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Hody
v znamení
hviezd
a dobrej
zábavy

Krehké žieňa s veľkým
úsmevom na tvári

Prievoz
sa rozrastá

Diaľkové autobusy
vyrazia z Bottovej
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Milí Ružinovčania,
ružinovská televízia sa pripravuje na rekonštrukciu. Ideme obnoviť celé technické zázemie štúdia, réžie a vysielacieho pracoviska. Na vysielaní to bude,
pevne veríme, vidieť hneď ako spustíme signál v novom režime. Pre tých, ktorí
majú radi technické dáta, vysielať budeme v HD kvalite a vo formáte 16 na
9. Ďalšou novinkou by mali byť od začiatku roku 2018 filmy. Chceli by sme sa
získať sadu slovenských snímok (zámerne zatiaľ neuvádzam číslo), aby sme
ich mohli dvakrát do týždňa vysielať a každý z nich dvakrát zreprízovať. Budú
to najmä staršie filmy pre pamätníkov, ale aj tie novšie. Pred každým uvedením by sme chceli
pripraviť krátku desaťminútovú besedu s filmovými historikmi, kritikmi, hercami, aby sme si na
obdobie nakrúcanie trošku zaspomínali a každú jednu snímku uviedli aj v historickom kontexte.
Možno ste si všimli, alebo si práve všímate, že Echo je plné platenej inzercie. Idú župné voľby
a tak si kandidáti na županov a poslancov u nás kupujú priestor na svoju propagáciu. Nás samozrejme teší, že o Echo a aj o TVR je takýto veľký záujem zo strany inzerentov. Znamená to,
že ružinovský časopis a ružinovskú „telku“ považujú za hodnú toho, aby v nej inzerovali. Echo
však nenesie zodpovednosť za obsahy inzerátov. Pokiaľ nenarúšajú všeobecnú mravnosť a nepropagujú nebezpečné názory, tak inzeráty neupravujeme. A taktiež nemôžeme kontrolovať ich
množstvo. Ak raz pripustíme politický inzerát, nesmieme robiť žiadny výber. Musíme uverejniť
inzerát každému inzerentovi, ktorý si u nás reklamu objedná a zaplatí.
Milí Ružinovčania, želám každému jednému krásne babie leto a príjemné čítanie.
	
Igor Adamec
	
riaditeľ TVR a RE,s.r.o.

Nový dom smútku v Prievoze

Hlavné mesto a pohrebníctvo mesta Bratislavy Marianum odovzdalo do užívania nový dom smútku na
cintoríne v Prievoze. Slúžiť bude predovšetkým na
posledné rozlúčky so zosnulými.
Starý dom smútku bol v havarijnom stave, a preto sa Marianum rozhodlo postaviť nový. „Pre výstavbu nového
domu smútku sme sa rozhodli najmä z dôvodu, že ten starý už bol v havarijnom stave. Statický posudok preukázal,
že už nespĺňal prevádzkovo-technické a najmä stavebno-bezpečnostné požiadavky. Nový dom smútku bude dôstojným miestom poslednej rozlúčky,“
uviedol riaditeľ pohrebníctva Marianum Radoslav Vavruš. Výstavba domu smútku sa začala ešte
v októbri minulého roka. Celkové náklady boli v hodnote 112 137 eur. Hlavné mesto prispelo
sumou 50 000 eur, zvyšnú čiastku hradilo Marianum z vlastných zdrojov. „Smrť je súčasťou nášho
života. Súčasťou povinností mesta je okrem iného aj zabezpečiť dôstojné podmienky na rozlúčku
s našimi najbližšími. Starý dom smútku v Prievoze už tieto podmienky nespĺňal. Preto sme v spolupráci s organizáciou Marianum zabezpečili vybudovanie nového moderného domu smútku,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Nový dom smútku bude slúžiť predovšetkým na posledné
rozlúčky so zosnulými a iné pietne akty alebo pobožnosti. Pri výstavbe bola zachovaná pôvodná
architektonická časť fasády ako pamätihodnosť a zabezpečený aj nový mobiliár, ozvučenie a technická miestnosť správcu cintorína. Marianum vybudovalo aj nové toalety, bezbariérový prístup a
prístrešok pre prípad väčšieho počtu účastníkov obradov. V budúcnosti sú v pláne aj ďalšie zámery
rozvoja cintorína, najmä pokiaľ ide o zahusťovanie cintorína, ako aj jeho rozširovanie.
Katarína Kostková, Foto: Marianna Šebová

STRETNUTIE SO
STAROSTOM RUŽINOVA
Stretnite sa so starostom
DUŠANOM PEKÁROM
a hovorte s ním o Ružinove
3. OKTÓBRA
od 16:00 hod. do 18:00 hod.
Jedáleň ZŠ
Medzilaborecká 11

Stretnutia poslancov
s obyvateľmi
Poslanecké stredy na
miestnom úrade:
4. 10. 2017 16:30 - 17:30
Ing. Vladimír Sloboda
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Trnávka
11. 10. 2017 16:30 - 17:30
Ing. Anna Reinerová
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Nivy
18. 10. 2017 16:30 - 17:30
Mgr. Jozef Matúšek
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Starý Ružinov
25. 10. 2017 16:30 - 17:30
Mgr. Attila Horváth
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Ružová dolina

Jedinečná kaplnka v kostole na Pošni

Ružinovský Kostol sv.Vincenta de Paul sa môže od septembra pýšiť
novou kaplnkou. A to doslova. Je unikátna. Jej interiér zdobí jedinečná mozaika na Slovensku. Autorom tohoto umeleckého diela
je páter Kamil Dráb, ktorý je známy aj ako slovenský Michelangelo.
Novú kaplnku požehnal ružinovský farár Peter Šaradin. Vznikla v priestore, ktorý bol dlhé roky nevyužívaný. „Tento priestor ostal voľný od roku

2000, kedy bol posvätený kostol. Dnešným dňom tu vznikla kaplnka
a zasvätili sme ju Panne Márii Zázračnej medaily. Bude slúžiť ako miesto
modlitby, rozjímania a stíšenia. Ale aj deťom, ktoré sem prichádzajú
s rodičmi,“ objasnil Peter Šaradin. Interiér kaplnky je naozaj výnimočný. Zdobí ho jedinečná mozaika z tisícok kamienkov. Vytvoril ju páter
Kamil Dráb, umeleckým menom don Camillo. Už dlhé roky sa venuje
sakrálnej tvorbe. Začínal tým, že písal ikony, neskôr vytváral nádherné
fresky, oltáre a bohostánky a teraz sa venuje práve tvorbe kamenných
mozaík. Tak ako aj v iných prípadoch, aj pri tvorbe v ružinovskom kostole potreboval najmä veľa trpezlivosti. „Finálnemu dielu predchádzala
takmer pol ročná práca v ateliéri, kde sme na tejto mozaike a na jej návrhu pracovali spolu piati ľudia. V ateliéri vznikajú figúry a tie si vyžadujú doslova mravčiu prácu. Konečná fáza bola montáž, tá trvala zhruba
dva týždne a pracovali sme na nej deviati. Čiže naozaj, v tejto kaplnke
sú zaznamenané hodiny a hodiny práce,“ priblížil práce na mozaike jej
autor Kamil Dráb.
Katarína Kostková, Foto: autorka
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Prievoz sa rozrastá
Počas leta sa ružinovská verejnosť dozvedela o novom
developerskom zámere v časti Prievoz. Obytný súbor Konopná
Residence investor predstavil obyvateľom na verejnej prezentácii.
Zvážia všetky pripomienky

