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R U Ž I N OV Č A N I A B O L I
I N L I N E V PA R K U
A N D R E JA H L I N K U

PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB S ÚRADNÍCKOU VLÁDOU VŽDY MÁM DÔVOD NA DOBRÚ NÁLADU
ODKLAD VÝRUBU STROMOV PRI CESTE NA KULÍŠKOVEJ ANKETA: ČO PRINIESLO NEDÔVERU STAROSTOVI
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A blíži sa horúca jeseň...

Užili sme si poriadne horúce leto
a pomaly sa prehupujeme do jesene.
Naivne si však myslíme, že horúčavám
bude koniec. V novembri sa konajú komunálne voľby a to je neklamný príznak
blížiacej sa takzvanej „horúcej jesene“.
Budú to preteky nielen v tom, kto čo
urobil ale aj neurobil. Najmä sa bude
rozprávať s úst kandidátov nie o sebe ale „o tých druhých“. To sa robí
najľahšie, čakať a poľovať na niekoho, robiť rôzne gestá, podobne ako
dávať návrhy na vyslovenie nedôvery starostovi. Teraz sa to len začne.
Prichádza kampaň. Buďte Ružinovčania ostražití a zachovajte si najmä nadhľad a chladnú hlavu. Bude to trvať dva mesiace.
Jeseň v Ružinove bude spojená ale aj s príjemnejšími chvíľami. Čaká
nás množstvo tradičných jarmokov, vinobraní, či hodovania v celom
kraji. Popri Modre, Pezinku, nezaostávajú ani mestské časti hlavného
mesta. Teším sa, že sa nám už roky darí udržať tradíciu Ružinovských
hodových slávností. Tie budú tento rok od 29. do 30. septembra
v Parku Andreja Hlinku. Na Ružinovčanov čaká bohatý kultúrny

a spoločenský program. Medzi tohtoročných hudobných hostí, ktorí
vystúpia na hodoch patrí určite Jana Kirschner, Cigánsky diabli, Dara
Rolins, či Boban Markovič Orkestar.
Hody sa vo všeobecnosti spájajú s oslavou, hodovaním, dobrým jedlom a zábavou. Majú však oveľa hlbší zmysel a veľmi starý pôvod. Nie
nadarmo sa hody nazývajú aj ako „odpust“. Je to uvedomenie si Božej
blahosklonnosti k človeku. Vtedy máme byť štedrejší a udeľovať skôr
duchovné, či nehmotné dary. Nie je to ľahké, človek ale musí vedieť
odpúšťať. Spoločnosť je tak lepšia, nepodlieha nenávisti a zlobe. Myslím, že práve taký je náš Ružinov. Miesto s dobrou
a pokojnou atmosférou. A keďže je september prajem rodičom našich
školopovinných detí veľa síl a trpezlivosti, školákom úspešný štart
v novom školskom roku a všetkým motoristom a cestujúcim pevné
nervy. Bratislava sa totiž po viac ako štvrťstoročí dočkala výstavby
nultého obchvatu, známeho ako D4 a výstavby rýchlostnej cesty R7.
Tieto stavby budú mať dopad na celé mesto, Ružinov nevynímajúc.
Nebudú to príjemné chvíle a výstavba komunikácii potrvá nejaký čas.
Veľa síl a trpezlivosti.
Dušan Pekár,
Starosta Mestskej časti Bratislava-Ružinov

Odklad výrubu stromov pri ceste na Kulíškovej
Stromoradie na Kulíškovej ulici sa zatial rúbať nebude. O odklade rozhodli na návrh Kataríny Šimončičovej poslanci na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva. Zastupiteľstvo žiada o dendrologický posudok
zdravotného stavu stromov. Okrem toho poslankyňa Šimončičová
spochybnila zákonnosť vydaného rozhodnutia. Podľa nej mal rozhodnutie vydať cestný správny orgán, keďže ide o prícestnú zeleň.
Zároveň to znamená odklad rekonštrukcie Kulíškovej ulice v úseku
od Svätoplukovej po Kvačalovú.
V tejto chvíli sú rekonštrukcia komunikácie aj výrub drevín pozastavené. Na podnet miestneho zastupiteľstva bude vypracovaný
dendrologický posudok (aj keď so zákona nie je povinný a žiadaný).
K problému dostanú príležitosť na vyjadrenie aj obyvatelia tejto lokality. Až následne mestská časť rozhodne o ďalšom postupe.
(ms)

Podnik verejnoprospešných služieb s úradníckou vládou
Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb má od
14. augusta nové vedenie. Poslanci na rokovaní mimoriadneho zastupiteľstva poverili výkonom funkcií členov predstavenstva zamestnancov miestneho úradu. Novou predsedníčkou
predstavenstva sa stala In. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru, členmi predstavenstva Ing. Alexandra Pagáčová, vedúca odboru životného prostredia a JUDr. Richard
Dantsits z referátu právnych služieb.
Poslanci tak ukončili niekoľko týždňov trvajúci konflikt medzi
starostom Dušanom Pekárom a členmi predstavenstva RP VPS.
V ktorom sa najprv starosta koncom júna neúspešne pokúsil
o odvolanie vedenia spoločnosti. Poslanci však napokon z procedurálnych dôvodov o jeho návrhu nehlasovali. Po ďalšej prestrelke
členovia predstavenstva k 10. augustu na svoje funkcie rezignovali.
Spor sa rozhorel po nezvládnutom jarnom kosení verejných
priestranstiev. Starosta vedeniu podniku vytýkal nielen jeho fungovanie, hospodárenie či chýbajúcu kontrolu výkonov, ale v neposlednom rade aj tohtoročnú nepodarenú kosbu na území mestskej
časti, smeti a neporiadok. Členovia predstavenstva mu oponovali
prostredníctvom otvoreného listu, v ktorom zodpovednosť za nezvládnuté kosenie prisúdili miestnemu úradu, ktorý podľa nich neskoro vystavil objednávky. Klimatické podmienky navyše spôsobili
bujnejší rast trávy a to vyvolalo zvýšené náklady na kosenie. Starosta však zvýšené faktúry odmietol preplatiť.

RP VPS je vo finančných problémoch už niekoľko volebných období a od minulého roku súd rozhodol o jeho vstupe do reštrukturalizácie.
,,Nepokosený Ružinov sa vážne dotkol volebných preferencii starostu a ten zrazu v júni, bez porady s inými poslaneckými klubmi
začal tlačiť na odvolanie predstavenstva,“ myslí si poslanec Igor
Adamec, ktorý predložil v júni návrh na vyslovenie nedôvery starostovi. Kriticky sa vyjadril aj bývalý starosta Slavomír Drozd: ,,Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb je tiež v reštrukturalizácii a pred kolapsom vďaka jeho (Pekárovým) nominantom z rokov 2010 až 2014, tuneluje sa Cultus, na čo pravidelne upozorňuje
hlavný kontrolór.“
Finančné ozdravenie rieši súčasné zastupiteľstvo prakticky od zloženia sľubu, keď na prvých zasadnutiach sanovalo situáciu v podniku veľkými pôžičkami a odpustením dlhov voči mestskej časti. Tým
sa mal naštartovať ozdravný proces. Podľa miestneho kontrolóra
Güntera Furina podnik v správe o výsledkoch hospodárenia za rok
2017 síce uvádza, že dosiahol najlepší výsledok, avšak údaje nie sú
správne. Podnik je podľa neho v zelených číslach len na základe
opatrení a uznesení poslancov a pomaly ide do väčších problémov,
ponára sa do marazmu a nebude schopný vrátiť požičané peniaze.
Výmena predstavenstva je podľa neholen prechodné riešenie.
(ms)
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Anketa: Čo prinieslo nedôveru starostovi?
Na júnovom zasadnutí zastupiteľstva schválili poslanci uznesenie, ktorým vyslovili nedôveru starostovi
Dušanovi Pekárovi. Na dôvody sme sa opýtali viacerých z nich. Tých, ktorí hlasovali ZA aj ich kolegov,
ktorí boli PROTI.
SLAVOMÍR DROZD: Vyslovenie
nedôvery starostovi Pekárovi väčšinou ružinovského zastupiteľstva
je výsledkom jeho dlhotrvajúcej
nekompetentnej práce a nečinnosti v tejto pozícii. Je to zároveň
pre neho aj veľká hanba, ktorú si
aj zaslúži, lebo doteraz sú rozkradnuté peniaze z RŠK jeho nominantkou v nenávratne, Ružinovský podnik verejnoprospešných
služieb je tiež v reštrukturalizácii
a pred kolapsom vďaka jeho nominantom z rokov 2010 až 2014, tuneluje sa Cultus, na čo pravidelne upozorňuje hlavný kontrolór a návrh zastupiteľstva
na odvolanie vedenia neakceptuje. Za osem rokov nevie zaregulovať územným plánom zóny ani jednu lokalitu Ružinova
a výstavba a zahusťovanie napreduje. Amfiteáter, detské ihriská a celkovo okolie Štrkoveckého jazera upadá a jeho ochrana ako rekreační-športovej zóny je v nedohľadne. Zo sľubov,
ktoré dával pred voľbami, ostalo len pokrytectvo. Ostáva len
otázka, kde je osobná zodpovednosť za tieto zlyhania, ktoré
nie sú len v morálno-etickej rovine verejného činiteľa.

MARTIN VOJTAŠOVIČ: Drvivá
väčšina poslancov z celého politického spektra, zo všetkých
poslaneckých klubov sa zomkla
a vystavila vysvedčenie starostovi Ružinova Dušanovi Pekárovi za
jeho prácu pre našu mestskú časť.
Vzhľadom na demonštratívne
ignorovanie vôle zastupiteľstva,
neochotu spolupracovať a vôbec
informovať poslancov mestskej
časti, vzhľadom na dlhodobé neriešenie mnohých problémov, vrátane zakrývania prešľapov v spoločnosti Cultus Ružinov, a. s.,
a to aj napriek jasnému upozorneniu kontrolóra, poslancov,
dozornej rady, obyvateľov ako aj vzhľadom na skúsenosti poslancov z podobného (ne)konania starostu v kauze Ružinovského športového klubu, keď obyvateľom Ružinova vznikla
škoda šplhajúca sa k 1,5 miliónu eur, miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava - Ružinov sa rozhodlo vyjadriť nedôveru súčasnému starostovi Dušanovi Pekárovi. Ružinov jednoznačne potrebuje zmenu prístupu, preto som tento návrh
podporil v plnom rozsahu.

