
Sobota, 1. december 2018 
10.00 – 10.45 Aha a Haha 
  – Divadlo Hotel Mária

11.00 – 11.45  Ako anjel čerta vyliečil – Divadlo KaSia

11.45 – 12.30  Mikuláš, Anjel a Čert – Mikulášska nádielka

12.30 – 12.50  Súťaže pre deti

10.00 – 14.00  Tvorivé dielne – zdobenie medovníčkov,  
  výroba vianočných pohľadníc a ozdôb 

Sobota, 15. december 2018 

10.00 – 10.45 Paci Pac – Obľúbené detské hudobné vystúpenie 

11.00 – 11.20  Koledníci – Detský Folklórny súbor Prvosienka

11.30 – 12.15  Ako Snehuliaci zachránili Vianoce  
  – Divadlo pri kolkárni

12.15 – 13.00  Súťaže pre deti 

10.00 – 14.00  Tvorivé dielne 
  pre deti a rodičov 
  – aranžovanie 
  adventných 
  dekorácií, zdobenie 
  medovníčkov

Vstup zadarmo
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Petržalská samospráva už tradične zorganizova-
la v DC na Osuského ulici 3 v spolupráci  
s Národnou transfúznou stanicou Mikulášsku 
kvapku krvi. 

Petržalská knižnica sa neustále snaží 
zlepšovať služby pre svojich čitateľov. Naj-
novšou novinkou v jej ponuke je bibliobox 
určený na vrátenie kníh mimo výpožič-
ných hodín pobočiek. V poradí je to už 
druhý bibliobox knižnice.

V dobrej nálade sa tam zišlo 
40 darcov. Medzi dobro-

voľnými darcami krvi nechýbali 
pravidelní, ktorí majú na konte 
desiatky darovaní krvi. K ta-
kým patrí aj poslankyňa Ivana 
Antošová, držiteľka bronzovej 
Jánskeho plakety. Našli sa aj 
štyria prvodarcovia, ktorí si za 
odvahu odniesli ďakovný list za 
účasť a tematický odznak, me-
dzi nimi bol aj novozvolený sta-
rosta mestskej časti Ján Hrčka. 
Žiaľ, nie v každom prípade bolo 
darovanie krvi možné z dôvo-
du nízkej hladiny hemoglobínu 
v krvi. Napriek tomu Národná 

transfúzna stanica odchádzala z 
Petržalky až s 9 litrami krvi, kto-
rá pomôže iným.

O pohodlie zúčastnených sa 
starali, ako zvyčajne, pracov-
níčky oddelenia sociálnych vecí 
miestneho úradu, ktoré dbali  
o pitný režim darcov, pripravi-
li pre nich občerstvenie a roz-
nášali dobrú náladu, aby nikto 
nemal strach z ihly. Keďže išlo 
o sviatočnú Kvapku krvi, kaž-
dý si odniesol sladké darčeky  
v podobe čokoládového Mikuláša  
a adventného kalendára. Na ďal-
šiu Kvapku krvi sa môžete tešiť  
v júni v rámci obľúbeného festi-
valu Dni Petržalky 2019.

Text a foto: (mh)

Vrátiť knihy je 
jednoduché Sviatočná Kvapka krvi Išlo o podujatie v rámci Dňa 

darovania (Giving Tuesday), 
ako odpoveď na egoistický 
a konzumný spôsob života.  
Výťažok z podujatia bude  
v spolupráci s mestskou čas-

Prvý petržalský Predvianočný punč a iné napečené dob-
roty mali možnosť degustovať návštevníci na trhovisku 
na Mlynarovičovej ulici v utorok, 27. 11., v popoludňaj-
ších hodinách. 

ťou poskytnutý na zabez-
pečenie jedla a hygieny pre 
ľudí, ktorí takúto pomoc, žiaľ 
aj v Petržalke, potrebujú. Toto 
zaujímavé podujatie zorgani-
zovala Iniciatíva Petržalčania 
Petržalke a KDH Petržalka  
v spolupráci s Mestskou čas-
ťou Bratislava – Petržalka a 
Miestnym podnikom VPS. Na 
snímke za pultom vpravo Sta-
nislav Fiala vľavo Matej Ďurčo. 
Text a foto: Miroslav Košírer

Deň darovania

Aj tento rok zdobí Námestie republiky krásna strieborná jedlička, ktorú Petržalčanom darovala 
rodina Srnákovcov z Blatného. Pozrite si jej cestu zo záhrady rodinného domu, kde už bola 

skôr hrozbou, než ozdobou, aby robila radosť všetkým návštevníkom Vianočných trhov.

Stromček už prináša Vianoce

SPOľAHLIVOSť
už od roku 1991

DANUBIUS spol. s r.o.
Černyševského 46 
851 01 Bratislava
Pondelok-Piatok 800-1800 
Sobota 800-1200

ČerStVé PrODUkty  
kAžDý Deň,

z vlastného bitúnku,  
od domácich  

dodávateľov a  
výhradne zo  
slovenského  

chovu!

www.danubius.sk

       Naša súťaž
Vyhrajte lístky na Adoremus a Warchalovcov
Po roku opäť prichádzajú umelecké telesá ADOREMUS a WARCHALOVCI 
26. decembra  o 15.00 h do Katedrály sv. Martina v Bratislave, aby vám 

svojím tradičným koncertom priniesli hudobné stvárnenie 
tajomstva Vianoc. 