Obytný súbor Konopná Residence má vyrásť
na ploche takmer 6 700 štvorcových metrov
ohraničenej Radničným námestím a ulicami
Konopná, Struková, Súľovská, Párna a šesťpodlažnou bytovkou na Sladovej ulici. Na pozemku sa momentálne nachádza staršia administratívna budova, tá je už takmer 2 roky
nevyužívaná a prázdna. Projekt predložila
spoločnosť Konopná Residence. V tomto prípadne ide o zaujímavé spojenie, stojí za ňou
totiž dvojica známych a v Bratislave aktívnych
developerov, YIT Slovakia a Immocap Group.
„Naša idea je hlavne revitalizovať. Súčasný
nevhodný objekt, ktorý tu dnes stojí, chceme
nahradiť vhodnou pokojnou rezidenčnou zástavbou a takisto revitalizovať Radničné námestie a okolie,“ objasnil Radek Pšenička, riaditeľ zodpovedný za Business development
YIT Slovakia.

Za architektúrou stojí štúdio A1 Architecture.
Navrhovaný obytný súbor by mali tvoriť tri
objekty prepojené garážovým domom. Spolu v nich má vzniknúť 50 bytov a 90 apartmánov. Súčasťou projektu sú aj komerčné
priestory na ploche takmer 400 štvorcových
metrov. Celkovo má pribudnúť 189 parkovacích miest, 171 v podzemnom podlaží
a 18 na povrchu. Investor pôvodne navrhoval 6-podlažné budovy a jednu 7-podlažnú.
No po niekoľkých neoficiálnych stretnutiach
s niektorými obyvateľmi Prievozu prisľúbil
možnosť zníženia podlaží. Pred verejnou
prezentáciou dokonca požiadal Okresný
úrad Bratislava o späťvzatie pôvodného návrhu EIA (posudzovanie vplyvov na životné
prostredie) za účelom prípravy podkladov
pre nové podanie. „Zvážime všetky pripomienky a podnety od obyvateľov, nielen
tie, čo odzneli na verejnej prezentácii, ale aj
na stretnutiach predtým, alebo nám prišli
e-mailom. Chceme byť zodpovední investori,
v Ružinove pôsobíme už s inými projektmi a
naďalej tu chceme pôsobiť. Nechceme silovo
pretláčať nejaký zámer, ktorý by aj napriek
splneným zákonným normám narazil na odpor obyvateľov. Jednoznačne hľadáme mieru
kompromisu. Zamyslíme sa aj nad prehodnotením zámeru, nielen v počte jednotiek, ale aj

ich výmery,“ prisľúbil Radek Pšenička. Prístup
investora a verejné prezentácie víta aj mestská časť. „Pri posudzovaní vplyvov na životné
prostredie dala mestská časť Ružinov nesúhlasné stanovisko. A to z dôvodu nesúladu
s územným plánom hlavného mesta. Som
rád, že investor stiahol posudzovanie tohto
projektu a začal diskutovať s obyvateľmi,“
uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár, ktorý
sa tiež zúčastnil verejnej prezentácie projektu.

Chceli by začať budúci rok

Prvá verejná prezentácia projektu Konopná
Residence priniesla búrlivú diskusiu. Niektorí
obyvatelia by projekt prijali v menšej a nižšej
forme, mnohí sa obávajú najmä dopravnej
situácie. Niektorí obyvatelia sú zas a priori
proti ďalšej výstavbe v Prievoze, nájdu sa ale
aj takí, ktorí nový projekt vítajú. V nasledujúcich týždňoch tak investor plánuje pozmeniť
projekt a zakomponovať do neho aj niektoré
pripomienky obyvateľov. Zároveň prisľúbil aj
ďalšiu verejnú prezentáciu. „Ak sa nám podarí dohodnúť s občanmi a získame všetky potrebné povolenia, v priebehu budúceho roka
by sme radi asanovali a zároveň by sme chceli
začať aj s výstavbou. Samozrejme, predchádza tomu územné rozhodnutie a stavebné
konanie, nechcem preto povedať presný dátum. Verím, že maximálne koncom budúceho
roka by sme mohli začať,“ doplnil Slavomír
Jankovič, riaditeľ Biznis developmentu Immocap Group.
Katarína Kostková, Foto: mš
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Pouličné umenie v parku

Mestská časť aj tento rok podporila viacero projektov formou
grantového programu. Jeden z nich si môžu už Ružinovčania
pozrieť na vlastné oči.

Park Andreja Hlinku má za sebou výrazné pozitívne zmeny za posledné roky. Od septembra zdobia múrik, ktorý oddeľuje park od rušnej
Tomášikovej ulice profesionálne grafitti. „Myšlienka vznikla na základe
toho, že to tu bolo pomaľované rôznymi nepeknými grafitti, všelijaký-

mi čarbanicami a nevyzeralo to vôbec dobre. Máme už z predchádzajúcich projektov skúsenosť, že keď niekde profesionálne namaľujeme
grafitti, pouliční maliari to potom neničia a neprekresľujú,“ uviedol
Dalibor Spišiak, ktorý sa tvorbe grafitti venuje na profesionálnej úrovni.
Aj týmto spôsobom tak chceli ochrániť park a zabrániť ďalšiemu znehodnocovaniu. „Návrh vznikol v našich hlavách. Muselo to byť niečo
jednoduché, vektorové, keďže išlo o veľkú plochu. Hlavne nám išlo o
to, aby to vyzeralo dobre a hodilo sa to do tohto prostredia,“ objasnil
motív maľby Dalibor Spišiak. Talentovaným profesionálnym sprejerom
na túto aktivitu prispela aj mestská časť Ružinov a to formou grantu vo
výške 2080 eur. „Asi 97 percent z grantu išlo na farby a zvyšok na grafický návrh,“ doplnil Dalibor Spišiak. Podobné kresby si vie predstaviť
aj v iných častiach parku. Keď príde iniciatíva z mestskej časti, radi sa do
toho pustia.
Katarína Kostková
Foto: autorka

Dobrovoľníci odstránili
z parku desiatky čarbaníc

Cyklotrase na
Ružinovskej svitá na lepšie časy

Aj Ružinov sa zapojil do bratislavského
týždňa dobrovoľníctva. Pracovníci
z banky sa rozhodli skrášliť mestskú
časť a vytvoriť krajšie miesto pre život.
Za cieľ si vzali premaľovanie čarbaníc,
ktoré sa objavili v Parku Andreja Hlinku.
„Tento park je najväčší v Ružinove,
chodí sem veľa ľudí nie len na akcie,
ale aj za oddychom a tie takzvané tagy
nevyzerajú pekne,“ povedal Dušan
Pekár, starosta Ružinova. Do akcie sa
zapojila desiatka dobrovoľníkov, ktorí
boli pripravení pracovať. Ani nie za
pár minút sa postupne z pokreslených
stien stávali čisté. „Teší ma, keď môžem
prispieť k tomu, aby to tu vyzeralo krajšie,“ povedala jedna z dobrovoľníčok, ktorá sa do týždňa dobrovoľníctva zapojila už predtým.
„Minulý rok sme natierali lavičky v Sade Janka Kráľa. Som rada, že
tento rok môžem pomôcť aj Ružinovu,“ dodala. Týždeň dobrovoľníctva je o pomáhaní, ale to, čo je už raz vykonané, si treba vážiť, aby sa
takéto obnovy nemuseli robiť až tak často.
Marianna Podlucká
Foto: Marianna Šebová

