadriť, hovorí nielen úspešná premiéra na „doskách, ktoré znamenajú svet“ či potlesk obecenstva, ale aj samotné ocenenia, o ktorých
sa im ani nesnívalo.
V marci tohto roku na krajskej prehliadke
detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti Stretnutie s malou Táliou v Senci získali Špeciálnu cenu –
odporúčanie na krajskú prehliadku amatérskeho divadla a divadla dospelých.
Na krajskej prehliadke amatérskeho divadla
a divadla dospelých Divadelné konfrontácie v apríli v Pezinku im odborná porota
udelila 1. miesto a postupovú nomináciu
na celoštátnu prehliadku.
A čo priniesla celoštátna postupová súťaž
a prehliadka amatérskeho divadla EXIT´2013
v júni v Levoči? Prvé miesto a zaradenie
do programu vrcholnej celoštátnej divadelnej
súťaže a prehliadky s medzinárodnou účasťou
„Scénická žatva 2013“ (pozn. red.: uskutočnila sa od 28.8. do 1.9.2013 v Martine).
Vyberám z hodnotenia režiséra, dramaturga
a prekladateľa MgA. Jána Šimka, pôsobiaceho ako dramaturga Slovenského rozhlasu, pohostinsky režírujúceho v divadlách
v Čechách a na Slovensku:

„...Jedným dychom treba dodať, že prítomnosť
KAMKA na tohtoročnom festivale Exit je spôsobená aj tým, že svetu umenia – divadla položil tento kolektív niekoľko zásadných otázok...
Jedna z najsilnejších scén je šťastná láska medzi normálnymi v tieňohre a zakázaná či prerušená láska medzi tými “nenormálnymi” alebo
“postihnutými” v priestore činohry... Je veľkým
šťastím, keď divadelné dielo vzniká s ľahkosťou.
Dvojnásobným šťastím je, keď je takto silná divadelná výpoveď iba „vedľajším produktom“.
A čo na to všetko KAMKÁČI: „Náš úspech si ceníme o to viac, pretože na celej prehliadke sme
boli jediným súborom, ktorý disponoval s inak
obdareným hereckým obsadením.“
„Aj tak budeme hercami!!!“ Chcú, pracujú
a hrajú naplno. So srdcom. A o kom je vlastne
reč? Nech sa páči, zoznámte sa. Herci: Evka,
Janka, Majka, Renátka, Janko, Michal, Palino, Vladko a terapeuticko-kreatívny tím
Ivanka, Siska, Vierka, Erik a Michal.
Tak čo, milí čitatelia, Dúbravčania? Vedeli
ste, že máte medzi sebou takýchto „celoslovenských amatérskych divadelných Majstrov“?
Viac na našej webovej stránke www.dsspkm.sk.
Alenka Polohová
DSS prof. Karola Matulaya

VII. ročník

september 2013

číslo 9

Tajnička z krížovky, ktorú uverejnil Dúbravský spravodajca
č. 7-8/2013: Človek je strojcom svojho šťastia, aj keď mu skape
motor. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali Mira Zubeka, ktorý dostane knihu K. Tholtovej: „Papierové bábiky“ a Máriu Skokanovú, ktorú čaká kniha J. Robertsa a E. Wrighta: „Kokaínový kovboj“.
Blahoželáme.
Knihy venovalo Vydavateľstvo IKAR. Výhercovia si prevezmú knihy v redakcii. Správne odpovede na septembrovú krížovku posielajte aj s nalepeným kupónom do 18. septembra na adresu redakcie
resp. doručte na vrátnicu MÚ, alebo vhoďte do schránky pred MÚ.
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Dúbravský
spravodajca

Kupón

Krížovka Dúbravského spravodajcu
č. 9/2013
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Projekt medzinárodnej spolupráce Comenius na Gymnáziu Bilíkova

Zásluhou vody spoznávali Európu
Gymnázium Bilíkova v Bratislave bolo dva
roky zapojené do projektu medzinárodnej spolupráce Comenius. V uplynulom
školskom roku sa skončil. Spolupracovali
v ňom študenti z 9 stredných škôl európskych krajín: Holandska, Nórska, Španielska, Talianska, Grécka, Poľska, Slovinska,
Maďarska a Slovenska.
Spoločnou témou pre všetky školy v tomto
projekte bola voda, ktorá prináša život nám
všetkým: „Water brings life to all of us“. Školy
súťažili v tvorivej fotografii a písaní slohových
prác na túto tému, v účastníckych krajinách navštevovali miesta súvisiace s vodou – ako napríklad vodné diela a elektrárne, vytvárali projekty
a debatovali nielen o danej téme, ale aj na aktuálne témy. Pri výmenných stretnutiach si práce
vymieňali a súťažili formou kvízov.
Jazykom komunikácie bola angličtina.
Projekt teda neplnil iba poznávaciu funkciu, nerozvíjal iba vedomosti v danej téme,
ale pomáhal študentom rozvíjať ich jazykové zručnosti v reálnom prostredí, a čo
je nemenej dôležité, aj ich komunikačné
schopnosti v styku s kultúrami iných krajín. Študenti cestujú do hosťovských krajín
a rovnako aj privítajú zahraničných študentov v domácom prostredí. Sú teda prirodzene
nútení komunikovať a spoznávať kultúrne
rozdielnosti. Tak to bolo aj na našej škole.