MARTIN FERÁK: Vnímam to
ako politické gesto, ktorým významná väčšina poslancov ukázala starostovi, že si spoluprácu
predstavuje inak. Starosta často
a dlhodobo neakceptuje návrhy
poslancov, nepodpisuje uznesenia de facto svojvoľne. Takýmto
spôsobom sú poslanci kladení na
vedľajšiu koľaj, hoci majú úprimnú snahu o nápravu negatívnych
javov v Ružinove. Pohár trpezlivosti z mojej strany pretiekol,
keď po niekoľký krát odmietol akceptovať výzvu poslaneckého zboru na personálne zmeny v CULTUS-e, ktorý sprevádzajú mnohé podozrenia a prešľapy pod súčasným vedením. Komunikácia so súčasnou riaditeľkou je dlhodobo
problematická a bez skutočného dialógu. Otázka je, prečo
starosta „kryje chrbát“ nespoľahlivým ľuďom a ide proti
vôli minimálne 17 poslancov…

PETER TURLÍK: Väčšina poslancov sa usiluje pred voľbami zintenzívniť svoju predvolebnú
kampaň. Som veľmi smutný, že
namiesto reálnej, konštruktívnej
práce sa v poslaneckom zbore intriguje a politizuje. Občan bude
posudzovať podľa výsledkov
a nie podľa kvetnatých rečí v médiách.

MARTIN PENER: Ak v Ružinove
cítim nejakú politickú nedôveru,
tak určite nedôveru mnohých poslancov voči sebe navzájom. Dokonca v rámci tímov, ktoré spolu
kandidovali. Starostovi Pekárovi
dôverujem, nie preto že som jeho
zástupca, ale preto že po roku
2010 vyzdvihol politickú kultúru a transparentnosť v Ružinove
smerom nahor. A to mnohým kazí
biznis. Toto vyslovenie nedôvery
vnímam len ako súčasť kampane ostatných kandidátov na starostu, ktorí cítia, že víťazstvá
v bojoch na Facebooku a v zaplatených článkoch, im vo voľbách aj tak nepomôžu.

Mestská časť Bratislava-Ružinov Vás pozýva na
SLÁVNOSŤ RUŽINOVSKÝCH JUBILANTOV

Pozvánka
Stredu, 19. septembra 2018 o 10.00
hodine sa bude v Dome kultúry Ružinov konať

SLÁVNOSŤ JUBILANTOV
ktorí sa v mesiacoch júl, august, september 2018
dožívajú životného jubilea 80, 90 a viac rokov.
Jubilanti, občania s trvalým pobytom v Ružinove,
prihláste svoju účasť osobne alebo v zastúpení
priamo na miestneho úradu v čase úradných hodín
najneskôr do piatka 14. septembra 2018.
V prípade doprovodu prosíme nahlásiť počet osôb.
Bližšie informácie na
tel. číslo: 48284267, 48284452 alebo email:
darina.molnarova@ruzinov.sk.
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Otvorenie Saleziánskeho diela na Trnávke 2018
Saleziánske dielo na Trnávke sa skladá zo štyroch zložiek Rodinného centra Mamy Margity, farnosti, futbalového klubu
SDM Domino a priestoru pre mladých - oratória.

miestu jedinečného rodinného ducha a priateľskú atmosféru. Ktokoľvek,
kto prekročí brány Saleziánskeho diela na Trnávke, je srdečne vítaný
a určite nájde niečo, čo ho zaujme a osloví.
Na začiatku školského roka sa už tradične uskutoční Otvorenie
Saleziánskeho diela na Trnávke. Toto podujatie je symbolickým otvorením brán diela na začiatku nového školského roka. Je to predovšetkým priestor, kde sa stretávajú ľudia všetkých vekových kategórií – od
najmenších futbalistov, cez dospievajúcu mládež, mamičky s deťmi až
po seniorov. Spoločne vytvárajú jednu veľkú rodinu.
V sobotu, 22. septembra sú všetci srdečne pozvaní do priestorov
oratória, aby prišli objaviť, čo všetko toto dielo ponúka. Počas jedného
poobedia sa predstavia všetky zložky Saleziánskeho diela na Trnávke.
Celým popoludním bude sprevádzať známa slovenská moderátorka
Karin Majtánová. Nebude chýbať dobré jedlo, súťaž vo varení gulášov
medzi jednotlivými futbalovými tímami a samozrejme ochutnávka,
zaujímavý program pre deti aj dospelých, tombola a mnoho ďalších
prekvapení.
Príďte aj vy a staňte sa súčasťou tejto atmosféry! Všetci ste srdečne pozvaní 22. septembra o 15:00.
Viac informácií o Saleziánskom diele na Trnávke nájdete na webovej
stránke trnavka.sk alebo na sociálnej sieti Facebook.

Jednotlivé
časti poslancov
sú veľmi úzkosprepojené
a saleziáni dodávajú tomuto
Stretnutia
obyvateľmi

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 Ostredková 14

Poslanecké stredy na miestnom úrade,
Mierová 21, prízemie B2

5. 9. 2018 16:30 - 17:30		
Mgr. Igor Adamec,
				Pošeň
12. 9. 2018 16:30 - 17:30
PaedDr. Mária 		
				Barancová, Prievoz
19. 9. 2018 16:30 - 17:30
Bc. Radovan Bajer,
				Štrkovec
26. 9. 2018 16:30 - 17:30
Mgr. Martin Lazík,
				Ostredky
BRATISLAVA
REGION CUP
2018

AKTIVITY PRE SENIOROV
Srdečne Vás pozývame do centra AKTiViTKA, o.z., kde
pravidelne prebiehajú kurzy pre seniorov, ktorí chcú spraviť
niečo pre seba, majú radi spoločnosť a chcú rozvíjať svoju
kreativitu a fantáziu aj v zrelom veku.
Od septembra 2018 máme pre Vás pripravené:
Tvorivé dielne
Tréningy aktivácie pamäti
		
Cvičenia pre seniorov
			
Nordic Walking
				
Poradenstvo

Aktivitka o.z., Herlianska 45, Bratislava Ružinov,
pri obchodnom centre Helios, vedľa predajne Astevia
Kontakt t.č.: 0903 452 451, viac info: www.aktivitka.sk

www.nabicyklidetom.sk

inzercia

inzercia

27.9.2018 od 10:00 do 17:00
bude DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
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RUŽINOV
POTREBUJE
ENERGIU
IGOR ADAMEC
KANDIDÁT NA

STAROSTU
RUŽINOVA

Objednávateľ: Igor Adamec, 821 08 Bratislava, Dodávateľ: DOLIS spol. s r.o. Dostojevského rad 2543/1, 81109 Bratislava IČO: 356 985 86 DIČ: 2020310919
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Goran Karan
a jeho hostia v Ružinove
Famózny tenor z Jadranu,
Goran Karan, sa po
roku opäť predstaví na
Slovensku. Jedna
z najväčších hudobných
hviezd Chorvátska so
svojím zamatovým hlasom
a akustickou kapelou
Vagabundo zaspieva naživo
už tretí krát v Ružinove.
Hosťami tohto výnimočného
večera, po prvý krát, budú
operný spevák Miroslav
Dvorský, ktorý patrí
k medzinárodnej speváckej
elite a spieval na všetkých
popredných európskych
a svetových scénach ako napr. v Mníchove, Stuttgarte, Lipsku, Ríme,
Tokiu, Toronte, Prahe či vo Viedni. Duety plné lásky si Goran Karan
zaspieva s Ivanou Regešovou, skvelou slovenskou speváčkou, známou
aj zo šou Let's Dance.
Koncert sa bude konať v piatok, 28. septembra 2018 o 19.00
h v Dome kultúry Ružinov. Vstupenky je možné zakúpiť v sieti
Ticketportal. Koncert pripravili Cultus Ružinov a Mestská časť
Bratislava-Ružinov.

Deň seniorov
2018
MČ Ba-Ružinov Vás pozýva
na Deň seniorov
od 22.10 – 24.10. 2018
Kde : v DK Ružinov
Vstup voľný
Program :
22.10. od 10:00 – 12:00
prednášky o historickej
Bratislave spojená s
tombolou
23.10 od 10:00 – 11:30
a 14:30 – 16:00 tvorivé
dielne pre seniorov
24.10 od 14:30 swingový
koncert pre seniorov
Ponúkam prácu pre upratovačky na
TPP pre pracovisko Ružinov
s možnosťou privyrobenia si.
Pracovná doba od 10.00 hod. do
18.00 hod. Tel. kontakt : Jozef Sabo
riadková inzercia
+421914321998
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VŽDY MÁM DÔVOD NA DOBRÚ NÁLADU

Nech by sa dialo čokoľvek, všetko vie obrátiť na humor. Vzácna povaha. Pozoruje
politikov i obyčajných ľudí a potom ich zveční v karikatúrach, kreslených vtipoch
či grafikách. Samozrejme svojským, originálnym spôsobom. Venuje sa však aj
olejomaľbám a vydavateľskej činnosti. Optimista, realista a pozitívny človek, maliar
a humorista MILAN STANO (1949).
Pol storočia žijete v Bratislave,
no stále sa hlásite k svojej rodnej Kálnici. Čo
vás na tej dedine
tak fascinuje?
Každý
odniekiaľ
pochádza,
každý má niekde korene. Tie
moje sú v Kálnici
v
Inoveckých
horách.
Prežil
som tam šťastné
detstvo, ktoré je doteraz mojím veľkým inšpiračným zdrojom.
Spomínam ju aj vo svojej najnovšej knihe Maľba, ktorá je vlastne
mojou monografiou. Už od malička nás rodičia spolu so sestrou
viedli k práci, a tak som na vlastnej kožu zakúsil vari všetky činnosti,
ktoré sa v kolobehu ročných období striedali. Najprv som pásol
husi, neskôr kravy, pomáhal som na poli keď sa sialo, pri žatve, vykopávaní zemiakov, v zime pri zabíjačke, zbieral som slivky, miešal
som veľkou varechou v kotle kde sa varil lekvár, prikladal do pahreby. Tieto roboty dnešné deti už tuším ani nepoznajú. No a všetko to,
čo som na vlastné oči videl a skúsil, som neskoršie kreslil a maľoval.
Ako 15-ročný chlapec ste prišli študovať do Bratislavy.
Spomínate si na prvé dotyky s veľkomestom?
Na silné momenty v živote sa len tak ľahko nezabúda. Keď som
v roku 1964 prišiel do Bratislavy, býval som v internáte na terajšej
Špitálskej ulici oproti dnešnému Tescu. Hovorili sme mu „U mŕtvoliek“, lebo vo dvore bolo pohrebníctvo. A náš internát bol kedysi
kláštor. V pivniciach sme si rúbali drevo, aby sme mali čím kúriť.
Takže v podstate sa môj život ani veľmi nezmenil. Po čase v intráku
urobili ústredné kúrenie, tak sme nepotrebné pivnice prerobili na
klub, v ktorom sme mávali rôzne kultúrne podujatia. Recitovával
tam i náš spolužiak, neskôr slávny režisér Jožko Bednárik, a my,
výtvarníci, sme poriadali výstavy. Naproti internátu bola krčma
Albánka, kam sme chodievali na pivo. Kreslil som v nej portrétry
štamgastov. Tam som vlastne dostal aj svoj prvý honorár od jedného z nich - dve pivá. V škole, aj v internáte, bola veľmi tvorivá
atmosféra. Každý chcel niečo dosiahnuť, niečo vytvoriť, chceli sme
čo najviac vedieť, hádali sme sa o umení. Debatovali spolu grafici,
sochári, fotografi i konzervatoristi. Býval tam s nami aj Jaro Filip,
Igor Rumanský, Vlado Franc, neskôr Peter Dvorský.
Vyštudovali ste odbor grafika na Strednej škole umeleckého
priemyslu. Potom ste študovali maľbu u profesora Ernesta
Zmetáka. Čo vás priviedlo na myšlienku kresliť karikatúry?
Keďže som mal večné problémy ako si zarobiť peniaze, lebo moji
rodičia boli opatrní v udeľovaní vreckového, predával som stravné
lístky, vykladal tovar v prístave, robil v Pozemných stavbách. Z tej
práce som bol veľmi vyčerpaný, až som dostal spásonosný nápad.
Veď kresliť viem, humorné myslenie mám tiež, začal som teda ako
16-ročný kresliť karikatúry. Kreslil som všade, kde sa len dalo - na
internáte, v škole, v knižnici. Mal som so sebou množstvo malých
papierikov a malú ceruzku. To preto, aby mi neprederavila vrecká.
A robil som si poznámky, kreslil nápady, z ktorých som si potom
vyberal námety a rozkresľoval ich.
Chceli ich v redakciách novín a časopisov?
Zoznámil som sa s množstvom novinárov, s ktorými sa doteraz priatelím. V Knižnej revue bol vtedy redaktorom básnik Gusto Hupka,
ktorý uverejňoval moje veci. Neskôr som sa mu revanšoval, keď som
mu vo svojom časopise Kocúrkovo uverejňoval jeho veselé memo-

