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Dom kultúry
Ružinov v novom šate

Študenti z Ružinova
na európskom
summite

Detský sen sa
mi plnil postupne
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Nové cesty i chodníky
Stachanovská, Kľukatá, Banšelova a ďalšie ulice či ich časti sa dočkali rekonštrukcie. Ružinov do opravy ciest
a chodníkov tento rok investoval nemalé finančné prostriedky.
Tohtoročná oprava ciest a chodníkov v Ružinove odštartovala ešte pred letom na Stachanovskej a Kľukatej ulici. Počas
prázdnin sa na rad dostali ďalšie vybrané lokality. Posledné roky sa mestská časť do obnovy komunikácii pustila naplno,
teda rozhodla sa pre kompletné rekonštrukcie a nielen plátanie výtlkov. V konečnom dôsledku to vychádza lacnejšie, ako
každoročné menšie opravy.
Suma sumárom, Ružinov vymenil 895 metrov zničených komunikácii, v celkovej výmere viac ako 6 200 štvorcových metrov.
Predpokladané náklady na tieto práce sa mestskej časti podarilo vďaka elektronickej aukcii v rámci verejného obstarávania
znížiť, spolu zainvestovala viac ako 237 000 eur.
V lete tak bol na niektorých ružinovských uliciach pracovný ruch. Práce sa realizovali postupne. Nový povrch dostal križovatkový priestor Mesačnej ulice a Trnavskej cesty, ktorý už po rekonštrukcii doslova volal. Ružinov zainvestoval aj do cesty na
Čmelíkovej ulici a časti vozovky na Sputnikovej ulici. Obyvatelia sa dočkali pozitívnych zmien aj na Banšelovej ulici. Rekonštrukciou tu prešla nielen časť komunikácie, ale aj chodník. V rámci neho sa tu vybudovali aj bezbariérové zjazdy.
Ružinov tento rok opravil ale aj ďalšie chodníky. Ako prvý prešiel rekonštrukciou ten na Stachanovskej ulici v úseku od Kladnianskej po Kľukatú. Predpokladané náklady na tieto práce Ružinov odhadoval na približne 68 000 eur, aj v tomto prípade sa
vďaka elektronickej aukcii podarilo znížiť sumu o takmer 5 000 eur.
S rekonštrukciami ciest a chodníkov plánuje Ružinov pokračovať aj naďalej. Ďalšie lokality, ktoré vyberie odborná komisia
a potom schvália miestni poslanci, sa na rad dostanú v budúcom roku.
Katarína Kostková

Cez prázdniny sa
v školách a škôlkach „makalo“
Vo viacerých ružinovských školách a škôlkach bolo aj cez leto rušno. Deti a učiteľov vystriedali robotníci, ktorí
rekonštruovali strechy, elektroinštaláciu či prerábali služobné byty na triedy.
Mestská časť Ružinov pravidelne mesiace júl a august využíva na potrebné väčšie rekonštrukcie škôl a škôlok, ktorých je zriaďovateľom. Ani tento rok nebol výnimkou. Po tom, čo vlani mestská časť opravila strechu telocvične Základnej školy Ostredková a na dvoch pavilónoch základnej školy na Medzilaboreckej, čakali takéto práce aj jednu z budov ZŠ Nevädzová. „Išlo
o kompletnú rekonštrukciu spojenú so zateplením strechy. Opravili sme aj hydroizoláciu na časti strechy hlavnej budovy
Základnej školy Mierová,“ opísal tohtoročné práce na strechách základných škôl starosta Ružinova Dušan Pekár. Okrem toho
opravil Ružinov aj elektroinštaláciu v jednom z pavilónov ZŠ Medzilaborecká. „Letné prázdniny sme tiež využili na prerobenie
dvoch služobných bytov v Materskej škole Štastná na triedu. Podarilo sa nám tak zvýšiť jej kapacitu o ďalších 12 miest pre
škôlkarov,“ priblížil starosta Ružinova. Spolu do týchto rekonštrukčných prác investovala mestská časť viac ako 117-tisíc eur.

Rekonštrukcie budú pokračovať

Počas školského roka čaká potrebná rekonštrukcia aj základnú školu Vrútocká. Pôjde o nevyhnutné stavebné práce na
odstránenie vlhnutia muriva v suteréne. Na pláne je aj rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v škôlke na Šalviovej.
Projektová dokumentácia na tieto práce je už hotová, ich realizácia prichádza do úvahy počas ďalších prázdnin. „Podarilo
sa nám získať dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rekonštrukciu telocviční na
dvoch našich základných školách, spolu vo výške 54 tisíc eur. Z nového športového povrchu budú môcť tešiť žiaci zo Základnej školy Vrútocká a Medzilaborecká,“ ozrejmil starosta Ružinova. Súčasťou rekonštrukcie bude aj výmena dreveného obloženia stien. Ružinov do týchto prác v telocvičniach investuje z vlastného rozpočtu približne 30-tisíc eur. Mestská časť plánuje
aj zatepľovať budovy základných škôl. Začne sa na ZŠ Medzilaborecká a Kulíškova, kde je najhorší technický stav fasád
spomedzi všetkých základných škôl. V rozpočte je nato vyčlenených 560-tisíc eur. V ďalších rokoch bude Ružinov postupne
zatepľovať aj ostané školy, ktorých je zriaďovateľom.
Marianna Šebová

Stretnutie so starostom Ružinova býva
spravidla každý prvý utorok
v kalendárnom mesiaci v stabilných
hodinách. Informácie o mieste jeho
konania nájdete na www.ruzinov.sk
a v teletexte TV Ružinov.
STRETNUTIE SO
STAROSTOM RUŽINOVA
Stretnite sa so starostom
DUŠANOM PEKÁROM
a hovorte s ním o Ružinove
6. SEPTEMBER
od 16:00 hod. do 18:00 hod.
Jedáleň ZŠ Borodáčova 2

Stretnutia
poslancov
s obyvateľmi
Poslanecké stredy na
miestnom úrade:
7. 9. 2016 16:30 - 17:30
Mgr. Adamec Igor
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Pošeň
14. 9. 2016 16:30 - 17:30
PaedDr. Barancová Mária
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Prievoz
21. 9. 2016 16:30 - 17:30
Bc. Bajer Radovan
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Štrkovec
28. 9. 2016 16:30 - 17:30
Mgr. Lazík Martin
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Ostredky

Daň z bytov a domov sa zvyšuje
Daň z nehnuteľností pre domy a byty v hlavnom
meste sa zvyšuje o 30 percent, daň zo stavebných
pozemkov porastie až o 150 percent. Tieto a iné
ďalšie zmeny schválili mestskí poslanci. Bratislava
si od týchto zmien sľubuje nárast príjmov o viac ako
osem miliónov eur, polovica z tejto sumy sa rozdelí
priamo mestským častiam.
Zvýšenie daní z nehnuteľností avizoval primátor Ivo Nesrovnal ešte minulý rok, narazil ale na odpor a vlnu kritiky
verejnosti a mestských poslancov. V pôvodnom návrhu totiž
chcel primátor presadiť v niektorých kategóriách nárast až
o 100 percent. Nasledoval tak návrh na 70-percentné zvýšenie pre byty a domy. Po dlhej diskusii poslaneckých klubov
s vedením mesta sa zastupiteľstvo dopracovalo ku kompromisu. "Daň z nehnuteľností je najväčší príjem hlavného

mesta, ktorý vie samospráva priamo ovplyvniť. Ročne
táto daň predstavuje približne 55 miliónov eur. Viac
financií do rozpočtu Bratislave veľmi pomôže. Už teraz
presne vieme, kam tie zvýšené financie investujeme,
a to do ciest, čistoty, zelene a na poslanecké priority",
objasnil Ivo Nesrovnal.
Okrem dane z bytov schválili mestskí poslanci aj ďalšie
zmeny. Doposiaľ mali zľavu obyvatelia nad 70 rokov a zdravotne ťažko postihnutí vo výške 50 percent. Po novom budú
mať nárok na 60-percentnú zľavu obyvatelia nad 65 rokov
a zdravotne ťažko postihnutí. Prudké zvýšenie ale čaká daň
zo stavebných pozemkov, nárast bude až o 150 percent. Pri
stavbách na pôdohospodársku produkciu o 50 percent, chaty a garáže budú zdaňované sumou vyššou o desať percent.
Ostatné stavby o 50 percent. Všetky tieto zmeny prinesú do
Bratislavy viac ako 8 miliónov eur ročne.

Polovica pôjde mestským častiam

Zo sumy okolo osem miliónov eur, ktorá by mala vďaka
zvýšeniu daní z nehnuteľností pribudnúť do mestskej kasy,
pôjde polovica priamo do mestských častí. Tie ich budú môcť
využiť na zveľaďovanie prostredia, opravy infraštruktúry či iné
potrebné investície. Financie bude Bratislava do mestských
častí prerozdeľovať podľa počtu bytov v jednotlivých častiach.
"Tieto financie navýšia rozpočet mestskej časti. Bude
potom na rozhodnutí poslancov miestneho zastupiteľstva, na čo ich využijeme. Stále sa napríklad snažíme
rekonštruovať školské zariadenia či zvyšovať počet miest
v materských školách, aj to je teda jedna z možností, na
čo by sa dali využiť. Určite ale budú slúžiť obyvateľom,
na komfortné bývanie a kvalitnejší život v Ružinove“,
povedal ružinovský starosta Dušan Pekár.
Katarína Kostková
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Na Ostredkoch sa stavať nebude
Obyvatelia Ostredkov môžu opäť pokojne spávať. Podarilo sa im vyhrať ťažký boj proti výstavbe
náhradných nájomným bytom pre Bratislavčanov z reštituovaných domov. Postarali sa o to
poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí prelomili veto primátora. Mesto tak teraz musí na
výstavbu nájsť iný pozemok.
Náhradné nájomné byty na Ostredkoch
nebudú. Definitívne sa proti tejto výstavbe
postavili mestskí poslanci. Na mestskom
zastupiteľstve podporili uznesenie
proti výstavbe bytov na Astronomickej
a Čmelíkovej ulici ako náhradné bývanie
pre obyvateľov z reštituovaných domov
v Bratislave. „Sme šťastní, že sa nám
nakoniec podarilo zvíťaziť, že mesto
sa nebude správať ako ten najhorší
developer. Bojovali sme za to s ostatnými
kolegami, mestskými poslancami za
Ružinov, aj spoločne s ružinovským
starostom a poslancami ružinovského
miestneho zastupiteľstva. Veľkú úlohu tu
zohrali samotní obyvatelia tejto oblasti,
zmobilizovali sa a spísali petíciu. Keby
všade v Bratislave boli takí občania ako
práve na Ostredkoch, tak by naše mesto
vyzeralo úplne inak“, vyzdvihol aktivitu
obyvateľov mestský poslanec Martin Chren.
Spokojný bol aj poslanec Branislav Kaliský,
ako architekt nepovažoval výstavbu
náhradných bytov na Ostredkoch za
vhodnú. „Bolo to dosť náročné, aj
sme sa trošku pohádali na zasadnutí
zastupiteľstva, ale sme radi, že to dopadlo
tak ako to dopadlo. Dnes je definitívne
jasné, že na Ostredkoch sa stavať nebude.
Mňa ešte na viac teší aj ďalšia vec, že sa
bude konečne robiť štúdia na tú časť, kde
vznikne ružinovský bulvár, o ktorom sa
už tak dlho hovorí. Verím, že to spravíme
spoločne s občanmi.“
Proti výstavbe boli teda nielen ružinovskí
poslanci, ktorí sedia v mestskom
zastupiteľstve. Svoje nie vyjadrilo aj
miestne zastupiteľstvo Ružinov na čele so
starostom Dušanom Pekárom. „Som veľmi
rád,, že poslanci mesta zahlasovali proti
výstavbe na Ostredkoch a podporili tak
nesúhlas miestnych poslancov. Verím, že sa

nájde iné vhodnejšie miesto na náhradné
byty na iných pozemkoch mesta.“
Ružinovská poslankyňa Lucia Štaselová,
ktorá zároveň pôsobí aj ako mestský
poslanec upozornila na fakt, že keď nie
na Ostredkoch, tak niekde sa výstavba
náhradných nájomných bytov bude
musieť zrealizovať. „Na stole sme toto
uznesenie mali už po druhý raz a opäť
sme sa vyjadrili proti a prelomili tak
veto primátora, ktorý prvé uznesenie
nepodpísal. Samozrejme chápeme, že
tento problém je náročný, na jednej
strane stoja obyvatelia z Ostredkov, ktorí
výstavbu pochopiteľne odmietajú. No
na druhej strane sú Bratislavčania, ktorí
naozaj majú nárok na náhradné nájomné
bývanie a dodnes sa im tento problém
nevyriešil.“

Nájomné byty na Bazovej?