Gymnazisti z Bilíkovej sa v Holandsku
prepravovali na bicykloch.
V uplynulom školskom roku sa v rámci nášho gymnázia uskutočnili výmeny s dvoma
krajinami – Španielskom – Licenciado Francisco Cascales v Murcii, a Holandskom –
RSG Tromp Meesters v Steenwijku. Vo februári prišli študenti z týchto krajín na návštevu k nám a naši študenti vycestovali
do spomínaných krajín v apríli.
Od 3. do 9. februára navštívilo Gymnázium
Bilíkova 24 účastníkov zo Španielska a Holandska. Okrem prehliadky školy a mesta zahraniční a naši študenti spolu s pedagógmi
absolvovali exkurziu do Atómovej elektrárne
v Jaslovských Bohuniciach a kúpeľného mesta Trenčianske Teplice, prezreli si Vodárenské
múzeum v Bratislave, zašli na výlet do Viedne.
Príjemná bola aj vychádzka na Devín a spoločenský večer v priestoroch školy. V rámci

workshopov pracovali na tematických
projektoch, kde sa
prejavilo aj ich estetické cítenie a tieto
projekty boli následne
vystavené
v priestoroch školy.
Po prezentácii o slovenskom folklóre si
naživo vyskúšali aj
lekciu folklórneho
tanca, ktorú viedli
študentky – členky
Projekt Comenius zoznámil nielen študentov, ale i pedagógov.
bratislavských folklórnych súborov.
Tiež si zahrali volejbal v tímoch podľa zúčast- Murcia nás napriek očakávaniam privítala
nených krajín. Na spoločenskom večeri, kde chladným a daždivým počasím. Prvé dva
boli prítomní nielen domáci a zahraniční štu- dni strávili študenti v hosťovských rodinách
denti, ale aj rodičia a pedagógovia a ďalší hos- a pedagógovia v príjemnej spoločnosti svotia, sa jednotlivé krajiny predstavili kultúrnym jich kolegov. V pondelok sme absolvovali
programom a žiaci nášho gymnázia pripravili prehliadku krásneho mesta, kde sa snúbi
atraktívne divadelné predstavenie „Water maurská, stredoveká aj moderná architektúmore than salt“ (Voda nad zlato) na motívy ra. Utorok sme strávili aj na pláži neďaleko
slovenskej ľudovej rozprávky Soľ nad zlato, Murcie a napriek 15 stupňom sa našli odvážktoré malo veľký úspech. Ktovie, ktoré dojmy livci, ktorí vbehli do mora. Streda patrila práz tohto všetkého boli pre účastníkov najsil- ci v škole. Študenti absolvovali laboratórne
nejšie, možno brušná tanečnica v kúpeľoch práce z biológie, pracovali na prezentácií v IT
Trenčianske Teplice pri prehliadke kúpeľného učebni a v telocvični nacvičovali tradičné fladomu Hammam, alebo slnečná Viedeň, ktorá menco. My, učitelia, sme mali možnosť diskuteplomilných Španielov potešila okrem iného tovať so španielskymi kolegami o metódach
aj príjemným slnečným počasím.
a podmienkach práce, porovnať si učebnice
Počas výmenného pobytu v Holandsku, a tiež sa porozprávať o výsledkoch, ktoré naši
v dňoch 20. – 26. apríla boli naši študenti študenti dosahujú. Vo štvrtok sa športovalo.
pozvaní na výlet loď kami po rašelinovom Volejbalový turnaj mierne pokazil dážď, ale
jazere v Giethoorne a do Národnej galérie študenti sa aj tak skvelo pobavili: futbalom,
v Amsterdame. Okrem toho debatovali skákaním cez švihadlá a povzbudzovaním
na aktuálne témy a v tvorivých dielňach si v hľadisku stredoškolskej volejbalovej ligy,
preskúšali maliarske schopnosti. Na spolo- ktorá sa konala v priľahlej budove. V piatok
čenskom večere v sále miestneho divadla sa skoro ráno sme sa s Murciou rozlúčili a vyštarvšetky zúčastnené krajiny, ale hlavne domáci tovali smerom na letisko v Alicante.
holandskí hostitelia predstavili hudobným, Za toto všetko patrí vďaka nielen koordinátanečným a moderátorským umením. Našim torom projektov jednotlivých zúčastnených
študentom asi najviac zostane v pamäti straši- krajín – za našu školu Gymnázium na Bilíkodelná noc, keď absolvovali nočný výlet do ne- vej ulici – PhDr. Lubomíre Husárovej, bez
ďalekého lesa, kde im hostitelia pripravili zo- ktorých kvalitnej prípravy by škola nebola
pár šokujúcich prekvapení v podobe lesných schválená a prijatá do projektu, ale aj Slostrašidiel a iných atrakcií. Samozrejme dopra- venskej akademickej asociácii pre medziva na toto, inak rekreačné miesto s kempin- národnú spoluprácu – SAAIC v Bratislave,
gom – Resort De Eese (Bultweg Woldberg), ktorá poskytla grant. Pre takýto projekt bola
bola väčšinou vlastná – študenti prišli na bi- neodmysliteľná nielen spolupráca učiteľov,
cykloch a tiež sa okolo polnoci na bicykloch žiakov, ale aj rodičov.
vracali domov. Naši študenti sa bicyklami do- Podľa pravidiel Národnej agentúry SAAIC
pravovali takmer všade počas celého pobytu, v Bratislave sa náš projekt tento rok skončil.
a preto už rozumejú, prečo sa Holandsku ho- Naši žiaci navštívili v priebehu dvoch rokov
vorí nielen krajina tulipánov, ale aj bicyklov. dvakrát Holandsko, dvakrát Španielsko, SloV čase našej návštevy Holandska sme sa vinsko, Nórsko a reprezentantov týchto krav Steenwijku stretli aj so študentmi a uči- jín sme privítali aj na Slovensku. Z návštevy
teľmi z Nórska a Slovinska, čo tiež obohatilo partnerských krajín a z pobytov zahraničných
hostí u nás všetkým zainteresovaným v protento týždeň výmeny skúseností a zážitkov.
V Španielsku sa výmenný pobyt konal jekte COMENIUS zostávajú len tie najlepšie
od 20. do 26. apríla. Na výmene sa okrem dojmy, nezabudnuteľné zážitky, nové pohosťujúcich Španielov zúčastnili školy znatky a plno nových priateľov.
Mgr. Mária Miková
z Holandska, Nórska, Slovinska a Grécka.
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September 2013
Program Domu kultúry v Dúbravke
4.