áre. V denníku Ľud bol redaktorom Šaňko Karšay, tomu som potom
vytvoril v Kocúrkove vlastné rubriky. V študentskom časopise Echo
mi uverejňoval kresby bývalý veľvyslanec v USA Martin Bútora,
v Hlase ľudu mi dával karikatúry Ďuso Lörinc, v Kultúrnom živote
Kornel Földvári a Janko Čomaj v Smene.
Aj keď sa v dnešných časoch výtvarné umenie u nás ťažko predáva, duša vám piští práve po olejomaľbách. Čomu sa radšej
venujete - figurálnej maľbe alebo prírodným motívom?
Mám rád aj figurálnu maľbu, no milujem prírodu a maľovanie v krajine. Je to niečo mimoriadne, keď na seba nechávam vplývať slnko,
nálady počasia, farebnosť kopcov, stromov alebo vody.
Ktorý z vašich pedagógov mal na vás mimoriadny vplyv?
Najviac ma ovplyvnil môj učiteľ a priateľ zaslúžilý umelec Ernest
Zmeták. Bol mojím druhým otcom. Dokonca sa aj narodil v tom
istom roku 1919 ako môj otec. Zmeták ma naučil nielen remeslu,
kompozícii, farebnosti, ale i kritickosti k sebe, svojej tvorbe i tomu,
že celý život musí umelec študovať, vzdelávať sa, aby sa mohol ďalej
rozvíjať. Vravel mi, že mladý umelec by mal čo najviac cestovať,
spoznávať iné krajiny a kultúry. V tom mal veľkú pravdu, lebo tým
sa stáva človek tolerantný aj k iným. A tam, vo svete, viac pochopí
i to naše slovenské a bude si to viac vážiť. Veď naozaj, koľkokrát
ani nevieme, že na Slovensku, na tom malom kúsku Európy, máme
jedinečnú ľudovú architektúru, ľudové umenie, ktoré nám pomaly
mizne preč do nenávratna.
Rodinný dom v Prievoze, v ktorom bývate vyše štyridsať
rokov s rodinou sa stal zároveň vaším ateliérom, ba v posledných rokoch aj redakciou. Vmestia sa do neho všetky tie
nápady, ktoré sa vám roja v hlave?
Každý tvorivý človek potrebuje pre svoju prácu hlavne pokoj
a primerané prostredie. Ako karikaturistovi mi stačí kútik pri stole,
kde ceruzkou či perom zaznamenávam na papier svoje námety.
V hlave mám priehradky a páky. Keď zatiahnem pomyselnú páku
a v mozgu sa mi roztočia kolieska, tak sa sypú námety. No priznám
sa, nie vždy sa mi podarí nájsť tú páku, a tak niekedy iba triedim
papieriky s poznámkami a vtipmi. Tie potom postupne rozhýbu
môj zmysel pre humor, no aj vážne veci. Na múzy neverím, i keď
viem, že občas tvorivých ľudí navštevujú. Verím skôr na malých
šašov a klaunov, ktorí mi chodia po pracovnom stole a ponúkajú
mi, aby som nakreslil taký a taký vtip alebo ma upozorňujú, čo je
„srandovné“. Treba mať svojich pomocníkov, ale väčšinou si musím
všetko urobiť sám a sám aj niesť svoju kožu na trh. Tie tvorivé chvíle
sú najkratšie a prinášajú mi dobrý pocit z toho, že niečo vzniklo
a niekoho tým rozosmejem a poteším.
Možno vaši susedia Prievozšťania ani netušia,
že ste aj spisovateľ....
Doteraz som napísal niekoľko kníh, ktoré som i ilustroval:
Kálnické príbehy 1, 2, Veselá kronika, Dva životy Rudolfa
Schustera, Humor zo života starých a nových Slovákov, Anekdoty
o papalášoch, Kocúrkovo a jeho príbeh, Slovensko v anekdotách,
Blondínky v anekdotách, SR v anekdotách, Policajti v anekdotách, Socializmus v anekdotách, Putovanie za obrazmi, Chvála
krajiny, Maľba. Podieľal som sa na viacerých knihách ako spoluautor. Za svoju tvorbu som získal niekoľko ocenení, naposledy
Cenu E. E. Kischa za knihu Putovanie za obrazmi. Vypúšťam zo
života „pseudoproblémy“, neriešim hlúposti a každé ráno sa
teším na nový deň, čo v ňom vytvorím a urobím. A to je pre mňa
dôvod na dobrú náladu. Rád sa smejem, pretože nevidím dôvod,
prečo by som sa nemal.
Anna Sláviková
Foto: archív M. Stana
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Väčšina z Vás
si hazard
v Ružinove
neželá.

Objednávateľ: Ján Buocik, Bratislava
Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o., Mierová 21, Bratislava,
IČO: 35 728 213

Trikrát som hlasoval proti herniam
v Ružinove, aby bol vypočutý hlas viac ako
20 000 Ružinovčanov, ktorí si želali, aby herne
z Ružinova zmizli. Smutné je, že chýbal jeden
jediný hlas. Napríklad kandidáta na starostu
Chrena, ktorý spolu so smeráckymi poslancami
hazard obhajoval. Starosta Pekár sa pre istotu
nechal z petičného výboru vymazať...

Ján Buocik
inzercia

Vždy na strane
Ružinova
Ružinov l Starosta l Kandidát l Ružinov l Starosta l Kandidát

Príďte

vybrať deťom krúžky

Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov
vás pozývajú aj tento rok na 4. ročník Krúžkovania
Ružinova, ktoré sa uskutoční v sobotu 29.9.2018 od
15:00 do 18:00 h v Parku Andreja Hlinku.
Na podujatí
sa na
jednom
mieste budú
prezentovať
organizácie,
združenia,
školy,
tanečné
súbory,
športové
kluby,
seniorské
centrá a iné subjekty z Ružinova, ktoré po celý rok
ponúkajú voľnočasové aktivity.
Prihlásiť svoju organizáciu, združenie, súbor alebo
klub na Krúžkovanie Ružinova môžete do 14. 9. 2018
na adrese helena.kruzliakova@cultusruzinov.sk.
Vstup na podujatie bude zadarmo.

Skúška na
alkohol dopadla dobre
V piatkový večer 10.augusta 2018
vykonala polícia v Ružinove akciu, ktorej
cieľom bola kontrola podávania alkoholu
mladistvým.
,,Mal som možnosť ako zástupca
mestskej časti byť prítomný pri práci
jednej z viacerých hliadok a som rád,
že výsledok v celom Ružinove bol veľmi
pozitívny,“ povedal zástupca starostu
Ružinova Martin Pener.
Účelom tejto akcie nebolo v duchu
„sovietskych metód“ pochytať čo
najviac mladistvých, ktorí si niečo vypili.
Mladý človek, ktorý na takúto hliadku
naďabí, nemá ani tušenia, že mu možno
pomohla zaradiť v jeho živote výhybku a
dostať ho preč z trate, ktorá by viedla do
dosť zlej cieľovej stanice.
„Chcem preto poďakovať všetkým
príslušníkom Policajného zboru SR,
ktorí boli ten večer v teréne, ale tiež
mladistvým Ružinovčanom za ich
uvedomelosť, ako aj ich rodičom za
to, že zvládajú ťarchu výchovy,“ dodal
vicestarosta Martin Pener.

PEKÁR OPÄŤ KANDIDUJE
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IDEM ĎALEJ,
LEBO MA POZNÁTE

VA
NA STAROSTU RUŽINOVA

www.ruzinovskeecho.sk
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IDEM ĎALEJ…
Od roku 2011, kedy som sa stal starostom
Ružinova, som nepovolil žiadnu spornú
stavbu. Niekoľko stavieb, ako napríklad
výstavbu na Solivarskej, sme posúdili ako
zákonne neprípustnú, vďaka čomu projekt, ktorý už investor začal budovať, bol
zastavený a základy zasypané. Väčšina
sporných stavieb, ktoré sa v Ružinove ešte
stále dokončujú má stavebné povolenie
ešte z obdobia, kedy bol starostom pán
Kubovič alebo pán Drozd. Spôsob komunikácie, ktorú som nastavil voči developerom má za následok, že sa Ružinovský
stavebný úrad snažia developeri obísť ako
napríklad nedávno v prípade výstavby
Eurovea 2.

Opätovne kandidujem
lebo budem:

V roku 2014 som opätovne obhájil post
starostu Ružinova a ako viete, hlavnou témou bolo skrášľovanie Ružinova
a vyriešenie problému s nedostavanou
Yosaria Plaza. Mal som riešenie. Toto riešenie bolo skonzultované s majiteľom
a predsa to nevyšlo. Verte mi, že som sa
veľmi snažil nielen ako starosta, ale najmä
ako človek, ktorý pokladá Ružinov nielen
za svoj domov, ale za najkrajšie a najlepšie
miesto na bývanie v Bratislave. S majiteľom sme komunikovali slušne, ale dali sme
mu aj najvyššie možné pokuty. S plnou
vážnosťou poznania tohto problému musím konštatovať, že riešenie v tejto situácii
neexistuje, pokiaľ parlament nezmení zákon. Keď si niekto myslí, že áno, je naivný
rovnako ako ja pred 4 rokmi. Budem každým možným spôsobom podporovať zmenu zákona, ktorá umožní riešenie chátrajúcich stavieb v mestách a obciach.