Zničený povrch, diery na
viacerých miestach a doslova kľučkovanie medzi nimi.
Toto je stav známy mnohým
cyklistom či korčuliarom,
ktorí sa rozhodli použiť cyklotrasu na Ružinovskej ulici.
Tej ale svitá na lepšie časy,
jeden z havarijných úsekov
Ružinov opravuje.
Cyklotrasa na Ružinovskej ulici
je dlhá 2 280 metrov, pričom
poškodený povrch komunikácie je na 890 metroch.
Havarijný stav cyklotrasy je
v štyroch úsekoch. V týchto
úsekoch je cyklotrasa prepadnutá, miestami chýba
asfalt a sú tam veľké výtlky.
Takto poškodené cyklotrasy
sú nielen nebezpečné, ale
tiež znižujú záujem o cyklistiku. A práve to chce mestská
časť a Ružinovský športový
klub, p.o. zmeniť. „Aktuálne
opravujeme cyklotrasu na Ružinovskej, v úseku od Tomášikovej po
Jadrovú ulicu. V tejto časti leží cyklotrasa na magistrátnych pozemkoch. Opraviť ju môžeme vďaka župe,“ uviedol Ľubomír Lenár, riaditeľ
Ružinovského športového klubu, p.o. Bratislavský samosprávny kraj
totiž finančne podporil opravu na Ružinovskej sumou 4 000 €.
(red)

Podujatie Milujem
svoje mesto je tu opäť

Festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci Milujem
svoje mesto odštartuje 1. októbra 2017 o 18:00 hod.
otváracím koncertom skupiny Vinesong (UK), ktorý bude na
Hviezdoslavovom námestí. Ani počas IV. ročníka festivalu
nebudú chýbať rôzne dobrovoľnícke brigády na rôznych
miestach Bratislavy, ktoré budú najmä v sobotu 7. októbra 2017.
Urobme spoločne niečo dobré. Len tak, z lásky. O láske sa veľa hovorí, skúsme ju však prakticky prejaviť. Pomôžme tým, ktorí to potrebujú, urobme niekomu radosť či aspoň vyvolajme úsmev na jeho tvári.
To sú ciele festivalu Milujem svoje mesto, do ktorého sa v predchádzajúcich troch ročníkoch zapojili stovky dobrovoľníkov. Tento rok je
pripravený opäť zaujímavý program a k festivalu sa znovu pridáva aj
mestská časť Ružinov. V sobotu 7. októbra je na pláne natieranie lavičiek, odburiňovanie dlažby, rez kríkov, zametanie a zber nezáhradného odpadu v parku na Rezedovej ulici. Rovnaké práce v sobotu
čakajú aj park medzi Kvetnou a Viktorínovou ulicou.
V nedeľu 8. októbra zas dobrovoľníci skrášlia okolie Štrkoveckého
jazera. Na mušku si vezmú odburiňovanie záhonov, zber nezáhradného odpadu a zametanie lavičiek. Príďte aj vy a spoločne skrášlime
tieto miesta! Každý dobrovoľník musí byť vopred zaregistrovaný na
web stránke: www.milujemsvojemesto.sk.
(mš)

inzercia

SPOJILI SME SA PRE RUŽINOV
www.ruzinovskeecho.sk

Župa bez korupcie!
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8
Vladimír Sloboda

Kamil Bodnár
Bývam s rodinou pri Štrkovci. Pracujem v IT firme ako
dátový analytik. Ako asistent poslankyne NR SR Lucie Ď.
Nicholsonovej sa venujem analýze verejných obstarávaní,
súťaží, zmlúv a obchodno-politických prepojení. Zaujímam sa tiež o sociálne a ekologické témy.

28

Povolaním manažér kvality. Celý život s rodinou bývam
na Trnávke. V rámci SaS zodpovedám za oblasť komunálnej politiky a verejnej správy. V súčasnosti sa ako župný
poslanec venujem poskytovaniu sociálnych služieb a
pôsobím v radách stredných škôl v rámci Ružinova.

24

45

Marek Machata

Ľubomír Ščasný

Od detstva žijem na Trnávke. Vyštudoval som právo a psychológiu. 15 rokov pracujem ako projektový manažér v neziskových organizáciach, ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotným
a sociálnym znevýhodnením. Mojím hlavným projektom je
spolupráca na stavbe vzdelávacieho centra IMOBILIO.

Ekonóm. Som rodený Bratislavčan a otec 4 detí. Mojou
prioritou je najmä zlepšenie dopravy, viac zelene a čistý
vzduch. “Aj Vy stojíte ráno v kolónach?“. Riešením je aj
budovanie kruhových križovatiek, tak ako to robia v iných
európskych mestách. Spolu sa nám to podarí !

35
Dušan Pekár
Starosta Ružinova. Aj v Bratislavskom samosprávnom
kraji prijímame rozhodnutia, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu
života v Ružinove. Preto kandidujem za poslanca.

46
Janka Šipošová
Psychologička, zakladateľka poradenskej siete Pomoc
obetiam násilia, bývalá poslankyňa Národnej rady SR, v r.
2017 som kandidovala na post ombudsmanky, angažujem sa za práva obetí trestných činov a násilia a pomoc
slabším a znevýhodneným.

Objednávateľ: 1. Ing. Erika Jurinová, Vintiška 80, 027 43 Nižná, 2. strana Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO: 42 139 333, DIČ: 2022858783, 3. Mgr. Matej Nagy, Plachého 47, 841 02 Bratislava
Dodávateľ: TVR a RE, spol. s r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO 35 728 213, DIČ: 2020242059
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BSK: V Bratislavskom kraji
pribudne 844 nových miest pre škôlkarov

Obce, mestá, ale aj súkromní podnikatelia a občianske združenia mohli v roku 2017 žiadať
z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) európske zdroje na vybudovanie
nových kapacít v materských školách po celom Slovensku. Výzvu na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v spolupráci s krajskými mestami a župami.
kontrolu a riadenie projektu tak, aby boli všetky európske zdroje do posledného eura korektne minuté. Máme s tým dobré skúsenosti, kvalitný, odborný a ochotný tím a hlavne spokojných
starostov,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho
kraja Pavol Frešo.
Už bolo vyhodnotené prvé kolo výzvy, kedy bolo na území bratislavského regiónu schválených 18 projektov v sume 8,5 mil. eur.
Týmito projektmi sa v materských školách v Bratislave a obciach
Bratislavského kraja vytvorí 844 nových miest. Niektoré projekty
sú už v realizácií, no väčšina začne s výstavbou začiatkom budúceho roka, tak aby v septembri 2017 sa už mohli otvoriť nové
triedy pre deti.

