www.ruzinovskeecho.sk

10/2016
03

Goran Karan
v Ružinove

Vynovené
priestory pre
kultúru

Ružinovské hodové
slávnosti sa vydarili
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Zničené koše nahradili
nové a pribudnú aj lavičky
Viac ako 70 nových smetných košov. Toľko ich pribudlo počas letných mesiacov
v Ružinove. Samospráva vymenila nielen tie zdevastované a poškodené za úplne
nové, ale zároveň pribudli aj v nových lokalitách.
Mestská časť Bratislava-Ružinov pravidelne opravuje zničené koše a osádza aj nové. Smetné koše ako zo škatuľky pribudli pri viacerých detských ihriskách, v parkoch, pri školách
ale aj na niektorých uliciach. Celkovo mestská časť vymenila počas letných mesiacov viac
ako 50 zdevastovaných košov za nové. Najviac ich bolo v Ružovej doline a na Pošni, ale aj
v ostatných častiach Ružinova došlo k výmene. Okrem nahrádzania poškodených kusov
osádzala samospráv aj nové koše, pribudlo ich 20. Na Družicovej ulici dokonca jeden kôš
daroval obyvateľ, pretože ho mal navyše a mestská časť ho zahrnula do harmonogramu
vysypávania. Na základe požiadaviek Ružinovčanov je na pláne osádzanie aj ďalších nových smetných košov.
Nové lavičky Ružinov tento rok zatiaľ ešte neosádzal, ale už sú vytipované ich lokality na
základe požiadaviek obyvateľov. Počas jesene by tak mala nová lavička na ulici Staré Záhrady, na Azalkovej a na Budovateľskej ulici . V Parku Andreja Hlinku Ružinov opravil 3 lavičky.
Marianna Šebová

Ďalšia cesta v Ružinove s novým povrchom
Mestskej časti Bratislava-Ružinov sa
pri tohtoročných kompletných rekonštrukciách chodníkov a ciest formou
elektronických aukcií podarilo ušetriť
a to vďaka výberu dodávateľov cez
elektronické aukcie. Nový povrch tak
aktuálne dostáva aj cesta na Pavlovovej ulici.
Ružinov pôvodne odhadoval náklady na
tohtoročné opravy ciest a chodníkov na
Začiatok rekonštrukcie Pavlovovej ulice
viac ako 390 000 eur, po výbere dodávateľov formou elektronických akcií sa táto suma znížila o viac ako 90 000 eur. „V Ružinove
už máme skúsenosti s tým, že pri výbere dodávateľov cez elektronické aukcie sa nám podarí
ušetriť nemalé finančné prostriedky. Tohtoročné rekonštrukcie ciest a chodníkov neboli výnimkou. Takto ušetrené peniaze investujeme do opravy ďalšej cesty na Nivách,“ objasnil starosta
Ružinova Dušan Pekár. Konkrétne ide o vozovku na Pavlovovej ulici. Jej rekonštrukcia bude
kvôli dopravným obmedzeniam rozdelená na dve etapy. Najprv dostane nový povrch úsek
medzi Velehradskou a Kulíškovou ulicou, po ňom príde na rad druhá časť cesty na Pavlovovej medzi Velehradskou a Páričkovou ulicou. Na tieto opravy poputuje 88 736, 52 €.
Počas letných mesiacov mestská časť kompletne zrekonštruovala povrch na štyroch cestách, jednom križovatkovom priestore a troch chodníkoch. Vozovku ako zo škatuľky tak
už má Kľukatá ulica, v časti od Kaštieľskej po Hríbovú, kde došlo aj k odvodneniu uličnými
vpustami. Nový povrch dostal križovatkový priestor Mesačnej ulice a Trnavskej cesty, cesta
na Čmelíkovej ulici, časť vozovky na Sputnikovej ulici, časť komunikácie a chodníka na
Banšelovej ulici. Okrem toho má zrekonštruovaný povrch aj chodník na Ribayovej ulici a na
Stachanovskej v úseku od Kladnianskej po Kľukatú ulicu.
Marianna Šebová
Foto: Stanislav Šenc

Nový poslanecký klub
Šiesti poslanci miestneho zastupiteľstva
v Ružinove, ktorí boli zvolení za stranu
Sieť, utvorili, s ďalšími tromi poslancami,
deväťčlenný poslanecký klub Alternatíva
pre Ružinov.
Dôvodom pre zmenu bolo rozhodnutie
poslancov opustiť stranu Sieť.
„V súčasnej situácii, keď sa #Sieť z nezrozumiteľných dôvodov kompletne rozložila

zvnútra a zbavila sa všetkej zodpovednosti
voči ľuďom, ktorú po voľbách dobrovoľne
prevzala, nevidíme dôvod na naše ďalšie
pôsobenie v strane,“ informoval doterajší
predseda miestneho centra Igor Adamec.
Poslanci sú si vedomí svojej zodpovednosti
za program, s ktorým pred dvoma rokmi
dostali dôveru voličov, a budú ho naďalej
plniť,“ ubezpečil Igor Adamec.
(sm)

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

4. OKTÓBER
od 16:00 hod. do 18:00 hod.
Jedáleň ZŠ Nevädzová 2

Stretnutia
poslancov
s obyvateľmi
Poslanecké stredy na
miestnom úrade:
5. 10. 2016 16:30 - 17:30
Ing. Vladimír Sloboda
MiÚ Ružinov,
Mierová 21,
prízemie B2
Trnávka
12. 10. 2016 16:30 - 17:30
Ing. Anna Reinerová
MiÚ Ružinov,
Mierová 21,
prízemie B2
Nivy
19. 10. 2016 16:30 - 17:30
Mgr. Jozef Matúšek
MiÚ Ružinov,
Mierová 21,
prízemie B2
Starý Ružinov
26. 10. 2016 16:30 - 17:30
Mgr. Attila Horváth
MiÚ Ružinov,
Mierová 21,
prízemie B2
Ružová dolina
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Ružinovské hodové slávnosti sa vydarili
Počas víkendu zaplnili Park Andreja Hlinku a námestie pred DK Ružinov kolotoče a stánky
s tými najchutnejšími dobrotami.

Prvý deň tohtoročných hodových slávností odštartoval vystúpením speváckeho zboru Cantus. Vrcholom večera bolo
však vystúpenie famózneho chorvátskeho speváka Gorana
Karana. Do Bratislavy pricestoval aj so svojou skupinou
Vagabundo Acoustic Band. Spevák do posledného miesta
vypredal veľkú sálu DK Ružinov a vrelým prijatím publika
bol dojatý.
Najväčšou zmenou, ktorou tohtoročné hody prešli, bol program
druhého dňa slávností. Po minulé roky patril Folkfestu, tento
rok to tak nebolo. „Programová štruktúra hodov bola výsledkom viacerých úvah. Chceli sme vyhovieť všetkým vekovým
kategóriám, zároveň sme poskytli priestor prezentácii viacerým
základným i umeleckým školám. Vsadili sme však aj na osvedčenú kvalitu akou sú známi hudobníci, napríklad Igor Kmeťo ml.
alebo David Koller“, priblížil Richard Bednár z Cultusu.
Nedeľné hodovanie odštartovali žiaci zo základných škôl
v Ružinove. Po nich nasledovalo vystúpenie folklórneho súboru
Karpaty. Odprezentoval sa aj Ado Juráček, ktorý je víťazom zatiaľ

jedinej ružinovskej talentovej súťaže. Staršie ročníky si pamätajú
kapelu Čenkovej deti. Minimálne traja členovia sa narodili
a vyrastali v Ružinove. „Hrať na domácej pôde je iné ako hocikde
inde. Cítili sme sa veľmi príjemne“, zhodnotil Peci Uherčík. Atmosféra na hodoch postupne gradovala. Pomyselnú štafetu prebral
Samo Tomeček, ktorý so svojou kapelou pripravil publikum na
vystúpenie najväčšej hviezdy večera Davida Kollera. „Hody sú
pre ľudí väčšinou slávnosť. Prídu na muziku i dobré jedlo.My sa
do tejto atmosféry necháme vtiahnuť“, hovorí známy spevák.
K hodom neodmysliteľne patria aj stánky s tradičnými lahôdkami. Ružinovčania si tento rok mohli vyberať z viac ako
štyridsiatich stánkov s ponukou od výmyslu sveta. Súčasťou
podujatia bol aj tradičný Farm Fest, kde sa odprezentovali
kvalitné regionálne produkty.
Dobré počasie a kvalitný program prilákalo na hody viac ako
25 000 návštevníkov.
Veronika Vasilková
foto: autorka a Marianna Šebová

04

Podarila sa prvá stavebná uzávera
Mestská časť Ružinov v súčasnosti
obstaráva deväť územných plánov zón:
Štrkovecké jazero, Bajkalská - Drieňová,
Bajkalská - roh, Cvernovka, Ostredky, Nivy
– Palkovičova, Miletičová trhovisko, Pošeň
– sever, Pošeň – juh. Zmeny a doplnky sa
týkajú územného plánu zón Trnávka –
stred. Ide o najväčší počet rozpracovaných
územných plánov zón na území hlavného
mesta. Ich cieľom je stanovenie jasných
pravidiel pre výstavbu v danej lokalite.
„To sme si povedali ešte v minulom volebnom
období, že tam kde začalo prerokovanie
územného plánu zóny začne aj konanie
o vyhlásení stavebnej uzávery a v tomto
pokračujeme. Stavebná uzávera môže byť
uzavretá vtedy, keď máme stanoviská všetkých
orgánov. V jednom prípade sme stavebnú
uzáveru vyhlásili z vlastného podnetu a to na
Ostredkoch,“ priblížil aktuálny stav ružinovský
starosta Dušan Pekár. Ružinov už dokonca má
jedno právoplatné územné rozhodnutie o
stavebnej uzávere a to z júla tohto roku. Týka sa
územného plánu zóny Bajkalská – roh. Ďalšie
územné plány zón mestská časť spracováva.
V prípade Štrkoveckého jazera a Ostredkov sú

zatiaľ vydané územné rozhodnutia
o stavebnej uzávere. Konanie vo veci vydania
územného rozhodnutia o stavebnej uzávere
momentálne prebieha aj na území Bajkalská
– Drieňová.