Problém s náhradným nájomným bývaním
pre Bratislavčanov z reštituovaných
domov sa ale vyriešiť musí čím skôr. Zákon
prikazuje mestám do konca roku 2016
postaviť 580 náhradných nájomných
bytov. V opačnom prípade bude musieť
z mestského rozpočtu vyplatiť 4 milióny
eur. Už teraz je isté, že tento termín

Bratislava nestihne. „Je jasné, že je to
nemožné. Časový limit už teda nemáme.
Čím skôr sa nám to podarí, tým to bude
pre Bratislavu lepšie,“ povedal Branislav
Kaliský.
Ako náhradné riešenie navrhujú viacerí
poslanci lokalitu na Bazovej ulici, kde
kedysi sídlil zberný dvor. Podľa Martina
Chrena je práve tento pozemok ideálny.
„Nie sme populisti, našli sme náhradnú
lokalitu a myslím, že veľmi dobrú. Na
Bazovej ulici by sa dali náhradné byty
postaviť výhodnejšie, v areáli, ktorý je dnes
opustený a chátra. Tu by táto výstavba
nikomu nevadila. Určite je to oveľa lepšie
riešenie, ako ničiť zelené parky.“
Výstavba na Bazovej má ale jeden háčik.
A to územný plán, ktorý by sa musel
zmeniť. A so zmenami územných plánov
to býva v hlavnom meste väčšinou
komplikované. V prípade Bazovej by to
tak ale byť nemuselo. „S týmto celým
procesom sa nám zároveň podarilo
dosiahnuť to, že Bazová ulica pôjde asi
ako jeden samostatný pozemok na zmenu
územného plánu. Tým by sa nám potvrdilo,
že ide to aj po jednom a nemusia to vždy
byť takpovediac balíčky, kde sa päť zlých
vecí zvezie pri desiatich dobrých. Ak
sa nám toto podarí, začne tým zároveň
nová éra zmien územného plánu v meste
a každý pozemok môže ísť zvlášť. Čiže
dá sa samostatne a dôsledne posúdiť
a budeme schvaľovať len tie dobré zmeny“,
objasnil Branislav Kaliský.
Otázkou, kde nakoniec náhradné nájomné
byty vyrastú, sa budú musieť poslanci
mesta zaoberať čím skôr. Stojí proti nim
totiž jeden silný súper a tým je čas.
Katarína Kostková
foto autorka

Ružinovčania si uctili pamiatku Andreja Hlinku
Tento rok si pripomíname sedemdesiatosem rokov od smrti poprednej slovenskej osobnosti
Andreja Hlinku. V Ružinove sa s jeho menom spája obľúbený park. Práve tu sa každoročne
koná na jeho počesť pietny akt.
Park Andreja Hlinku sa prebúdza k životu. Zrekonštruované fontány a verejné priestranstvá hrdo
nosia meno tohto slovenského politika a katolíckeho kňaza. Položením vencov k jeho buste si ho
mali možnosť Ružinovčania pripomenúť aj tento rok. Počas horúceho augustového dňa, presne
v deň výročia jeho smrti, tak spravilo viac ako sto Bratislavčanov.„Som veľmi rada, že som mohla
prísť. Spomínam na neho ako na národného hrdinu,“ vyjadrila sa tesne po podujatí miestna obyvateľka. Rozľahlý park bol vybudovaný koncom sedemdesiatich rokov. „Moji predchodcovia mali dobrý
nápad, pomenovať tento park po významnom človeku akým bol Andrej Hlinka. Vznikla tu aj busta.
Nám sa podarilo tento park zrekonštruovať a tento pietny akt má už svoju tradíciu a verím, že si ju aj
zachováme aj do budúcnosti“, doplnil starosta Ružinova Dušan Pekár. Život Andreja Hlinku je pomerne dobre zmapovaný. Mnohí si ho napriek tomu pamätajú najmä ako tvár tisíckorunáčky. „Vždy
sa deje niečo súhrou istých okolností, ale teší ma, že tu vznikol tento pamätník. Pre mňa je najbližší ten
fakt, že Ružinov aj Ružomberok, kde sa narodil, majú v základe slova ružu, to je podľa mňa dobrý argument prečo by Ružinov mohol pokračovať v udržiavaní jeho spomienky“ uzavrel Pavol Stano, predseda
Spoločnosti Andreja Hlinku.
Veronika Vasilková
foto: autorka
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Detské ihrisko na Páričkovej je ako zo škatuľky
Ružinov začal rekonštruovať detské ihrisko na Páričkovej ulici v novembri minulého roka. Práce
mierne zdržali výberové konania, ktoré sa robili na každú etapu rekonštrukcie zvlášť. Rekonštrukcia
detského ihriska na Páričkovej ulici je už ale hotová. Jej výsledkom je nová oddychová zóna s detským a
hokejbalovým ihriskom na Nivách.
zostava na cvičenie s vlastnou váhou. To všetko sa nachádza
v novej oddychovej zóne na Nivách. „To, ako má táto zóna vyzerať,
si navrhli samotní obyvatelia. Zorganizovali sme s nimi stretnutie
priamo na ihrisku a oni povedali, čo si tam predstavujú. Práve
hracie prvky pre všetky vekové kategórie a posilňovacia zostava pre
dospelých u nich zvíťazili,“ objasnil starosta Ružinova Dušan Pekár.
Pod hracími prvkami pre deti sa nachádza dopadová plocha
z liatej gumy, pre väčší komfort detí. Okrem toho pribudli v tejto
zóne aj nové lavičky, smetné koše a zrevitalizovaná zeleň.

Hracie zostavy pre veľkých aj malých, hojdačky, lezecká stena so
šmýkačkou, 3D preliezačka s lanovou štruktúrou, nové chodníky,
zrekonštruované hokejbalové ihrisko a viacúčelová športová

Najširšia ponuka
krúžkov v Bratislave
OZ Krúžky v škole sa venuje organizovaniu voľnočasových aktivít
pre deti od 3 do 15 rokov. Formou pestrej ponuky krúžkov
zabezpečuje zmysluplné, kvalitné, náučné a zábavné prežitie
voľného času. Výhodou je, že krúžky prebiehajú priamo v školách
a škôlkach. Ak máte doma malého športovca, vedca či umelca určite
pre neho nájdete vhodný krúžok.

OZ Krúžky v škole podporila aj MČ Ružinov
MČ Ružinov finančne prispela na projekt „Podporme mladých
vedcov v MČ Ružinov“. „Vďaka tejto podpore prinášame deťom do
ružinovských škôl záujmové krúžky, ktoré rozvinú ich myslenie.
Tieto krúžky pomôžu rodičom objaviť vo svojich deťoch skrytý
talent a záujem. Konkrétne pôjde o krúžky Vedecké pokusy
a Elektro hry,“ hovorí riaditeľ OZ Ľubomír Tomko. O tom kde sa
prihlásiť a ako krúžky prebiehajú sa deti a ich rodičia dozvedia
na www.kruzkyvskole.sk alebo priamo na škole na začiatku
septembra.
Sledujte reláciu Relax 9.9.2016 o 17,00 a zapojte sa do súťaže
o 3 poukážky na krúžky organizované OZ Krúžky v škole. Výhercovia
majú možnosť si vybrať zo širokej škály športových, tanečných,
umeleckých a edukatívnych krúžkov podľa vlastného výberu, ktoré
1 15. 8. 2016 14:46:48
sú platné vRuzEcho.pdf
rámci celej
Bratislavy.
(red)

10% zľava na kurz angličtiny
Zľava platí len s touto poukážkou v centre HD Ružinov do 15.10.2016
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Do novej podoby oddychovej oázy na Nivách investovala Mestská
časť Bratislava - Ružinov vyše 106-tisíc eur, pričom dodávatelia
jednotlivých prác boli vybraní vo výberovom konaní. „Naším
cieľom je prinavrátiť na ihrisko sídliskový život rodín s deťmi.
Neatraktívne staré ihrisko si na posedávanie obľúbili ľudia bez
domova. Aj tomu sme chceli rekonštrukciou a čiastočným oplotením
zabrániť,“ uzavrel starosta Ružinova Dušan Pekár.
Autor: Marianna Šebová
Foto: Stanislav Šenc

Projekt
Supertrieda boduje
Vytvárať dobré medziľudské vzťahy ,priateľstvá, kolektív a
hravou formou bojovať proti detskej šikane. Toto je v krátkosti
cieľ výnimočného projektu Supertrieda, ktorý tento rok oslávil
svoj jedenásty ročník. Jeho organizačný tím sídli v Ružinove.
Projekt zastrešuje občianske združenie SuperTrieda. Každoročne
sa doň zapájajú školy z celého Slovenska. Ružinovské základné
školy medzi súťažiacimi nikdy nechýbajú. „Projekt nie je postavený
na súťaži na jednom mieste. Predchádza mu celý rok práce počas
vyučovania. Učiteľky s deťmi vymyslia a nacvičia predstavenie vždy
na určitú tému“, priblížila postup koordinátorka projektu Martina
Bodnárová. Tento rok si účinkujúci mohli vybrať z dvoch
tém – Prvá pomoc a Slovensko, vedie Európu. Do finále postúpilo
17 škôl z celého Slovenska, čo predstavuje približne 700 detí. Pri
tvorbe krátkeho predstavenia sa pritom deti učia, ako sa k sebe
navzájom správať, učia sa spolupráci a veľakrát aj kompromisom.
„Je dokázané, že počas Supertriedy, teda počas celého roka sa zmení
trieda na jeden fungujúci a dobrý kolektív, kde si deti pomáhajú miesto
toho, aby si ubližovali“, dopĺňa Bodnárová. Práve vďaka tomuto cieľu
si projekt vyslúžil aj významné ocenenie celoeurópskeho formátu.
Už v roku 2012 a stala Supertrieda najlepším školským projektom
v celej Európe. Tím Supertriedy zároveň sídli na ZŠ Borodáčova a
teda s ružinovskými školákmi veľa pracuje. Celý rok preto napríklad
organizuje špeciálne worskopy pre základné školy v mestskej časti.
„Supertrieda vznikla z prirodzenej potreby priviesť deti k tvorbe. Ukazuje
sa, že pasívny prístup nefunguje, najlepšie zaberá to keď deti pracujú.
Snažíme sa už jedenásť rokov aby tancovali a spievali, písali scenáre
a boli malými hercami. Zdá sa, že to funguje“, tvrdí Ľuboš Zaťko člen
organizačného tímu. Do finále sa tento rok z Ružinova prebojovalo
len 1. súkromné gymnázium na Bajkalskej ulici. Získalo cenu diváka
s najväčším ohlasom, teda najsledovanejším videoklipom.
Veronika Vasilková
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Angličtina pre deti

od 3 mesiacov do 19 rokov
www.helendoron.sk

Prihláste sa na kurz!