„V najbližších dňoch pristúpime s úspešnými žiadateľmi k podpisu zmlúv o poskytnutí príspevku. Následne skontrolujeme
verejné obstarávania, aby sme sa v budúcnosti vyhli akýmkoľvek korekciám. Aj teraz budeme zabezpečovať implementáciu
projektov v našom území, teda budeme vykonávať finančnú

Celkovo bolo v BSK predložených 33 projektov v sume 15,6 mil.
eur. Vyhodnotenie druhého kola sa očakáva do konca roka.
Poradenskú činnosť žiadateľom pri príprave projektov poskytovali spoločne mesto Bratislava a BSK. Následne BSK na svojom
sprostredkovateľskom orgáne časť projektov prijímal a hodnotil.

V kraji pribudla ďalšia plaváreň
Študenti, ale aj verejnosť môžu využívať všetky možnosti zrekonštruovanej plavárne na Strednej odbornej škole hotelových služieb
a obchodu Na pántoch 9, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Práce na rekonštrukcii bazéna trvali päť mesiacov a boli ukončené
31. júla 2017.
„Škola prešla od svojho založenia mnohými zmenami ako napríklad zmena sídla, nový názov, vytváranie nových učebných a študijných odborov. Jej silnou stránkou je dobré materiálno-technické vybavenie, ako aj úspešnosť žiakov v odborných medzinárodných súťažiach. Škola reprezentuje Bratislavský samosprávny
kraj na mnohých významných domácich aj zahraničných gastronomických podujatiach. Teraz jej pribudol aj kvalitný školský
bazén, ktorý župa zrekonštruovala. Verím, že bude dobre slúžiť
tak žiakom školy ako aj verejnosti,“ vyzdvihol prínos SOŠ hotelových služieb a obchodu na Pántoch, kde bol v polovici leta otvorený zrekonštruovaný bazén, pre kraj bratislavský župan Pavol Frešo.
Rekonštrukcia bazénu na SOŠ hotelových služieb a obchodu na
Pántoch v Bratislave sa začala 27. februára 2017 a zahŕňala opravu
bazénovej haly, bazénového telesa, šatní ako aj technologickej
časti. Práce boli ukončené a bazén bol odovzdaný do užívania 31.
júla 2017. Celkové náklady na rekonštrukciu sa vyšplhali na 381
353,53 € s DPH.
„Keď sa chce, tak sa dá a dnes vidíte výsledok. Ten je taký, že tu
máte funkčný bazén. Má 5 plaveckých dráh, bude slúžiť nielen
žiakom školy, ale aj športovým klubom. Vyhradené hodiny pre
plávanie bude mať aj verejnosť a rovnako bude slúžiť aj plaveckým kurzom. ktorý bude využívať aj verejnosť,“ vyjadril sa podpredseda BSK Igor Bendík.
Poslankyňa NR SR a zároveň poslankyňa BSK Anna Zemanová doplnila, že „Bazén bude fungovať pod centrom voľného času, ktoré
je súčasťou školy, a v spolupráci s plaveckým klubom, tak, aby bol
vyťažený, aby sa nestalo to čo viedlo pred rokmi k jeho zatvoreniu že bol nefinancovateľný z vlastných zdrojov. Práve šikoroká
verejnosť z okolia bažila po plavárni, kam by mohla opäť chodiť,

platená inzercia

Vajnoráci, Račania, ale aj Chorvátsky Grob, Pezinok.“
Bratislavský samosprávny kraj zároveň 4. septembra ukončil
rekonštrukčné práce školského bazénu na Gymnáziu Ladislava
Novomeského v Bratislave, kde bola vymenená a doplnená bazénová technológia. Vymenené boli filtre, čerpadlá a rozvody. V
súčasnosti je v skúšobnej prevádzke a od 11. septembra 2017
bude daný do užívania. Okrem žiakov v ňom dostane priestor na
plávanie aj verejnosť. Rekonštrukcia bazéna stála cca 110 384 eur.
Obnovy sa v najbližších mesiacoch dočká aj bazén na SOŠ Stavebnej
a geodetickej na Drieňovej ulici. V polovici septembra bude podpísaná zmluva so zhotoviteľom rekonštrukčných prác a termín
ukončenia všetkých prác vrátane zateplenia objektu bazéna je apríl
2018. Predpokladaná suma opravy je 1 089 600 eur. Rekonštrukčné
práce budú zahŕňať opravu bazénovej haly, bazénového telesa,
šatní, technologickej časti, vybudovanie novej elektroinštalácie,
zateplenie objektu bazéna, opravy strechy nad objektom bazéna,
zhotovenie novej vzduchotechniky a opravu vonkajšej kanalizácie.
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Predstavujeme kandidáta na župana:

výSledky
rekonštrukcie
škôl a parky

– Zrekonštruovaných 16 základných
a materských škôl. Tri škôlky boli
rozšírené, tri školy a škôlky nadstavené, dve nové škôlky vytvorené.
– Zrekonštruovaných 15 ihrísk, športovísk a parkov.
– Dva nové parky – park Gaštanica
na Kolibe a park Jama na území bývalého cyklistického štadióna.

Objednávateľ: Rudolf Kusý, Bratislava | Dodávateľ: zerovia, s.r.o., Nevädzova 6/F, 821 01 Bratislava, IČO: 47 390 051

– Záchrana športového areálu, kedysi známeho ako
BCT, ktorý sa nachádza pri
jazere Kuchajda. O tieto
lukratívne stavebné pozemky malo záujem J&T,
no namiesto nových
bytoviek tam hrá viac
než 300 detí a mladých
futbal v rámci Novomestského futbalového klubu BCT.

– STOPka zvyšovaniu
stavieb tzv. zmenou
stavby pred dokončením. Kusý odmieta tiché zvyšovanie výstavby po vydaní povolenia.
Teda odmieta prípady
ako sú Retro v Ružinove, či výšková budova
na Šancovej v Starom
Meste. Po vydaní povolen i a sa z menou
stavby pred dokončením sa stavby potiahli o ďalších poschodí.
Kusý podobné praktiky
odmieta a žiada, aby sa
podobné zmeny s ľuďmi odkomunikovali.
Asi preto sa u neho nedejú vôbec.

– Bratislavské Nové Mesto má najvyšší počet klubov dôchodcov v kraji – 8, všetky boli
zrekonštruované.
– Po tom, ako Kusý našiel svoju bývalú učiteľku, ako sa hrabala v kontajnery, vytvoril v Tržnici na Trnavskom mýte sociálnu
výdajňu. Miesto, kde ľudia, ktorí celý život
pracovali a rozhodujú sa medzi tým, či urobia nákup, zaplatia za lieky, alebo za nájom,
dostanú potraviny bezplatne.
– Vianočný príspevok pre dôchodcov s nízkym príjmom a v prípade
mimoriadnych situácií jednorázová
pomoc.

Boj
S developermi

– Zastavenie výstavby megalomanských
projektov Baštrnáka,
Penty, J&T a ďalších
developerov.