s tr e da

17.00

Milan Stano

Chvála krajiny

Vernisáž výstavy olejomalieb a grafiky autora
Milana Stana. /Výstava potrvá do 29. 9. 2013/

8. O kovbojovi
nedeľa
10.30

15. Červená čiapočka

nedeľa

10.30

Účinkuje: Divadielko Žihadlo.

10.00

Kubovi

na prázdniny

2,-¤

Dúbravské hody

Kreatívne dielne pre deti dúbravských škôl
s vynálezcom Ing. Holakovským.

8.00
13.00
14.00

pred Domom kultúry Dúbravka

myslieť

Salamander
Koncert hudobnej skupiny.
Báječná ženská
Na počúvanie aj do tanca hrá
country kapela Oukej.
Záver

10.30

14.

s o b ota

14.30

Rýchly štart do angličtiny. Zábavné podujatie
pre všetkých, ktorí veľa krát chceli začať, ale
vždy si našli svoje ale ... Urobte dnes ten
správny krok, lebo tento krát sa to
7,-¤
už podarí!

14. Tancujeme
s o b ota

v Dúbravke

14.10
14.15
14.30
14.50
15.10
15.20
15.30
15.45

Tanečný večer s kapelou Party Time.

3,-¤

16.15

minisláviček

29. O zatúlanom
nedeľa
klaunovi

Účinkuje: Diivadlo na kolesách.

21. septembra - 8.00 - 22.00 hod.

/Organizované podujatie/

2,-¤

Prezentácia speváckych talentov detí dúbravských materských škôl. /Organizované podujatie/

10.30

Varenie hodového guláša
Reprodukovaná dychová hudba
Slávnostné otvorenie hodov
Príhovor starostu MČ Dúbravka
Ing. Jána Sandtnera.
Bratislavské mažoretky
DFS Klnka
Latinico
District Dance
Bailadora Dance group
Street dance academy
hip-hop a break dance
Súbor Mexických tancov Magisteriál
Vôňa mexika
Mexická hudba v podaní hudobnej
skupiny El Caminante.
DFS Čečinka

2,-¤

Kino

5.

19.00

FK

Zázrak
dráma /SR, ČR/ 2012

Príbeh zaľúbeného dospievajúceho dievčaťa
z polepšovne. Prostitúcia, drogy, život na ulici,
osudová láska a zbabraný život.
réžia: J. Lehotský, MN 15, 78 min.

8.

nedeľa

19.00

dráma /SR, ČR/ 2012

Ostrov

dráma, romantický /Bulharsko,
Švédsko/ 2011

Počas dovolenky na ostrove odhaľuje mladý pár
svoje neistoty a skryté tajomstvá, ktoré pomaly,
ale iste spochybňujú ich lásku.
réžia: K. Kalev, MN 15, ČT, 95 min.