0905 884 956

inzercia

Hľadáme spoľahlivú, zodpovednú pani, čerstvo na dôchodku
pre upratovanie kancelárie a rodinného domu v Ba na 5-25
hod týždenne. Požadovaná je kvalitne odvedená práca,
bezúhonnosť, časová flexibilita.Ponúkame stabilnú dlhodobú
prácu na dobu neurčitú, mzdu od 4€/hod v čistom, dobré
pracovné podmienky. Kontakt v pracovných dňoch od 9-16:30
hod 0911 88 74 53 alebo email: lubka.z@gmail.com
riadková inzercia

www.ruzinovskeecho.sk
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Študenti z Ružinova na európskom summite
Bratislava po prvýkrát hostila Stretnutie európskych regiónov a miest. Organizačne ho zastrešil
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s hlavným mestom Slovenska. Pomáhali aj viacerí študenti
a nechýbali medzi nimi ani tí z Ružinova.
Miestom mnohých diskusií a stretnutí
boli priestory novej budovy Slovenského
národného divadla. Práve tu mohli
študenti predviesť svoje jazykové,
osobnostné ako aj organizačné
schopnosti. Bratislavský samosprávny kraj
ako zriaďovateľ župných stredných škôl
vytvoril skupinu mladých ľudí, ktorí mali
na summite dôležité miesto. „Naše školy
sa podieľajú nielen na príprave cateringu,
ale aj na tvorbe a realizácii kultúrneho
programu. Konkrétne gymnazisti sú v
organizačnej zložke summitu. Podieľajú
sa na všetkom čo sa bude diať - od
registrácie hostí , cez koordináciu cateringu
a sprievodných podujatí“, priblížila úlohu
študentov za bratislavskú samosprávu

Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru
stratégie, územného rozvoja a riadenia
projektov. Niekoľko dní pred summitom
čakalo študentov špeciálne preškolenie.
Aj niektoré stredné školy na území
Ružinova sa podieľali na významnom
podujatí. Išlo napríklad o Gymnázium
Ladislava Novomestského a Gymnázium
Jura Hronca. Stredná umelecká škola
scénického výtvarníctva sa postarala
o časť kultúrneho programu ako aj
výzdobu priestorov kde sa konali
diskusie politikov. Župa oslovila najmä
tie školy, ktoré majú posilnenú výučbu
cudzích jazykov. Na summite sa stretli
účastníci z 28 členských krajín a tak
dobrá jazyková výbava bola nutnosťou.

Dunaj, rieka ktorá
nás spája
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
bola jedna za škôl, ktorá prispela k organizácii
Európskeho summitu miest a regiónov. Pri tejto
príležitosti vytvorila špeciálne číslo, ktoré malo
premiéru práve na významnom podujatí.

Študenti privítali možnosť zúčastniť sa
významného medzinárodného podujatia
a prijali to s výzvou. Mnohí nepodceňovali
svoju prípravu a pred summitom si
vybavili individuálne doučovanie cudzích
jazykov. „Je to medzinárodná udalosť a
výborná skúsenosť do budúcnosti, preto
som sa rozhodla, že sa summitu zúčastním“,
zdôvodnila Veronika, študentka Gymnázia
Ladislava Novomestského . „Na škole sa
učím angličtinu aj nemčinu. Teším sa, že som
si mohla overiť svoje jazykové schopnosti a
niečomu sa priučiť. Okrem iného je to veľká
udalosť, preto som rada, že sme mali možnosť
stať sa jej súčasťou a ukázať čo
v nás je“, doplnila Tamara.
Veronika Vasilková

Máte doma prváčika?
Od Ružinova dostanete 35 eur
Ružinovskí prváci, ktorí v školskom roku 2016/2017 nastúpia do
prvého ročníka základných škôl, dostanú od mestskej časti Ružinov
mimoriadny finančný príspevok vo výške 35 €. Ako ho získať?
Prvák z ružinovskej školy

Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu v Ružinove.
Ružinovský miestny úrad bude v priebehu mesiacov september a október 2016
zasielať oznámenia o poskytnutí príspevku zákonným zástupcom detí zapísaných do
prvých ročníkov ružinovských základných škôl zriadených mestskou časťou Ružinov
na základe zoznamov poskytnutých školami.

Kam si prísť po peniaze?

Hneď prvý večer summitu, sa viac ako 50 študentov premenilo na
významné historické osobnosti. „Jednou z hlavných tém summitu
bola voda. Preto sme sa zamysleli akoby sme ju mohli obohatiť
aj svojou troškou. A predsa voda, Dunaj, Bratislava, Slovensko,
to všetko spolu súvisí. Preto sme divákov previedli po celej rieke,
do všetkých krajín ktorými preteká. Ukázali sme v každom tomto
štáte niektorú typickú zvláštnosť, ktorú má“, zdôvodnil myšlienku
originálneho pásma zástupca riaditeľky školy, Milan Búci. Vďaka
tomu sa divákom naskytol jedinečný obraz, ktorý bol prierezom
rozprávkových, realistických i abstraktných scén. Slovensko
sa nezaobišlo bez korunovácie Márie Terézie, s Nemeckom sa
neodmysliteľne spája Klobúčnik, v Maďarsku diváci opäť videli
korunováciu Sissi a v Chorvátsku zas to, ako chemik vytvoril
dámsky parfém . Takýmto spôsobom študenti prešli všetkými
desiatimi krajinami, ktoré sa s Dunajom spájajú. Scenériu
dopĺňali aj dobové kostými, masky i vizáž o ktorú sa postaral tím
profesorov a žiakov školy. „Chceli sme, aby o nás ľudia vedeli, aby
videli, čo dokážeme, pretože naozaj sme jedineční. Chceli sme sa
pochváliť našimi študentmi, čo všetko zvládnu a aj oni majú z toho
radosť,“ tvrdí profesor Dušan Dižo. Celé číslo trvalo približne 30
minút a bolo dôstojnou bodkou za prvým večerom summitu.
Predstavenie malo taký úspech, že škola dostala pozvanie
predviesť rovnaké číslo v Bruseli.
Veronika Vasilková
foto: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva

Finančný príspevok je potom možné vyzdvihnúť si do 30 dní odo dňa doručenia výzvy
v pokladni ružinovského miestneho úradu na Mierovej 21 na základe oznámenia,
ktoré bude zaslané na adresu dieťaťa uvedenú pri jeho zápise do prvého ročníka
základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Ružinov. V prípade, ak má
dieťa iné priezvisko ako rodič, je potrebné predložiť rodný list dieťaťa

Prvák zo školy zriadenej iným subjektom

V prípade, že dieťa je zapísané do školy zriadenej iným zriaďovateľom či už
v Ružinove alebo mimo Ružinova, rodič si môže na miestnom úrade na Mierovej 21
podať žiadosť o tento príspevok. Predložiť musí aj „Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do
1. ročníka v školskom roku 2016/2017“ a občiansky preukaz zákonného zástupcu ako
oprávnenej osoby s trvalým bydliskom v Ružinove.

Kto má nárok na získanie príspevku?

Základnou podmienkou je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v Ružinove.
Oprávnenou osobou na poskytnutie finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na
povinnú školskú dochádzku je:
- ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa, ktoré nastupuje na povinnú školskú dochádzku,
v prípade, že rodičia sú manželmi a dieťa sa nachádza v ich spoločnej starostlivosti,
- rodič dieťaťa nastupujúceho na povinnú školskú dochádzku, ktorému bolo dieťa
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
- osoba, ktorej bolo dieťa nastupujúce na povinnú školskú dochádzku zverené
do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného
rozhodnutia súdu.

Ďalšie informácie:

Referát sociálnych služieb MÚ Ružinov, tel: 02/ 48 284 267,
email: darina.scasna@ruzinov.sk
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Dom kultúry
Ružinov v novom šate

DK Ružinov je miestom, kde sa počas roka organizuje množstvo väčších
i menších podujatí. Od svojho vzniku nemení podobu a prešiel len
nevyhnutnými opravami a to aj napriek tomu, že si právom drží „titul“ kultúrny
stánok Ružinova. To už by ale mala byť minulosť. Súčasné vedenie Cultusu a.s.
sa rozhodlo, že investuje do väčšej rekonštrukcie.

Po rekonštrukcii baletnej sály, sociálnych
zariadení pre účinkujúcich či inštalovaní
zariadenia na schodoch pre návštevníkov

na invalidných vozíkoch, teraz prišla na rad
do tejto chvíle najväčšia rekonštrukcia. Po
jej dokončení by mala novú podobu dostať
nielen vstupná hala, ale aj „centrum“ DK
Ružinov. V týchto priestoroch sa konajú
nielen koncerty, workshopy, výstavy,
ale aj obľúbené podujatia Knižnice
Ružinov či top akcia mestskej časti Ples
Ružinovčanov . Priestory už mali, tak
povediac, svoje najlepšie roky dávno za
sebou. „Naším cieľom je trošku zrenovovať,
respektíve obnoviť a skrášliť aspoň to foaé
kultúrneho domu. V podstate od roku 1984,
teda odkedy vznikol sa robili minimálne
úpravy“, potvrdila riaditeľka Cultus a.s.
Andrea Kozáková. Hlavné priestory tak
dostanú novú, modernejšiu podobu.
Revitalizáciu hradí spoločnosť z vlastných
zdrojov. „Nemali sme veľký rozpočet,
všetko financujeme bez pomoci mestskej
časti, všetko ide z nášho rozpočtu, z toho,
s čím hospodárime“, tvrdí Kozáková. Po
dokončení prác by mal v priestoroch
vzniknúť nový infopult, steny, ktoré
budú obnovené sádrokartónom, by mali

skrášľovať obrazy. Pribudnúť majú aj
nové nábytkárske doplnky. Celý priestor
tak bude útulnejší a najmä kultúrnejší.
Úpravou prejde aj osvetlenie, ktoré
sa ukázalo ako „kameň úrazu“. „Museli
sme meniť komplet celú elektrinu, aby
spĺňala isté požiadavky a kritériá .To nám
výrazne navýšilo rozpočet“, priznáva. Novú
podobu tak DK Ružinov bude dostávať
postupne po etapách . Prvé úpravy sa
vyšplhali do výšky približne 80 tisíc eur.
S prácami sa začalo úmyselne počas leta,
aby Ružinovčania neboli o nič ukrátení.
V tomto období je väčšina kultúrnych
i spoločenských podujatí vonku. Dnes
sú práce po dvoch mesiacoch takmer
na svojom konci. Ak sa nevyskytnú
nepredvídateľné situácie, rekonštrukcia by
mala skončiť najneskôr do prvej polovice
septembra. Pravidelné podujatia na ktoré
sú Ružinovčania zvyknutí by tak ohrozené
nemali byť.
Veronika Vasilková
foto: autorka, vizualiziácia Cultus