Bez mesta to nepôjde

Stavebná uzávera znamená, že v danej
lokalite sa päť rokov, prípadne do schválenia
nového územného plánu zóny, nemôže
vykonávať stavebná činnosť. Územné plány
zón spodrobňujú Územný plán hlavného
mesta, ale musia s ním byť v súlade. „Ak
Územný plán hlavného mesta umožňuje
niekde stavať, my to nemôžeme územným
plánom zóny zakázať. Riešením regulácie
výstavby je tak schválenie nového Územného
plánu hlavného mesta v súlade s požiadavkami
mestských častí,“ uviedol starosta Ružinova
Dušan Pekár.
Ružinov ešte v roku 2012 zaslal na magistrát
hlavného mesta dvadsať podnetov na
vtedy ešte pripravované Zmeny a doplnky
03 Územného plánu hlavného mesta. Ich
podstata spočívala v zachovaní parkov,
zelene a ochrane školských areálov.

Na nápady obyvateľov išlo 160 tisíc
Ružinovčania patria medzi ľudí,
ktorým záleží na prostredí v ktorom
žijú. Dôkazom toho sú žiadosti, ktoré
takmer okamžite po zverejnení
grantovej výzvy „zaplavili“ miestny
úrad.
Celkovo bolo v tomto roku prijatých 103
projektov. Napriek tomu, že nejde
o rekordne vysoké číslo, bolo z čoho vyberať.
„Projekty boli veľmi rôznorodé, nápadité
a inteligentné. Od aktivít zameriavajúcich
sa na základnú či materskú školu, cez
komunitné a športové až po veľké, doslova
sofistikové aktivity“, priblížil Martin
Patoprstý, člen grantovej komisie. „Veľmi
pekné projekty boli tie, ktoré predkladali
občianske združenia popri školách.
Spolupracovali tu napríklad rodičia
s deťmi a učiteľmi. Sama inklinujem ku
komunitným projektom, takže tieto projekty
ma veľmi potešili,“ doplnila predsedníčka
grantovej komisie Lucia Štasselová. Ktoré
projekty najviac zaujali členov grantovej
komisie?„Pre mňa top projekt? Pod názvom
Pohoda a relax pri Fontáne pre Zuzanu OZ
Fontána pre Zuzanu pod taktovkou Ivana
Vlka, ktorý svojím občianskym postojom a
entuziazmom zlákal mladých starších i skôr
narodených zveľadiť vnútroblok
v Starom Ružinove, kde sa nachádza fontána
lásky z filmu Fontána pre Zuzanu, a tým
podčiarkol význam rozvoja komunitného
života a osobnej angažovanosti prispievať
k skrášľovaniu svojho okolia“, tvrdí
podpredsedníčka grantovej komisie Mária
Barancová.
Komisia pridelila finančné prostriedky 49
žiadateľom. Minimálna výška dotácie na
jeden projekt bola 500 eur a maximálne

mohol žiadateľ dostať 5000 eur. Projekty sa
týkali šiestich oblastí: kultúrno-spoločenské
aktivity, vzdelávanie, telovýchova, šport a
mládež, sociálna oblasť, ochrana
a tvorba životného prostredia a rozvoj
komunitného života. Na tento účel bola
komisiou prerozdelená čiastka vyššia ako
160 tisíc eur. Zo všetkých projektov boli tri
žiadosti vyradené a nepodporených bolo 51
projektov. Rozhodnúť, ktorý projekt dostané
„zelenú“, nebolo jednoduché. Kto grant získa
alebo nie bolo výsledkom dlhých diskusií,
ktoré často trvali až niekoľko hodín. „Je nám
všetkým členom grantovej komisie úprimne
ľúto, že sme nepridelili a tým nemohli
uspokojiť všetkých žiadateľov, uvedomujúc
si ich námahu a snahu za predloženie
projektov. Máte šancu , nekončíme
s grantovým programom, ba naopak,
ohlasmi občanov, predkladateľov a
realizátorov projektov máme priam výzvu
pokračovať a mnohí vyjadrujú obrovskú
podporu tejto skvelej myšlienke“, tvrdí
Mária Barancová. Členovia komisie v týchto
dňoch kontrolujú či žiadatelia využili získanú
dotáciu na ten účel, ktorý aj mali. Z tohto
dôvodu pravidelne organizujú výjazdy.
„Celkovo ma oslovilo najviac asi Domino. Je
to trošku paradox, pretože boli úspešnými
žiadateľmi už v minulom roku. Boli sme
sa tam pozrieť aj s členmi komisie ako sa
čerpali tie prostriedky a v zásade odporúčam
každému kto môže, aby videl ako sa reálne
majú vyčerpať peniaze, ktoré sú určené,“
tvrdí Marián Gajdoš, jeden z členov komisie.
V mnohých prípadoch sú už práce na realizácii
projektov v plnom prúde. Udelené peniaze
musia príjemncovia grantov využiť najneskôr
do 15. novembra.
Veronika Vasilková

Z dvadsiatich podnetov vyhodnotil magistrát
len šesť ako vhodných na pripravované
Zmeny a doplnky 03 Územného plánu
hlavného mesta, no pri ich schvaľovaní
neboli akceptované. Mesto je momentálne
ale už v procese dokončenia Zmien
a doplnkov 04. „Tých je niekoľko desiatok.
Tento balík schválili mestskí poslanci ešte
v minulom volebnom období. Odvtedy
sa na ňom pracuje. Momentálne sme v
etape dokončovania posudzovania týchto
projektov z hľadiska životného prostredia.
Po potvrdení súladu tohto dokumentu so
zákonom okresným úradom, pôjde celý tento
balík zmien územnému plánu na schválenie
mestskému zastupiteľstvu“, objasnil aktuálny
stav primátor Ivo Nesrovnal. V Ružinove
prerokovali aj petíciu proti zahusťovaniu,
ktorá má vyše 4600 platných podpisov.
V prijatej petícii obyvatelia žiadali, aby mestská
časť zabezpečila obstaranie územných plánov
zón všetkých sídlisk Ružinova za účelom
obmedzenia výstavby a zachovania existujúcej
zelene a tiež vyhlásila stavebné uzávery. A to sa
už v niektorých prípadoch aj deje.
Katarína Kostková

Ružinov získal
tretíkrát po sebe
ocenenie Zlaté vedro
Mestská časť Ružinov získala už tretí rok po sebe
ocenenie Zlaté vedro. Ide o ocenenie od Inštitútu
pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý prevádzkuje
portál Odkazprestarostu.sk.

Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť pri
vyhodnocovaní riešenia podnetov na portáli
Odkazprestarostu.sk za rok 2015 nezostavoval rebríček
úspešnosti samospráv. Ocenenie Zlaté vedro, ktoré
organizácia udeľovala už po štvrtýkrát najlepším
samosprávam v riešení podnetov od občanov
a komunikáciu na portáli, si tentokrát odnieslo 5 „veľkých“
samospráv: Prievidza, MČ Bratislava – Nové Mesto, MČ
Bratislava – Petržalka, MČ Bratislava – Ružinov, Trnava
a tri „malé“ samosprávy: MČ Vajnory, Svätý Jur a Stupava.
„Portál Odkazprestarostu je veľmi dobrým nástrojom ako
zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme, predsa len ja, poslanci či
zamestnanci úradu nemôžeme mať oči všade. Zato, že sa nám
opäť podarilo uspieť v riešení podnetov, vďačím všímavým
Ružinovčanom a mojim kolegom, ktorí sa podnetom venujú,“
objasnil starosta Ružinova Dušan Pekár.
Ružinov tak získal už v poradí tretie Zlaté vedro. Prvé získala
mestská časť za rok 2013, kedy sa stala najefektívnejšou
samosprávou v riešení podnetov na Odkaze pre starostu.
Druhé Zlaté vedro zas o rok neskôr a to za najlepšiu
komunikáciu s občanmi. Zároveň si Ružinov za rok 2014
odniesol 2. miesto za najlepšie riešenie podnetov.
Marianna Šebová
Foto: autorka
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Základná škola Borodáčova s novým vedením
Dlhé roky stála na čele základnej školy Borodáčova Ema
Mílová. Po zaslúženom odchodu do dôchodku sa kormidla ujala mladšia generácia.
Na riaditeľskej stoličke od septembra sedí Martin Koryta.
Ten má skúseností z inej školy, kde pôsobil ako zástupca
riaditeľa. „Pre mňa je to veľká výzva. Chcel by som, aby sa
základná škola Borodáčova dostala tam kam patrí a mala veľa
žiakov. Škola potrebuje taký väčší a zásadný reštart. Verím, že
sa mi to podarí.“ Martin Koryta si je vedomý, že čo škole najviac chýba, sú žiaci. Sľubuje tak množstvo aktivít, akcií
a dobrý školský vzdelávací program, ako lákadlo pre budúcich prvákov.

Základná škola Borodáčova vstúpila do nového školského
roka s viacerými novinkami. Nielen s novým vedením, ale
aj novou prváckou triedou anglického zamerania. S touto
myšlienkou prišla ešte bývalá riaditeľka, Martin Koryta ju
podporil a v pláne má aj viaceré zmeny a novinky. „Anglická
trieda mala úspech, v tomto budeme určite pokračovať aj ďalšie roky. Zároveň sme od tohto školského roka trošku omladili
a vynovili aj učiteľský zbor. Všetci spoločne budeme pracovať
na tom, aby táto škola získala prestíž, konkurovala ostatným
ružinovským školám, bola medzi rodičmi vyhľadávaná a u detí
obľúbená.“
Katarína Kostková

Do školských lavíc v Ružinove
zasadlo viac ako 600 prváčikov

Kultúrne
do spoločnosti!