Pieta

19.00

dráma, thriller /Južná Kórea/ 2012

PROGRAM NA SEPTEMBER
Herňa je otvorená každý pondelok a štvrtok od 9.30 do 11.30 h.,
program v herni sa začína o 10.00 h.
Piatky sú venované špeciálnym vekovým skupinám detí, tiež od 9.30
– 11.30 h.
15.9. Masáže – Oddýchnite si! Masáž
trvá cca 25 min., masáže budú, ak
sa prihlási aspoň 6 mamičiek, prebiehajú v čase od 8.30 do 11.30 h.
Bližšie informácie a objednávanie
u Katky na tel: 0905 664 650 alebo e-mailom masaze@mcmacko.sk
16.9. Šikovné ručičky – spomienka
na letnú dovolenku – Zábavné tvorivé dopoludnie pre najmenšie detičky s Martou. Začíname o 10.00 h.
19.9. Herňa – Tešíme sa na Vás
a Vaše detičky v našej herni.
20.9. Dni dobrovoľníctva – Pozývame všetky dobrovoľnícke duše k nám
do záhrady, kde budeme zvelaďovať,
čo treba – prehrabanie a čistenie
pieskoviska, výmena piesku, prípadne kosenie a natieranie hracích prvkov. Tešíme sa na Vás v našej záhrade
od 9.00 – 13.00 h.
20.9. Diskusná skupina BKM – Pravidelná diskusná skupina venovaná
bezplienkovej komunikačnej metóde. Máte otázky, chcete sa zbaviť

plienok a nestresovať dieťatko alebo
ste len zvedaví? Príďte medzi nás
porozprávať sa o aktuálnych témach
s Luciou.
23.9. Kolagénová terapia a manikúra – Ukážky ošetrenia rúk a tváre
bioaktívnym kolagénom, ošetrenie
rúk zadarmo. Na ošetrenie budú použité výrobky zn. LARENS. Základná
manikúra a želania navyše po dohode s manikérkou.
26.9. Šikovné ručičky – plastelínujeme – Tvorivé dielničky pre najmenšie detičky s Ivanou. Budeme sa hrať
s domácky vyrobenou plastelínou
a vyrobíme si z nej svietničky. Začíname o 10.00 h.
27.9. Baby Klub – Herňa s Tinou určená pre najmenšie detičky od 0 – 12
mesiacov a hlavne pre ich maminky.
28.9. Pátrač Tino v záhrade – Vyhodnotenie našej zábavnej súťaže.
Pozývame všetkých pátračov k nám
do záhrady, kde čaká plno zábavy
i pár prekvapení. Súčasťou programu
bude aj vernisáž všetkých obrázkov,
ktoré deti nakreslili Pátračovi Tinovi
a aj hasičom. Celým zábavným popoludním bude pátrača Tina sprevádzať Petra Bernasovská. Začíname
o 16.00 h.

29.9. Masáže – Oddýchnite si! Masáž
trvá cca 25 min., masáže budú, ak
sa prihlási aspoň 6 mamičiek, prebiehajú v čase od 8.30 do 13.00 h.
Bližšie informácie a objednávanie
u Katky na tel: 0905 664 650 alebo e-mailom masaze@mcmacko.sk
30.9. Herňa – Tešíme sa na Vás
a Vaše detičky v našej herni.
Počas letných prázdnin bolo RC
Macko zatvorené a naše mamičky
– dobrovoľníčky ho pre nás všetkých pekne pripravovali na otvorenie. Prebiehali rekonštrukčné
a revitalizačné práce, veľké upratovanie, čistenie, údržba záhrady... Toto všetko robia mamičky-dobrovoľníčky vo svojom voľnom
čase, zo srdiečka všetkým, ktorí sa
zapojili, ĎAKUJEME.
Aktuálne zmeny v programe
a podrobnejšie informácie nájdete na našej webstránke www.
mcmacko.sk a Facebook stránke
pod profilom „Rodinné centrum
Macko“.
Program zabezpečujeme dobrovoľnícky a aj nás môžu stretnúť nepredvídateľné udalosti... Ďakujeme
za porozumenie.

FK

Neľútostne úprimný, poetický pohľad na
podstatu medziľudských vzťahov. Film ocenený
Zlatým levom na festivale v Benátkach.
réžia: Kim Ki Duk, MN 18, ČT, 104 min.

19.

štvrtok

19.00

Snehulienka
iný príbeh

FK

dráma /Španielsko/ 2012

Originálna, moderná variácia Snehulienky
uprostred býčích zápasov, s nádhernou hudbou,
ktorá umocňuje divácke emócie.
réžia: P. Berger, MP 12, ČT, 104 min.

22.

Labrador

19.00

dráma /Dánsko/ 2011

Otec, dcéra a dcérin priateľ na opustenom
ostrove. Nedostatok súkromia ich núti
k vzájomnej konfrontácii, pochybnostiam
a neistote.
réžia: F. Aspöck, MN 15, ČT, 73 min.

26.

štvrtok

19.00

Miznúce vlny

FK

thriller, romantický, sci-fi /Litva,
Francúzsko, Belgicko/ 2012

Kontroverzný experiment mladého informatika,
ktorý vstúpi do mysli mladej ženy v kóme, úplne
naruší jeho reálny život.
réžia: K. Buozyte, MN 15, ČT,120 min.
Vysvetlivky:
ČD - český dabing, ČT - české titulky
SD - slovenský dabing, ST - slovenské titulky

SLUŽBY

Sekurisova 12, 841 02 Bratislava
www.mcmacko.sk
mcmacko@mcmacko.sk

FK

15.

nedeľa

a filmový Klub Igric
štvrtok

19.00

nedeľa

27. Dúbravský

10.00

Zázrak

Príbeh zaľúbeného dospievajúceho dievčaťa
z polepšovne. Prostitúcia, drogy, život na ulici,
osudová láska a zbabraný život.
réžia: J. Lehotský, MN 15, 78 min.

dúhe

Účinkuje: Diivadielko MaKile.

p i ato k

12.