Hosťami programu budú  MIROSLAV DVORSKÝ a JÁN BABJAK.
Ak si chcete vychutnať koncert a jeho nevšednú atmosféru, stačí, ak 

odpoviete na otázku:
Dokedy budú v Petržalke otvorené Vianočné trhy?

Svoje odpovede posielajte do 14. 12. na reklamavpn@gmail.com
Dvaja výhercovia dostanú po dva lístky na toto vystúpenie.

V poslednom čase pribúdajú podnety od ob-
čanov, ktorí majú podozrenie, že v Petržalke 

pribúda otráv psov a treba za tým hľadať nedávnu 
plošnú deratizáciu verejných priestranstiev. Spýtali 
sme sa na to priamo vykonávateľa deratizácie. 

V Mestskej časti Bratislava-Petržalka bola vyko-
naná deratizácia vo všetkých verejných priestoroch 
(zeleň, parkoviská, ihriská a pod.) v termíne od  1. do 
23.10. dodávateľom CHEMIX-D, s.r.o., ktorý poskytol 
nasledovné stanovisko:

„Na verejných priestranstvách sa  voľne nástrahy 
neukladajú, vkladajú sa do funkčných dier vytvo-
rených hlodavcami, ktoré sa následne zasypávajú, 
a tak k nim nemajúvoľný prístup deti, nepovolané 
osoby, ani necielené zvieratá. Navyše, deratizačné 
prostriedky majú výstražné červené sfarbenie a proti 
náhodnému požitiu obsahujú Denatónium-benzo-
nát, látku ktorá vyvoláva chuťový odpor pre človeka, 
psov a mačky. Takýto prípravok je prakticky selektív-
ne atraktívny len pre škodlivých hlodavcov.“

Na otravu by bolo treba požiť neprimerane veľké 
množstvo nástrahy, ktorú dieťa ani zviera nemá k dis-
pozícii, a ani by ju nebolo schopné požiť. Za viac ako 
25 rokov používania antikogulačných deratizačných 
nástrah nebolo potvrdené ani jedno podozrenie  
z otravy dieťaťa alebo psa z takto formulovaných ná-
strah, povolených CCHLP.

Otrava psov v Petržalke: 
Z hore uvedených dôvodov v Petržalke otrava 

psov na verejných priestoroch použitými deratizač-
nými nástrahami nie je pravdepodobná, je až ne-
možná.

Pravdepodobne ide pri uvádzanej otrave psov o 
sabotáž, pri ktorej boli použité rýchlejšie pôsobiace 
toxické látky primiešané do atraktívnej potravy pre 
psov, alebo neodborná manipulácia s toxickými lát-
kami v teréne. Mohlo by ísť o niektoré pesticídy po-
užívané v poľnohospodárstve, lesníctve, alebo vete-
rinárne prípravky, ale aj iné toxické látky a ich zmesi. 
Hľadanie príčin otravy psov, prípadne vinníkov môžu 
zabezpečovať miestne orgány Veterinárnej a potra-
vinovej správy, Veterinárna asanačná služba, orgány 
činné v trestnom konaní.

Text a foto: (mh)

Otravy psov 
deratizačnými prostriedkami. 
Je to naozaj tak?

foto: archív MČ

Po finálovom zápase si ví-
ťazstvo vybojovala M. 

Struhárová, na druhom mies-
te skončila D. Rečková, tretie 

pozície obsadili V. Nováková 
a N. Babíková. 

(dk)
foto: autor

V športovom areáli TŠP - tenisovej školy Petr-
žalka na Dudovej 2 sa v dňoch 24. - 26. 11. 
konal tenisový turnaj dorasteniek kategórie D.

Turnaj na Dudovej

Umiestnený je pri poboč-
kách knižnice na ulici Va-

vilovova, hneď vedľa vstupu do 
pobočky Vavilovova 26.

Do biblioboxu môžete vrátiť 
knihy z ktorejkoľvek z desiatich 
pobočiek knižnice. Zhotovený je 
vo farbách knižnice a určite ho 
neprehliadnete. „Novým biblio-
boxom chceme uľahčiť našim či-
tateľom vrátenie kníh a časopisov 
vo večerných hodinách, počas ví-
kendov a sviatkov. Veríme, že po-
dobne ako bibliobox umiestnený 
pri Dome kultúry Zrkadlový háj, 
aj nový bibliobox v časti Dvory 
čitatelia ocenia a využijú,“ pove-
dala po jeho inštalovaní riaditeľ-
ka Miestnej knižnice Petržalka 
Katarína Bergerová.

Obsluha biblioboxu je zo stra-
ny knihovníkov i čitateľov veľmi 
jednoduchá. Bibliobox je navrh-
nutý tak, aby sa knihy pri vkladaní 
nepoškodili. Dno je pokryté mäk-
kou podložkou a pružinou, ktorá 
zabezpečuje plynulé klesanie pri 
zapĺňaní. Vnútorný mechaniz-
mus zároveň znemožňuje vy-
bratie už vhodených kníh. Knihy 
budú knihovníci vyberať každý 
deň ráno a následne ich preroz-
delia na pobočky, z ktorých boli 
požičané. Bibliobox bol zakúpený 
s finančnou podporou Mestskej 
časti Bratislava-Petržalka.

Text a foto: (tod)