Aj vďaka veľkému množstvu firiem a závodov, ktoré tu sídlia, sa nám darí zveľaďovať a rozvíjať Ružinov. Ružinov zelený, a aj
vďaka ich spolupráci sme revitalizovali
Park Andreja Hlinku za viac ako milión eur.
Ako starosta Ružinova budem túto spoluprácu posúvať ďalej.

Budem pokračovať v budovaní zeleného
Ružinova. Revitalizovali sme park Andreja
Hlinku a park Ostredkova. Bol som súčinný pri tvorbe parku pred Paneurópskou
Vysokou školou. Podporujem myšlienku
vzniku RUŽINOVSKÉHO BULVÁRU od Miletičovej až po Astronomickú ulicu. K tomu
nám nesmie chýbať revitalizácia Štrkoveckého jazera. A tak ako doteraz budem
brániť developerom v Ružinove v ich nekontrolovanej výstavbe.

Podporovať
spoluprácu s partnermi

Pokračovať
vo finančnej podpore rodín

Vedeli ste, že mladým rodinám, ktoré majú
v Ružinove trvalé bydlisko a narodilo sa
im dieťa, len minulý rok prispela naša
mestská časť takmer 57 tisíc eur? Formou
príspevku pri narodení dieťaťa. Aj takýmto spôsobom sa snažíme podporovať mladé rodiny v Ružinove. Práve pre nich sme
najobľúbenejšou mestskou časťou. Máme
parky na kočíkovanie, máme detské ihriská, ak je potrebné rekonštruujeme ich.
Za posledné štyri roky sme do rekon-

Objednávateľ : Dušan Pekár, Martinská 37 Bratislava, Dodávateľ : DEVON COMMUNICATION, s.r.o., Beskydská 7330/17, Bratislava IČO: 46 047 824

štrukcií našich základných a materských
škol investovali takmer šesť miliónov eur.
Do budúcna máme naplánované rozšírenie počtu miest v materských školách
o 140 miest. Naším cieľom je, aby každý
Ružinovčan mohol umiestniť svoje dieťa
v Ružinove.

Zvyšovať kvalitu života
seniorom

Väčšina spoločnosti sa nie veľmi často
a rada zaoberá touto skupinou. My v Ružinove sa ale seniorov snažíme neustále
zapájať do života. Ružinov má dva domovy
dôchodcov, dáva im príspevok na dopravu, na taxíky, ak potrebujú vyšetrenia vo
vzdialenejších nemocniciach. Organizujeme spoločenské podujatia, nezabúdame
na ich jubileá a podporujeme seniorské
denné centrá.

Podporovať výstavbu
plavárne

Modrá je farba vody. My v Ružinove máme
Štrkovecké jazero, Rohlík, Dunaj, Zlaté
piesky, či kúpalisko Delfín. To čo nám,
ale chýba je verejná plaváreň. Myslím, že
taká veľká mestská časť akou je Ružinov,
by mala mať vlastnú verejnú plaváreň. Začneme na nej pracovať.

Som Dušan Pekár

a kandidujem na starostu Ružinova

…lebo ma poznáte
inzercia

Objednávateľ: JUDr, Martin Vojtašovič 821 05 Bratislava, Dodávateľ: DOLIS spol. s r.o. Dostojevského rad 2543/1, 81109 Bratislava IČO: 356 985 86 DIČ: 2020310919

10

RUŽINOV STE VY
MY SME VAŠI KANDIDÁTI
DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

JUDR. MARTIN VOJTAŠOVIČ
MGR. IGOR ADAMEC

Alžbetínske naivné divadlo
poteší Ružinovčanov aj žartom
Progresívni dôchodcovia – tak
môžeme v skratke nazvať úzky
tím umelecky ladených dôchodcov, ktorých v ostatnom čase
podporuje aj naša mestská časť.
Ochotnícky divadelný krúžok,
ktorý vznikol už v roku 2014 pod
názvom Divadlo u Zichyho sa o tri
roky neskôr rozhodol ísť vlastnou
cestou. Pretože pomocnú ruku
im podala Vysoká škola sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave,
svoj názov súbor
zmenil na
Alžbetínske naivné divadlo.
Vlasta Blinová, Otília Jablonovská, František Ľubo Šatan a mladá režisérka a dramaturgička Mgr. Art. Michaela Čillíková sa rozhodli ako konzervatívny tím hrať pre rovnako
konzervatívnych seniorov. Upravili drámu Mira Gavrana s názvom Lásky Georgea
Washingtona, ktorú doteraz úspešne uvádzajú na rôznych miestach. Nielen bez nároku na honorár v seniorských centrách a domovoch dôchodcov, ale zožali s ňou úspech
aj na viacerých festivaloch. Ako hovorí predstaviteľka milenky G. Washingtona Darina
Stellerová: „ Viem si predstaviť človeka v senior centre, ktorý po celý život navštevoval divadlo, ako mu musia chýbať divadelné predstavenia. Preto sme sa rozhodli
neodmietnuť žiadne pozvanie do takých kolektívov.“ Ochotnícki seniori vytvorili
v ostatnom čase občianske združenie s názvom Alžbetínske naivné divadlo o.z. a
začali spolupracovať s Cultusom Ružinov. Svoje hry momentálne nacvičujú v priestoroch Domu kultúry v Prievoze na Kaštieľskej ulici a pre našu mestskú časť pripravujú
ďalšie dve nové hry, ktoré budú mať premiéru na jeseň. Od autorky Kataríny Mišíkovej
to bude inscenácia s názvom Zabudla som, v ktorej protagonistky stvárňujú tri generácie – starú mamu, mamu a vnučku a hra Pytačky alebo Koaličná rada, žart v jednom
dejstve na motívy A.P. Čechova, ktorú upravil Ružinovčan František Ľuboš Šatan.
(bl)
Foto: Viera Pischova

MGR. PETRA PALENČÁROVÁ
Mestská cast Bratislava-Ružinov organizuje
ZÁJAZD PRE SENIOROV

Prehliadka zámku Fertőd a pobyt
v termálnom kúpalisku Bükfürdő
ODCHOD: 25.10. 2018 o 7:15 hod.
z miestneho úradu
Návrat v podvecerných hodinách
PRIHLASOVANIE: do 17.10. 2018 na
Miestnom úrade
MC Bratislava-Ružinov, Mierová 21
Výška úcastníckeho poplatku: Príjem do
321,60 eur - 1 euro
Príjem od 321,61 do 543,7 eur - 5 eur
Príjem nad 543,71 eur - 7 eur
PODMIENKY ÚCASTI:
- nepracujúci senior s trvalým pobytom v
Ružinove
- potvrdenie o výške dôchodku
- platný OP iba vo forme identifikačnej karty
- platný preukaz zdravotného poistenia
Dalšie informácie:
Referát soc. služieb MiÚ Bratislava-Ružinov,
tel. 02/48 284 285
a www.ruzinov.sk

inzercia

ING. ĽUBOMÍR LENÁR

ING. TATIANA TOMÁŠKOVÁ

www.ruzinovskeecho.sk
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Dotiahnime
začaté zmeny!

ivonesrovnal.sk

PRE LEPŠIU BRATISLAVU

Inzercia_Oprava Hranicnej ulice - tlac.pdf 1 23.08.2018 15:25:35

inzercia

Objednávateľ: Ivo Nesrovnal, Bratislava
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Pracujeme
na vašom bezpečí.
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Križovatku medzi Mierovou a Hraničnou ulicou sme úspešne
dokončili a už čoskoro bude voľne prejazdná.

Á

V súvislosti s výstavbou projektu NUPPU prinášame praktické
zlepšenie tejto atraktívnej lokality Ružinova.
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KRIŽOVATKA MIEROVÁ-HRANIČNÁ
JE ÚSPEŠNE DOKONČENÁ.
ZAČÍNAME S REKONŠTRUKCIOU
HRANIČNEJ ULICE.

HR

AUTOBUSOVÁ
STANICA
CY

PRIEVOZ

NUPPU

Dňa 10. 09. 2018 začíname s prácami na Hraničnej ulici
za účelom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy tohto úseku.
Ospravedlňujeme sa za dočasné dopravné obmedzenie.
Veríme, že výsledok vám spríjemní život v tejto lokalite
a každodennú dopravu.
PRÍSTAV

inzercia
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kandidát Ružinovčanov na starostu
Milí susedia, Ružinovčania,

Sledujte novinky
z Ružinova a moju
prácu na stránke

volebná kampaň sa už začala, a je poriadne nečistá. Nikdy v živote sa mi ani nesnívalo, aké
rôzne ťahy môžu rôzni kandidáti používať, aby zvýšili svoje šance.
Internet zaplavili falošní diskutéri, falošné články, do schránok sa hádžu falošné letáky, na
brány sa lepia falošné oznamy – všetko s cieľom poškodiť súperov. Akoby každý zabudol
prezentovať to dobré. Návrhy, ako ochrániť, čo je v Ružinove vzácne, a ako zlepšiť, čo treba.
Aj o sebe som sa za posledný mesiac dozvedel toľko urážok a neprávd, až mi občas prišlo
zle. Často sa musím brániť, diskutovať, a tým strácať čas, ktorý by som mohol venovať vám
v uliciach – a myslím, že to je presne ich zámer.
Rozhodne to nie je v poriadku a takýto spôsob „robenia politiky“ už do moderného mesta
v roku 2018 jednoducho nepatrí.
Poviem vám to na rovinu: posledné štyri volebné obdobia sa v Ružinove pri moci striedajú
takmer stále tí istí politici. Raz vládne jeden, raz druhý. Raz sa na oko pohádajú, potom sa
pri ďalšom hlasovaní spoja. Oni sú spokojní, no kvalita života v Ružinove sa nezlepšuje.
A teraz zrazu začínajú mať strach, že ich spokojné bačovanie naruší niekto nový. Niekto, kto
má energiu a chuť meniť veci k lepšiemu. Kto prichádza s plánom a nechce sa stať súčasťou
ich politických a straníckych dohôd a kšeftíkov. Kto s nimi nikdy za jedným stolom nesedel.

Martin Chren za Ružinov

0905 305 466 • martin@martinchren.sk

Možno vás svojou prácou za posledné roky presvedčím, aby ste mi dali svoju dôveru. Možno
vám to stačiť nebude. Rozhodnutie je len a len na vás. Rád by som vás však poprosil o jedno. S blížiacimi sa voľbami bude klamstiev a urážok
stále pribúdať. Ak sa o mne dozviete čokoľvek, čo vás znepokojí, utvorte si vlastný názor. A zavolajte mi a spýtajte sa. Moje číslo je už 20
rokov rovnaké a nezmení sa ani po voľbách: 0905 305 466. Na rozdiel od ostatných, nemusím sa ho báť zverejniť, pretože nemám čo skrývať.