štvrtok

22. O poskladanej

nedeľa

/Organizované podujatie/

11. Nebojme sa
s tr e da

17.00

22.00

Kreatívne dielne pre deti z dúbravských škôl.

Účinkuje: Divadielko Dunajka

14.00

20.00

2,-¤

18. Spomienky

s tr e da

18.00

ČALÚNNICTVO
– oprava čalúneného nábytku – prečalúnenie.
Doprava zabezpečená.
Tel.: 02/5541 4616, 0915/832 186.
Poskytujem hotovostné pôžičky.
Tel.: 0948/100 395.
Váš osobný realitný maklér Mgr. Ivan Spevák Vám
pomôže predať a kúpiť nehnuteľnosť.
Tel.: 0948/100 383.
Maliarske práce, tapetovanie, podlahy, stierky,
malé rekonštrukcie. Kvalitne a čisto.
Tel.: 0908/024 689, 0902/343 142.
INŠTALATÉRI – lacno a rýchlo, aj cez víkendy.
Tel.: 0904/572 977.
TIP – TOP kvalitne, hĺbkovo čistíme koberce a čalúnenie. Tel.: 6436 4102.
JÁN POLÁK vodoinštalácie a údržba.
Tel.: 0905/627 321.
Montáž sadrokartónu, maľovanie, montáž parkiet, sťahovanie. Tel.: 0905/636 114.
Obkladám a dláždim so zárukou.
Tel.: 0903/940 421.
Vŕtanie do panelu, kachličiek, mont. byt. doplnkov, aj elektro. Tel.: 0905/801 763.
Požičanie tepovača, odvoz, dovoz, prášok, prevedenie – 19 euro. Tel.: 0905/801 763.
Prijmeme dôchodcu na občasnú prácu do skladu
s drevom v Technickom skle. Informácie na tel.:
0911/883 202.
Firma J. Pallang: Maľby – stierky – nátery.
Tel.: 0905/257 454.

VII. ročník
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RIADKOVÁ INZERCIA
PREDAJ
Predám záhradnú chatu č. 5291 a parcelu č. 758 na Strmých bokoch. Cena
dohodou. Tel.: 4445 2819.
Predám 2-izbový byt na Gallayovej,
čiastočná rekonštrukcia, 7-komorové plastové okná, tiché prostredie.
02/2073 2727, 0944/386 179.
Predám nový nemecký fotoaparát
PRAKTICA BMS na kinofilm a PENTAGON SIX, zväčšovák MAGNIFAX 6x9
a vybavenie fotokomory.
Tel.: 0904/537 330.
Predám nevybalený, úplne nový
mobil SAMSUNG-základná verzia
za 25,– eur Tel.: 0904/537 330.
Predám MICRO diár do dlane a kalkulačku s cos. a kalkulačku na pásku, všetko nové. Tel.: 0944/149 690.
Predám biele svadobné šaty na výšku 165-168, vzadu šnurovanie na plnoštíhlu postavu (200,– eur).
Tel.: 0944/149690.
Predám prenosnú betónovú garáž.
Tel.: 0904/377 050.

Predám lacno novú sušičku na
ovocie, zeleninu alebo mäso
(30,– eur), trojdielny el. parný
hrniec (30,– eur), laserovú tlačiareň (60,– eur). Tel.: 0904/901 073,
0917/459 741, 0911/385 578.
Predám bordovú sedaciu súpravu,
cena 220,– eur + záclony a záves.
Tel.: 0915/227 377.
RÔZNE
Dôchodkyňa počas vašej neprítomnosti sa postará o vášho psíka, mačku,
4,– eur na deň, celoročne.
Tel.: 0949/288 144.
Kúpim funkčné a zachovalé hnedé
pianino. Tel.: 0948/009 504.
Dám do prenájmu záhradu pri Drobného ulici o výmere 3 a, ovocné stromy
a plocha na zeleninu.
Tel.: 0940/824 235.
Hľadám kryté parkovacie miesto pre
skúter 125cm3 v okolí ulice Karola
Adlera, Saratovská, Pri Kríži, Repašského. Môže byt časť garáže alebo
krytého parkovacieho miesta.
Tel: 0905/887 452.
Kúpim 3-izbový byt v Dúbravke, najlepšie v pôvodnom stave.
Tel.: 2073 2727, 0944/386 179.

Kúpim 1 izbový byt v Dúbravke v pôvodnom stave. Tel.: 0905/243 049.
Prenajmem zariadený 1.izbový byt
pre dve osoby 2. posch. v zeleni pri
PARKU DRUŽBY (320,– + 30,– eur elektrina). Tel.: 0944/149 690.
Hľadám do prenájmu garáž v okolí
ulice Jura Hronca.
Tel.: 0904/129 724.
Vyučujem francúzsky a nemecký jazyk
a doučujem a pripravujem na maturity
aj zo slov. jazyka. Tel.: 0904/901 073,
0917/459 741, 0911/385 578.
Kúpim 2 alebo 3 izbový byt
v Dúbravke v pôvodnom stave.
Tel.: 0905/809 984.
Kúpim záhradu v Lamači resp. Záhorskej Bystrici. Tel.: 0915/122 937.
Úradné aj neúradné preklady a tlmočenie z jazykov anglického, španielskeho, francúzskeho, portugalského. Tel.: 0911/222 540.
Prenajmem záhradu nad Tesco-Lamač, 500m2 za 30,– eur/mes, do
31. 12. 2013 bezplatne.
Tel.: 0904/537330.