V Ružinove to cez leto žilo

Kým niekde sa leto považuje za „uhorkovú sezónu“ v Ružinove je to presne naopak.
Mestská časť ožila množstvom pravidelných podujatí, ktoré sú mimoriadne populárne.
Každý utorok večer
sa stretli Ružinovčania pri premietaniach filmov. Išlo
o novinku mestskej
časti, ktorá sa ale už
po prvých pokusoch
ukázala ako dobrý
nápad. Ružinovčania
majú tento druh zábavy radi. Letné kino
sa presunulo do amfiteátru na Štrkovci. Každý týždeň si sem našlo
cestu stále viac návštevníkov a tak miestami „praskal vo švíkoch“.
Z časti nahradil Kino Nostalgia, ktoré v lete rekonštruovali. Ak prialo
počasie, letné kino malo tú správnu atmosféru. Ružinovčania si tak
zadarmo mohli pozrieť známe i menej známe tituly. Medzi nimi
napríklad aj dobrodružnú komédiu Storočný starček, ktorý vyliezol
z okna a zmizol. Milovníci Johnnyho Deppa mohli sledovať jeho
osud vo filme Black mass. Fanúšikovia thrillerov si prišli na svoje
počas premietania filmu Kandidát. Repertoár bol šitý na mieru. Objavili sa v ňom tituly, ktoré oslovili každú vrstvu návštevníkov .
Ružinov ale myslel aj na tých, ktorí majú v obľube iný druh zábavy.
Každú nedeľu podvečer bol v Parku Andreja Hlinku pripravený
koncert. Kultúrny život sa tak po rokoch vrátil aj na toto miesto.
Ružinovčania mohli počas leta navštíviť osem koncertov. O známych hudobníkov nebolo núdze. „Rozhodli sme sa, že spravíme
promenádne koncerty, každú nedeľu spolu s kávou a príjemnou
hudbou“, zdôvodnila za organizačný tím Andrea Kozáková. Išlo tak
o prvé leto, kde by sa pilotný projekt naplno osvedčil. Zaujímavé
prostredie v kombinácii s dobrým počasím a kvalitnou hudbou
chvíľami prilákal viac ako štyristo návštevníkov. Všetko záležalo od
toho, kto aký druh hudby má rád. Organizátori mysleli aj na to, pre-

to repertoár postavili na základe rovnice „z každého rožku trošku“.
Najväčším lákadlom bolo už tradične vystúpenie Andrei Zimányiovej. Tá si netradičné miesto pochvaľovala. „Toto bolo pre mňa nové
prostredie. Spievala som už všelikde, ale v strede fontány rozhodne
nie. Tá vodná kulisa bola veľmi zaujímavá, šansónom to dalo doslova nový rozmer“, zhodnotila po vystúpení Zimányiová. Okrem nej
ale počas leta postupne vystúpilo viacero umelcov. Medzi nimi napríklad skupina Malý princ, Divisi, Babele beat band či Charlie Duo.

Veľký úspech zaznamenal aj koncert kapely Ludo Kuruc band. „Bol
to vynikajúci zážitok. Toto publikum je skvelé, žilo to tu. Ľudia tancovali a spievali. Koncert bol venovaný dvom velikánom- Karolovi
Duchoňovi a Frankovi Sinatrovi. V tomto duchu sa niesol aj odkaz
celého koncertu“, priblížil svoje dojmi líder kapely Ludo Kuruc. Viacerí umelci sa zároveň zhodli na tom, že Ružinov môže ísť mnohým
mestským častiam príkladom.
Veronika Vasilková
foto: autorka
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Kino Nostalgia v lete
omladlo
História známeho, dnes už ružinovského kina, sa píše od
roku 1965. Neodmysliteľne sa spája so sídliskom 500 bytov
a jeho sídlom je Spoločenský dom Nivy. V posledných rokoch
prešlo kino len najnevyhnutnejšími opravami, ktoré síce
zaručili jeho fungovanie, ale nie komfort pre návštevníkov.
V lete však Nostalgia prešla viacerými zmenami. Počas
tohto obdobia bolo kino pre verejnosť uzavreté. Milovníci
filmu mali každý utorok k dispozícii alternatívu, v podobe
letného kina pod holým nebom. Všetko ale malo svoj dôvod.
Už v septembri budú môcť Ružinovčania navštíviť vynovenú
Nostalgiu. Na naše otázky nám odpovedal manažér Kina
Nostalgia Pavel Gavalier a dramaturg Peter Gavalier.

Pavel

Peter

Bolo nutné rekonštruovať kinosálu?
V akom stave bola predtým a akými
zmenami by mala prejsť?
PAVEL GAVALIER: Kinosála neprešla od
roku 1965 žiadnymi významnými zmenami a zub času sa na nej jednoznačne
podpísal. Po prechode Nostalgie na Nivy
sme síce v lete 2011 urobili najzákladnejšie
opravy, aby bola kinosála aspoň trochu
spôsobilá na pravidelné fungovanie pre
verejnosť, keď sme doplnili množstvo
chýbajúcich sedadiel či operadiel a ukotvili
do podlahy všetky rady so sedadlami tak,
aby boli stabilné. V poslednom období sa
však začali čoraz častejšie objavovať ďalšie
výraznejšie nedostatky, ktoré spôsobuje
"únava" už vyše 50-ročného materiálu.
Modernizácia kinosály bude prebiehať
v dvoch etapách. Počas leta príde hlavne
k výmene podlahy a sedadiel. Prebehlo
už jej vymaľovanie a opravená bola i časť
svietidiel. Túto etapu sa nám v spolupráci s Cultusom podarí realizovať najmä
vďaka schválenej dotácii a pôžičke od
Audiovizuálneho fondu, ktorý i takýmto
spôsobom podporuje modernizáciu
jednosálových kín. V druhej etape by sa
mala začiatkom budúceho roku inštalovať
klimatizačná jednotka, ako i realizovať
zateplenie stropu a ďalšie menšie úpravy,
ktoré prispejú k zvýšeniu pohodlia návštevníkov filmových predstavení či iných
podujatí.
Očakávate od rekonštrukcie, že si do
kina nájde cestu vyšší počet nových
priaznivcov a návštevníkov?
PAVEL GAVALIER: Očakávame vyššiu návštevnosť našich pravidelných návštevníkov
i prílev nových, pretože doterajšie "menej
pohodlné" sedenie počas dvojhodinového
filmu bolo podľa našich skúseností a
hlavne ohlasov mnohých divákov hlavným
dôvodom, ktorý ich odrádzal od opakovanej návštevy kina a to i napriek tomu, že
s dramaturgiou či kvalitou projekcie boli
spokojní.
Kino Nostalgia píše svoju históriu

od roku 1965. Kedy podľa Vás zažilo
svoju "zlatú éru"?
PAVEL GAVALIER: Kino Nivy zažívalo
prvých desať rokov úspešné obdobie a
návštevnosť bola veľmi dobrá. Obľube
sa každoročne tešil Filmový festival
pracujúcich, diváckym hitom bol legendárny „Winnetou“, ktorý keď sa dostal
do programu kina, tak ľudia čakali od
rána na otvorenie pokladne, aby si
mohli kúpiť lístky. Nivy boli reprízové
kino, ktoré spočiatku premietalo päť
dní v týždni – od utorka do soboty – a
v nedeľu dopoludnia sa hrali detské
predstavenia. V roku 1982 sa pre zaujímavosť kino Nivy dokonca umiestnilo
na prvom mieste v kategórii kín v celoslovenskej súťaži „Film krajiny sovietov“
o najlepšie výsledky návštevnosti na
sovietske filmy.
Zmenou demografickej štruktúry
obyvateľstva na sídlisku 500 bytov, ale
hlavne nástupom nových technológií,
omnoho širšej televíznej ponuke, cenovo dostupnejších filmových nosičov
i neskorším vznikom multikín dochádza
v kine kvôli klesajúcej návštevnosti
koncom 90-tych rokov k postupnému
ukončeniu premietania filmov pre
verejnosť. Z našej strany však urobíme
všetko pre to, aby svoju novú "zlatú
éru" ešte len zažila.
Dokáže si udržať konkurencie schopnosť oproti súčasným multikinám?
PAVEL GAVALIER: Nikdy to nebolo
a ani to nebude jednoduché, vzhľadom na
možnosti a zázemia multiplexov. Mnohí
diváci však i tak radšej navštevujú menšie
jednosálove kiná a hlavne o tých by sme
chceli bojovať. Dnes je nesporne Nostalgia
na Nivách už pevne ukotvené lokálne
kino, ležiace na predele širšieho centra
Bratislavy a jej mestskej časti Ružinov,
ktoré si aj v dobe rozmachu multikín
dokázalo zachovať osobitú atmosféru
i kvalitnú dramaturgiu a ponúka pestrú
programovú alternatívu pre náročného
i bežného diváka. Veríme, že práve rekonštrukcia kinosály prospeje udržaniu našej
konkurencie schopnosti.
Aké ocenenia či tituly si počas svojej
histórie kino vyslúžilo? Ktoré je podľa
Vás najcennejšie?
PAVEL GAVALIER: Nostalgia zahájila
svoju činnosť už v októbri 1991 a získala

napríklad ocenenia ako Filmový klub roka
2005 i 2008. Najvýznamnejším ocenením
však pre nás bolo - po splnení nesmierne
náročných kritérií - prijatie do prestížnej
siete európskych kín Europa Cinemas,
ktorej členmi sme od roku 2015. Najväčším
ocenením je však pre nás spokojnosť divákov po predstavení.
V tomto roku raz do mesiaca patrí
Nostalgia výlučne skôr narodeným
Ružinovčanom. Mestská časť
v spolupráci s Cultus a.s a vedením
kina Nostalgia pripravila špeciálne
premietania filmov pre seniorov. Ako
ste spokojný s účasťou a na základe
čoho vyberáte filmy, ktoré im premietnete?
PAVEL GAVALIER: S účasťou na predstaveniach sme asi všetci zainteresovaní
spokojní. Návštevnosť sa pohybuje v priemere okolo 140 divákov z radov seniorov
na predstavenie, čo je naozaj úctyhodný
počet, ktorý prekročil aj naše očakávania.
Pre seniorov sa snažíme vyberať filmy,
ktoré ich nejakým spôsobom oslovia, či už
témou, hercami, prostredím či spomienkami. Na september sme pre seniorov
pripravili film Frajeri vo Vegas v hlavnej
úlohe s Robertom de Niro a Michaelom
Douglasom.
Vieme, že žijeme v rýchlej, modernej
dobe, patrí podľa Vás kino, ako také,
do života ľudí? Ak áno, prečo?
PAVEL GAVALIER: Verím, že s kinom to
dopadne rovnako ako s knihami, ktorým
už dávnejšie predpovedali "zánik", no stále
sú dostupné pre čitateľov i v "papierovej
forme" a to v čoraz väčšej ponuke a stále je
o ne veľký záujem. Žijeme síce
v rýchlej dobe, ale možno práve preto nikomu neuškodí občas spomaliť, čo
v našom prípade v reále znamená nepozerať filmy výhradne len doma, ale niekedy
sa vydať spoločne s deťmi, priateľmi či niekým blízkym do kina a prežiť s nimi zážitok
z filmu na skutočnom veľkom filmovom
plátne v príjemnom prostredí a atmosfére.
Roky ste súčasťou vedenia kina
Nostalgia. Máte ešte chuť zájsť si aj
vy, výlučne ako hosť, do kina?
PAVEL GAVALIER: Áno a po rekoštrukcii
kina s ešte väčšou radosťou.
Aký je kľúč, ktorým dramaturgia kina