Seniori a Sociálna
StaroStlivoSť

– Bezplatná právna poradňa pre
všetkých obyvateľov mestskej časti.
– Prvé Komunitné centrum v Bratislave vzniklo po zrekonštruovaní zdevastovaného bývalého
osvetového strediska Kusý nedovolil, aby sa budova využila
ako herňa s automatmi, ale
vytvoril komunitné cetrum
v ktorom si miestna komunita
organizuje stretnutia, besedy,
kurzy, prednášky, cvičenie, či
premieta filmy.

Nepotrebujem politické strany,
aby som opravil školy, cesty,
vybudoval parky, či športové
areály. Slúžim ľuďom.
Rudolf Kusý (41),
najmladší bratislavský starosta.
Vyštudoval históriu/občiansku náuku na Pedagogickej
fakulte UK a manažment na City University. Pracoval ako
manažér a systematicky sa venoval práci s mládežou. Vo
verejnej sfére začínal ako občiansky aktivista, keď založil
občianske združenie Za Bratislavu – Nové Mesto.
Nie je ani nikdy nebol členom žiadnej politickej strany.
V roku 2010 sa stal najmladším starostom zo všetkých
mestských častí Bratislavy a je ním dodnes.

Fungovanie

– Bratislavské Nové Mesto je
najtransparentnejšou samosprávou v kraji podľa Transparency International.
– Na úrade idú tzv. rakúskou
cestou, čiže všetko si robia
sami – čistia komunikácie, odvážajú odpad, sadia
stromy, natierajú zábradlia,
opravujú výtlky, ekologicky
odstraňujú burinu, opravujú detské ihriská, orezávajú
stromy, opravujú lavičky atď.
– Už pred niekoľkými rokmi zaviedli unikátny projekt
participatívneho rozpočtu,
keď o použití časti peňazí
z rozpočtu mestskej časti
rozhodujú priamo obyvatelia
Nového Mesta.
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Jedna včela pre každého Ružinovčana
Pre každého jedna

Zelený priestor pred Paneurópskou vysokou školou, na
rohu ulíc Tomášiková a Ružinovská, sa postupne zmení na
unikátny park s domysleným ekosystémom zadržiavania
dažďovej vody, so ZENovu i relaxačnou časťou, ktorý bude
pre všetkých.
Plány nabrali reálnejšie kontúry
v máji, kedy tu svoj
domov našiel prvý
nový strom - mladá
čerešňa. Park bude
jedinečný a také sú
aj nápady. Jeden
z nich, včelín pre
mestské včely, sa
počas leta udomácnil na streche vysokej školy.
„S týmto nápadom
prišlo Občianske
združenie Zelená
Bratislava. Som rád,
že sa nám to podarilo zrealizovať. Park sa buduje pomaly, keďže za všetkým je zdĺhavá administratíva. V parku príde postupne k masívnej výsadbe
ovocných a kvitnúcich stromov, čiže včielky tu budú mať určite čo
robiť. Som rád, že konečne máme v Ružinove kráľovné,“ objasnil
autor parku, architekt Branislav Kaliský. Vysoká škola v Ružinove je
tak jednou z mála budov, na ktorej streche sa udomácnili mestské
včely. „Naša škola bola nadšená touto myšlienkou a projektom,
aby včielky mali domov práve u nás. Napriek tomu, že rektor a
aj ja sme na včely alergickí, nebáli sme sa. Neohrozujú nás, naša
vzájomná spolupráca je dobrá a pozitívna,“ uviedla marketingová
manažérka PEVŠ Monika Kristof.

O mestské, už ružinovské včely sa stará profesionálny včelár
Tomáš Blaškovič. Pochádzajú zo Záhoria. Zatiaľ je tam päť včelích
rodín, spolu ich bude až desať. Dokopy sa na streche školy udomácni zhruba 70-tisíc včiel. V podstate symbolické číslo, každý
Ružinovčan tak bude mať svoju vlastnú včielku. Pre mnohých ľudí
je možno na mieste otázka, či včely patria do mesta. „Často sa
stretávam s názorom, že včely do mesta nepatria. Ľudia sa naozaj
nemajú čoho báť. To skôr ôs, ktoré idú napríklad aj do sladkých
nápojov. To včely nerobia, aj keď majú žihadlo, bránia si len
bezprostredné okolie úľa. Mám dokonca včelstvá aj v iných častiach, aj medzi rodinnými domami a spätná väzba od obyvateľov
je veľmi dobrá. Dokonca mi jeden pán ďakoval, že po siedmich
rokoch mala jeho jabloň úrodu. A kvitnúce stromy a rastliny sú
aj v Ružinove, preto sem včielky určite patria,“ vysvetlil Tomáš
Blaškovič. Včiely tak majú za úlohu starať sa o okolité stromy, tieto
malé tvory dokážu mať takpovediac pod dohľadom vzdialenosť
až 3 kilometre od školy. V Ružinove sa rýchlo udomácnili, dokonca
už priniesli aj prvé zásoby medu. Prvá včelia úroda by mala byť
v júni budúceho roka. Ak všetko pôjde podľa plánu, ružinovské
včely vyprodukujú 300-400kg medu. „V tomto roku by sme chceli
vysadiť ešte ďalšie stromy a tiež začať s realizáciou psieho výbehu.
Projekt je už pomaly hotový, súčasťou ihriska budú hracie prvky a
prekážky, nebude chýbať pitná fontána či prístrešok pre psíčkarov.
Pevne verím, že sa nám to podarí,“ uzavrel Branislav Kaliský.
Katarína Kostková, foto: autorka

Základná škola Kulíškova a Materská škola
Pivoňková príjmu nové sily do pracovného
pomeru do prevádzky školskej jedálne. Bližšie
informácie získate na riaditeľstve škôl.

Župné voľby 4. 11. 2017

Moje priority:

· podpora projektov na území Ružinova
zo strany samosprávneho kraja

· rozširovanie kapacít materských

a základných škôl pre ružinovské deti

· rekonštrukcie školských priestorov
· tvorba a revitalizácia ihrísk

a športových areálov v Ružinove

Petra Palenčárová
Vaša Ružinovčanka v Bratislavskom samosprávnom kraji
Objednávateľ: Petra Palenčárová, Konopná 45, 821 05 Bratislava Dodávateľ: TVR a RE, spol. s r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO 35 728 213, DIČ: 2020242059
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V novembri budeme voliť vedenie kraja