Spo¾ahlivo spracujeme ÚÈTO

jednoduché, podvojné, daòové priznanie,rekonš
za minulé roky, personalistiku, mzdy, výka
spoluprácu s audítorom.

Kontakty: Anka.bljkv@gmail.sk, m.hutirova@gmail.sk

BEZPEÈNOSTNÉ A INTERIÉR

AATUH − SERVIS A OPRAVY PC
aj u Vás doma.

Tranovského 25, 841 02 Bratislava−Dúb

Tel.: 02 642 88 987, mobil: 0903 381 3
e−mail: kasza@stonline.sk

pracujeme ÚÈTOVNÍCTVO

daòové priznanie,rekonštrukciu úètovníctva
ersonalistiku, mzdy, výkazy, štatistiky,
poluprácu s audítorom.

ail.sk, m.hutirova@gmail.sk,Tel. è.: 0948 500 381

Účtovnícka firma J&A spol. s r. o.,
pôsobiaca na trhu
NÉ A INTERIÉROVÉ DVERE
15 viac ako 15 rokov

Vám spoľahlivo spracuje celú ekonomickú agendu pre fyzické a právnické osoby:
1 02 Bratislava−Dúbravka

jednoduché, podvojné účtovníctvo, mzdy, personalistika, rôzne výkazy aj
pre štatistiku, rekonštrukcia účtovníctva za minulé roky.
, mobil: 0903 381 317

line.sk

reality

Kontakt: 0905/834 190, 0903/511 533, www.jasro.sk

AATUH − SERVIS A OPRA
aj u Vás doma.
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Ak nedostávate Dúbravského spravodajcu,
volajte: 0905 481 076

ERVIS A OPRAVY PC
M. Sch. Trnavského 2, 84101, Bratislava (areál kúpaliska Rosnička)
u Vás doma.

Reštaurácia

HUDOBNÝ
KLUB

po - ne: od 11 h – 22 h

pia - so: od 20 h - 04 h

denné menu

živá hudba

súkromné
a firemné
oslavy

15

divadlo

oldies párty
Kontakt: 0911 806 803

svadby
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Futbalová rodina smúti
Veľká a neopísateľná bolesť naplnila srdcia najbližších, priateľov a celej dúbravskej futbalovej rodiny, keď sa dozvedeli,
že ich 17. júla navždy opustil Jaroslav
M a r t i š k o. V mladosti bol dobrým futbalistom a okrem iného aj hráčom Spartaka
Trnava (jeho spoluhráčmi boli napríklad
J. Adamec a L.Kuna). Vyše dvadsať rokov
pôsobil ako tréner FK Dúbravka pri rôznych mužstvách. Pred nečakanou smrťou
trénoval žiačky FK Dúbravka. Posledná
rozlúčka s Jaroslavom Martiškom sa konala 22. júla v bratislavskom krematóriu.
Česť jeho pamiatke!
(p)

Pre mladé športové duše
Športová hala Mladosť v spolupráci s Slovenským olympijským výborom pripravuje na 7. septembra akciu „Deň otvorených dverí“ v priestoroch haly Mladosť
a športovej haly Elán v Bratislave.
Cieľom akcie je prezentovať jednotlivé športové odvetvia rodičom a ich deťom, dať im
možnosť zúčastniť sa na tréningoch, záro-

veň dať možnosť zapísať sa do jednotlivých
klubov. Hlavným zámerom je pritiahnuť čo
najviac detí k športu. Uvidia ukážky týchto
športov: atletika, plávanie, športová a moderná gymnastika, zápasenie, džudo, šerm,
volejbal, basketbal, hádzaná, futsal, florbal,
bedminton, boby.
(red.)

Opäť s najvyššími cieľmi
Dorastenci ŠHK HOBA majú pred novým
ročníkom 1. ligy, kde v minulej sezóne
obsadili pekné 3. miesto, veľmi náročný
program. V dňoch 22. – 25. augusta sa
predstavili na turnaji v Ostrave.
Posledné dva dni minulého mesiaca sa zúčastnili na kvalitnom turnaji v Prievidzi.
Okrem domáceho družstva MŠHK Prievidza

a ŠHK HOBA sa zúčastnili HC Topoľčany, MHK
Nitra a MHC Martin. Ako povedal športový
riaditeľ Branislav Semančík, v klube majú
s dorastencami opäť najvyššie ciele. Veria, že
chlapci sa o miesto v zostave zdravo popasujú a vytvoria konkurenciu, ktorá napomôže
k naplneniu stanoveného cieľa.
(pej)