Je Ružinov vôbec náš?
Obrovské pozemky pod verejnými priestranstvami v Ružinove
sa za posledné roky dostali do
súkromných rúk. Parky, zeleň,
chodníky. Občas legálne, napríklad cez reštitúcie, niekedy
podozrivo, mnohé boli predané
- obrovské plochy developerom
predala napríklad cirkev, niektoré aj náš starosta a poslanci. Napríklad veľká novostavba Sputnik by nemohla vzniknúť, ak by
starosta Dušan Pekár nehlasoval
spolu s tými, kto predali developerovi veľkú zelenú lúku.
Občianske združenie Naše
Ostredky urobilo mapu pozemkov v tejto časti Ružinova.
Všetko, čo je farebné, je v súkromných rukách. Dobre vidíte,
obrovské plochy parkov a zelene nie sú v bezpečí. A vnútrobloky či parky v ostatných
častiach Ružinova na tom nie sú
o nič lepšie.
Som presvedčený, že samospráva by nemala rozpredávať
pozemky developerom, ako sa
to robilo doteraz. Naopak, mala
by sa snažiť získať ich naspäť

a brániť zahusťovaniu našich
sídlisk. Nie, nie som proti rozvoju - ale v rozvojových územiach,

Pozn.: Údaje sú ziskané z katastrálnej mapy
verejne dostupnej na internete. Reálne hranice
pozemkov sa môžu oproti skutočnosti mierne
líšiť z dôvodu prekreslovania pozemkov
z katastrálnej mapy.

nie v predzáhradkách existujúcich domov a v parkoch. Skoro
nikto nevie, že keď začali stavať

Ružinov, projekt sa mal pôvodne volať Záhradné mesto. Toho
konceptu by sme sa mali držať.

PARK

Legenda:
Ing. Jozef Kováč
Anton Cúcik, Eva Cucíková
Viera Valentová

Pavol Viskup, Katarína Viskupová
LIDL
SPUTNIK - vo výstavbe

Alena Bartošová
Evanjelická cirkev
rôzni vlastníci
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Prečo v Ružinove zlyháva starostlivosť
o zeleň – a ako to zmeniť
www.ruzinovskeecho.sk

V dnešnom čísle Echa chcem hovoriť najmä o zeleni v Ružinove. Preto, lebo keď vyjdeme von, vidíme, že tento rok je v omnoho horšom stave, než bývalo zvykom. A aj preto, lebo predvolebné reči
kandidátov sa nemôžu obmedziť len na slogany typu „sme za zeleň“. Naše stromy, parky, predzáhradky a zelené vnútrobloky robia Ružinov Ružinovom – a musíme ich chrániť.

Čo nefunguje?

Ako to zlepšiť a rozvíjať zeleň v Ružinove?

Keď sa povie zeleň, každý si tento rok spomenie
najmä na nezvládnuté kosenie. Vďaka infozákonu
dnes vieme, že náš starosta zaspal a napriek urgenciám poslali objednávku na kosenie o desať dní
neskôr, než po iné roky. Apríl bol extrémne teplý,
tráva vyrástla, kosenie trvalo dlhšie a bolo oveľa
drahšie, kliešte, psi strácajúce sa vo vysokej tráve
- všetci sme to zažili.

Musíme zmeniť zle nastavené priority. Súčasný starosta bojoval s poslancami pol
roka, aby mu o 250 tisíc eur navýšili rozpočet na koncerty pred voľbami. Dať však viac
peňazí na zeleň, výtlky, či cesty mu nenapadlo.

Oficiálna výhovorka úradu bola: môže za to Ružinovský podnik VPS, lebo nestíhajú. No skutočná
pravda je niekde inde: starostlivosť o zeleň je v Ružinove dlhodobo zanedbávaná a podfinancovaná.
Ľahko sa z úradu vyhovára na pracovníkov VPS, že
nestíhajú, keď na starostlivosť o zeleň nie je dosť
peňazí ani ľudí.
Tu je zopár faktov:
• Na starostlivosť o zeleň posiela úrad do VPS
ročne o 460 tisíc eur menej, než v minulom
volebnom období (rozdiel medzi rokom 2017
a 2013). Jedno kosenie Ružinova stojí asi 90 tisíc, takže chýba naozaj obrovský balík peňazí.
• Ružinovská VPS má 110 zamestnancov. Pre porovnanie, VPS v Novom Meste má 170 zamestnancov - a to sa Ružinov stará o 164 hektárov,
Nové mesto len o 65 hektárov. Ružinov teda
chce oveľa viac roboty za menej peňazí a s menej ľuďmi - a potom sa čudujeme, že to u nás
nefunguje.
• Ružinovská VPS bola v prvom volebnom období
súčasného starostu doslova rozkradnutá a skrachovala. Do reštrukturalizácie padol dlh 2,8
milióna eur - skoro sto miliónov korún! Dušan
Pekár osobne bol v tom čase najprv predsedom
dozornej rady a potom jediným akcionárom,
ktorý všetko schvaľoval a podpisoval hospodárenie. Nemôže sa teda vyhovárať na nikoho.

Okrem väčšieho množstva robotníkov potrebujeme zamestnať aj odborníkov - záhradníkov, ktorí budú garantovať nielen objem,
ale aj kvalitu práce. Ružinov si zaslúži mať hlavného záhradníka, ktorý bude pravidelne
kontrolovať stav zelene a dozerať na správnu starostlivosť.
V prvom roku nového volebného obdobia treba okamžite urobiť audit a pasport verejnej zelene - stromov, kríkov, ale aj košov a lavičiek. Investovať treba najmä do stromov.
Po tomto lete máme obrovské množstvo vyschnutých stromov po celom Ružinove,
niektoré už padajú aj na autá, hrozí nešťastie. Nestačí však rúbať, treba ich aj nahrádzať
novou, vzrastlou výsadbou.
Musíme podporovať lacné, ale inovatívne projekty: tak, ako sme už osadili včelie úle,
mali by sme vybrať časti parkov, kde necháme úmyselne lúčne kvety a trávu rásť, aby
sme pomohli hmyzu. Úrad by mal podporiť dažďové záhrady, ktoré zadržiavajú vlhkosť
a ochladzujú v lete vzduch, zelené strechy a podobné projekty.
Nové parkovacie miesta, ktoré v Ružinove potrebujeme, by mali byť zo zatrávňovacích
dlaždíc, ktoré prepúšťajú vodu a nerozpaľujú ulice ako asfalt.
VPS začala využívať Ružinovčanov ako dobrovoľných inšpektorov životného prostredia. To je skvelé a môžeme ísť aj ďalej. Kde sú tie časy, keď parky a detské ihriská mali
svojich správcov, ktorí ich ráno odomkli, večer pozametali a zamkli. Obnovme túto tradíciu, je mnoho ružinovských seniorov, ktorí si radi privyrobia a pomôžu.
Ružinov nie je pripravený ani na zimu. Od tejto zimy platí nový zákon, podľa ktorého
musí mestská časť čistiť sneh aj pred rodinnými domami. To je kvantum práce a peňazí
navyše - starosta však akoby už ani nerátal, že bude zvolený, a vôbec sa na to nepripravuje.

Starostlivosť o zeleň bude vždy stáť peniaze. Lenže práve zeleň a verejné priestranstvá robia z Ružinova náš domov. Zeleň v Ružinove nie je len nákladová položka. Je to investícia do lepšieho života
pre nás všetkých. Treba o nej rozhodovať múdro, ale netreba na nej šetriť.

Odstránili sme 7 nelegálnych konštrukcií
S Tímom Ružinov sme cez leto intenzívne
pracovali, stretávali sa s vami, opravovali
cesty a chodníky. A trúfli sme si aj na viac.
Vlastnými rukami a s pomocou karbobrúsky
sme odstránili sedem nelegálnych reklamných konštrukcií z troch sídlisk popri Ruži-

novskej, Ľanovej a Exnárovej ulici. Miestny
úrad a magistrát si už ping-pongovali žiadosti o ich odstránenie už rok a nekonali
- ak sa o ne majitelia prihlásia, máme ich
odložené, ak nie, dáme z nich vyrobiť hokejbalové bránky pre ružinovské ihriská 

Objednávateľ: Ing. Martin Chren, Haburská 49/C, 821 01 Bratislava
Dodávateľ: TVRaRE, s. r. o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35728213

To však nie je všetko. Tento rok v Ružinove vyschlo
rekordné množstvo stromov. Kvety, vysádzané
pred voľbami v najväčšej horúčave, zomreli do
druhého dňa. Nestíhal sa orez drevín, strihanie živých plotov.

Starostlivosť o zeleň, lavičky, chodníky, musí
mať prioritu pred koncertmi. Počet robotníkov vo VPS treba zvýšiť tak, aby každé z ružinovských sídlisk malo vlastnú čatu, ktorá
bude kosiť, strihať, polievať, odhrabávať
sneh. Okrem nej treba založiť ešte jednu
„rýchlu rotu“, ktorá bude operatívne riešiť
nahlásené problémy po celom Ružinove.

inzercia
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OZNÁMENIE
o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
Územný plán zóny Prievoz – západ
(prípravné práce)
Mestská časť Bratislava–Ružinov ako príslušný orgán územného
plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie
podľa § 7a ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave a podľa čl. 42 Štatútu hl. mesta SR
Bratislavy, v súlade s § 19b ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov a podľa Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 586/XXXV/2018 zo
dňa 09. 03. 2018, v rámci etapy prípravných prác oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Územný plán zóny Prievoz – západ.