V sobotu 4. novembra budú voľby do vyšších územných celkov. Voliť si budeme županov a krajských
poslancov. Ružinovčania budú voliť predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a 6 poslancov, ktorí
budú hájiť ich záujmy na úrovni župy.
Do 5. septembra 2017 podávali kandidáti, politické strany a koalície kandidátne
listiny. Nezávislí kandidáti na župana
museli ešte doložiť osobitnú listinu s 1 000
podpismi voličov s trvalým bydliskom na
území daného kraja. Nezávislí kandidáti na
poslanca museli získať 400 podpisov obyvateľov z obvodu, za ktorý kandidujú.
O kreslo župana
sa uchádza 17 mužov a 1 žena
Po novom budú voľby predsedov vyšších
územných celkov jednokolové. O päťročný
post bratislavského župana sa uchádza
spolu 18 kandidátov. Súčasný predseda
Pavol Frešo (nezávislý) zabojuje o priazeň
voličov s publicistom Pavlom Blaškom
(nezávislý), podnikateľom Jozefom
Dankom (nezávislý), poslancom Národnej
rady SR Jurajom Drobom (SaS, OĽaNO,
NOVA, KDH, SMK, OKS a Zmena zdola),
bývalým primátorom hlavného mesta
a vysokoškolským učiteľom Milanom
Ftáčnikom (nezávislý), psychologičkou
Natáliou Hanulíkovou (Strana zelených
Slovenska), novinárom Ľubomírom
Huďom (nezávislý), zabávačom a podnikateľom Martinom Jakubcom (nezávislý),
podnikateľom Ľubomírom Kolárikom
(Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov), publicistom Danielom
Krajcerom (MOST - HÍD, SKOK - Európski
liberálni demokrati, Strana zelených),

starostom mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto Rudolfom Kusým (nezávislý), pedagógom Mariánom Leinerovičom (NOVÝ
PARLAMENT), farmaceutom Milanom
Lopašovským (STRANA MODERNÉHO
SLOVENSKA), starostom mestskej časti
Bratislava-Vajnory Jánom Mrvom (nezávislý), štátnym tajomníkom Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR Lukášom Parízekom (SNS), prekladateľom Jalalom Suleimanom (Komunistická
strana Slovenska), kultúrno-osvetovým pracovníkom Andrejom Trnovcom (Slovenská
ľudová strana Andreja Hlinku) a vicestarostom mestskej časti Bratislava-Jarovce, IT
špecialistom Jozefom Uhlerom (nezávislý).
O 6 miest sa uchádza 50 Ružinovčanov
Vo volebnom období 2017-2022 bude
zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja zložené spolu z 50 poslancov,
zvolia ich obyvatelia v 24 volebných
obvodoch. V Ružinove, ktorý má tentokrát
samostatný volebný obvod a nie je spojený
s Vrakuňou, sa sformovali 2 koalície. Svojich
kandidátov postavilo samostatne aj 8 strán.
O priazeň Ružinovčanov sa bude uchádzať
aj 13 nezávislých kandidátov. Celkovo o 6
kresiel, čo je aj počet mien krúžkovaných
na volebnom hárku v Ružinove, zabojuje
50 ľudí. Zoznam zaregistrovaných uchádzačov nájdete aj na stránke www. region-bsk.
sk v sekcii Voľby do VÚC 2017.

Vo volebnej miestnosti
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže Ružinovčan zakrúžkovať
6 kandidátov na poslancov a jedného
kandidáta na predsedu BSK. Voliť môže len
vo svojom volebnom okrsku, v ktorom je
zapísaný v zozname voličov. Po príchode
do volebnej miestnosti musí preukázať
okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť
predložením občianskeho preukazu alebo
dokladu o pobyte pre cudzinca. Následne
okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá
mu dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky
mestskej časti. Ich prevzatie potvrdí volič
v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Ak sa volič nemôže dostaviť do
volebnej miestnosti zo závažných, najmä
zdravotných dôvodov, má právo požiadať
obec, mestskú časť a v deň konania volieb
okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do
prenosnej volebnej schránky, a to len
v územnom obvode volebného okrsku, pre
ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí dať volič do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých
alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý
mu bude uložená pokuta 33 eur.
(mš)

Krátko o župe
Bratislavský samosprávny kraj sa stará o podporu kultúry a
turizmu v regióne, napríklad podujatiami ako Jablkové hodovanie,
Farmfest a mnohé ďalšie. Okrem toho formou svojho grantového
programu a dotáciami podporuje župa aj rozličné projekty obyvateľov a organizácii v kraji. Ide napríklad o kultúrne či športové
podujatia. Formou finančnej podpory ale kraj napomohol aj
k rozšíreniu počtu miest v materských školách, ich rekonštrukciám,
ako i opravám ciest v mestských častiach a mestách. Okrem toho
sa viaceré projekty na území kraja realizujú z európskych fondov a
viac či menej ich koordinuje aj župa.
Doprava
Župa udeľuje dopravné licencie na základe žiadostí dopravcom vo
vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave liniek začínajúcich
na území bratislavského regiónu, spolupracuje pri tvorbe a schvaľuje ich cestovné poriadky. Vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby električkových a trolejbusových dráh a
pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy
alebo doprave na nej. Okrem toho zabezpečuje dopravnú obslužnosť územia prímestskými autobusovými linkami a mnohé ďalšie.
Školstvo
Župy sú zriaďovateľom väčšiny stredných škôl v kraji, zabezpečujú ich
chod, dozerajú na ich činnosť, hospodárenie, rekonštruujú ich, vymenúvajú riaditeľov a poskytujú im finančné prostriedky. Bratislavský
samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 14 gymnázií, 35 stredných
odborných škôl, 3 spojené školy, 2 konzervatóriá, 2 jazykové školy a 1
školský internát s právnou subjektivitou. Pod župu spadá aj ďalších 41
zariadení bez právnej subjektivity, ako sú napríklad školské jedálne a
internáty, kluby detí a centrá voľného času.

Sociálna oblasť
Samosprávne kraje zabezpečujú služby pre rôzne cieľové skupiny
ako deti, ženy, na ktorých je páchané násilie, ľudia so zdravotným
postihnutím a iné. Príkladom je Bezpečný ženský dom pre týrané
ženy a deti, ktorý Bratislavský samosprávny kraj minulý rok otvoril na
území hlavného mesta. Kraje zároveň vedú register zariadení poskytujúcich sociálne služby, dohliadajú na ich kvalitu, zriaďujú a podporujú organizácie poskytujúce sociálne služby a spolufinancujú ich.
Zdravotníctvo
Samosprávny kraj vydáva rozhodnutia o povolení na prevádzku zdravotníckych zariadení vrátane lekární, o zrušení povolenia a pozastavení činnosti zdravotníckeho zariadenia, vrátane zariadení lekárenskej
starostlivosti, o schválení ordinačných hodín a o prevádzkovej dobe
lekární a výdajní zdravotníckych potrieb. Ďalej určuje napríklad zastupujúceho lekára resp. zastupujúce zdravotnícke zariadenie, zabezpečujeme stiahnutie liekov a informácie o falošných pečiatkach.
(mš)