Dvaja hráči v sedemnástke
Mládežnícke hokejové výbery SR absolvujú okrem prípravných kempov počas
prechodného obdobia aj prípravné zápasy a turnaje. Do výberu trénera SR 17
Martina Hrnčára sa dostali aj dvaja hráči
ŠHK HOBA: brankár Matej Tomek a útočník Marek Sloboda. Obaja sa predstavili
v drese Slovenska aj na nedávnom Turnaji
5 krajín, ktorý sa hral v Trnave.
Radosť z nominácia Tomeka a Slobodu do výberu SR 17 mal aj športový riaditeľ ŠHK HOBA

Branislav Semančík:
„Sme veľmi radi, že chlapci výkonmi zaujali
reprezentačného trénera a vzorne reprezentujú náš klub. Obom držíme palce a prajeme im
úspešný vstup do novej hokejovej sezóny. Štart
našich hráčov v reprezentačnom výbere by mohol byť aj vhodnou motiváciou pre ďalších našich hráčov a hráčky, aby okrem talentu mali aj
pevnú vôľu, tvrdo na sebe pracovali a dosiahli
vytúžené ciele“.
(pet)
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Hobáci trénovali
s Gáboríkom
Ako sme informovali v júnovom čísle,
víťazom 5. ročníka najväčšieho slovenského megaturnaja prípraviek (hráčov
4. ročníkov ZŠ) Orange Minihokej Tour
2013, sa stali hokejové nádeje ŠHK HOBA.
Okrem šeku na 700 eur získali aj špeciálnu
cenu, ktorú najlepšiemu tímu podujatia venovala spoločnosť Orange. Išlo o týždňový
pobyt v Hokejovej škole Mariána Gáborika
v Trenčíne. Hokejové talenty ŠHK HOBA si
naplno využili svoju výhru počas prvého augustového týždňa. Stretli sa aj so slovenským hokejovým reprezentantom Mariánom Gáboríkom. Zažili spoločnú besedu
s fotením a podarilo sa im tiež absolvovať
s ním spoločný tréning.
(pej)

V ÝSLEDKOV Ý SERVIS
FUTBAL

 SLOVENSKÝ POHÁR ŽIEN – 1. kolo,

prvý zápas: FK Dúbravka – Spartak Myjava 5:1 (2:1), góly Dúbravky: Krčméryová 2,
Kučerková, Horváthová, Sopóciová.
 MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU, muži –
1. kolo: FC ŠKP Inter Dúbravka – ŠK Bernolákovo 1:4 (1:3), gól ŠKP: Okénka (11 m).
2. kolo: FC ŠKP Inter Dúbravka – FK Karpaty Limbach 1:0 (0:0), Hudák. Priebežné
poradie: 1. Rohožník 6, 2. Inter Bratislava
6, 3. Kráľová pri Senci 4,... 10. FC ŠKP Inter
Dúbravka 2, 16. Most 0.
 5. LIGA, muži – 1. kolo: MFC Záhorská
Bystrica – FK Dúbravka 0:5 (0:4), Sobotovič 2, Andris, Vohralík, Labár. Priebežné
poradie: 1. Krasňany 3, 2. F K Dúbravka 3,
3. Štart-Nepočujúci 3,... 10. The Dragons 0.
 3. LIGA, starší dorast – 1. kolo: FC ŠKP
Inter Dúbravka – FK BCT Bratislava 2:2.
2. kolo: OFK Dunajská Lužná – FC ŠKP Inter Dúbravka. Priebežné poradie: 1. LP
Domino 6,... 8. FC ŠKP Inter Dúbravka 2,
15. Svätý Jur 0.
(jop)

Šach pre začiatočníkov
Zápis: 20.9. a 27.9. od 15.00 do 17.00 v KC
Fontána, Ožvoldíkova 12, Bratislava
Začíname: 4.10.2013 o 15.00
Informácie: klub@dubravan.eu;
0948 408 804

Dúbravský spravodajca
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Futbalistky FK Dúbravka po vypadnutí dostali ponuku opäť hrať v 1. lige, ale nevyužili ju