Nadšenie
i menšia
nervozita z
nového. Také
boli pravdepodobne pocity
prváčikov ale
aj ich rodičov
na začiatku
septembra.
Do základných
škôl v zriaZačiatok školského roka na ZŠ Borodáčova
ďovateľskej
pôsobnosti
mestskej časti Ružinov nastúpilo v tomto školskom roku 612
prvákov. Najviac ich pribudlo na Základnej škole Nevädzová,
ktorá otvárala 6 prváckych tried, a to viac ako 120. Druhému
najväčšiemu počtu školských novicov otvorila svoje brány
základná škola Ostredkovej ulici. Štyri prvácke triedy otvorila
ZŠ Mierová, kde tak začalo svoj školský život 80 detí. To koľko
prváckych tried jednotlivé základné školy otvorili, záviselo
najmä od ich kapacity. Záujem o jednotlivé školy počas zápisov, totiž prevyšoval ich možnosti. Celkovo tento rok základné školy, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava
Ružinov, otvorili 30 prváckych tried, vrátane jednej špeciálnej
na Základnej škole Borodáčova a na Základnej škole Kulíškova.
Ružinovské základné školy tak tento rok navštevuje viac ako
4 100 detí.
Marianna Šebová
Foto: autorka

Pod týmto názvom realizuje nezisková organizácia
Autisti – Agentúra špecializovaných služieb pre autistov
a iné zdravotné postihnutia projekt, ktorý do konca roka
2016 ponúka ľuďom s duševnou poruchou alebo duálnou
diagnózou zapojiť sa do aktivít projektu. Zámerom
projektu je vytvoriť také podmienky pre cieľovú skupinu,
aby sa neformálnym vzdelávaním realizovaným v sídle
organizácie na Súťažnej 18 sprístupnila príležitosť na
zlepšenie dostupnosti cieľovej skupiny ku kultúre
a integrácii.
Nakoľko štandardná ponuka tréningov mäkkých zručností
nerešpektuje špecifiká cieľovej skupiny, kľúčové sú dve
aktivity, ktoré sa uskutočňujú v každom mesiaci:
- neformálne vzdelávanie zamerané na mäkké zručnosti,
ktoré sú prenosné do všetkých oblastí života,
- tvorivé dielne, počas ktorých si účastníci prakticky overia
získané mäkké zručnosti a zároveň sa zoznámia s rôznymi
technikami a postupmi, ktoré súvisia s kultúrou a kultúrnym
správaním.
Doteraz sme sa na tvorivých dielňach pod vedením lektorov
zamerali okrem iného na enkaustiku a jej využitie, na
aranžovanie a výzdobu, na prácu s pedigom, na praktické
ukážky „čo sa sluší a čo nie“. Počas tréningov mäkkých
zručností si účastníci vyskúšali napr. nadviazanie konverzácie
a jej udržanie, získali námety na vhodné témy, naučili sa
prejaviť záujem a počúvať, rozvíjať tému otázkami. Nakoľko
projekt úspešne pokračuje, privítame medzi nami nových
záujemcov, ktorí sa o pripravovaných aktivitách a ich
termínoch dozvedia na www.agenturano.sk
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky.
Za finančnú pomoc ďakujeme.

“JEMI“ spol. s r.o. – DROGÉRIA
Hraničná 1, Bratislava

Zľavový kupón

Prijmeme predavačky
a brigádničky

-40%
na TERAPIU CESTA

Kontakt: p. Bitterová 0911 540 400
e-mail: jemi.avion@ azet.sk

inzercia

v Centre duševného zdravia EMOTIO
Hrachová 4, Bratislava, www.emotio.sk
Platnosť kupónu: od 1.10.2016 do 30.11.2016
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Vynovené priestory pre kultúru

September 2016 by sa mal do kroniky Ružinova zapísať veľkými písmenami. V jednom mesiaci
slávnostne pokrstili hneď dva kultúrne stánky. Začiatko mesiaca prívitalo prvých návštevníkov
zrekonštruované kino Nostalgia, aby sa o týždeň na to, Ružinovčania mohli prejsť po
vynovenom foyer Domu kultúry Ružinov.

Vkusné a moderné

Po 32 dvoch rokoch sa dočkala svojej väčšej rekonštrukcie aj
vstupná hala DK Ružinov. Investovať ušetrenú čiastku peňazí do
inovácie mimoriadne obľúbeného miesta Ružinovčanov bol nápad
súčastného vedenia Cultusu. „Hľadali sme prostriedky či by sa dalo
ušetriť a prišli sme na to, že sa to dá v prípade, že šetríme na podujatiach a iných výdavkoch. Našli sme teda prostriedky a začali sme
rekonštruovať. Všetko sme mali ale vypočítané. Nechceme zarábať na
kultúre, takže všetko, čo zarobíme alebo nám ostane navyše, investujeme do prerábok“, zdôvodnila riaditeľka Cultus-u a.s. Andrea
Kozáková. Nejde však o prvú rekonštrukciu. Pod novým vedením sa doteraz podarilo zrekonštruovať toalety, sprchy a šatne
na poschodí. Práce sa dotkli aj opravy striech na troch domoch
kultúry. Rekonštrukcia foyer Domu kultúry Ružinov je však najväčšia a doteraz aj najvýraznejšia v celej jeho histórii. Cesta za
obnovou nových priestorov nebola jednoduchá. Pôvodný plán
narušili nečakané komplikácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť.
Problémom bol aj menší záujem dodávateľov a do verejnej súťaže
sa firmy vôbec nehrnuli. Veľkú časť prác museli preto zamestanci
Cultusu zvládnuť sami.

Ako zo škatuľky...

Svoje oficiálne otvorenie už má za sebou legendárne kino
Nostalgia. Prví diváci si pozreli film Učiteľka. Pred jeho začiatkom
vedenie Cultusu, a.s., starosta Ružinova Dušan Pekár a členovia
Audiovizuálneho fondu sálu pokrstili nadrobno nastrihanými
kúskami filmu. „Mestská časť Ružinov a Audiovizuálny fond zafinancovali túto rekonštrukciu. To znamená, že sa vymenilo približne tristo
kusov sedačiek, ktoré boli už príliš nostalgické, retro a najmä veľmi
nepohodlné. Vymenili sme linoleum aj osvetlenie“, priblížila Andrea
Kozáková, riaditeľka Cultus-u a.s. Ružinov prispel sumou 5000 eur.

N
M

odernizácia vstupnej haly nemala zmeniť charakter budovy
a ani priestorov. V rámci rekonštrukcie išlo najmä o to, aby sa
hala, ktorá je bežne využívaná na najprestížnejšie podujatia mestskej časti, premenila na estetické a vkusné miesto. Ružinov stále
viac navštevujú zahraniční umelci. Modernizácia by ich mala príjemne prekvapiť. „Prioritne som vychádzal z toho, čo už v sále existuje. Budova už má svoj charakter aj veľké dizajnové kvality. Základné
kritérium bolo, aby sme sa zmestili do určitej sumy, ale zároveň, aby
sme spravili kombináciu stropov, ktoré budú použiteľné pre bežnú
prevádzku, ale aj pre eventy a kultúrne podujatia,“ priblížil autor projektu Matej Borovička.
Výsledkom niekoľkomesačných prác vo vstupnej hale je nakoniec
okrem iného nová elektroinštalácia, zrekonštruovaný strop
s osvetlením, ale i podlahy v „bazéne“, ktorý napríklad počas Plesu
Ružinovčanov slúži ako tanečný parket. Nový vzhľad majú aj šatne
a vrátnica. Dnes už má vynovené foyer za sebou slávnostnú premiéru. Tanečný parket si pri tejto príležitosti vyskúšali ako prví
mladí tanečníci z Detského folklórneho súboru Trávniček a žiaci
Súkromnej základnej umeleckej školy Prokofievova. „Táto prerábka
vznikla vďaka vedeniu Cultusu. Mali vôľu niečo zmeniť a skrášliť. Teraz
je to krásny priestor, ktorý mestskú časť nestal takmer nič, pretože rozpočet Cultusu ostal rovnaký. Bola tu vôľa a ochota ľudí, ktorí zapojili
ruky do tejto práce. Vďaka tomu je tu krásny priestor, ktorý bude slúžiť
všetkým Ružinovčanom,“ povedal starosta Ružinova dušan Pekár.
Do rekonštrukcie foyeru investovala spoločnosť Cultus Ružinov,
a.s. približne 80 000 eur.

a novej podobe kinosály sa najväčšou mierou
podielal Audiovizuálny fond a
to sumou 27 000 eur. „Našim
princípom je podporovať niečo,
čo priamo súvisí s filmovými
predstaveniami a s komfortom pre filmových divákov.
Nepodporujteme tzv. zabudované investície ako je napríklad
vzduchotechnika alebo elektroinštalácia, na to nemôžeme prispieť, ale na to, čo priamo súvisí
s filmovými predstaveniami
a divákmi, na to prispieť môžeme“, priblížil Martin Šmatlák, riaditeľ Audiovizuálneho fondu.
Pôvodné kreslá v kinosále boli menšie, po novom je konfort pre
divákov zaručený viac ako 270timi modernými sedačkami. Daň za
väčšie pohodlie je nižšia kapacita kinosály. V tomto prípade ale
nič nenechali na náhodu a návrh zmien, ktorými prešla kinosála
naplánoval odborník. „Hľadali sme čo najlepšiu možnosť ako dosiahnuť to čo chceme. Venovali sme sa výberu materiáov, výberu sedačiek,
aby sme vyriešili pohodlnosť o ktorú nám išlo, ale aj estetickosť“, priblížil architekt novej kinosály Matej Borovička.
Kino Nostalgia začalo písať svoju históriu v roku 1965. Od tohto
obdobia bola kinosála síce spôsobilá na pravidelné fungovanie pre
verejnosť, ale čoraz častejšie sa začali objavovať výraznejšie nedostatky. V budúcnosti by kinosála mala prejsť aj ďalšími zmenami.
„Ešte nám chýba vymeniť klimatizáciu. Dúfam však, že nabudúce
leto už budeme mať aj príjemne vychladené priestory“, uzavrela
Kozáková.
Veronika Vasilková
foto: autorka, Milan Stanislav

www.ruzinovskeecho.sk
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Dereš oslávi narodeniny v Ružinove
Kultová kapela Dereš prijala pozvanie Cultusu Ružinova a MČ Bratislava – Ružinov a oslávi
svoje 30-te narodineny v DK Ružinov dňa 29. októbra 2016 o 19:00. Vstup je voľný. Prečo práve
Ružinov sa dozviete od zakladajúceho člena kapely MARTINA UHERČÍKA
kapela nikdy predtým oficiálne album
nevydala, tak sme sa rozhodli vydať album
ako 2-CD. Na druhom CD sa nachádzajú
všetky zachované nahrávky Derešu. Na
albume nájdete 12 nových a 11 archívnych
skladieb z rokov 1988-2009. Kapela počas
30. rokov prešla rôznymi personálnymi
zmenami, rozpadmi a bohužial aj úmrtiami. Tento album bude venovaný hlavne
Vladovi “Šešovi” Šešerovi, ktorý kapelu
Dereš ťahal hudobne a manažérsky. Po
jeho smrti bol Dereš neaktívny takmer 10
rokov. Dali sme sa dokopy až minulý rok
a vraciame sa na scénu spolu s našim
debutovým albumom.