Hranice riešeného územia Územného plánu zóny Prievoz západ sú vymedzené nasledovne:
zo severnej strany Gagarinovou ulicou, z východnej strany
Kaštieľskou a Parkovou ulicou, z južnej strany diaľnicou D1 a zo
západnej strany Hraničnou ulicou.
Graficky na mapovom podklade sú hranice riešeného územia
vymedzené v prílohe č. 1 tohto oznámenia.
Zámerom Mestskej časti Bratislava–Ružinov je schválenie
záväzného dokumentu
na zonálnej úrovni, ktorý spodrobní platný územný plán mesta
v rozsahu a obsahu zodpovedajúcom § 12, § 13 a § 23 stavebného zákona a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií.
Obstarávanie je zabezpečené podľa § 2a ods. 1 stavebného

zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej
dokumentácie, ktorou je Ing. arch. Patrícia Rusnáková, držiteľka
preukazu o odbornej spôsobilosti reg. č. 371, vydaného MDaV
SR.
Cieľom prípravných prác je sústrediť územnoplánovacie podklady a ostatné podklady, s určením ich záväznosti a vyhodnotenia možností ich využitia. Dotknuté orgány štátnej správy,
samosprávy, inštitúcie, organizácie, právnické a fyzické osoby,
ktoré sa podieľajú na využití územia ako aj občianska a odborná verejnosť má v tejto fáze prípravných prác možnosť zapojiť
sa do procesu prípravy poskytnutím informácií a podkladov a
vyslovením požiadaviek, námetov a odporúčaní pre spracovanie predmetného územného plánu zóny v termíne do 30. 09.
2018.
Tieto podklady a podnety je možné podať v určenom termíne
písomnou formou do podateľne Miestneho úradu mestskej
časti Bratislava–Ružinov alebo zaslať mailom na adresu: patricia.rusnakova@ruzinov.sk alebo poštou na adresu: Mestská
časť Bratislava–Ružinov, Odbor územného plánu, regionálneho
rozvoja a dopravy, Referát územného plánu, Mierová 21, 827
05 Bratislava 212.
Viac informácií o obstarávaní predmetného územného plánu
zóny nájdete na webovom sídle Mestskej časti BratislavaRužinov: http://www.ruzinov.sk/sk/content/view/uzemny-plan-zony-prievoz-zapad.

www.ruzinovskeecho.sk
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Detský súbor Trávniček
pozdravil Španielsko

Festivalu sa zúčastnili aj súbory z Argentíny, Bulharska, Turecka,
Rumunska, Ukrajiny, Ruska, Srbska, Chorvátska a ďalších krajín. Program
Trávnička zaujal divákov, ktorí ocenili radosť, spontánnosť a šikovnosť
detí pri interpretácii slovenských ľudových tancov a piesní. Súbor tak
opäť úspešne reprezentoval Ružinov, Bratislavu a Slovensko na medzinárodnom kultúrnom podujatí. V septembri bude Trávniček prijímať
nových členov do svojich radov. Pozýva rodičov, aby priviedli svoje
deti, dievčatá a chlapcov od 5 do 16 rokov, ktorí radi tancujú a spievajú,
na zápis do Spoločenského domu Prievoz, Cultus, Kaštieľska 30. Bude
prebiehať celý september, každý pondelok a štvrtok od 16. hod. do
18. hod. Je potrebné priniesť si: sukňu, tričko, cvičky /dievčatá/, tepláky,
tričko, cvičky /chlapci/. Tešíme sa na vás! Kontakt: Mgr. art. Zdenka
Vaňová Nererová /mobil: 0908 228 128, email: dfstravnicek@gmail.com/.
Info aj na. www.travnicek.sk

Bratislavčan
s dobrým tímom
a plánom
Nezávislý kandidát na primátora Bratislavy s podporou

Deti v Ružovej doline dostali nové ihrisko

Objednávateľ: Matúš Vallo, Červeňova 16, 811 03 Bratislava
Dodávateľ: Nitiative s.r.o., DR. Vladimira Clementisa 10/3222, 821 02 Bratislava, IČO: 50860917

Detský folklórny súbor Trávniček z Ružinova sa začiatkom júla
predstavil na Medzinárodnom folklórnom festivale v Španielsku.
Uviedol tu svoj program "Ahoj Španielsko - pozdrav zo Slovenska".

inzercia

Mestská časť Bratislava-Ružinov začala v júli
kompletnú rekonštrukciu detského ihriska Miletičova
v Ružovej doline.

Rekonštrukčné práce sa začali 18. júla, kedy bolo odovzdané stavenisko. V tých
dňoch si obyvatelia mohli všimnúť značky "zákaz vjazdu - okrem vozidiel stavby", ktoré boli súčasťou stavebnej prípravy. Rekonštrukcia bola naplánovaná do
konca prázdnin.
Ihrisko dostalo nový piesok, náter oplotenia, vymenili a doplnili sa herné prvky
vrátane vybudovania dopadových plôch. Pribudla nová WORKOUT zostava bradlá. Doterajší asfaltový povrch nahradila zámková dlažba. Zmenou prešla
aj zeleň a v okolí stromov pribudla tráva. Novotou voňajú aj lavičky a smetné
koše.Za dočasné obmedzenia sa obyvateľom ospravedlňujeme a ďakujem im
za trpezlivosť.

inzercia
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Hľadáme nové Vŕby
Dobrovoľnícka skupina Vŕba sa venuje onkologicky chorým pacientom v Onkologickom ústave sv.
Alžbety a v Národnom onkologickom ústave, kde
chorých navštevujú ľudia ochotní venovať im časť
svojho voľného času, svojej energie i milé slovo.

čakania. (Infostretnutie 6.9. 2018)
DS Vŕba pravidelne prijíma nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, a tak dopĺňa svoje rady. Ak by Vás táto dobrovoľnícka ponuka zaujala, prečítajte si nasledujúce podmienky, ktoré
je nutné spĺňať a kontaktujte koordinátorku dobrovoľníkov:
• minimálny vek: 20 rokov
•d
 ostatok voľného času – max. 3 hodiny týždenne na
pravidelnej báze
• záujemca/kyňa netrpí onkologickým a iným chronickým
ochorením
•ú
 časť na celodennom školení v sobotu (27.10.2018 -platí
len pre uchádzačov o sprevádzanie)
•ú
 časť na školení (13.9 od17:00-19:00 – platí pre uchádzačov
o službu roznášania káv a čajov)
• 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

Čo konkrétne dobrovoľníci a dobrovoľníčky robia? Raz za týždeň v daný deň pravidelne prichádzajú do jedného z ústavov
a realizujú rôzne činnosti.
V poobedných hodinách niektorí navštevujú hospitalizovaných pacientov a ponúkajú im možnosť zahrať si spoločenské
hry, vedú tvorivé dielne alebo len tak stráviť spolu čas pri
rozhovore, či v tichu. (Infostretnutie 15.10. 2018)
Ďalšia aktivita je vhodná pre ľudí, ktorí majú čas hlavne do
obeda. Je to činnosť roznášania káv a čajov pacientom, ktorí
čakajú na vyšetrenia pred ambulanciami. Takto im svojou
prítomnosťou a dobrou kávou vedia spríjemniť chvíle dlhého

Ak Vás niektorá z dobrovoľnických ponúk zaujala, pozývame
Vás na INFOSTRETNUTIA do zasadačky Onkologického ústavu sv. Alžbety, Heydukova 10, Bratislava :
Služba roznášania káv a čajov : INFOSTRETNUTIE 6.9 o 17:30
Sprevádzanie hospitalizovaných pacientov: INFOSTRETNUTIE
15.10. o 17.10
V prípade záujmu o dobrovoľníctvo kontaktujte
prosím koordinátorku dobrovoľníkov na:
koordinatorka@dsvrba.sk alebo na telefónnom čísle
0948 100 539. Viac informácii o našej činnosti nájdete
na stránke www.dsvrba.sk.

Podaj ruku – získaj srdce
V mestskej časti Ružinov rozbehla Bratislavská
arcidiecézna charita projekt pre osamelých (v byte
zatvorených) seniorov. Tento projekt je realizovaný
s finančnou podporou Miestneho úradu Ružinov takže
seniori za výpomoc dobrovoľníka neplatia.
Pozývame
hlavne
mladých ľudí, ktorí
sú láskaví a sociálne
cítiaci, lebo to je základná výbava, ktorú
pre túto dobrovoľnícku prácu treba, aby
sa do nášho projektu
zapojili a pomohli tak
osamelým seniorom.
Projekt je zameraný na cieľovú skupinu seniorov (väčšina
klientov je 80+) viac menej sebestačných, ale osamelých;
niekedy potrebujú v niečom trochu napomôcť. Oni vedia
s citom, láskou a otvoreným srdiečkom prijímať aj ten najmenší prejav záujmu a ľudskosti a sú za ne nesmierne vďační. Prichádzajúci mladý človek, bude pre nich svetielkom,
ktoré príde ku nim domov.
Prvotný kontakt so seniorom v domácnosti bude za sprievodu zamestnanca charity, resp. koordinátora. Dobrovoľník

bude seniorovi bezplatne poskytovať služby prechádzky,
rozhovory, čítanie z kníh, spoločenské hry, upratovanie,
nákup, spomienkovú terapiu, sprievod k lekárovi, sprostredkovanie duchovnej služby, spievanie obľúbených piesní
a cvičenia na jemnú motoriku.

Kontaktovať môžete sociálnu pracovníčku
Bratislavskej arcidiecéznej charity Mgr. Dagmar
Zarembovú, buď priamo na Krasinského 6,
alebo na Tel.č.: +421 2 442 50 374,
mail :pomoc@charitaba.sk; www.charitaba.sk

www.ruzinovskeecho.sk

17

Ing. SLAVOMÍR

DROZD
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KANDIDÁT
NA STAROSTU
RUŽINOVA
Objednávateľ: 4 Design, s.r.o., Mierová 38, 821 05 Bratislava, IČO: 36 821 519, IČ DPH: SK2022 4451 50, Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o. Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35 728 213

slavo_2018_tretina.indd 2

20. 8. 2018 11:44:21

Občianske združenie Naše Ostredky

Bojujeme proti zahusťovaniu a za zveľaďovanie nášho sídliska
Pred 5 rokmi sme založili so susedmi OZ Naše Ostredky. Bolo to v čase, kedy hrozilo, že zelená tvár sídliska bude
zohavená 12 novými stavbami. Obyvatelia sa zomkli a výstavbu odvrátili, tak ako i pred 2 rokmi šialený zámer
stavať nájomné byty na lúke na Astronomickej. Vybojovali sme ako jediné sídlisko v Ružinove stavebnú uzáveru
a pracujeme ďalej. Pravidelne pripravujeme v parku akcie ako sú piknik, šarkaniáda, penová párty pre deti a iné.
V súčasnosti spisujeme petíciu za odkúpenie pozemkov v parku späť do vlastníctva Ružinova.

inzercia

Viac o našich aktivitách sa dočítate na www.ostredky.sk a na facebook.com/ostredky.sk
Martin Patoprstý, Vladimír Sirotka a Maroš Mačuha
Objednávateľ: Martin Patoprstý, Sputniková 3, 821 02 Bratislava, Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o. Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35 728 213

“Zachraňujú životy, odmenou im je dobrý pocit”,
reč je o bezpríspevkových darcoch krvi.

inzercia

Untitled-4 1

V minulom volebnom období za primátorovania pána Ftáčnika sa podarilo schváliť bezplatnú prepravu od 1.1.2014 v MHD
v Bratislave pre držiteľov Zlatej Janského
plakety s trvalým pobytom v Bratislave.
Nástupom nového primátora pána Nesrovnala bol tento benefit bezdôvodne
zrušený.
Asi máte aj vy osobnú skúsenosť – v čase príprav na operačný zákrok
ste si museli pohľadať ochotných darcov krvi, aby sa operácia mohla
uskutočniť.
Darovanie krvi je o pomoci jeden druhému, o záchrane života
a o pomoci pri liečbe veľakrát cudzích ľudí.
Aj preto sme sa niektorí mestskí poslanci zmobilizovali a viackrát navrhovali, aby sa bezplatná preprava pre “Zlatých JP” vrátila. Neboli
sme vypočutí zo strany vedenia mesta a tak sme 26.4.2017 prijali na
MsZ Uznesenie č. 791/2017, kde sme žiadali spracovať informáciu
o preverení zabezpečenia bezplatného cestovného v linkách MHD
v Bratislave – držiteľom Zlatej Janského plakety s trvalým pobytom
v Bratislave.