P. Diviak: Postup a stabilizácia kádra
Poslednú augustovú sobotu sa začala aj
2. futbalová liga žien. Po dvoch rokoch
strávených v najvyššej lige si ju opäť zahrajú i ženy FK Dúbravka. Dúbravské
dievčatá vypadli do druhej ligy spolu
s FK Selce a Dunajskou Lužnou, ktorá odstúpila počas prebiehajúceho ročníka.
Nakoniec FK Dúbravka mohla aj v tomto
ročníku hrať najvyššiu súťaž, ale ponuku
odmietla.
Tak ako každý rok, aj tentoraz sa pred žrebovaním súťaží vyskytli problémy, ktoré tradične nevie rázne riešiť ŠTK SFZ. Až po vyžrebovaní sa z 1. ligy odhlásil Lady Team, a tak ŠTK
hľadala narýchlo ôsmeho účastníka. FK Selce
a ani náš FK Dúbravka ponuku neakceptovali, preto 1. liga bude mať v tomto ročníku len
sedem účastníkov. Pripomíname, že v predchádzajúcom ročníku ich mala desať. Prečo
Dúbravka nechcela hrať prvú ligu?
„Chceme náš klub stabilizovať po finančnej,
ale i po hráčskej stránke. Je jasné, že výjazdy
po celom Slovensku by nás niečo stáli a so
sponzorstvom to nie je nijako ružové i napriek
veľkej snahe vedenia klubu. Myslím si, že druhá
liga dá našim dievčatám viac ako prvá, v ktorej
bude hrať len sedem družstiev. Viacero dievčat
sa ešte potrebuje vyhrať a vyrásť popri stálych
oporách a myslím si, že druhá liga je preto pre
nás momentálne to pravé,“ povedal tréner FK
Dúbravka Peter Diviak.
Prípravu na nový ročník začala Dúbravka
v polovici júla. „Začiatok bol zameraný na naberanie kondície. Preto sme často navštevovali
Železnú studničku. Táto časť prípravy nie je
u hráčok veľmi obľúbená, ale je veľmi potrebná.
Postupne sme prešli na ihrisko, kde sme sa zameriavali na prácu s loptou a nácviku jednotlivých herných situácií a kombinácií, ktoré chceme praktizovať v zápasoch,“ hovorí P. Diviak.
Dúbravka v príprave odohrala priateľské
stretnutia v Šali, dvakrát v Kuchyni, v Karlovej
Vsi a v Brne – Horní Heršpice. Všetky stretnutia sa skončili víťazstvom našich dievčat,
okrem duelu s Brnom. V minulom mesiaci
odohrali naše dievčatá dva zápasy prvého
kola Slovenského pohára s Myjavou. Zverenkyne P. Diviaka už majú za sebou aj úvodný
duel 2. ligy, skupiny Bratislava, s družstvom
FC ŠK Povoda (okres Dunajská Streda), ktorý sa hral po uzávierke tohto čísla. Povodu,
o ktorej nemal P. Diviak žiadne informácie,
zaradila ŠTK až po žrebovaní, preto má bra-
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Spoločná fotografia žien a žiačok futbalového klubu Dúbravka.
tislavská druhá liga jedenásť účastníkov.
Veľký pohyb v kádri síce nenastal, ale podľa
trénera sa družstvo oslabilo. P. Diviak: „Odišli
dve veľmi kvalitné a ťažko nahraditeľné hráčky
Hozzánková a Komlóši. Hlavne Hanka Hozzánková nám bude citeľne chýbať, či na ihrisku
alebo v kabíne.“ Do kádra žien preradili žiačky Barboru Kristovú, Veroniku Krajčírovú
a mládežnícku reprezentantku Slovenska
Simonu Masárovú, ktorá už na jar odohrala niekoľko stretnutí za ženy. Žiačky posilnili
sestry Petra a Zuzana Krajčírové.
V ženských futbalových súťažiach od tohto
ročníka pribudla súťaž pre juniorky, ktoré je
povinná pre prvoligové družstvá. Toto rozhodnutie spôsobilo mnohým klubom problémy. Práve táto skutočnosť je dôvodom, že
1. liga nemá osem účastníkov, ako mala mať,
ale len sedem. Druholigové družstvá nemusia mať juniorky, ale len družstvo žiačok.
Naše budú hrať Regionálnu ligu, skupinu
Bratislava a vytvoria so ženami FK Dúbravka
dvojičku.
„Naším cieľom v druhej lige je hlavne sa herne
zdokonaľovať, stabilizovať káder a samozrejme ju vyhrať. Nebude to určite jednoduché,
lebo v súťaži sú síce viacerí nováčikovia, ale
aj veľmi kvalitné družstvá. Napríklad Myjava,
ktorá si víťazstvom v druhej lige v predchádzajúcom ročníku vybojovala postup do prvej ligy,

ale nemá družstvo junioriek, a preto nemohla postúpiť do prvej ligy,“ konštatoval Peter
Diviak.
■ Káder žien: Katarína Horňáková, brankárka (bude mať na jeseň číslo 22), Mária
Horňáková (2), Michaela Horváthová (3),
Simona Adamíková (4), Lucia Krčméryová
(6), Jana Fedorová (7), Veronika Krajčovičová (18), Alexandra Helmová (10), Adriana
Hodúlová (16), Bibiana Vaská (21), Zuzana
Majeríková (12), Lucia Ručková (20), Viktória Sopociová (11), Jana Kuchtová (8), Barbora Kristová (5), Marianna Faragová (13),
Lucia Kučerková (17), Veronika Kopecká
(15), Lucia Fábryová (19). Trénerom je Peter
Diviak.
■ Káder žiačok: Dominika Karlíková, brankárka (1), Alanah Borská (2), Alexandra Majerská (11), Adriana Puhovichová (7), Helena Krajčírová (6), Kristína Dvornická (5),
Sabína Haydary (17), Marcela Danihelová
(13), Sarah Labošová (12), Ľubica Grohmannová (3), Natália Adamecká (15), Kristína
Jozefíková (14), Lenka Grohmannová (4),
Petra Krajčírová (8), Zuzana Krajčírová (9).
Trénerom žiačok je Martin Meszároš, ktorý nahradil nedávno zosnulého Jaroslava
Martiška. Vedúcim oboch družstiev je Peter
Horváth.
Jozef Petrovský
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