Na hudobnej scéne ste už tri desiatky
rokov. Váš hit Na panské počuť z rockových rádií neustále. Čím dnes žije kapela Dereš?
Kapela Dereš momentálne žije svojou
reinkarnáciou. V rámci svojich možností sa
venujeme finalizácii albumu a tešíme sa na
koncerty, ktoré prídu.
Rozhodli ste sa osláviť v DK Ružinov
svoje narodeniny. Prečo práve tu?
Spolu z bratom Pecim Uherčíkom sme
z Ružinova a obaja sme hudobne začínali
práve tu. Skupina Dereš napr. vznikla na
lavičkách v parku na Štrkovci. Zakladajúci
člen Radovan “Vrabec” Orth bol zo
Štrkovca, kde sme sa ako puberťáci stretávali. Keď sme začali uvažovať o tom, kde
pokrstíme naše CD, tak prišla veľkorysá
ponuka od Cultus Ružinov, ktorú sme radi
prijali.

Na čo sa môžu návštevníci koncertu
tešiť?
Naše spriatelené kapely nám pomôžu
osláviť 30. výročie. Banskobystrická Sunity,
a bratislavské kapely Janesession a Aces.
Líder kapely Aces účinkuje zároveň v projekte Peciho Uherčíka, ktorý zabezpečí
afterparty po krste CD v priľahlých bufetoch. Na našom koncerte okrem klasického
repertoáru privítame aj niekoľko zaujímavých hostí, ktorí okrem toho, že zahrajú,
tak aj pokrstia naše CD. Ich mená sú ale
prekvapenie koncertu...
Počas koncertu pokrstíte album Na
Panské. Čím je iný a čím rovnaký
v porovnaní s predošlými?
Náš nový album je zvláštny tým, že je
debutový. Kapela Dereš mala našliapnuté
nahrať album už v roku 1989, ale novembrové udalosti tieto plány pozmenili. Kedže

inzercia

Aká je súčasná zostava kapely Dereš?
Dereš sa stretáva po rokoch v zostave
takmer ako pri rozpade v roku 2006. Spieva
Vojto Bohuš. Gitaru obsluhuje Ivan Horváth
a na bicie ešte miestami vládzem hrať
ja. Skupinu doplnil na poste basgitaristu
skúsený Aty Béreš a klávesy a doprovodnú
gitaru zabezpečuje Lukáš Horváth - syn
nášho gitaristu.
(rb)
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
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

Ponúkam prácu pre upratovačky
na TPP pre pracovisko Ružinov
s možnosťou privyrobenia si.
Tel. kontakt: Jozef Sabo
+421914321998

inzercia
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Očami Ružinovčanov

Zlatá baňa na Palkovičovej
Vážená redakcia, obraciam sa na vás s dôverou, že
pochopíte moje rozhorčenie a bezmocnosť spôsobenú
mocnými.

Pred panelákmi
v Ružinove to kvitne

Hoci som po deväťdesiatke ešte stále mentálne v poriadku,nohy ma už akosi menej poslúchajú. Tak sa stalo, že si môj syn
vypožičal auto, aby ma odviezol do Domu seniorov v lamači.
Keďže všetky parkovacie miesta v širšom okolí sídliska, kde
bývam, boli obsadené, zaparkoval na jedinom voľnom mieste
oproti paneláku na Palkovičovej ul. č. 15. pri priechode do
parku. Keď ma tam doviedol, boli sme šokovaní, lebo miesto
kde odstavil auto bolo prázdne. Preľakli sme sa, že ho niekto
ukradol, ale okolidúca pani nás upokojila informáciou, že na
tejto ulici je odťahovanie aút vo veľkom na dennom poriadku.
Blízke veľkokapacitné parkovisko je totiž už dlhý čas oplotené
a uzamknuté, z čoho profituje Car Towing a.s.
Pri vrátení vozidla neľútostne vyberajú premrštenú ,,pohľadávku“ - predbežne 99 Eur. Ďalšiu sumu bude vrj pýtať dopravný
inšpektorát, ako pokutu za nedodržaný odstup 5 m od priechodu v parku, napriek tomu, že z druhej strany je vyznačené
parkovacie miesto tesne po priechod.
Pri preberaní vozidla nepomohli žiadne vysvetlenia, ani potvrdenia z miestneho úradu o evidencii sociálne odkázanej osoby,
pedagóga – dôchodcu so štyrmi nezaopatrenými deťmi. Podľa
slov inkasujúcej pracovníčky ju nezaujímajú žiadne okolnosti
prípadov, hoci vedia, že z toho miesta odťahujú denne 3-5
vozidiel, lebo niet kde parkovať. Jasné, že ich nezaujíma, veď
,,zlatá“ baňa by potom nefungovala. Takto majú len z Palkovičovej 300 – 500 Eur.

Dobrý deň, v septembrovom čísle Echa som si všimla že
v rubrike Očami Ružinovčanov ste uverejnili snímku predzáhradky na Šalviovej ulici. Aj my na Sputnikovej 2 máme
predzáhradku, o ktorú sa postupne staráme viacerí susedia.
Pred pár rokmi to bol pustý priestor plný smetí a ohorkov,
ešte aj psích exkrementov...
Viera Hlavenková

PE
(plné meno a adresu našej čitateľky má redakcia k dispozícii)

Nezničiteľný vrak

V Ružinovskom Echu
9/2016 som na strane
10 čítal článok "Najviac autovrakov našli
policajti v Ružinove",
kde sa píše ako mestská polícia a Ružinovská samospráva
riešia odstraňovanie
vrakov vozidiel. V mojom bydlisku máme
problém s opusteným
autovrakom už vyše
2 rokov a kompetentní ho neriešia.
Autovrak v mojom
bydlisku bol cez web stranku www.odkazprestarostu.sk nahlasený v októbri 2014. Po pol roku od nahlásenia z auta zmlizli
evidenčné čísla a v júni 2015 sa na čelnom skle sa objavila výzva
Mestskej časti na odstránenie vozidla do 30 dní, s informáciou, že
inak bude vozidlo odstránené firmou AUTO-AZ. Nič sa však nestalo a do dnešného dňa stojí auto stále na tom istom mieste
a začína zarastať burinou.
Chcem Vás poprosiť o pomoc s našim problémom, kedže podľa
uvedeného článku takéto problémy v Ružinove riešia.
Ďakujem.
S pozdravom,
Juraj Figlár

Obrázok ďalšej predzáhradky, tentoraz na Šalviovej ul. 56,
raritou ktorej sú kvitnúce kaktusy a stará sa o ňu najmä pán
Stanislav Vančo nám poslal Klaudius Šulko.

Chválime.....

Pred niekoľkými týždňami sa na nás obrátil s kritickým
postrehom pán Miroslav Cisárik, ktorý sa sťažoval na koscov.
Tí pri odvoze trávy zničili aj betónový poklop. Sme radi, že
ešte predtým ako sme túto kritiku stihli uverejniť nám pán
Cisárik poslal novú fotografiu, ktorá dokumentuje, že kosci
nezabudli a vrátili sa dať poklop do poriadku.
Foto: Miro Cisárik

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV

www.ruzinovskeecho.sk
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VYHLASUJE
11. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

2016

RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTOGRAFIA

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 15. októbra 2016
SÚŤAŽNÁ KATEGÓRIA: dokumentárna fotografia
VEKOVÉ KATEGÓRIE: 1. kategória - deti do 16 rokov
2. kategória - mládež od 16 do 21 rokov
3. kategória - dospelí nad 21 rokov
CENY: v každej kategórii bude udelená Hlavná cena a ďalšie
ceny podľa odporúčania odbornej poroty
OSOBITNÁ CENA: fotografia zobrazujúca prostredie mestskej
časti Bratislava - Ružinov

TÉMA SÚŤAŽE:

životné prostredie v Bratislave a jej okolí
súčasná podoba mesta a jeho okolia
vzťah obyvateľov k verejnému priestoru

PRIHLÁSENIE:

Súťaže sa môžu zúčastniť občania s čiernobielymi a farebnými fotografiami
minimálneho formátu 24x18 cm. Prihlásiť je možné max. 3 fotografie alebo
jednu kolekciu /max. 5 fotografií/. Každá fotografia musí obsahovať: meno a
priezvisko, vek, adresu, názov fotografie.
Práce treba doručiť do 15. októbra 2016 do podateľne Miestneho úradu
Bratislava-Ružinov, Mierova 21, s označením Referát životného prostredia REF 2016 alebo zaslať elektronicky vo formáte JPG, v rozlíšení min. 200 DPI
na adresu: ref.ruzinov@gmail.com. Fotografie zaradené na výstavu budú
vytlačené bez ďalšej grafickej úpravy vo veľkosti 28x20 cm.
Najlepšie práce autorov budú ocenené cenami na vernisáži a sprístupnené
verejnosti v priestoroch OC Eurovea dňa 3. novembra o 17.00 hod.
Vyhradzujeme si právo bezplatného použitia fotografií pre vlastné
propagačné účely /so zachovaním autorstva fotografie/.

INFORMÁCIE:

ref.ruzinov@gmail.com, 0905/578 460
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Prvá ružinovská zmodernizovala detské ihrisko na Martinčekovej

V rámci investičného plánu na rok 2016 a plánovaných letných prác, Prvá ružinovská spoločnosť, člen Skupiny
ENGIE, zrekonštruovala distribučný rozvod teplej vody a ÚK na Martinčekovej ulici v bratislavskej MČ Ružinov.
Modernizácia rozvodu však nebola jedinou investíciou. Spoločnosť okrem toho obnovila a dobudovala existujúce
detské ihrisko v škôlke, ktorá sídli na rovnakej ulici.