Objednávateľ: Ing. Jarmila Tvrdá, Rajecká 38, 821 07 Bratislava, Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o. Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35 728 213

21/08/2018 13:07

Takýto materiál bol predložený na rokovanie MsZ 8.11.2017, ale nakoľko neobsahoval reálne a pravdivé čísla, navrhla som ho stiahnuť
a prepracovať. Opäť sme o ňom rokovali až koncom apríla 2018, kde
sme sa uzniesli, že od 1.7.2018 bude tento morálny bonus pre “Zlatých JP” vrátený.
Píšem o tom preto, lebo som bola nemilo prekvapená, keď som bola
dňa 25.7.2018 darovať krv v Ružinovskej nemocnici, márne som hľadala informáciu pre darcov, ktorí spĺňajú podmienky bezplatného
cestovania. Keď som sa na aktuálnu situáciu pýtala, nedostala som
odpoveď.
Preto dávam do pozornosti všetkým Bratislavčanom, ktorí sú držiteľmi Zlatej Janského plakety, neváhajte kontaktovať predajné miesta Dopravného podniku, aby vám po predložení uvedenej plakety
a občianskeho preukazu mohli nabiť bezplatný ročný kupón na prepravu v MHD.
Patrí Vám všetkým veľké ĎAKUJEM, aj preto, že náhradu krvi sa zatiaľ
v laboratóriách nepodarilo vyrobiť, a tak jediným zdrojom ostáva
ČLOVEK.
S úctou Jarmila Tvrdá
mestská poslankyňa

inzercia
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tanec je radosť

VYBOJUJME SPRÁVNE VECI

•
•
•
•
•

Slušnosť a transparentnosť pre Ružinov
Kvalitné vzdelávanie pre naše deti v Ružinove
Zeleň, oprava ciest a chodníkov v Ružinove
Stavebné uzávery v Ružinove
Úcta a tolerancia k staršej generácii

Ing. Marcela Kulifajová

Nezávislý kandidát na post poslanca do Mestského zastupiteľstva
mesta Bratislava a Miestneho zastupiteľstva Ružinov

inzercia

inzercia

Objednávateľ: Ing. Marcela Kulifajová, Kaštielska 22, 821 05 Bratislava
Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o. Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35 728 213

PRE RUŽINOV A BRATISLAVU

www.ruzinovskeecho.sk
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RUŽINOVSKÁ KOMUNÁLNA PORADŇA

Developeri
chceli vyfúknúť
Ružinovčanom
Miletičku!
Potom, ako sa nám podarilo presadiť developerský poplatok, ktorý
Ružinovu prinesie ročne približne
2 milióny eur, si developeri vymysleli fintu, ako sa plateniu poplatku
vyhnúť cez štatút významnej investície. A aby toho nebolo málo, J&T si
naplánovalo aj vyvlastnenie celého
pozemku pod trhoviskom na Miletičovej ulici. Našťastie sa nám ich
plány podarilo hlasovaním prekaziť.
Smutné je ale to, že neschopný starosta Pekár sa proti tomu verejne
nepostavil a kandidát na starostu
Chren vyvlastnenie Miletičky intenzívne presadzoval spolu so smerákom Pellegrinim.
Ján Buocik, 41 rokov
mestský a župný poslanec
advokát, ženatý, 2 deti

Potrebujete sa poradiť?
5. a 19. septembra, 3. októbra 2018
Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28,
miestnosť č. 211, medzi 17:00 – 19:00

+421 907 405 775; jan.buocik@
ruzinovskakomunalnaporadna.sk
Objednávateľ: Ján Buocik, Bratislava
Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o., Mierová 21, Bratislava,
IČO: 35 728 213

inzercia

MESTSKÁ
ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV
20
VYHLASUJE
13. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

2018

RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTOGRAFIA

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 17. septembra 2018
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, súťažnú kategóriu, adresu, názov fotografie.
Práce treba doručiť do 17. septembra 2018 do podateľne Miestneho úradu
Bratislava-Ružinov, Mierova 21, s označením Referát životného prostredia REF 2018 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 dňa 1. októbra 2018 v priestoroch OC Retro.
Vyhradzujeme si právo bezplatného použitia fotografií pre vlastné
propagačné účely /so zachovaním autorstva fotografie/. Zaslaním fotografií
do súťaže súhlasíte so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, adresa,
mailová adresa.

INFORMÁCIE:

ref.ruzinov@gmail.com, 0905/578 460

www.ruzinovskeecho.sk
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Prievoz nám nie je ukradnutý
Prievoz, malá, ale krásna časť mestskej časti Ružinov,
je pre mnohých Bratislavčanov takmer neznámym
pojmom. Veľa z nich pozná hlavne Gagarinovu
a Mierovú ulicu, aj to len vďaka ich tranzitnej funkcii
do iných mestských častí.

Vizualizácia Konopná Residence s.r.o./ EIA

Avšak, pre väčšinu obyvateľov Prievozu je Prievoz
srdcovou záležitosťou. Je to najmä preto, že v ňom žije
veľa starousadlíkov a aj v dnešnej dobe sa vyznačuje
osobitným dedinským rázom, pričom je situovaný blízko
centra. V poslednej dobe Prievoz a jeho okolie stále viac čelí
veľkému záujmu zo strany developerov. Nuppu, Treenium,
Perla Ružinova, Nový Ružinova sú toho dôkazom. Dá
sa povedať, že pre developerov predstavuje Prievoz so
všetkými svojimi kvalitami zlatú baňu.
Prievoz nám však nie je a nesmie byť ukradnutý a chceme
si ho chrániť. Práve preto vzniklo občianske združenie Náš
Prievoz o.z. Sme komunita ľudí, mladých aj starších, ale
rovnako zapálených, konajúcich v prospech obyvateľov
Prievozu v snahe zlepšiť kvalitu bývania, životného
prostredia a kultúrno - spoločenského zázemia. Snahou
občianskeho združenia je zlepšiť alebo v niektorých
prípadoch zachovať parametre lokality Prievoz, tak ako ho
poznáme vo všetkých ohľadoch.
Impulzom pre vytvorenie občianskeho združenia bola
správa o plánovanej výstavbe Konopná residence
v areáli bývalého AXASoft-u. Developer YIT a Immocap sa
chystali tento areál zastavať siedmymi bytovými domami
prepojenými do troch členitých objektov a naviac,
prepojené polozapusteným dvojpodlažným garážovým
domom. Takýto “odvážny” projekt situoval developer
priamo do Starého Prievozu, a to nielen do tesnej blízkosti
rodinných domov, ale rovno do historickej časti tejto
mestskej časti so štátom chránenými reliéfmi Prievozskej
radnice z roku 1932, priamo pod oknami národnej kultúrnej
pamiatky Evanjelického kostola z roku 1925 a neďaleko
národnej kultúrnej pamiatky Požiarnej zbrojnice z roku
1923.
Od prvotnej zmienky o projekte už ubehol nejaký čas,
počas ktorého sme absolvovali nespočetné množstvo
stretnutí s poslancami Ružinova, starostom Ružinova, ako
aj stretnutí na úrovni mesta, či už s hlavnou architektkou
Bratislavy, prípadne s námestníkom primátora hlavného
mesta.
Týmto by sme zároveň radi reagovali na vyjadrenia
zástupcov developerského dua stojaceho za projektom
Konopná residence, publikované v článku Ružinovského
echa č. 1-2/2018, ktoré mohli navodiť dojem o aktívnej

ústretovosti a vypočutí všetkých pripomienok obyvateľov.
V prvom rade treba povedať, že developer v prevažnej
miere zamaskoval zmenšenie celkového rozsahu
v prevažnej miere, zmenou zámeru polozapustenej
garáže za zapustenú garáž. Pôvodný návrh totiž počítal
s polozapustenými garážami v bezprostrednej blízkosti
pôvodných rodinných domov. Áno, tento krok, tak ako
bolo spomenuté v danom článku, mnohých obyvateľov
Prievozu potešil, avšak jedná sa o elementárnu slušnosť,
ktorú by zodpovedný developer mal mať a nie byť na ňu
dôrazne upozornený.
Taktiež tvrdenie o vysporiadaní sa s napojením podzemnej
garáže na okolité komunikácie nebolo dostatočne
odkomunikované a je na mieste obava o zdravie obyvateľov
okolitej zástavby. Na problém s absolútnym nedostatkom
plánovaných parkovacích miest a garáží pre návštevníkov
a doručovacie služby developer nereagoval vôbec.
U obyvateľov Prievozu opodstatnene pretrváva
pocit, že veľa problémov, ktoré projekt prináša, nie je
v aktuálne plánovanom rozsahu riešiteľných a jediným
východiskom je redukcia objemu, výšok a počtu
plánovaných objektov a zväčšenie ich odstupových
vzdialeností od okolitej zástavby.

Obytný súbor Konopná Residence
Investor predstavil obyvateľom na verejnej prezentácii

Problémom je, že developer prestal komunikovať na
akejkoľvek úrovni. Bol nám odmietnutý prístup k aktuálnej
dokumentácii, ktorú investor predložil v rámci svojej
žiadosti o záväzné stanovisko hlavného mesta Bratislava.
Tieto kroky nasvedčujú, že netrpezlivý developer veľmi
rýchlo vyčerpal svoju ochotu a nemá odpovede na
základné otázky, ktoré trápia dotknutých obyvateľov.
Developer nekomunikuje, lebo nemá odpovede. Jeho
projekt je na dané stabilizované územie predimenzovaný
a po spoločenskej stránke neúnosný
Okrem danej komunikácie a pripomienkovania Konopná
residence, si o.z. Náš Prievoz stihol za krátku dobu svojej
existencie pripísať zásluhy na spustení obstarávania
a spracovania územného plánu zóny Prievoz-východ
a Prievoz-západ, pričom sa do ich spracovania aktívne
zapájame.
Veríme, že naše aktivity pomôžu v zac hovaní dedinského
rázu Prievozu a vysokej kvality života a bývania, ktorú
Prievoz svojim obyvateľom ponúka. Naše aktivity môžete
sledovať na našom facebooku Náš Prievoz.
Zároveň privítame Vašu participáciu a v prípade
akýchkoľvek pripomienok alebo návrhoch na zlepšenia,
ktoré pomôžu našej lokalite, nás neváhajte kontaktovať.
Ďakujeme, Náš Prievoz o.z
Foto archív RE.
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RUŽINOVSKÁ LÝRA
DÁVA OPÄŤ PRÍLEŽITOSŤ
MLADÝM TALENTOM
Mestská časť Bratislava - Ružinov a Cultus
Ružinov aj tento rok hľadajú tých najlepších
skladateľov a textárov zo Slovenska. Víťazná
pieseň získa publicitu a mediálnu podporu
v RTVS.
Ružinovská lýra, to je jedinečná súťaž autorských
piesní, ktorá dáva príležitosť mladým ľuďom zviditeľniť
svoju tvorbu medzi širokým publikom, ako aj zahrať si
v doprovode Orchestra Gustava Broma. Jediný festival
pôvodnej tvorby v Bratislavskom kraji otvorí svoje brány
vo veľkom finálovom kole dňa 7. októbra 2018 o 19.00 h
v SD Nivy.
Súťažiaci môžu posielať svoje skladby do 20.9.2018.
Podmienkou je, aby hudba aj text boli autorské,
text bol v slovenskom jazyku a aby súťažiaci (textár
alebo skladateľ) bol zo SR. Následne porota vyberie
10 finalistov.
Počas finálového večera prebehne hlasovanie o cenu
diváka. Výherca získa poukážku v hodnote 300 €.
Viac informácií, ako aj pravidlá a prihlášku súťaže nájdete
na cultusruzinov.sk a na Facebooku Cultus Ružinov.
Molière

vytrháva,
kmáše

Taliani
(zastar.)

základný
geometrický
prvok

epocha
triasu
(geol.)