MČ Bratislava-Ružinov vyzýva aktívnych občanov, ktorí majú
záujem stať sa členom okrskovej volebnej komisie pre Voľby
do orgánov samosprávnych krajov dňa 4. 11. 2017, aby sa
prihlásili do 5. 10. 2017 osobne na miestnom úrade, Mierová
21, na referáte organizačnom a správy registratúry alebo
telefonicky na tel. č. 48 284 338/48 284 318.
Podmienkou členstva v komisii je dovŕšenie veku 18 rokov,
spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky.
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Diaľkové autobusy vyrazia z Bottovej
Diaľkové autobusy sa od 1. októbra presunú na
náhradnú stanicu. Tá je plne pripravená na tri roky
zastúpiť funkciu tej pôvodnej. Projekt Stanica Nivy
začal investor HB Reavis už realizovať.
Náhradná autobusová stanica by mala spustiť svoju
prevádzku už 1. októbra.
Preklopenie stanice je
naplánované na noc, aby
nenarušilo chod dopravy.
Prvý autobus pôjde z „novej”
stanice o štvrtej ráno, je to
spoj smerujúci do Viedne.
Cestujúci nemusia mať
strach, zachovaný je počet
nástupíšť a to 34, ako aj
časy odchodov. „Jediné, čo
sme museli trochu upraviť
boli čísla nástupíšť, z ktorých odchádzajú autobusy,” povedala Eva
Vozárová zo Slovak Lines. Spôsobené je to iným rozložením stanice
ako tomu bolo na Mlynských Nivách. Všetky informácie o odchodoch a zmenách avizuje Slovak Lines na svojej webovej stránke. Nie
len nové nástupištia, so svetelnými tabuľami, čakajú cestujúcich na
náhradnej stanice. Tá bude ponúkať aj služby, ktoré sú samozrejmosťou pre každé hlavné mesto. Čaká ich tam pripojenie na wifi, možnosť
si nabiť telefóny, oddýchnuť si v kaviarni, zakúpiť posledné veci pred
cestou alebo sa v pohodlí usadiť a počkať na svoj spoj. Vo vnútri
stanice bude niekoľko elektronických tabúľ s odchodmi autobusov,
nechýbajú presné časy a nástupištia. Náhradná stanica priblíži ľuďom
to, načo sa môžu tešiť už o pár rokov a mnoho iného.

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, Bratislava 821 09, IČO: 42139333
Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o. Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35 728 213

Dlhodobé parkovanie a „kiss&ride“
Pre cestujúcich, ktorí prichádzajú na stanicu mestskou hromadnou
dopravou, sa toho veľa nezmení. Náhradná zastávka bude oproti tej
pôvodnej. Umiestnená bude na Bottovej ulici. Pre tých, ktorí prídu
autom, sú pripravené parkoviská a takisto taxislužba. „Vjazd bude
z Chalúpkovej ulice, bude tam pripravené parkovanie na krátkodobé
státie, tzv. „kiss&ride”, kde vodič cestujúceho len vyloží. Potom tu
máme aj parkovisko pre ľudí, ktorí idú do Viedne. Plus je tu aj hradené
parkovisko na dlhodobé státie,” vysvetlil Jakub Gossáyi z HB Reavis.
Nezabúda sa ani na turistov, ktorí využívajú taxislužby, ktoré nie vždy
určujú férové ceny. Do priestorov náhradnej stanice bude mať prístup
len jedna taxislužba, ktorá ponúka serióznu taxu, aby turisti nemali
hneď po príchode do Bratislavy nepríjemné zážitky. Ihneď po otvorení náhradnej stanice začne investor s výstavbou projektu Stanica
Nivy. Staré priestory začne postupne vypratávať, všetkým nájomcom
končí zmluva k 1. októbru. Po vyprázdnení priestorov môže začať
s búracími prácami a neskôr s hlavnou výstavbou. Tá sa dotkne prioritne obyvateľov Páričkovej ulice, ktorí so stanicou priamo susedia.
Investor s nimi už dlhodobejšie komunikuje a informuje ich o každom
kroku, ktorý urobí a má vplyv na kvalitu ich života.

Projekt ale nie je len o stanici. Týka sa aj obnovy dopravnej a technickej infraštruktúry na ulici Mlynské Nivy. Tá sa môže dotknúť všetkých
Bratislavčanov. „Počas výstavby Stanice Nivy budú čiastkové drobné
uzávery. Počas obnovy Mlynských Nív, samozrejme, budú nejaké uzávery,“ objasnil Gossányi. Investor plánuje balík podkladov pre hlavné
mesto ohľadom celej plánovej rekonštrukcie infraštruktúry. Posledné
slovo bude mať magistrát. Rekonštrukcia Mlynských Nív by mala trvať
v kratšom variante 14 mesiacov a výstavba stanice je plánovaná na
3 roky.
Marianna Podlucká
Foto: Radoslav Hoblík
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV
VYHLASUJE
12. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

2017

RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTOGRAFIA

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 20. októbra 2017
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 budú udelené 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 20. októbra 2017 do podateľne Miestneho úradu
Bratislava-Ružinov, Mierova 21, s označením Referát životného prostredia REF 2017 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 2. novembra 2017.
Vyhradzujeme si právo bezplatného použitia fotografií pre vlastné
propagačné účely /so zachovaním autorstva fotografie/.

INFORMÁCIE:

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

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 +421914321998
riadková inzercia
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Hody v znamení hviezd a dobrej zábavy
Ružinovské hody ani tento rok nesklamali. Návštevníkom ponúkli kvalitné kultúrne zážitky
v podaní Richarda Müllera, kapiel Polemic či No Name. Priaznivcov dobrej zábavy, stretnutí sa
s priateľmi či typických pochutín neodradil ani občasný dážď.

Jazz Hunters zo Znojma

Polemic

FS Karpaty

Partnerské mestá

Nový prírastok hasičov

Rodinný trh Ružinovčanov

Richard Müller

Ružinovská hodová vykločasovka

Tohtoročné trojdňové hodovanie, ktoré
sa konalo pri príležitosti blížiaceho sa
sviatku sv. Vincenta de Paul, odštartoval
v piatok gospelový koncert troch speváckych div z USA - Sister Soul v kostole na
Pošni. Hostia si vypočuli známe piesne
ako Amazing Grace, Let It Rise, Oh Happy
Day či Glorious. V sobotu 23. septembra
otvoril program v Parku Andreja Hlinku
starosta Dušan Pekár spolu s predstaviteľmi Umagu, Tapolca a Znojma.
Pódia sa potom zhostili súbory z týchto
partnerských miest. Kultúrny program
pokračoval vystúpením kapiel Lojzo,
Gipsy Čáve a Nezmaři. Vrcholom večera
bol koncert Richarda Müllera. Jeho spev
si nenechali ujsť stovky hudobných nadšencov. Neodradilo ich ani nepriaznivé
počasie. Okolie závojovej fontány bolo
plné a s legendou slovenskej pop-music
spieval takmer celý park. V sobotu si na
svoje prišli aj milovníci cyklistiky. Svoje
športové zdatnosti mohli predviesť na