zostavuje svoj repertoár?
PETER GAVALIER: Pri zostavovaní programu prihliadame v prvom rade na kvalitu
vybraných filmov, no zároveň i na celkovú
vyváženosť programu spojenú s dramaturgickou pestrosťou, tematickou i žánrovou
rozmanitosťou. Našou ambíciou je, aby
si z repertoáru Nostalgie mohol svoj film
vybrať každý divák, nielen ten náročnejší,
ktorý vo filme hľadá hlbšiu výpoveď, ale
i bežný, ktorý uprednostňuje oddych a
zábavu na istej úrovni. Máme už vytvorené viaceré pravidelné programové cykly,
ktoré si návštevníci Nostalgie obľúbili:
Európske oko, Slovenské kino, Legendy
filmu, Sci-Fi Zóna, severské večery a samozrejme víkendové detské predstavenia.
Čím je podľa Vás kino Nostalgia výnimočné?
PETER GAVALIER: Nostalgia je jediným
ružinovským kinom, ktoré ponúka
Ružinovčanom pravidelné filmové
predstavenia zahrňujúce nielen filmové
hity, ale i oceňované festivalové snímky,
kultové legendárne filmy či predstavenia
pre deti. Snažíme sa ponúknuť divákom
to najlepšie z artovej distribúcie i kultivovaného mainstreamu, vytvoriť kvalitnú
programovú alternatívu pre každého
potenciálneho diváka. A práve svojím
pestrejším hracím profilom je Nostalgia
v porovnaní s ostatnými bratislavskými
kinami azda výnimočná.
Posledná otázka. Na aký nový titul
sa môžu v najbližšej budúcnosti tešiť
návštevníci? Prípadne, čo by nemali
v programe prehliadnuť?
PETER GAVALIER: Novú sezónu otvoríme
v piatok 9. septembra dvojicou filmov
– rozprávkovým príbehom Stevena
Spielberga pre celú rodinu „Kamoš Obor“
a novým slovenským filmom „Učiteľka“,
ktorého hlavná predstaviteľka Zuzana
Mauréry získala Cenu za najlepší ženský
herecký výkon na MFF Karlovy Vary 2016.
Zo septembrovej ponuky Nostalgie by som
ešte rád upozornil na pôsobivú drámu
Pedra Almodóvara „Julieta“, jedinečný
hudobný dokument „The Beatles: Eight
Days A Week – The Touring Years“ či
novú romantickú komédiu legendárneho
Woodyho Allena „Café Society“.
Veronika Vasilková
foto: archív bratov Gavalierovcov
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Očami Ružinovčanov

Vďaka neznámej pozornej mamine

V Ružinovskom echu č. 7-8 ste uverejnili fotografiu
rozkvitnutej krásy pred domom na Šalviovej 34-35.

Vážená redakcia, neviem, či môžem aj touto cestou poprosiť o poďakovanie milej rodinke, ktorá mi pomohla
pri Ružinovskej fontáne,
ak áno, v krátkosti opíšem ich pomoc:
S vnúčatami som v júli bola na bicykloch pri fontáne pri
Ružinovskej nemocnici. Zložili sme si bicykle, ja som si
sadla k fontáne a deti išli fontánu
"preskúmať". Celý čas som ich pozorovala a videla som,
že sa dá prejsť aj do stredu fontány cez chodníček s
plytkou vodou.
6-ročná vnučka prešla bez problémov, ale takmer
5-ročný vnuk sa pošmykol a padol. Očný kontakt medzi
nami funguje od malička, tak som mu prstom ukázala,
aby prišiel ku mne. Bez plaču sa zodvihol a s ospravedlňujúcim pohľadom prišiel. Plač prišiel až keď som mu
povedala, že sa musí vyzliecť, aby sme veci na horúcom
slniečku vysušili. Možno aj dôsledkom malého šoku zo
studenej vody a nečakanej okolnosti sa triasol. Mala
som so sebou malý uteráčik, ktorým som mu prikryla
nohy … Vtom zo zadu prišlo za nami dievčatko s detskou plienkovou osuškou a podalo mi ju so slovami, aby
som ho zakryla.Otočila som sa k jej mamine a poďakovala na diaľku, s tým, že o chvíľu bude všetko v poriadku
a ja osušku vrátim. Aké však bolo moje prekvapenie,
keď som po pár minútach chcela osušku vrátiť, ale milé
stvorenia tam už neboli.
Rada by som sa im poďakovala aj touto cestou a nechala tf. kontakt na seba, aby som im osušku mohla vrátiť
- mobil: 0910 955636
Varovala som vnúčatá 4 dni a veľmi rada konštatujem,
že sme sa stretli v Ružinove fakt so samými milými ľuďmi
nielen na chodníkoch, ale aj šoférov, ktorí boli ohľaduplní voči nám 3 cyklistom. Poslušne sme stáli na prechode a čakali na zelenú, keď vtom šofér zastavil a chcel
nás pustiť, aby sme prešli. Priťahovali sme pozornosť
reflexným oblečením, prilbami, cyklistikými rukavicami
a zrejme prehliadol, že máme červenú. Ospravedlňujúco som ukázala na červenú pre chodcov na semafore,
vtedy pochopil a s úsmevom odišiel.
S pozdravom, Viera Badurová, tiež z Ružinova.

Na Šalviovej ulici máme aj inú krásnu predzáhradku pred
č. 26. Stará sa o ňu vzorne pani Gabika Röslerová, ktorá
ju má priamo pod oknami. Príďte sa pozrieť !
Zdraví M. Cisárik
Foto autor

Aj oslavy
musia mať hranice
Vážená redakcia, píšem Vám v mene obyvateľov, ktorí bývajú
oproti T-mobile na križovatke Bajkalská-Prievozská. Večer 24.7.
menovaná firma osvecovala zelenou farbou svoju budovu na
počesť Petra Sagana. To by nevadilo, ale k tomu potrebovali
agregát, ktorý hučal do 2.30 v noci a narušoval kľud. Bolo to
strašné, okná sa v týchto horúčavách nedajú zavrieť a ten hluk bol
neúmerný. Volala som na políciu, ale tá je ako vždy bezmocná.
Chcela by som vedieť, kto vydáva súhlas na takéto akcie, však je to
v obytnej zóne a myslím že ani sám Peter by nesúhlasil s niečím, čo
sa vymyká zdravému rozumu.
Prosím, pomôžte nám, aby sa viac takéto situácie neopakovali
S pozdravom Milina Benecova, Martinčekova ulica, BA
Vážení čitatelia, v tomto čísle, žiaľ, krížovku z technických
dôvodov nenájdete, za čo sa vám ospravedlňujeme.
Správne znenie tajničky RE 7 -8 /2016: Sklamanie nás učí
poznávať. Knihu ako sa stať celebritou od Juraja Slezáčka a
Silvie Lispuchovej získava Emília Rajecká z ulice Andreja Mráza.
Príjemné čítanie!

inzercia
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FOKUS OČNÁ OPTIKA

OUTLET

Otváracie hodiny
Pondelok – Piatok:
9:00 – 17:30
prestávka: 12:30 – 13:00
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FOKUS OČNÁ OPTIKA
Vazovova 22, Bratislava
tel.: 0911 389 660
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Najviac autovrakov našli policajti v Ružinove
Mestskej časti Ružinov patrí nelichotivé prvenstvo v počet autovrakov, ktoré
zaberajú parkovacie miesta a hyzdia prostredie. Metská polícia ich tu za prvých
sedem mesiacov tohto roku zaevidovala 87 z celkového počtu 325 starých
vozidiel na území Bratislavy. Z tohto najviac, až osem starých vozidiel našli na
ulici Na križovatkách.
Od začiatku tohto roka do 16. augusta tak
mestskí policajti zaevidovali v Ružinove
o približne 150% viac starých vozidiel, ako
za celý minulý rok, kedy ich bolo 59. „ Aj
Ružinovčanov trápi problém s nedostatkom
voľných parkovacích miest. Preto mestská
polícia v rámci svojich zákonných možností robí
všetko pre to, aby sme Ružinovčanom pomohli. Nebudeme sa prizerať na to, ako parkovacie
miesta zaberajú staré vozidlá“, hovorí náčelník mestskej polície Peter Krajíček
Nakladanie so starým vozidlom upravuje zákon o odpadoch. Orgánom oprávneným vo
veci konať je obec. Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie

vozidla z miesta, kde poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje
estetický vzhľad obce či krajiny. Ak si držiteľ vozidla nesplní svoju povinnosť a vozidlo
poškodzuje životné prostredie, správca cesty je povinný ho odstrániť a umiestniť na
vyhradené parkovisko. Ak sa vozidlo odstraňuje z iného miesta ako je cesta, odstránenie
vozidla zabezpečuje obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti. Prípadne vlastník
nehnuteľnosti, ak nedal súhlas na odstránenie vozidla obcou.
To znamená, že ak hliadka mestskej polície nájde staré motorové vozidlo, vytvorí
fotodokumentáciu, vozidlo zaeviduje a odstúpi mestskej časti. V prípade, že vozidlo nemá
evidenčné číslo, obec vyzve majiteľa na odtiahnutie vozidla do 60 dní. Ak tak majiteľ
neurobí, vozidlo musí dať odtiahnuť mestská časť zmluvnou firmou. V prípade, že vozidlo
nemá platnú technickú alebo emisnú kontrolu, ale má evidenčné číslo, dáva obec podnet
na začatie správneho konania na okresný úrad. Ten môže rozhodnúť o vyradení vozidla
z prevádzky na pozemných komunikáciách. V prípade, že vozidlo má platnú emisnú aj
technickú kontrolu ako aj evidenčné číslo, nie je považované za staré vozidlo, hoci na ňom
majiteľ dlhodobo nejazdí a vozidlo je na prvý pohľad zanedbané.
(sm, mp)

Milujete svoje mesto?
Pridajte sa k dobrovoľníkom
V septembri sa v Bratislave uskutoční už 3. ročník festivalu
priateľstva a dobrovoľníckej pomoci MILUJEM SVOJE MESTO.
Vlani sa doň zapojilo 600 dobrovoľníkov, ktorí skrášľovali svoje
okolie. Pridať sa k nim môžete aj vy. Stačí sa prihlásiť.
Festival MILUJEM SVOJE MESTO organizuje OZ Kresťania
v meste, ktoré v Bratislave vytvára platformu pre verejnoprospešnú
spoluprácu cirkevných spoločenstiev, kresťanských komunít
a občianskych združení, či jednotlivcov. Počas vlaňajšieho ročníka
dobrovoľníci vyčistili verejné priestranstvá, detské ihriská, parky,
natreli zábradlia, lavičky či ploty. Na svoju mušku si vzali aj
Ružinov, ani tento rok nebude výnimkou. V sobotu 17. septembra
od 09:00 do 16:00 budú v Ružinove vylepšovať vzhľad až
dvoch lokalít. Prvá dobrovoľnícka akcia sa bude konať pri areáli
Gymnázia Ivana Horvátha. Pôjde o škarpírovanie, upratovanie
a zametanie chodníka pri gymnáziu, medzi gymnáziom
a záhradami. Druhou dobrovoľníckou aktivitou bude natieranie
plotu detského ihriska na Haburskej ulici. Ak sa aj vy chcete
zapojiť, stačí sa zaregistrovať ako dobrovoľníčka / dobrovoľník na
webovej stránke www.milujemsvojemesto.sk
(mš)
Cvičenie pre Seniorky každú stredu od 11-12 h. v Jana Sport
Fitko pre ženy, Tri Veže, Bajkalská 9/A. Všetko zvládnete, cviky
sú jednoduché a pritom účinné. Tel:0911 018 343
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Dámske fitko ponúka 30 minútový kruhový tréning. 2-3 krát
týždenne v čase, ktorý si sami zvolíte. Rezervujte si termín na
prvý skúšobný tréning ZDARMA na tel: 0911 018 343,
www.janasport.sk