čapica

zbavíme
Autor:
vážnosti,
Juraj
Mitošinka zneuctíme

časová
jednotka
24 hodín

EČV
Rožňavy

opera
G. Verdiho

madagas- Pomôcky:
karská
RL, KT,
poloopica
Ur

draním
odstránil
načieral
(bás.)

ten kto
chodí
šibať,
oblievač

starobabylonské
mesto
frizúra
vypínajú
sa (kniž.)
ženské
meno

miestnosť
na ladenie
hudobných
nástrojov
zaškolím
akademická
hodnosť

spievanie
sušené
hľuzy
vstavačov

EČV
Bratislavy
tón E
zvýšený
o jeden
poltón

pohybovalo sa

biblické
pomenovanie
Sýrie

značka
pre miliampér

1. časť
tajničky

Pomôcky:
Aram, salep, See,
oron, anis

2. časť
tajničky

Ivan
(dom.)

staršie
ženské
meno

krik
pásmové
horstvo

kníše
vojenská
jednotka
základná
obilnina
jednotka
dedičnosti

pestrý
papagáj
citoslovce
utišovania

jazero, po
nemecky
Adela
(dom.)
MPZ
Libanonu
zn. pondsekundy

hudobný
nástroj
MPZ
Kuvajtu

3. časť
tajničky

pitím
ubral

stal sa
špatným

Anastázia
(dom.)

Súťažte o knihu Urob totálny chaos! – Manuál nehôd a chýb od Keri Smith, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite
správne znenie tajničky do 10.9.2018 na adresu echo@ruzinov.sk, alebo poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 82705 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje
meno, adresu a telefonický kontakt. Výhercu zverejníme v RE 10/2018. Z technických príčin zverejníme v RE 10/2018 aj výhercu knihy Deviaty hrob z RE 7 -8/2018.

DOM KULTÚRY RUŽINOV

Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23
1.9. so o 15:00
RUŽINOVSKÁ OPEKAČKA
A ROZLÚČKA S LETOM
2.9. ne 17.00 h
YOGA A MEDITÁCIA
Vstup zadarmo pre Ružinovčanov
Park A. Hlinku
9.9. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ
DOPOLUDNIE
9.9. ne 15.00 h
NEDEĽNÁ HIP HOP SIESTA
Vstup zadarmo
9.9. ne 17.00 h
YOGA A MEDITÁCIA
Vstup zadarmo pre Ružinovčanov
Park A. Hlinku
13.9. štv a 14.9. pia 19.00 h
DIVADLO KOMÉDIE /premiéra/
KLIMAKTÉRIUM... a čo?
Vstupenky v sieti Ticketportal
16.9. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ
DOPOLUDNIE
Divadlo na hojdačke
16.9. ne 17.00 h
YOGA A MEDITÁCIA
Vstup zadarmo pre Ružinovčanov
DK Ružinov

17.9. po 17:00 h
TV ŠLÁGER
Vstupenky si objednáte na tel. č. 0948 212 212
19.9. str 10.00 h
JUBILANTI 2018
Slávnostné stretnutie so seniormi pri príležitosti
ich životného jubilea
21.9. pia – ne
COMICS SALÓN 2018
23.9. 09.00 h – 22.00 h
Medzinárodný festival comicsu,
anime a hier
Viac info www.comics-salon.sk
25.9. ut 19.00 h
DIVADLO KOMÉDIE
KLIMAKTÉRIUM... a čo?
Vstupenky v sieti Ticketportal
26.9. str 14.30 h
KONCERT PRE SENIOROV
28.9. pi 19.00 h
GORAN KARAN &amp;
Vagabundo Band
Hostia: Miroslav Dvorský
a Ivana Regešová
Vstupenky v sieti Ticketportal
29.9. so 15.00 h
KRUŽKOVANIE RUŽINOVA
Prezentácia krúžkov, súborov a voľnočasových
aktivít mestskej časti Ružinova,
Park A. Hlinku
29.9.- 30.9. so-ne
RUŽINOVSKÉ HODOVÉ
SLÁVNOSTI

SD Nivy, Súťažná 18
05.09. ST 19:30 M
 UŽ, KTORÝ ZABIL DONA QUIJOTA Terry
Gilliam, Špan./Brit., 2018
06.09. ŠT 19:30 JAN PALACH Robert Sedláček, ČR/SR, 2018
07.09. PI 18:00 KUBKO HRDINA Árni Ásgeirsson, Island/Belg.,
2018 (PRE DETI)
07.09. PI 20:00 STRATILI SME STALINA Armando Iannucci,
Brit./Fr., 2017
08.09. SO 18:00 PSÍ OSTROV Wes Anderson, USA/Nem., 2018
08.09. SO 20:00 K ÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ Eric Toledano,
Olivier Nakache, Fr., 2017
12.09. ST 19:30 POSLEDNÝ AUTOPORTRÉT Marek Kuboš, SR,
2017
13.09. ŠT 19:30 MOULIN ROUGE! Baz Luhrmann, Austrália/
USA, 2001
14.09. PI 18:00 PIESEŇ MORA Tomm Moore, Ír./Dán./Belg.
2014 (PRE DETI)
14.09. PI 20:00 CESTA ZA LÁSKOU Victor Levin, USA, 2018
15.09. SO 18:00 CHRISTOPHER ROBIN Marc Forster, USA, 2018
15.09. SO 20:00 P ABLO ESCOBAR: NENÁVIDENÝ A MILOVANÝ
Fernando León de Aranoa, Špan., 2017
17.09. PO 14:00 R UŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV 50/50,
USA, 2011

19.09. ST 19:30 P OD JEDNÝM STROMOM Hafsteinn Gunnar
Sigurdsson, Island/Fr., 2017
20.09. ŠT 19:30 P ÁTRANIE Aneesh Chaganty, USA, 2018
21.09. PI 18:00 P ONYO Z ÚTESU NAD MOROM Hayao
Miyazaki, Jap., 2008 (PRE DETI)
21.09. PI 20:00 Ú PLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016
22.09. SO 18:00 M
 ICHELANGELO: LÁSKA A SMRŤ David
Bickerstaff, Brit., 2017 (EXHIBITION ON SCREEN)
22.09. SO 20:00 L ÁSKA BEZ BARIÉR Franck Dubosc, Fr., 2018
26.09. ST 19:30 VLASY Miloš Forman, USA/Nem., 1979
27.09. ŠT 19:30 P IVNICA Igor Vološin, SR/Rus./ČR, 2018
(PREMIÉRA)
28.09. PI 18:00 K UBKO HRDINA Árni Ásgeirsson, Island/Belg.,
2018 (PRE DETI)
28.09. PI 20:00 SRDCOVÍ REBELI Marc Rothemund, Nem.,
2017
29.09.SO 16:00 R UŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO Zachráňte
Willyho, USA/Franc., 1993
29.09. SO 18:00 CHRISTOPHER ROBIN Marc Forster, USA, 2018
29.09. SO 20:00 P IVNICA Igor Vološin, SR/Rus./ČR, 2018

Sobota: Jana Kirschner, Cigánski diabli, 		
Tomáš Botló,
Ružinovská cykločasovka,
BAC/DC - AC/DC revival,
Krúžkovanie Ružinova
Nedeľa: Boban Marković Orkestar, Dara 		
Rolins, Kornel Kadlubiak
exGravis, FS Karpaty, Salamander
Park A. Hlinku,Vstup zadarmo

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18
1.9. so o 10.30 h

ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

Krajčír nitôčka v podaní Divadlo pod
balkónom
Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova vo
Veľkej sále
28.9 pia o 19.00 h

VYSNÍVANÉ PREDSTAVENIE

Činohra, dráma
Ochotnícke Divadlo TANDEM - divadelné
predstavenie
Vstup 4 € / študenti, dôchodcovia 3 €
Vstupenky na www.divadlotandem.sk

SD PRIEVOZ

Kaštieľska 30, Tel.č.: 02 /436 30 230
7.9. pia o 17.00 h

ZÁZRAKY Z PAPIERA

Tvorivé popoludnie pre malých aj 		
veľkých umelcov, ukážeme si, ako sa dá
z recyklovaného papiera vykúzliť drobná 		
hračka, či užitočná pomôcka na pracovný 		
stôl. Vstup zadarmo

21.9. pia o 17.00 h

JESEŇ V OKNE

Tvorivé popoludnie pre deti i dospelých. 		
Zhotovíme si originálnu jesennú ozdobu do
okna z farebných listov, drievok a z iných 		
pokladov.Vstup zadarmo

Komorná Opera Bratislava
a Mestská časť Bratislava-Ružinov
uvádza

Romana Hudec Orlická
Adam Hudec

26. 9. 2018 od 14:30 hod.
Dom kultúry Ružinov

Vstup voľný

VIAC INFO O FILMOCH, 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
18.9.2018, ut 19:00
Včela v zime - rozhlasový záznam 12 €
20.9.2018, štv 19:00
Malý veľký muž
			23 € Muzikálový príbeh
			
zo života Milana Rastislava Štefánika

24.9.2018, po 19:00
25.9.2018, ut 19:00
26.9.2018, str 19:00

Besame mucho 19 € alebo Čo sa skrýva v kufri (a v nás)
Besame mucho 19 € alebo Čo sa skrýva v kufri (a v nás)
Besame mucho 19 € alebo Čo sa skrýva v kufri (a v nás)