V zmysle zákona o tepelnej energetike je nutné zriaďovať na ochranu sústavy tepelných zariadení ochranné pásma. Na teplovodnom
potrubí nachádzajúcom sa vo vymedzenom ochrannom pásme na
Martinčekovej ulici, ktoré bolo nevyhnutné rekonštruovať z dôvodu
riadnej a bezpečnej prevádzky, však boli umiestnené aj komponenty
detského ihriska. Rekonštrukčné práce si vyžiadali ich rozobratie
a dočasné vyradenie celého ihriska z prevádzky. Po ukončení prác
súvisiacich s modernizáciou distribučného rozvodu Prvá ružinovská

prehodnotila svoj pôvodný investičný zámer a pristúpila k jeho rozšíreniu. „Uvedomili sme si, že jednotlivé komponenty potrebujú renováciu,
a preto sme sa rozhodli osloviť prevádzkovateľa ihriska, spoločnosť Kids
Paradis, a navrhnúť jej jeho celkovú modernizáciu. Spojili sme príjemné
s užitočným a podarilo sa nám nielen zatraktívniť prostredie, v ktorom
deti vyrastajú, ale aj zvýšiť ich bezpečnosť počas hier,“ uvádza Peter
Takáč, projektový manažér ENGIE Services.
V srdci Martinčekovej ulice tak začalo vznikať nové detské ihrisko.
V rámci renovácie boli opravené obrubníky, oplotenie ako aj bránka.
Okrem toho sa natreli všetky zhrdzavené časti a trávnatá plocha,
ktorá bola po rekonštrukčných prácach zničená, sa upravila rozložením nového trávnatého koberca. Po dohode s riaditeľkou materskej škôlky bolo zariadenie ihriska rozložené tak, aby sa zohľadnilo
ochranné pásmo teplovodných potrubí. Opravené boli aj hojdačky,
kolotoč a mini basketbalové koše. Na pôvodnom pieskovisku bola
vymenená drevená konštrukcia a piesok a vybudovalo sa aj ďalšie
nové pieskovisko.
„Ihrisko získalo úplne nový, moderný vzhľad a myslím, že výsledný efekt
stojí za to. Teší nás, že sa nám okrem rekonštrukcie rozvodov, ktoré miestnym obyvateľom zabezpečia plynulú a bezporuchovú dodávku energií,
podarilo skrášliť prostredie, v ktorom žijú, a vytvoriť skvelý priestor na
relax a oddych pre ich deti,“ uzatvára Peter Takáč.

104.zbor skautov Bratislava-Ružinov
Voláme sa 104.zbor skautov, sídlime
v Ružinove na Mesačnej ulici 10 a tento
rok sme oslávili 25.narodeniny. Venujeme
sa deťom v mestskej časti s myšlienkou
rozvíjať ich schopnosti a zručnosti, naučiť ich niečo nové, vytiahnuť ich von od
počítača či telky a ukázať im, že aj v tejto
modernej dobe sa dajú zažiť veľké dobrodružstvá v prírode. Dievčatá a chlapci
rozdelení do vekových kategórii majú
schôdzky raz do týždňa s našimi radcami.
Tieto týždňové stretnutia sú popretkávané rôznymi výpravami, výletmi, chatami,
prespávačkami a inými akciami, avšak
nepochybne najväčším zážitkom je náš
letný stanový tábor, ktorý tradične organizujeme v krásnej oravskej prírode!

Ak si ešte stále predstavujete, že zakladáme oheň bez zápaliek a bojujeme o
život, tak vás asi sklamem. To robíme
len občas. Avšak častejšie spávame pod
hviezdami, hráme rôzne hry, športujeme
a skúšame všelijaké netradičné aktivity,

ktorými vedieme deti k čestnosti, statočnosti aj sebakontrole. Učíme ich nevzdávať sa, ale práve naopak, hľadať nové
možnosti a byť pripravenými na všetko,
čo ich môže v živote stretnúť. Budujeme
silný kolektív a priateľstvá na celý život.
Skauting je pre nás životný štýl. Veríme,
že malými skutkami spoločne dokážeme
zanechať tento svet o kúsok lepší ako
sme ho našli. Budeme radi, keď sa k nám
pripoja aj Vaše deti. Nábor robíme pre
vekové kategórie: 6-9 rokov -dievčatá
a 10-15 rokov - chlapci, avšak vítaní sú
všetci. Viac info o nás nájdete na:
www.104zbor.skauting.sk
Petra Pavlíková
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Národný park Podunajsko
V Bratislave môže vzniknúť nový národný park. Jeho vznik iniciuje okrem ochranárov aj Bratislavský
samosprávny kraj (BSK). Zvýšený stupeň ochrany pôvodných lužných lesov na brehoch Dunaja môže
priniesť pozitíva mestským častiam aj ich obyvateľom.

„Debata o národnom parku má za cieľ chrániť prírodu a zároveň ju sprístupniť verejnosti.
V konečnom dôsledku sa tak otvorí nielen
medializovaná Sihoť,“informoval predseda
BSK Pavol Frešo .
Hlavným zmyslom vytvorenia parku je
súlad ochrany prírody s rozširovaním rekreačného zázemia mesta. Bratislave je tak
vzorom Viedeň, ktorá už na svojom území
národný park vytvorila ako prvé európske
mesto. „Rekreačné zóny ako hrádza sú preťažené a nie je od nich kam uniknúť.

V Bratislave by sme pre miestnych vytvorili
vstupné body do národného parku. Tie by
slúžili aj ako informačné centrá,“ opísala
hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad.
Vytvorenie Národného parku Podunajsko,
a s ním spojený zvýšený stupeň ochrany,
by tiež chránil mesto pred povodňami. „Chránené územia tvoria prirodzenú
absorpčnú časť pre vysoké povodňové
prietoky. Povodňová voda sa na nich môže
rozlievať a nezaplaví mesto,“ vysvetlil Andrej
Kovarik zo Štátnej ochrany prírody SR.

Susedia nás predbehli
S myšlienkou vyhlásenia nároidného parku na Dunaji prišli už v roku 1986 ochrancovia
prírody. ,,Oborníci a dobrovoľní ochranári v spolupráci so štátnou ochranou prírody
presadzujú tieto zámery od polovice 80-tych rokov minulého storočia, pričom obľúbený Národný park Donau – Auen vznikol medzičasom kúsok od slovenských hraníc na
rakúskej strane a iný na maďarskej strane pozdĺž Dunaja pod Ostrihomom. Okolo rieky
Dyje neďaleko Slovenska bol vyhlásený česko-rakúsky Národný park Podyjí - Thaya, len
Slovensko, ktoré prišlo s touto iniciatívou ako prvé, je stále akousi popoluškou. Je najvyšší
čas a ideálna príležitosť to zmeniť: TU a TERAZ!,“ pripomenul v máji 2016 známy ochranca
porírody Mikuláš Huba v Denníku N.
(sm)

Národný park odobrili
už aj v Starom Meste a Petržalke
Iniciatíva vzniku Národného parku Podunajsko získava podporu nielen
odbornej verejnosti, ale aj komunálnych politikov. Po Zastupiteľstve
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) podporili vznik parku aj staromestskí a petržalskí poslanci.

„Záleží mi na tom, aby to nebola len deklarácia. Preto som na každé Zastupiteľstvo prišiel
a vysvetlil základné atribúty projektu. Najmä jeho pridanú hodnotu v ochrane krajiny, ale
aj jeho súčasti v podpore a rozvoji cestovného ruchu. Nechceme, aby táto iniciatíva skončila len formálnou podporou. Do času zavŕšenia viac ako 30 ročnej snahy o vznik parku
využijeme príležitosti na oboznámenie poslancov a verejnosti s dôvodmi a prínosmi jeho
vzniku,“ povedal Pavol Frešo, predseda BSK.
Národný park Podunajsko by mal spojiť už existujúce chránené územia od sútoku
Moravy a Dunaja (Devínska Kobyla, Slovanský ostrov, Sihoť) cez Bratislavu (Bratislavské
luhy), Dunajské Luhy až po sútok Dunaja a Ipľa. Celková rozloha by mala byť 8 332,98
ha. Vyhlásenie Národného parku Podunajsko má viesť najmä k záchrane a k zachovaniu
zvyškov ohrozených biotopov pôvodných porastov lužných lesov, na ktoré sú viazané aj
vzácne druhy živočíchov.

Zvýšená ochrana by podľa Kovarika prospela aj miestnej faune. „Štrkové brehy sú
napríklad hniezdiskom kulíka riečneho,
v kolmých stenách zas hniezdi rybárik riečny,
ktorý je typický pre bratislavské luhy,“ dodal
Kovarík.
Lužné lesy tiež slúžia ako zdroje pitnej
vody. „Napríklad Slovanský ostrov je zdroj
pitnej vody pre obec Devín. Nachádzajú sa
na ňom štyri funkčné studne. Je to voda veľmi
vysokej kvality, ktorá nevyžaduje žiadnu
ďalšiu úpravu,“ povedala Alena Trančíková
z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. „Jemný piesok je dokonalou filtračnou
vrstvou, ktorá spolu s porastom lesa umožňuje
infiltráciu vôd z Dunaja,“ vysvetlil Kovarik.
Národný park by tiež mohol pozitívne
pôsobiť na klímu mesta, a to najmä v letných horúčavách. „Dunaj a zóny lužného
lesa hrajú dôležitú rolu ako prirodzená klimatizácia hlavného mesta v čase otepľovania,“
vysvetlila Konrad. „To, že na území Bratislavy
máme nejaké lužné lesy, pre nás nie je vôbec
samozrejmé. Je to výsledkom dlhoročnej
práce ochranárov a dobrovoľníkov,“ uzavrel
Jaromír Šíbl z Klubu stráže prírody.
(text a foto TASR)

Národný park je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, prevažne
s ekosystémami podstatne
nezmenenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej
a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne
biocentrá a najvýznamnejšie
prírodné dedičstvo, v ktorom
je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Na
území národného parku,
v zmysle zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny, platí tretí stupeň ochrany.
Cieľom vyhlásenia a zabezpečenia chránených krajinných území je uchovať taký
súlad vzájomných priestorových a medziodvetvových
vzťahov, ktorý vychádza
z prírodných daností krajiny,
ktorým sa dosiahne zachovanie optimálnych proporcií
prírodnej a neprírodnej zložky a zabezpečenie ďalšieho
pozitívneho vývoja prírodného prostredia.
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Ružinovčania prelomili veto primátora
Odvaha, súdržnosť a chuť nevzdať sa. Toto spojilo
obyvateľov Ostredkov v boji proti plánom hlavného
mesta. Dnes už vieme, že ich úsilie nebolo márne.
Kauza výstavby náhradných nájomných bytov otriasla
Ružinovom ešte na jar. Hrozba, že na jednej z mála
zelených plôch na Ostredkoch vyrastú nové paneláky,
dlho nedala jej obyvateľom spávať. Takmer okamžite
sa zmobilizovali a začali podnikať kroky k tomu, aby
neželanej výstavbe zabránili. Po niekoľko mesačnej
neistote si Ružinovčania konečne vydýchli. Na mestskom
zastupiteľstve, ktoré zasadalo 29. júna, sa mestskí
poslanci nakoniec jednoznačne postavili na stranu obyvateľov Astronomickej
a Čmelíkovej. Na Ostredkoch sa stavať nebude.