2016

tvorivé
popoludnie
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všetkých
www.zus-exnarova.sk

riadková inzercia

Oznámenie o opakovanej dražbe
Mgr. Ľuboš Jurčo, správca konkurznej podstaty úpadcu, ako dražobník oprávnený
podľa § 92 ods.1/ písm. d/ zákona č.7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len ZKR), zorganizovať dražbu v zmysle zákona č.527/2002
Z.z., o dobrovoľných dražbách (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“) v súlade
so záväzným pokynom príslušného orgánu a v súlade s ustanovením § 92 ods.1/
písm.d/ ZKR v spojení s ustanovením § 22 zákona o dobrovoľných dražbách vyhlasuje
opakovanú dražbu a súčasne zverejňuje toto oznámenie o opakovanej dražbe.
Miesto konania dražby:
Notársky úrad JUDr. Ondrej Ďuriač, Rajská 3,
			811 08 Bratislava
Dátum konania dražby:
22.09.2016
Čas konania dražby:		
11.00 hod.
Opakovanie dražby:		
opakovaná dražba
Obhliadka predmetu dražby:
1.obhliadka 14.09.2016 10.00 hod.
			2.obhliadka 20.09.2016 10.00 hod.
Účastník dražby: účastník dražby sa preukáže platným dokladom totožnosti, a cudzinec
platným cestovným dokladom, v opačnom prípade nebudú na dražbu pripustení

Vstupné na dražbu:			3,32,-€
Predmet dražby:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ na nebytovom
priestore č. 12-N1 na 1. nadzemnom podlaží v panelovom polyfunkčnom dome súpisné
číslo 584 na ulici Vlčie Hrdlo číslo 56 v Bratislave – m.č. Ružinov postavený na parcele
číslo: 3907/8
- parc. číslo 3907/8, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 897m2,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Ružinov, obec: Bratislava – m.č. RUŽINOV, okres:
Bratislava II, zapísané na LV č. 6960, vedenom Okresným úradom Bratislava - katastrálny
odbor.
(ďalej len „predmet dražby“).
Najnižšie podanie dražby:
Najnižším podaním v prípade tohto predmetu dražby je suma: 30.000,-€
Minimálnym prihodením je suma 500,-€.
inzercia
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Detský sen sa
mi plnil postupne
Prievoz mu prirástol k srdcu natoľko, že sa
ako dieťa zamiloval do tunajšej požiarnej
zbrojnice. A tam je dodnes, už ale ako
veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru
mestskej časti Ružinov. Permanentne
pozitívne naladený a vysmiaty Nikolaj
Gečevský toho stíha naozaj veľmi veľa.
Okrem rodiny, práce a hasičov pôsobí aj
ako koordinátor bezpečnostných zložiek
na veľkých podujatiach. Pravidelne si ale
dokáže nájsť čas i na šport a v dokladoch
má aj preukaz námorného kapitána.
Ako sám tvrdí, na vode naberá pozitívnu
energiu do života, ktorý ho napĺňa.
Keď sa povie hasiči
z Ružinova, automaticky
si to mnohí spoja s tvojim
menom. Momentálne
pôsobíš už ako veliteľ zboru,
je to splnený detský sen?
Nikdy som si nemyslel, že
budem niekedy veliteľ, ale
mal som k tejto funkcii vždy
rešpekt. Detský sen sa mi plnil
postupne, bolo to vekom
a časom tráveným na
požiarnej zbrojnici, kde sme
mali rôzne aktivity a kde nás
to stále viac a viac motivovalo
pomáhať druhým. Odstupom
času sme si vybudovali v zbore
veľmi kamarátsky vzťah a tak
to je i dnes.
Velitelia, vedúci, šéfovia nie
sú vždy obľúbení. No u vás
v zbore panuje stále dobrá
nálada. Úsmevy na tvárach,
humor a príjemná rodinná
atmosféra...si dobrým
šéfom?
To musia posúdiť naši členovia,
ale vždy sa snažím riešiť
problémy z takého ľudského
hľadiska a som rád, že vždy sa
dohodneme na kompromise.
Sme ľudia, ktorí to nerobia pre
peniaze, ale z presvedčenia,
často krát na úkor svojho
voľného času, alebo namiesto
času trávenia s rodinou. Sme
veľmi dobrá partia ľudí, ktorí
majú jasnú víziu o smerovaní
v živote.
Aká bude budúcnosť
ružinovských hasičov? Už
nejakú dobu sa pohrávate s
myšlienkou urobiť
z dobrovoľníckeho zboru

profesionálny..
Áno. To je náš cieľ, aby
Ružinov mal profesionálny
zbor, ktorý tu bude vždy po
ruke. Profesne a technicky na
to máme už asi 5-6 rokov, ale
priestory, ktoré máme, nám
to neumožňujú, nakoľko je to
historická budova. V roku 2009
sme začali o tomto uvažovať
a 5 rokov nám trvalo dať
veci do priadku a navrhnúť
rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice. Bolo to veľmi
náročné, lebo sme sídlili na
viacerých pozemkoch a ešte
samotná budova je kultúrna
pamiatka. Ale nakoniec sa
nám podarilo spraviť projekt,
ktorý nemení pôvodnú
budovu a rekonštrukcia nám
veľmi pomôže pri garážovaní
vozidiel a tak tiež budeme
konečne existovať v ľudských
podmienkach.
Okrem tejto tvojej
požiarnickej vášne máš aj
druhú, autá. Si prototyp
silného muža..
Autá sú môj koníček od
mlada. Bol som dlhoročným
členom asociácie historických
vozidiel a podieľal som sa
na organizovaní viacerých
súťažiach Veterán Relly. A na
koniec som aj zamestnaný
v prestížnej automobilke ako
výstupný kontrolór kvality.
Silné autá, boj s ohňom...
nebezpečné povolania.
Čo tvoja rodina, neboja
sa o teba alebo sa museli
povinne stať členmi
hasičského zboru?

Do rodinného vzťahu som
išiel s koníčkami, s ktorými
som žil. Mám veľmi tolerantnú
manželku, ktorá to akceptuje.
Snaží sa samozrejme zapájať
aj naše dve deti, syna a
dcéru, ktorí sa vždy tešia na
akciu, ktorú organizujeme.
Prirodzene vždy, keď zazvoní
telefón v neskorých hodinách
a jedná sa o výjazd, tak ten
strach tam je.
Ty a tvoj "tím" dávate
Ružinovu veľa. Čo dáva
Ružinov tebe? Máš to tu rád?
To, čo dávame Ružinovu,
beriem tak prirodzene, lebo je
to náš cieľ, za to, ako sa o nás
stará mestská časť a to si veľmi
vážime. Som rodák z Prievozu,
býval som len niekoľko
desiatok metrov od požiarnej
zbrojnice. Vždy bol Ružinov
veľmi pokojná a žiadaná
mestská časť, lebo máloktorá
časť v Bratislave má toľko
zelene a je veľmi rôznorodá,
hlavne pre rodiny s deťmi.
Podľa mňa je to najlepšia
mestská časť v Bratislave.
Neviem si spomenúť, či
som ťa niekedy videla
zle naladeného alebo
nahnevaného. Dobrá nálada

a úsmev sú už tvojimi
poznávacími znakmi. Ako
to robíš? Musí sa s takýmto
pozitívnym prístupom
k životu človek narodiť
alebo sú na to nejaké
tabletky?:)
Mám to po rodičoch, ale aj
štýlom života, lebo človek
musí pochopiť svoju pozíciu
v živote. Pri profesii, či v práce,
alebo v hasičskom zbore
človek zažije rôzne situácie,
na ktoré musí reagovať vždy
s chladnou hlavou, napriek
veľmi silným emóciám pri
zásahoch. A vďaka tomuto si
človek pri bežných veciach a
problémoch uvedomí, že to
vlastne nie je ani problém, len
to treba vyriešiť, lebo ozajstný
problém je úplne iný, ktorý
naozaj poznačí niekedy na celý
život.
A na záver otázka za
všetkých Ružinovčanov.
Môžeme sa na ružinovských
hasičov spoľahnúť? Sme
s vami v bezpečí?
Snažíme sa, aby to tak bolo
vždy a rokmi tá snaha v našom
zbore stále stúpa. Budeme
v tom pokračovať.
Katarína Kostková
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Hľadáme dobrovoľníkov na onkológiu
a ponúkajú im možnosť zahrať si
spoločenské hry, požičať si knihy, či
spoločne vyrobiť niečo zaujímavé alebo
len tak stráviť spolu čas pri rozhovore,
či v tichu. Iní doobeda ponúkajú pred
ambulanciami kávu, čaj a svojou
prítomnosťou spríjemňujú nemocničné
chodby.

Dobrovoľnícka skupina Vŕba (DS Vŕba) sa
venuje onkologicky chorým pacientom
v Onkologickom ústave sv. Alžbety
(OÚSA) a v Národnom onkologickom
ústave (NOÚ), kde chorých navštevujú
ľudia ochotní venovať im časť seba, svojej
energie i času.
Čo konkrétne robia? Raz za týždeň
prichádzajú do jedného z ústavov
a realizujú rôzne činnosti. Niektorí
navštevujú hospitalizovaných pacientov

DS Vŕba pravidelne prijíma nových
dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Práve
teraz prebieha nábor, a tak ak vás táto
možnosť oslovila, príďte na stretnutie pre
záujemcov a záujemkyne, kde sa dozviete
viac. Stretnutie sa uskutoční 21.9.2016
o 17:30 v zasadačke Onkologického
ústavu sv. Alžbety (zraz vo vstupnom
vestibule na Heydukovej 10).
Základné podmienky zapojenia do
pravidelného dobrovoľníctva v DS Vŕba
sú:
•m
 inimálny vek: 20 rokov
•d
 ostatok voľného času – max. 3 hodiny

Uplatnenie pre všetkých
ľudí dobrej vôle...
Do stavu hmotnej núdze sa môže dostať ktokoľvek
a kedykoľvek … pre stratu zamestnania, chorobu,
odchod životného partnera, možno i pre vlastné
chvíľkové zlyhanie.
Vzbudzovanie záujmu verejnosti o potreby
chudobných ľudí, zapájanie širokej verejnosti
do podpory a pomoci núdznym... to sú hlavné
myšlienky charitatívnej práce Občianskeho
združenia SAMARIA, ktoré rozširuje svoje
pôsobenie do Bratislavy a v Mestskej časti Ružinov
zriaďuje Dobrovoľnícke centrum so Skladom
solidarity.
Prečo Bratislava?

OZ Samaria riešilo niekoľko stoviek prípadov pomoci ľuďom a
rodinám v hmotnej núdzi. Častokrát sme boli prizývaní
k poskytovaniu pomoci v Bratislave. Vo všetkých mestách na
Slovensku sú ľudia, ktorí pomoc potrebujú, no v Bratislave
je ich koncentrácia väčšia. Bratislava disponuje množstvom
hmotných prebytkov, ktorými vieme zabezpečiť našu pomoc
rýchlejšie a efektívnejšie. Bratislava je miesto, kde je veľa ľudí
dobrej vôle, ktorí sú ochotní nezištne pomáhať tým, ktorí
si sami v danej situácii nevedia rady a sú na takúto pomoc
odkázaní.

Aká je práca dobrovoľníkov v OZ Samaria?