Oslava ako sa patrí

Po pár týždňoch sa Ružinovčania stretli opäť. Tentoraz z nich sálal pokoj a radosť.
Historický úspech, kedy radoví obyvatelia prelomili veto hlavy hlavného mesta Slovenska,
primátora Iva Nesrovnala, doteraz nemal obdobu. Tento úspech oslávili príjemným
posedením. Nechýbali chutné koláčiky, torty a lahodné vínko. Zároveň si zaspomínali

na celý priebeh udalostí. „Keď za mnou prišiel miestny poslanec, Martin Patoprstý, spolu
s predsedníčkou bytového domu, pani Fatrdlovou s takým odhodlaním, hovorím si, že ak
títo ľudia niečo nedokážu, tak to už asi nikto nedokáže“, podelil sa so svojimi dojmami,
Peter Hanulík. Obyvatelia Ostredkov a aktivisti neváhali, okrem petície aj predstúpili
priamo pred primátora a mestských poslancov. Hrśtka obyvateľov tak v praxi dokázala,
staré známe, že „v jednote je sila“. „Keby každá mestská časť mala takú skupinu ľudí aká
je tu, na Ostredkoch, tak by sa nám v Bratislave žilo oveľa lepšie“, tvrdí mestský poslanec
Martin Chren. „Presne toto by sa malo diať v Bratislave. My v zastupiteľstve v podstate len
čakáme aktivity ľudí a strašne by nám pomohlo, keby takto stáli za nami keď ideme niečo
robiť v meste“, doplnil ho kolega Branislav Kaliský. Počas štyroch mesiacov neúnavného
zápolenia s plánovaným rozhodnutím mesta, sa Ružinovčania dozvedeli nielen praktiky
a isté pravidlá, ktoré vládnu v mestskom zastupiteľstve, ale tiež aj to ako v praxi fungujú
predpisy a zákony. V istých okamihoch vraj mali pocit, že bojujú s veternými mlynmi.
Dnes priznávajú, že často pociťovali skepsu. Napriek tomu, už teraz ide o obrovský
úspech. Na oslave ich malého-veľkého víťazstva Ružinovčania symbolicky ocenili
medailou tých najzaslúžilejších bojovníkov za Ostredky. Zlatého „oscara“ si odniesla
predsedníčka zástupcov vlastníkov bytov, Magdaléna Fatrdlová, bez ktorej by sa záchrana
Ostredkov zrejme nikdy nepodarila.
Veronika Vasilková , foto: autorka

Ružinov pod rukami brigádnikov
Predposledný septembrový víkend sa v Ružinove
vo veľkom pracovalo. Išlo o aktivity ľudí, ktorí
neváhali a svoj voľný čas venovali zlepšeniu života
Ružinovčanov, a to všetko bez nároku na odmenu.
Viaceré dobrovoľnícke aktivity v hlavnom meste mal na
svedomí už po tretí krát festival Milujem svoje mesto.
Dobrovoľníci v modrých tričkách napríklad čistili Haburskú
ulicu alebo areál Gymnázia Ivana Horvátha. Pri tejto
príležitosti v Ružinove pomáhalo približne 60 brigádnikov.
Mnohí z nich si ako miesto svojej práce vybrali najväčšiu
bratislavskú nocľaháreň. Toto miesto vyhľadáva denne
približne 150 ľudí bez domova a ako priznávajú jej zástupcovia - každá pomoc je
vítaná. Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul sa po práci brigádnikov o niečo viac zútulnila.
„Už dlhšie som pozeral na našu starú halu, ktorá sa neupratovala dobrých dvadsať rokov.
Mladí brigádnici neváhali a pustili sa do čistenia okien, vyhádzali sme staré matrace,
poskladali postele, potriedili oblečenie, ďalej sa ometali steny. Slovom, hala prešla celkovou
revitalizáciou“, priblížil Ján Hulman, zástupca vedúceho, Nocľahárne sv. Vincenta de
Paul. Brigádnikov spájala najmä chuť pomáhať druhým. „Myslím si, že toto je veľmi dobré
miesto, kde môžeme ľuďom ukázať, že nás zaujíma aký osud majú a čo prežívajú. Večer keď
sem prídu a zbadajú, že je tu krásne čisto, budú dotknutí a spýtajú sa „prečo“? Pritom je to
jednoduché, to najdôležitejšie čo im môžeme dať, je nielen táto naša práca, ale pocit, že sa o
nich zaujímame“, priblížila svoju motiváciu Kristína, jedna z brigádničiek.

Ako stavať Ružinov
a rozvíjať architektúru za
štátne peniaze
Starostlivosť o zhruba 161 ha a viac než 70 tisíc obyvateľov je neľahká úloha pre 25
komunálnych poslancov, starostu a viac než 100 zamestnancov MÚ Ružinov. Doterajšia
komunálna prax dokazuje, že po zmene garnitúry trpí verejnosť. Ak by si komunálni
politici osvojili predošlú kontinuitu, dosiahli by viac.
Bez nadväznosti: Unikajú im plány, najmä pri parkovacích a investorských zámeroch.
Silne absentuje manuál urbanistickej výstavby. Napriek nesúhlasu verejnosti sa často
postaví budova bez osohu pre rezidentov. Jednostranné rozhodnutia príslušného
stavebného úradu škodia komunite a oberajú ju o verejné parkoviská a zeleň. Uvedené
poukazuje na nedobrý rozvoj Ružinova, jeho životného prostredia, neexistujúcu
garanciu príjemného života zamedzovanú samosprávou napr. statikou rozvojových
zón strategického územia biotopov, jazier Zlaté piesky, Štrkovec, Rohlík, rekonštrukcie
trhoviska na Miletičke.
Prospešnosť diskusie: Formy, metódy a prostriedky komunikácie s ateliérmi,
urbanistami a odborníkmi z radov občanov by mali viesť ku konsenzu. Výsledkom by bol
prístup ku kompromisu a následné uznanie spoločnej práce verejnosťou. Na Slovensku
to takto nefunguje. Svetlým príkladom je malé mesto Leopoldov, ktoré ukázalo ako
stavať architektúru za štátne peniaze – nepovinnou súťažou architektonických návrhov.
Rozhodnutie samosprávy, že rozhodujúca nebude najnižšia cena, zaznamenalo želaný
úspech. Odborná porota vybrala nápad mladých architektov na novú radnicu
v Leopoldove, ktorá sa páčila aj obyvateľom. Tvorme spoločný priestor spolu, nie od stola!
Jozef Matúšek

Odhodili boxerské rukavice

Počas predposlednej septembrovej soboty vyšli do ulíc aj mladí boxeristi. Nešlo o ich
prvú brigádu. Športovci čistili ulice Ružinova už viackrát v minulosti. Tentoraz sa zamerali
na Park Andreja Hlinku, kde sa už o pár dni mali organizovať hody mestskej časti. „Táto
brigáda má jednoduchý dôvod. Je pre lepší pocit“, tvrdí Dominik Milko, organizátor akcie.
Napriek tomu, že boxeristov sa nestretlo veľa, urobili kus dobrej práce. Ako sa ukázalo,
hoci park Andreja Hlinku po rokoch opäť ožil, má to aj svoju odvrátenú stránku. Kopia sa
v ňom smeti, ktoré nedbalo zahadzujú na trávnaté plochy, návštevníci podujatí i náhodní
okoloidúci. „Napriek tomu, že som ako poslanec v Dozornej rade verejnoprospešných služieb,
zdá sa mi, že buď sú ľudia vneporiadnejší alebo to zanedbávajú pracovníci ružinovskej VPSky,
ale tých odpadkov je tu veľmi veľa,“ priblížil miestny poslanec Martin Patoprstý. Zmeniť by
to mal prístup mladých športovcov, ktorí chcú ísť ostatným ľuďom príkladom. „Ide nám
o čisté okolie a správne vedenie detí, aby zdravo uvažovali a jednali“ , zdôvodnil Radoslav,
člen Box team legends.
Veronika Vasilková , foto: autorka
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Ružinovská cykločasovka lákadlom hodových slávností
Nielen hodovanie ale aj šport! Už tradične je v Ružinove obdobie hodov spojené s cyklistikou.
Aj tento rok vysadlo na bicykel mnoho nadšencov tohto športu.
ročný traťový rekord a to sa aj
podarilo! Filip Taragel z tímu
Firefly prešiel Ružinovskú ulicu
za neuveriteľný čas 5 minút 53
sekúnd a 62 stotín.
Športové podujatie malo
znova aj charitatívny podtón.
Časť zo štartovného pretekárov venovali organizátori
Občianskemu združeniu
Deťom pre život, ktoré pomáha detským onkologickým
pacientom. Tento rok sa vďaka
všetkým zúčastneným podarilo vyzbierať krásnu sumu
3000 eur.

R

užinovská cykločasovka
opäť nesklamala a dokázala, že cyklistika má v Ružinove
jednoznače zelenú. Priniesla
bohaté športové vyžitie,
výborné výkony, skvelé
ceny či zaujímavú tombolu.
Ružinovská ulica sa tak na
sobotné popoludnie uzavrela
pre všetkých cyklistických
nadšencov.
Pekné slnečné počasie
a chuť športovať prilákalo na
Ružinovskú cykločasovku vyše
360 pretekárov. Na štart 4,8
kilometrovej trate sa postavili malí, veľki, skôr narodení,
profi či hobby cyklisti. Veľký
úspech tento rok zaznamenala obľúbená rodinná kategória

s vozíkmi a detskými sedačkami. "Veľmi nás teši, že cykločasovka sa v Ružinove stala už
tradíciou. Prialo nám počasie,
čo sa odrazilo na počte štartujúcich. Pre mnohých je lákadlom hlavne to, že si bezpečne
môžu zabicyklovať na uzavretej Ružinovskej ulici. Bolo
vidno, že si to všetci užívali.
A čo ma teši najviac, je počet
mladých rodín a hlavne detí,
ktoré tento rok prišli. Robíme
to hlavne pre nich", zhodnotil
tento ročník cykločasovky
organizátor Miroslav Bílik.
Ružinovská cykločasovka je
ale lákadlom aj pre profesionálnych cyklistov, tí sa aj tento
rok snažili prekonať niekoľko-

Katarína Kostková
Foto: Autorka, Marianna
Šebová, František Lefler

Najstarší účastník Dušan Hnidiak (79)

Ružinovská jedenástka skončila remízou

Množstvo detských atrakcií, futbalové zápasy malých nádejí ale i legiend Interu so zástupcami mestskej
časti a v neposlednom rade pekné slnečné počasie. To všetko priniesla Ružinovská jedenástka.