Je viacero činností, do ktorých sa v OZ Samaria môžete ako
dobrovoľník zapojiť. Môžete šíriť informácie – ako nástenkár
o konkrétnych veciach, môžete sledovať výzvy (nástenky,
webová stránka) k pomoci a stať sa darcom. Ak ste ochotní
prispieť k charitatívnej činnosti aj kúskom svojho času a
fyzických síl, môžete sa stať našimi dobrovoľníkmi
v novootvorenom Sklade solidarity.
Viac informácií o činnosti a aktivitách OZ Samaria nájdete
na www.samaria.sk, t.č. 0911/132 828,
mail: samaria.centrum@gmail.com.

týždenne na pravidelnej báze
• z áujemca/kyňa netrpí onkologickým
a iným chronickým ochorením
•ú
 časť na celodennom školení (8.10.2016)
• z áujemca/kyňa v minulosti netrpel
onkologickým a iným chronickým
ochorením (pri podávaní nápojov
neplatí)
• z áujemca/kyňa ani nikto z jeho blízkych
príbuzných a známych netrpí žiadnym
vážnym chronickým ochorením
• v priebehu posledných 2-3 rokov
nezomrel nikto z blízkych príbuzných
a známych záujemcu/kyne
V prípade záujmu môžete kontaktovať
koordinátorku dobrovoľníkov na:
koordinatorka@dsvrba.sk alebo na
telefónnom čísle 0948 100 533.
Viac informácii nájdete na stránke
www.dsvrba.sk.
Foto: Caroline Tolkemit

Staň sa osobným asistentom
Poskytujeme bezplatné sociálne poradenstvo pre občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak potrebujete poradiť,
zavolajte! Sídlime v bezbariérových priestoroch, môžete
nás navštíviť. Naši poradcovia sú odborne vyškolení.
Hľadáme ľudí, ktorí za finančnú odmenu, 2,76 € chcú
pomáhať ľuďom s postihnutím. Ak máte voľný čas ráno,
poobede, večer, prípadne v niektorý deň cez víkend, kedy by
ste mohli niekomu pomôcť, ozvite sa nám. Vysvetlíme Vám,
čo takáto práca - pomoc vyžaduje.
Obráťte sa na nás aj v prípade, ak osobných asistentov iba
hľadáte, alebo potrebujete inú pomoc v oblasti sociálneho
poradenstva, kompenzácií svojho zdravotného postihnutia.
Tiež prevádzkujeme požičovňu kompenzačných pomôcok,
najmä mechanických vozíkov.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra
osobnej asistencie
Vrútocká 8, 821 04 Bratislava 2, tel.č.: 4341 1686, 0948 529 976
e-mail: asistencia@omdvsr.sk, www.omdvsr.sk
Ďalšie informácie Vám radi poskytneme osobne, telefonicky
alebo mailom.

SPOMÍNAME
Čas rýchlo plynie, ale bolestná jazva v našich srdciach zostáva.
30.8.2016 uplynul 1-rok čo si nás opustil.
Dotĺklo tvoje tvorivé srdce, ale nedovolíme,
aby sa Tvojím odchodom zabudlo na tvorbu,
ktorú si tu zanechal.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
(Spomínajte s nami).

MIROSLAV JANATA
Výtvarník
Smútiaca
matka a brat
s rodinou.

www.ruzinovskeecho.sk

Trávniček na cestách
Bude prijímať aj nových členov
Detský folklórny
súbor Trávniček
z Ružinova sa
začiatkom júla
predstavil na
Medzinárodnom
folklórnom festivale
v Chorvátsku.
Uviedol tu program
"Hello Croatia Greetings from
Slovakia", ktorý
bol naštudovaný z detských hier, piesní a tancov z viacerých
regiónov Slovenska. Stretol sa so srdečnou odozvou u publika, ktoré
ocenilo šikovnosť dievčat a chlapcov pri interpretácii jednotlivých
programových čísiel. Opať tak úspešne reprezentovali Ružinov,
Bratislavu, i Slovensko. V septembri 2016 by Trávniček rád rozšíril
svoje rady o nových členov. Pozýva rodičov, aby priviedli svoje deti,
dievčatá a chlapcov od 5 rokov, ktorí radi spievajú a tancujú, na
zápis do Spoločenského domu Prievoz, Cultus, Kaštieľska 30, 821 05
Bratislava. Koná sa celý mesiac každý pondelok a štvrtok od 16.hod.
do 18. hod. Treba si priniesť: tričko, sukňu, cvičky /dievčatá/, tričko,
tepláky, cvičky /chlapci/. Tešíme sa na vás. Kontakt: Mgr. art. Zdenka
Vaňová Nererová, mobil: 0908 228 128. Info. aj na www.travnicek.sk
Text a foto Trávniček
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JESENNÉ UPRATOVANIE 2016

formou veľkokapacitných kontajnerov
ZBAVTE SA VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU ZADARMO
A LEGÁLNE
dňa 8.10.2016 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.
OSTREDKY - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty,
zástavka autobusov č.39
ŠTRKOVEC- Komárnická – roh Herlianska ul. – parkovisko
TRNÁVKA- Banšelova ul. – parkovisko pri Autobazáre
dňa 15.10.2016 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.
PRIEVOZ - parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu
- Vlčie hrdlo - sídlisko
POŠEŇ - parkovisko pred nákupným centrom Kocka
TRÁVNIKY - parkovisko Rezedová výjazd na Ďatelinovú ul.
dňa 22.10.2016 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.
STARÝ RUŽINOV - garážové parkovisko ul. Priekopy
RUŽOVÁ DOLINA - parkovisko pred Základnou školou Ružová dolina 29
NIVY - Súťažná pri Dome kultúry

Časť podpisov proti
hazardu záhadne zmizla
Bratislavskému magistrátu chýba 3039 hárkov z petície
za zákaz hazardu v hlavnom meste, ktorá bola na meste
odovzdaná koncom júna. Potvrdil to primátor Bratislavy Ivo
Nesrovnal s tým, že dostal od oddelenia vybavovania petícií
písomné potvrdenie, že skutočný počet hárkov je odlišný od
toho, ktorý prezentovali zástupcovia petície, čiže primátor
a starostovia bratislavských mestských častí v júni. Tí tvrdili,
že petíciu svojím podpisom podporilo 136.139 Bratislavčanov
na 8018 hárkoch.
Ak sa podľa primátora potvrdí, že sa manipulovalo s hárkami, bude
sa jednať o mafiánsky útok proti Bratislave. "Musím povedať, že
som z toho zhnusený a zhrozený. Teraz však musíme zistiť, čo sa
stalo. Spravíme to ako petičný výbor, ale aj ako mesto. Musíme
zdokumentovať manipuláciu s hárkami od vyzbierania až po
dnešný deň," skonštatoval Nesrovnal.
V prípade, že budú hárky skutočne chýbať, iniciuje primátor podanie
trestného oznámenia na Generálnu prokuratúru a políciu. "Existujú
kópie hárkov a tým sme urobili týmto mafiánom škrt cez
rozpočet," vyhlásil Nesrovnal.
Podľa člena petičného výboru a starostuLamača Petra Šramka však
bolo na jednom hárku tejto petície v priemere 16 podpisov. Chýbať
tak môže vyše 48.000 podpisov.
Kritikmi petície sú od jej začiatku Asociácia zábavy a hier a Asociácia
prevádzkovateľov videohier. Z aktuálnej situácie, ako tvrdia, sú však
nepríjemne zaskočení. "My sme tí poslední, komu to vyhovuje,
aby sa na nás v tomto smere vrhalo zlé svetlo. To čo sa stalo
si vysvetľujeme tak, že asi tých podpisov nebolo toľko, koľko
bolo potrebných a po roku veľkého kriku okolo hazardu a tejto
petície bolo možno nepríjemné niektorým ľuďom povedať, že
tých podpisov skutočne nevyzbierali dostatok a je jednoduchšie
uviesť, že zmizli," uviedla Dominika Lukáčová z Asociácie zábavy
a hier. Za škandál označili zmiznutie hárkov mestskí poslanci Lucia
Štasselová, Katarína Šimnčičová a Ján Mrva, ktorí žiadajú, aby
primátor vyvodil osobnú zodpovednosť voči pracovníkom magistrátu.
(TASR, sm)
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Športové leto s RŠK
Ružinovský športový klub pripravil počas šiestich
prázdninových týždňov pre deti vo veku 6 – 14 rokov denný
športový tábor. Viac ako 211 detí strávilo počas tohto obdobia
čas športovaním, výletmi a rôznymi zaujímavými aktivitami.
Pod dohľadom metodikov a pod dozorom animátorov si mohli
deti naplno užívať všetky aktivity, ktoré boli pripravené v areáloch
pod hlavičkou RŠK, p.o. alebo v externých priestoroch. Každý jeden
turnus bol jedinečný, za čo patrí veľká vďaka ľuďom, ktorí sa počas
šiestich týždňov starali o bezproblémový chod denného tábora.
Možnosti ako tráviť deň bola celá kopa. Výlety poznávacie, výlety
zamerané na šport, návšteva kúpaliska Delfín a športové turnaje
v našich krásnych areáloch. Jaskyňa Driny, hrad Červený Kameň,
koníky v Hrubej Borši. V každom z turnusov, sme navštívili miesta,
ktoré sú svojim spôsobom čarovné, atraktívne a zároveň majú
výchovno vzdelávací charakter.
Okrem náučno vzdelávacích výletov sme absolvovali aj návštevu
jazdeckého areálu v Hrubej Borši. Deti mali možnosť dozvedieť sa
čo to o výchove koníkov, o tom ako sa o kone starať, ako na koňoch
jazdiť a ako sa k nim správať. Odvážnejší si mohli vyskúšať aj jazdu.
Športovisko na Novej Dobe ponúklo okrem prechádzky k nemu aj
mnoho zaujímavých športových vyžití pre deti všetkých vekových
kategórií. Akonáhle počasie povedalo nie, táborníci navštívili
športové centrum v OC Cubicon. Trampolíny a opičie dráhy dali
deťom v pozitívnom slova zmysle zabrať. Samozrejme ak to
počasie dovolilo, návšteva kúpaliska Delfín patrila k tým športovým
aktivitám, ktoré mali najväčší úspech.
Rôzne turnaje a súťažné disciplíny spestrili deň všetkým
táborníkom v peknom, multišportovom areáli netradičných
športov. Futbal, florbal, tenis a ping pong dominovali v aktivitách
väčšiny detí.
(ršk)

www.ruzinovskeecho.sk
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Stotriročná Miladka
Lehocká dobíja ostatným „baterky“
Najstaršia Ružinovčanka Milada Lehocká oslávila v júli úžasných 103 rokov. Táto stále vitálna dáma je
plná optimizmu. Stačí chvíľa v jej spoločnosti a svojím pohľadom na svet vám zlepší náladu „na počkanie“.
Pani Miladka sa narodila
v Brne, ale od detstva žije
v Bratislave, kde aj študovala.
Pracovala ako knihovníčka
a láska k literatúre ju
neopustila ani vo vyššom
veku. V Ružinovskom
domove seniorov na
Sklenárovej ulici, kde žije
už 37 rokov, sa totiž starala
o knižnicu. Pani Miladka
patrí medzi obľúbených
obyvateľov zariadenia.
Dôvod je jednoduchý svojím prístupom k životu

Venujme
pozornosť aj tomu, čo nebolí

Nepomôže operácia, neexistuje zázračný liek. Prevencia je omnoho
lepší nápad. Venujme pozornosť svojmu mozgu. Kým nie je neskoro.
Odborníci už dnes poznajú ochranné faktory, ktoré môžu znížiť riziko
vzniku ochorenia mozgu a s ním súvisiacej poruchy pamäti. Sú to
zdravá strava, predchádzanie cievnym ochoreniam, dostatok pohybu,
aktívny spoločenský život, ale aj mentálna aktivita (napríklad tréning
pamäti). Dodržiavanie týchto zásad môže dokonca už existujúce
ochorenie spomaliť alebo zmierniť jeho príznaky.