Ihrisko futbalového klubu Inter Bratislava
na Drieňovej ulici už po tretí raz hostilo
športovo zábavné podujatie Ružinovská
jedenástka. „Som rád, že sa nám podarilo
zorganizovať ďalší, v poradí už tretí ročník. Teší ma, že prišli nielen naše deti
z Interu, ale aj iní malí Ružinovčania. Ide

tu naozaj o to, aby sme sa spojili s obyvateľmi Ružinova, pritiahli deti i rodičov
k športovaniu“, vysvetlil zmysel podujatia
predseda predstavenstva FK Inter Jozef
Barmoš
Každé dieťa dostalo šancu vyskúšať si
kopnúť jedenástku proti bývalým ligovým

brankárom Interu a odnieslo si dokonca
aj peknú cenu. Spestrením celej akcie bol
nepochybne exhibičný futbalový zápas
legiend Interu s tímom mestskej časti. Za
farby Ružinova nastúpili napríklad starosta Dušan Pekár, poslanci Igor Adamec,
Martin Vojtašovič, ale i nežnejšie pohlavie
v podobe Petry Palenčárovej. Výbornú
náladu v tíme robil ružinovský kňaz Peter
Šaradin, ktorý si nevymodlil víťazstvo, ale
zdravie pre všetkých hráčov a dobrú náladu. „Ja mám síce dobré vzťahy s tým hore,
ale za víťazstvo som sa určite nemodlil.
Veď tu predsa ide o niečo iné. Som rád, že
sme sa takto stretli, dobre si zahrali a dali
do toho všetko. Teda ja určite, po prvom
polčase som ledva dýchal, ale ja som
športovec, keď vidím loptu, tak musím
hrať.“ Zápas sa skončil remízou, tímu
mestskej časti totiž v druhom polčase
pomohla aj mladá interistická krv.
Katarína Kostková
Foto: Marianna Šebová
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Dotazník:
Tvorme spolu systém
verejnej osobnej dopravy v kraji
Za účelom skvalitnenia verejnej dopravy v Bratislavskom kraji je
pre cestujúcu verejnosť pripravený dotazník, ktorý je zameraný na
zistenie požiadaviek cestujúcich na organizáciu dopravy.
Vyplnením dotazníka pomôžete pri ďalšom rozhodovaní
o zmenách v doprave a pri rozvoji Integrovaného dopravného
systému v Bratislavskom kraji.
Odkaz na dotazník sa nachádza na webe www.idsbk.sk na
hlavnej stránke, prípadne priamo. Dotazníky je možné vyplniť do
15.10.2016.

Také malé retro

foto: Milan Stanislav
eErnest Hemingway:

eNajpodivuhodnejšie na
ebudúcnosti je predstava, že
enašu dobu (TAJNIČKA).
POMÔCKY:
APELA,
PRANZO,
TERST

CICAVEC Z
PRALESA

LEBO

AUTOR:
PAVOL
SUROVEC

STRACH

FÚKALA,
VANULA

EDUARD
(DOM.)

PROGRAM
MC HOJDANA NA
OKTÓBER 2016
3.10. 9.00
5.10. 9.00
8.10. 10.00
		
11.10.
9.00 – 13.00h
		
18.10.
17.00 – 21.00h
		

začína kurz Škôločka v Hojdane
začína Waldorfská hernička
Koníkový deň, záhradná oslava 		
narodenín Hojdany
Kurz zdravého varenia podľa
5 elementov
Kurz zdravého varenia podľa
5 elementov

Dopoluňajšie krúžky pre rodičov s deťmi: pondelky
Škôločka – adaptačný program, utorky Výtvarná
dielnička, stredy Waldorfská hernička, štvrtky
Svetielka – cvičenie a Masáže dojčiat, piatky Helen
Doron angličtina a Podporná skupina nosenia a
dojčenia.
Popoludňajšie krúžky pre deti:utorky Malý čarodejník
(dramatický), utorky, stredy a štvrtky Výtvarka pre
deti od 6 rokov.
Pre dospelých večer: pondelky Joga a Ver telu, utorky
SM cvičenie, stredy Čikung.
Na všetky krúžky je potrebné vopred sa prihlásiť na
hojdana( zav.) stonline.sk
oveľa viac info na www.hojdana.sk alebo na FB
(Priatelia MC Hojdana)

EXISTUJÚ

CUDZOKRAJNÁ
DREVINA

ĽAHKÉ
VETROVKY

POVÝŠENOSŤ

(ČES.)

HAD Z KNIHY
DŽUNGLÍ

HLBOKÝ
ŽENSKÝ
HLAS

NAJVYŠŠIA
KARTA

NIPPON
YUSEN
KAISHA
(SKR.)

VOLAŤ

STĹPOVÁ
SÁLA

1. ČASŤ
TAJNIČKY
VYBERANÁ
SPOLOČNOSŤ FRANCÚZSKY
HEREC
OZRUTA
(EXPR.)
ROZPRÁVK.
PRINCEZNÁ
DUŠA U ST.
EGYPŤANOV

PAPAGÁJ
GLAZÚRA

OBED

PĽUVAŤ
(ČES.)

(TAL.)
PRÍSTAV V
TALIANSKU

NECH

POPEVOK

(RUM.)

RIEKA NA

UKRAJINE

ZBERALO ZO
STROMOV

DIETLOVA
TV HRDINKA

MÓDNA
ZNAČKA

ST. ZN.
AUTOSVIEČOK

ŽERTVY

ŠPORT. KÓD
BRAZÍLIE

OPYTOVACIE
ZÁMENO

UKAZOVACIE
ZÁMENO

EUROPEAN
BLOOD
ALLIANCE
(SKR.)
KARTÁRSKY
VÝRAZ

PRVÁ
ŽENA

POĽOVNÝ
PES

MZDA

PROPADIÉN
(CHEM.)

NIE DOBRÉ

UŠĽACHTILÉ
KONE

(BÁSN.)

POZRI

ALŽÍRSKA
PÚŠŤ

ZN. ELEKTROSPOTREBIČOV

VNÚTORNÉ
ČASTI RÚK

JEDENÁSŤ
(ANGL.)

CHEM. ZN.
ARGÓNU

STARORÍMSKA
MINCA

2. ČASŤ
TAJNIČKY

3. ČASŤ
TAJNIČKY

KATAN

(ČES.)

OÁZA

OPUCHLINA
(ČES.)

Súťažte o knihu Vlastná krv od Patricie Cornwellovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky do
15.10.2015 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružiinovské echo, Mierová 21, 82705 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu
a telefonický kontakt. Výhercu zverejníme v RE 11/2016.
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www.ruzinovskeecho.sk

Ružinovskí tenisti zvíťazili v Passau
Na sútoku troch veľkých riek Dunaj, Inn a Ils sa nachádza
starobylé mesto Passau. Ružinovskí tenisti – seniori majú s
passauskými niekoľkoročnú družbu.
Vedúci passauského družstva, bývalý
bratislavčan M. Gregor, spolu
s nemeckými kolegami, pripravili pre
nás zaujímavý program. Prehliadka
historického mesta, spojená
s plavbou po Dunaji, vyvrcholila
večernou grilovačkou.
Po kultúrno poznávacej a gurmánskej
časti nás čakala športová časť pobytu
– tenisové štvorhry. V horúčave
boli súboje na dvorcoch napínavé
a výsledky jednotlivých zápasov
tesné. Nakoniec sa predsa prejavila

Seniori spoznávali
Strážnicu a Skalicu
Ružinovskí seniori – cestovatelia symbolicky ukončili letnú
sezónu. Bodku obstaral parádny výlet do susednej Českej
republiky a to konkrétne na Moravu, do malebnej Strážnice
a jej skanzenu, s exkurziou po históriou opradenom Baťovom
kanáli, návštevou malebných pivníc v Petrove, s možnosťou
ochutnávky bielych a červených burčiakov.

väčšia technická zdatnosť a bojovnosť
našich ,,chlapcov´´ a zvíťazili sme 4:0
. O vzornú reprezentáciu Ružinova sa
postarali: Brindza, Belanec, Zálesňák a
Lorinčík. Tešíme sa na súboj u nás
v roku 2017.
Na záver jedna zaujímavosť
z Passau. Rieka Ils je údajne tri krát
väčšia ako Dunaj ale sútok riek
opúšťa len Dunaj. Viete prečo ?
Dr. Ján Štefančík
vedúci družstva

Zdravoveda pre seniorov
Šesť rád ako zvládnuť odchod do dôchodku
Cítite sa osamelí, pretože ste po odchode na dôchodok
stratili kontakt s kolegami? Nezúfajte, získali ste cennú
devízu, voľný čas. A navyše, nenaháňajú vás žiadne
termíny, porady a večne nespokojný šéf.
Odchod do dôchodku býva veľkou a aj náročnou životnou
zmenou. Psychológovia potvrdzujú, že pre mnohých
seniorov býva pocit osamelosti traumatizujúci. Neumárajte sa
negatívnymi myšlienkami, možností, ako byť užitočný a aj
v dobrej psychickej a fyzickej forme, je veľa.
1. Venujte sa vnúčatám
Úloha starého rodiča je pri výchove vnúčat nenahraditeľná.
Nikto iný nemá toľko trpezlivosti, času na prechádzky a hry
s nimi ako vy.
2. Stretávajte sa s priateľmi
Odchod do dôchodku neznamená, že prerušíte všetky
doterajšie kontakty, práve naopak. Dohodnite si s priateľmi
pravidelné stretnutia či už na športových, kultúrnych alebo
iných podujatiach. Niektorí seniori majú také nabité dni, že
všetko ani nestíhajú.

Krásnou bodkou za našim výletom bola i návšteva historickej
a úhľadnej našej slovenskej Skalice. Všetko výborne klapalo,
dostalo sa nám všade erudovaných sprievodcovských služieb
a informácií. Seniori z obidvoch autobusov si to všetko v pohode
užívali a za to patrí naša vďaka i našim "opatrovateľkám" pod
vedením pani Mgr.Henriety Valkovej. Poďakovať sa ale chceme aj
vedeniu mestskej časti na čele so starostom a celému MÚ Ružinov.
Bolo to nádherné, sme namaškrtení, veľmi ste nám ulahodili!
Aj sme si nahlas povedali: To by bolo vidieť aj Český Krumlov,
zámok v Hlubokej...
To ale musíme byť dobrí a keď sa tak raz možno stane, aby sme
mali aj šťastie pri výbere....
Ing.Igor a Anička Schmidtoví
Foto autori

Pozvánka na výlet
ZO JDS Zimná, Bratislava II organizuje pre seniorov
13.10. 2016 (štvrtok) výlet do Vlkolínca - pamiatkovej
rezervácie ľudovej architektúry, zapísanáej do zoznamu
pamiatok UNESCO
Podrobné informácie sú na nástenke v Seniorskom
informačnom centre na Zimnej ul.

3. Cestujte
Ak vám to financie a zdravotný stav dovoľujú, cestujte. Alebo si
aspoň z času na čas urobte výlet na miesta, kam ste vždy chcelí
ísť.
4. Učte sa
Čas, ktorý máte k dispozícii, môžete využiť na učenie, napríklad
jazykov, alebo na počítačové kurzy. Vďaka nim môžete byť
v kontakte so svojimi blízkymi či príbuznými, ktorí sú ďaleko.
5. Hýbte sa
Mnohí vo vyššom veku na šport rezignujú, no každý lekár
vám povie, že je to chyba. Nemusíte lámať rekordy, stačí, ak
minimálne hodinu denne venujete chôdzi. V každom počasí.
Zdatnejší môžu aj behať alebo chodiť do fitnescentra. Hlavne
neseďte zatvorení doma, pravidelný pohyb rozprúdi celé telo
a vy sa budete cítiť oveľa lepšie.
6. Vráťte sa ku koníčkom
Konečne máte čas na svoje koníčky, záhradku či domáce
majstrovanie. Oprášte svoje zručnosti z mladosti a môžete tak
urobiť radosť rodine alebo priateľom.
Jozefína Kaššová

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY

DOM KULTÚRY RUŽINOV

Súťažná 18, tel.: 02/559 60 861

Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23
02.10. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
		
divadelné predstavenie pre deti: Gašparko a drak
		
v podaní Stražanovo bábkové divadlo.
02.10. ne
09. 00 - 14.00 h
AKVA TERA BRATISLAVA
		
Výstava akvarijných rybičiek a teráriových zvierat.
03.10. po 17.00 h
TV ŠLÁGER
		
verejná nahrávka populárnych piesni.
05.10. str 14.00 h
Z ÚCTY K VÁM
		
program z príležitosti Mesiaca úcty k starším
		
/ Jednota dôchodcov – Zimná ul. /
06.10. št 		
DEŇ RUŽINOVSKÝCH SENIOROV - V. ročník
		
Program pre seniorov MČ Ružinov.
09:30 - 12:15 h
prednášky o zdravom životnom štýle seniorov
14:30 - 15:30 h
koncert Argentínske tango.
07.10 pi
19.00 - 04.00 h
RE - UNION MIGUEL MÉNDEZ
		
Hosť večera :US LÚČNICA.
08.10. so
9.00 – 18.00 h
BRATISLAVSKÉ MINERALOGICKÉ DNI
		
Medzinárodná výstava minerálov, drahých kameňov
		a fosilií.
09.10. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
		
Divadelné predstavenie pre deti KUK A CUK
		
v podaní Hudobného divadla z Brna.
10.10. po 8.30 h
OPONA HORE !
		
JÓKAIHO DIVADLO Z KOMÁRNA
11.10.ut
14.30 – 15.30 h
DEŇ RUŽINOVSKÝCH SENIOROV
		
prednáška pre seniorov o IT technologiách.
12.10. str 8.00 h
DIALÓGY.....
		
protidrogové fórum pre žiakov ZŠ.
14.10 pi
17.00 – 21.00
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
		
Tanečné stretnutie staršej a strednej generácie.
15.10 so
12.00 – 17.00 h
DEŇ DIABETIKOV
		
podujatie venované prevencií a liečbe diagnózy DIABETES.
16.10 ne 10:30
NEDEĽNĚ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
		
divadelné predstavenie pre deti Jesenná rozprávka
		
v podaní Divadla A. Pallesitza.
19.10 str 14.30 h
AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
		
Poradňa zdravia: Čo nás robí stabilnými a ako to zlepšiť
		
Prednáša MUDr. Helena Šingliarová, PhD
19.10. str 19.00 h
ZORAN – Turné 2016
		
Maďarská hudobná legenda.
23.10. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
		
Divadelné predstavenie pre deti
		
Zlatá rybka v podaní Divadla zo šuflíka.
26.10. str 08.00 h
DIALÓGY.....
		
protidrogové fórum pre žiakov ZŠ.
27.10. št
17.00 – 21.00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
		
tanečné stretnutie staršej a strednej generácie.
28.10. pi 17.00 h
TV Šláger
		
Verejná nahrávka populárnych piesni.
29.10. so 19.00 h
30 ROKOV KAPELY ĎEREŠ
		
Koncert hudobnej skupiny.
30.10. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
		Divadelné predstavenie
		
pre deti Chlapček a divoška v podaní Divadla Jaja

03.10. pondelok 14.00 LÁSKA NA KARÍ//USA/2014
		
filmové premietanie pre seniorov. Vstup voľný
04.10. utorok 18.00 PERLY UKRAJINY, CHUŤ MOLDAVSKA
		
Cestovateľská prednáška spojená s premietaním dokumentu.
		Vstup voľný.
09.10. nedeľa 19.00 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.
11.10 – 13.10
utorok- štvrtok
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMOV PRE DETI
		
XIII. Bienále animácie Bratislava - BAB 2016.
Premietania súťažných filmov
11.10.
9.00
I. súťažné pásmo animovaných filmov
11.00
II. súťažné pásmo animovaných filmov
12.10.
9.00
III. súťažné pásmo animovaných filmov
11.00
IV. súťažné pásmo animovaných filmov
19.00
nesúťažné pásmo animovaných filmov pod názvom Inšpirácie
13.10.
9.00
V. súťažné pásmo animovaných filmov
11.00
VI. súťažné pásmo animovaných filmov

SD Nivy, Súťažná 18
01.10. SO 17:30 JULIETA Pedro Almodóvar, Špan., 2016
01.10. SO 19:30 SEDEM STATOČNÝCH Antoine Fuqua, USA, 2016
05.10. ST 19:30 NAJKRAJŠÍ DEŇ Florian David Fitz, Nem., 2016
06.10. ŠT 19:30 ODKAZ VO FĽAŠI Hans Petter Moland, Dán./Švéd./Nór., 2016
07.10. PI 18:00 MALÝ PRINC Mark Osborne, Fr., 2015
07.10. PI 20:00 POLNOC V PARÍŽI Woody Allen, Špan./USA/Fr., 2011
08.10. SO 17:30 DOMOV PRE NEOBYČAJNÉ DETI SLEČNY PEREGRINOVEJ Tim Burton, USA/Brit., 2016
08.10. SO 19:45 POZNÁŠ MUŽA SVOJICH SNOV Woody Allen, USA/Špan., 2010
09.10. NE 14:30 O MYŠKE A MEDVEĎOVI Stéphane Aubier a Vincent Patar, Fr., 2012
13.10. ŠT 19:00 5 OCTOBER Martin Kollár, SR/ČR, 2016
13.10. ŠT 20:15 PIRKO Lucia a Petr Klein Svoboda, SR/ČR, 2016
14.10. PI 18:00 KUBO A KÚZELNÝ MEČ 3D Travis Knight, USA, 2016
14.10. PI 20:00 JASMÍNINE SLZY Woody Allen, USA, 2013
15.10. SO 17:30 SÓLOKAPOR Woody Allen, Brit./USA, 2006
15.10. SO 19:30 OPERÁCIA ANTHROPOID Sean Ellis, Brit./ČR/Fr., 2016
19.10. ST 19:30 TOTO JE NÁŠ SVET Matt Ross, USA, 2016
20.10. ŠT 19:00 SLOBODA POD NÁKLADOM Pavol Barabáš, SR, 2016
20.10. ŠT 20:15 INŠTALATÉR Tomáš Vorel, ČR, 2016
21.10. PI 18:00 CESTA DO FANTÁZIE Hajao Mijazaki, Jap., 2001
21.10. PI 20:15 CAFÉ SOCIETY Woody Allen, USA, 2016
22.10. SO 17:30 KÚZLO MESAČNÉHO SVITU Woody Allen, USA, 2014
22.10. SO 19:30 FRANKENSTEIN | National Theatre Danny Boyle, Brit., 2011
26.10. ST 19:30 OPERÁCIA ANTHROPOID Sean Ellis, Brit./ČR/Fr., 2016
27.10. ŠT 19:30 DIVOKÉ HISTORKY Damian Szifron, Argent./Špan., 2014
28.10. PI 18:00 KUBO A KÚZELNÝ MEČ Travis Knight, USA, 2016
28.10. PI 20:00 IRACIONÁLNY MUŽ Woody Allen, USA, 2015
29.10. SO 17:00 FINÁLE Palo Korec, Dušan Miko, SR, 2016
29.10. SO 18:15 ČO SME KOMU UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2014
29.10. SO 20:00 DO RÍMA S LÁSKOU Woody Allen, USA/Tal./Špan., 2012
Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

Radošinské naivné divadlo

Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, tel.č.: 02-5556 3508, 0917- 913 355, E-mail: pokladna@rnd.sk
Zmiešaná štvorhra					 19.10. st 19.00 hod
Správa zo zápasu dňa réžia: Juraj Nvota vstupné 15 €/12 €
		
		
06.10. št 19.00 hod Zmiešaná štvorhra					 		
		
Správa zo zápasu dňa réžia: Juraj Nvota vstupné 15 €/12 €
25.10. ut 19.00 hod
10.10. po 19.00 hod Lás-ka-nie 2
		
		
Smutno – smiešna komédia réžia: Juraj Nvota vstupné 15 €/12 €
		
		
11.10. ut 19.00 hod Lás-ka-nie 2
		Smutno – smiešna komédia réžia: Juraj Nvota vstupné 15 €/12 €
28.10. pia 9.00 hod
05.10. st 19.00 hod
		

18.10. ut 19.00 hod
		

Lás-ka-nie 2
Smutno – smiešna komédia réžia: Juraj Nvota vstupné 15 €/12 €

		
		

Jááánošííík po tristo rokoch				
Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu
réžia: Juraj Nvota, Stanislav Štepka vstupné 18 €/15 €

Jááánošííík po tristo rokoch				
Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu
réžia: Juraj Nvota, Stanislav Štepka vstupné 18 €/15 €
Polooblačno
Prvá správa o mojom dvadsiatom storočí (1900-1950)
réžia: Juraj Nvota vstupné 15 €/12 €