O aké ochorenie sa jedná?

Demencia, najčastejšie spôsobená Alzheimerovou chorobou, v dnešnej
dobe vyvoláva u mnohých rozpaky či strach. Znamená narušenie
rozumových schopností. Zvyčajne sa prejavuje u starších ľudí , hlavne
zabúdaním, ktoré sa v čase stupňuje. S pribúdajúcim vekom sú isté
zmeny vo výkonnosti pamäti prirodzené. Aké sú však varovné príznaky
toho, že nejde len o bežný prejav starnutia?
Spozornite, ak máte problém s nájdením správneho slova, s častým
hľadaním vecí v domácnosti (kľúče, okuliare) či spomenutím si na mená
známych.
Ťažkosti s pamäťou môžu vypovedať o začínajúcom ochorení mozgu,
avšak sú aj iné príčiny spôsobujúce poruchy pamäti (depresia, cievne
ochorenia). Je dobré o nich vedieť, ale kto vám môže poradiť?
Navštívte odborníka zaoberajúceho sa problémami s pamäťou.
Test pamäti nebolí, trvá cca. 30 minút a je bezplatný. V Petržalke na
Mlynarovičovej sídli Centrum MEMORY s komplexnou starostlivosťou
v tejto oblasti. Objednajte sa na test pamäti na 02/62 41 41 43.
+EDYstredaSEPTEMBRA 2016
od do 
-IESTOKONANIAClass jazyková
škola, Rezedová 5
(budova Polikliniky Átrium)
-ÍwETESIAJOTESTOVAv svoju
úroveň angličtiny a prihlásiť sa
na kurz od OKTÌBRA

Prihláste sa do 21. septembra

AKO NA ANGLIČTINU V SENIORSKOM VEKU
pBê5Oêê5W>êêhkhytv
!NGLIÁTINAPRECELÓRODINU 6IACOKURZOCHNAWWWCLASSSK
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dobíja ostatným „baterky“. „Žila som, pracovala som, zabávala sa
a nerýpala som sa zbytočne v problémoch, radšej som ich rýchlo
vyriešila. Taká je moja povaha,“ odhalila svoj recept na dlhovekosť
pani Miladka. Zároveň dodala, že v rodine majú tuhý korienok,
jej mama sa dožila krásnych 96 rokov. „Čo sa týka stravovania. Jem
veľa zeleniny, ovocia, no nepohrdnem dobrým mäkkým rezňom.
S dievčatami z domova seniorov chodíme neďaleko na vynikajúcu
zmrzlinu. Najprv si ale dám kávičku s koláčikom,“ s úsmevom na
seba prezradila pani Miladka. V Ružinovskom domove seniorov
pre pani Miladku vystrojili narodeninovú oslavu. Nechýbal
slávnostný obed, torta, ako i darčekový kôš a kytica od mestskej
časti, ktorú oslávenkyni odovzdal zástupca starostu Marián
Gajdoš.
Marianna Šebová
Foto: RDS

Mestská časť Bratislava – Ružinov pozýva na
koncert pre seniorov Nestarnúce slovenské melódie
v podaní kapely Kuštárovci 21. september 2016
o 14:30 v DK Ružinov
Mestská časť Bratislava – Ružinov v spolupráci
s firmou Lenovo Slovakla pozýva seniorov na
prednášku Internet v 21. storočí 11. október,
14:30 – 15:30 malá sála v DK Ružinov

DOM KULTÚRY RUŽINOV

Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18, tel.: 02/559 60 861

03.09. sobota 15.00 h ROZLÚČKA S LETOM
		
Rozlúčime sa s letom a prídu aj Ružinovskí hasiči, uvidíte ukážky 		
		
zásahov a prehliadku techniky, detské atrakcie, deti zažijú stredovek
		na živo.

06.09. utorok 18.00 h
		
		
		

03.09. sobota 18.00 h RUŽINOVSKÁ OPEKAČKA
		
Hudba, tanec, vatra, dobrá nálada a špekáčiky.

12.09. pondelok 14.00 h FRAJERI VO VEGAS- FILMOVÁ KOMÉDIA/USA, 2013
		
Filmové premietanie pre seniorov.
		Vstup voľný.

05.09. pondelok 17.00 h TV ŠLÁGER
10.09. sobota 10.00 h KRÚŽKOVANIE RUŽINOVA
		
Prezentácia krúžkov, súborov a voľnočasových aktivít MČ Ružinov.
11.09.nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
		
Divadelné predstavenie pre deti: JURKO A PRASIATKA
		
v podaní Divadla Pod hríbikom.
14.09.streda 08.00 h DIALÓGY.....
		
Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ.
16.09. – 18.09. piatok
9.00 - 22.00 h
COMICS SALÓN 2016
		
Medzinárodný festival comicsu, anime a hier.
21.09. streda 9.00 h
		

MLADÍ MODERÁTORI
Krajská súťažná prehliadka (Osvetové stredisko Modra).

HODVÁBNOU CESTOU PO STREDNEJ ÁZII
– TADŽIKISTAN A KIRGIZSTAN
Cestovateľská beseda spojená s prezentáciou
Veľká sála, vstup voľný.

13.09. utorok 18.00 h V ZNAMENÍ RODOSTROMU - PÁTRANIE PO PREDKOCH
		
Návod a objasnenie ako si zostaviť vlastný rodokmeň
		
Malá sála. Vstup voľný.
18.09. nedeľa 19.30 h KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS
		
Hudba v štýle 20. a 30. rokov.
		
Vstupenky sú v predaji v sieti
Ticketportal a v pokladni SD Nivy. Veľká sála.
20.09. utorok 17.00 h DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA NIVÁCH
		
SD NIVY predstaví svoju činnosť, krúžky, kurzy,
		
vystúpenie DFS Prvosienka. Vstup voľný.
28.09. streda 14.15 h FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ŠKOLY
Premietanie pre žiakov školských klubov. Veľká sála.

21.09. streda 10.00 h JUBILANTI 2016
		
Slávnostné stretnutie so seniormi pri príležitosti ich významného
		
životného jubilea ( podujatie MČ Ružinov).

29.09. štvrtok 17.00 h SAMOLIEČBA ZÁPALOVÝCH OCHORENÍ
		
SO ŠTEFANOM ZAKUŤANSKÝM
		
Prednáška pre verejnosť. Malá sála.
		Vstup voľný.

21.09. streda 14.30 h KONCERT PRE SENIOROV
		
program ľudovej hudby Kuštárovcov pre seniorov
		
(podujatie MČ Ružinov).

30.09. piatok 19.00 h RODINNÝ NÁVOD 2
		
Činoherná komédia Divadla TANDEM. Malá sála.
		
Vstupenky sú dostupné v predajni Second Chance.

22.09. štvrtok 17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
		
Tanečné stretnutie staršej a strednej generácie.
23.09. piatok 19.00 h VŠADE DOBRE ....
		
Divadelné predstavenie: účinkujú Zuzana TLUČKOVÁ,
		
P. TOPOĽSKÝ a Rasťo PIŠKO.
23.09. - 25.9
piatok- nedeľa
		
		

RUŽINOVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI
Hodové slávnosti mestskej časti Ružinov spojené
s bohatým kultúrno – spoločenským programom.

24.09.sobota 18.00 h GALAVEČER BOXU
28.09. streda 16:00
		
		

ZAĽÚBENÍ DO PARÍŽA
posedenie pri knihe autorov: Andrea Puková a Peter Župník
ocenenej ako NAJKRAJŠIA KNIHA SLOVENSKA 2013.

28.09. streda 8.00 h
		

DIALÓGY....
protidrogové fórum pre žiakov ZŠ

SD PRIEVOZ

Kaštieľska 30, tel.: 02/43 63 02 30
19.09. pondelok 14.00 h TAK PLYNIE ČAS, ČO NEZASTAVÍ NÁS
		
Vernisáž výstavy ľudovej tvorivosti našich starých mám.

SD Nivy, Súťažná 18
09.09. PI 18:00 KAMOŠ OBOR Steven Spielberg, Brit./USA, 2016 (PRE DETI)
09.09. PI 20:15 UČITEĽKA Jan Hřebejk, SR/ČR, 2016
10.09. SO 17:30 HORE ZA LÁSKOU Laurent Tirard, Fr., 2016
10.09. SO 19:30 JASON BOURNE Paul Greengrass, USA, 2016
14.09. ST 19:30 JULIETA Pedro Almodóvar, Špan., 2016
15.09. ŠT 17:30 KAMOŠ OBOR 3D Steven Spielberg, Brit./USA, 2016 (PRE DETI)

30.09. piatok 17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
		
Tanečné stretnutie staršej a strednej generácie.

15.09. ŠT 19:45 NAJKRAJŠÍ DEŇ Florian David Fitz, Nem., 2016

Radošinské naivné divadlo

16.09. PI 19:45 STAR TREK: DO NEZNÁMA Justin Lin, USA, 2016

Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, tel.č.: 02-5556 3508,
0917- 913 355, E-mail: pokladna@rnd.sk

16.09. PI 18:00 DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK, USA, 2016 (PRE DETI)
17.09. SO 17:00 THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK Ron Howard, Brit./USA, 2016
17.09. SO 19:30 BOŽSKÁ FLORENCE Stephen Frears, Brit., 2016

19.09. po 19.00 hod
		

Lás-ka-nie 2
Smutno – smiešna komédia, réžia: Juraj Nvota

21.09. ST 19:30 A JE TU ZAS David Wnendt, Nem., 2015 (S Bonus kartou voľný vstup!)

20.09. ut 19.00 hod
		

Lás-ka-nie 2
Smutno – smiešna komédia, réžia: Juraj Nvota

23.09. PI 18:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV USA, 2016 (PRE DETI)

21.09. st 19.00 hod
		

Lás-ka-nie 2
Smutno – smiešna komédia, réžia: Juraj Nvota

24.09. SO 17:30 SLOBODA POD NÁKLADOM Pavol Barabáš, SR, 2016

22.09.št 19.00 hod
		

Lás-ka-nie 2
Smutno – smiešna komédia, réžia: Juraj Nvota		

27.09. ut 19.00 hod
		
		
		

Jááánošííík po tristo rokoch				 25.09. NE 18:45 CAFÉ SOCIETY Woody Allen, USA, 2016
Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
28.09. ST 19:30 KOMORNÁ Chan-wook Park, Kórea, 2016
Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu
29.09. ŠT 19:30 MUSTANG Deniz Gamze Ergüven, Fr./Nem./Tur., 2015
réžia: Juraj Nvota, Stanislav Štepka

28.09.st 19.00 hod
		
		
		

Jááánošííík po tristo rokoch				 30.09. PI 18:00 BOCIANY USA, 2016 (PRE DETI)
Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
30.09. PI 20:00 CAFÉ SOCIETY Woody Allen, USA, 2016
Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu
01.10. SO 17:30 JULIETA Pedro Almodóvar, Špan., 2016
réžia: Juraj Nvota, Stanislav Štepka

29.09. št 19.00 hod
		

Zmiešaná štvorhra					
Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk
Správa zo zápasu dňa, réžia: Juraj Nvota

22.09. ŠT 19:30 CAFÉ SOCIETY Woody Allen, USA, 2016
23.09. PI 19:45 UČITEĽKA Jan Hřebejk, SR/ČR, 2016
24.09. SO 19:00 CAFÉ SOCIETY Woody Allen, USA, 2016
25.09. NE 17:00 LOVECKÁ SEZÓNA: STRACHOPUD USA, 2015 (PRE DETI)

01.10. SO 19:30 SEDEM STATOČNÝCH Antoine Fuqua, USA, 2016