10. ročníku Ružinovskej hodovej cykločasovky. Trasa viedla od Areálu hier Radosť
Štrkovec po Ružinovskej ulici cez otočku
na konečnej električiek a späť. Do cykločasovky sa tento rok zapojilo približne 300
cyklistov. V nedeľu pokračoval hodový
program slávnostnou svätou omšou v
Kostole sv. Vincenta de Paul. Futbalový
nadšenci si zas prišli na svoje počas 4.
ročníka Ružinovskej jedenástky na trávniku Futbalového klubu Inter. Kultúrny
program v Parku Andreja Hlinku otvorili
zástupcovia z ružinovských farností spolu
s hlavou mestskej časti. Pri tejto príležitosti prievozský farár Peter Šaradin posvätil dobrovoľným hasičom ich najnovší
prírastok. Cisternovú striekačku dostal
zbor z Prievozu od Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky. „Kompletne sme ju
zrekonštruovali, vlastnoručne sme vyrobili
potrebné náhradné diely. Ďakujem členom
nášho zboru za kus poctivej roboty, ktorú
na striekačke odviedli a to vo svojom voľ-

nom čase, keďže každý je zamestnaný,“
poďakoval sa veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Ružinov Nikolaj
Gečevský. Po slávnostnom uvedení cisterny do prevádzky pokračoval program
v parku vystúpením mladých talentov zo
SZUŠ Prokofievova, DFS Trávniček, DFS
Prvosienka a FS Karpaty. Po nich nasledoval unplugged akustický koncert frontmana kapely Iné Kafe Vratka Rohoňa. Do
varu Ružinovčanov dostal koncert skupiny
Polemic, ktorá ich roztancovala a rozospievala. Bodku za tohtoročnými hodmi
dala kapela No Name. „Posledný hodový
koncert sme dali o niečo skôr. Začal už
o ôsmej večer. Snažili sme sa tak vyjsť v
ústrety Ružinovčanom, ktorí bývajú v blízkosti parku, aby mali pokojnejší nedeľný
večer a nehrala im hudba pod oknami až
do desiatej,“ uviedla Andrea Kozáková, riaditeľka Cultus Ružinov, a.s.
(mš) foto: autorka, sš
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Nová galéria v dome kultúry
Dom kultúry Ružinov má svoju vlastnú galériu, ktorá sídli v jeho zrekonštrovaných vstupných priestoroch. Spolu
s kurátorkou Máriou Horváthovou ju slávnostne otvoril starosta Dušan Pekár vernisážou s názvom Obrazy a sochy.
Výstava patrí trom významným umelcom z Ružinova a potrvá do 5. novembra. Otvorenie Ružinovskej galérie finančne
podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Prvá ružinovská galéria je dôkazom toho,
že kultúra v Ružinove doslova rastie
z roka na rok. „Rozmýšľali sme, čo s vynovenými priestormi a aj vstupom do veľkej
sály. Napadlo nám, že by sme tu mohli
vystavovať práce umelcov z Ružinova. Je
tu mnoho talentovaných ľudí a chceme im
dať príležitosť, aby ich diela mohli obdivovať všetci,“ objasnila zrod myšlienky vytvorenia galérie riaditeľka Cultus Ružinov a.s.
Andrea Kozáková. „Nová obsahová náplň
tohto krásneho kultúrneho domu znamená obohatenie aj pre tých divákov, ktorí
sem neprídu za výtvarným umením, ale
nájdu ho. Bude to pre nich príjemné prekvapenie a každé dielo v sebe nesie aj
určité posolstvo,“ uviedla kurátorka výstavy Mária Horváthová zo Spolku výtvarníkov Slovenska. Prvá výstava v Ružinovskej
galérii prezentuje diela troch umelcov.
Ivan Patúc pracuje s drevom v jeho primárnej podobe a využíva jeho prirodzené
tvary, ktoré pokrýva alebo obaľuje plátmi

medi, bronzu, alumínia. „Ja som si vytvoril vlastnú techniku. Začínal som s klampiarskou technikou, ktorú som vložil do
umenia. Postupne som prešiel až k takému vypletaniu farebných kovov. Robím
z nich také 2,5D obrazy. 3D sú sochy a 2D
obrazy, no a ja robím niečo medzi tým,“
priblížil svoju tvorbu Ivan Patúc, ktorý
nachádza témy svojich diel v kontraste
histórie a dneška. Vracia sa až k počiatkom
civilizácie a dávnych kultúr, zároveň však
odkrýva pred divákom aj nové súvislosti. Je vynikajúcim figuralistom a vo svojich sochách i reliéfoch spodobuje epické
príbehy z mytológie, histórie, literatúry
a veľmi často i zo športového prostredia.
Jeho postavy sú dynamické i dramatické,
plné temperamentu a pohybu. Na výstave Obrazy a sochy prezentuje prierez zo
svojej tvorby, nachádzajú sa tam aj jeho
študentské práce. V Ružinovskej galérii
vystavuje svoje diela aj výtvarníčka Ingrid
Zámečníková: „Sú tu moje diela z rôznych
životných období, aby to tu bolo pestrejšie a bolo vidno aj iný rozmer tvorby.
V mojich dielach nájdete rôzne prírodné
motívy a kozmické, ktoré niekedy prechádzajú do abstrakcie, ale vždy sa tam nájde
aj reálny prvok.“ Ingrid Zámečníková je
autorkou množstva komorných diel, ktoré
sú inšpirované širokou škálou podnetov
od mytológie a literatúry až po osobné
zážitky. Jej obrazy prekvapia sugestívnou
temnou i žiarivou farebnosťou, hrou sve-

tiel a tieňov, štruktúrami povrchov a vrstvením maliarskej hmoty, ale aj poetikou,
intimitou a značnou dávkou expresie a
vnútornej hĺbky. Ďalší ružinovský maliar,
ktorého diela môžu obdivovať návštevníci galérie, je Stanislav Bubán. V polovici
80. rokov vniesol do slovenského umenia prvky postmoderny a oslobodenia od
zaužívaných princípov. Jeho ďalší vývin
viedol od expresívnej a dynamickej maľby
cez dôsledne abstraktnú a farebne často
monochrómnu tvorbu znova do sveta realistickej figurálnej maľby, ktorú v súčasnosti vyznáva. Jeho obrazy sú zväčša monumentálne a tvarovo i kompozične veľkorysé, plné nečakaných situácií a príbehov,
odohrávajúcich sa často až na hranici
absurdity. „Veľmi sa teším, že ružinovská
verejnosť má šancu spoznať umelcov, ktorí
tu žijú a tvoria,“ dodala Mária Horváthová.
(mš)
Foto: Stanislav Šenc

Na Ružinovskej jedenástke opäť remíza
Detské atrakcie, futbalové zápasy malých nádejí ale i legiend
Interu so zástupcami mestskej časti, či možnosť vyskúšať si
kopnúť jedenástku proti bývalým ligovým brankárom Interu
Bratislava. To všetko priniesla Ružinovská jedenástka.

Ihrisko futbalového klubu Inter Bratislava na Drieňovej ulici už po
štvrtý raz hostilo športovo-zábavné podujatie Ružinovská jedenástka. 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, poslanec
Martin Lazík či už tradičná posila tohto tímu, ružinovský farár Peter
Šaradin: „Výborne sa hralo, trávnik bol mäkký a popršaný, celkom
to išlo. Aj keď chýbali trošku sily, ale spoliehal som sa, že v prípade

potreby mi pomôže zdravotníčka.“ Na zápase bolo totiž postarané
o všetko. Úlohy zdravotníčky sa zhostila spoluorganizátorka Petra
Palenčárová: „Po mojej minuloročnej skúsenosti som si povedala,
že je lepšie byť zdravotník ako hráč. Radšej budem zachraňovať
životy hráčov, ako pripraviť o život seba alebo niekoho iného.
Hráčom pomáham hlavne psychicky a motivujem ich.“ Trénerskej
taktovky tímu sa ujal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorý
má pozitívny vzťah k Interu, keďže klub bol dlhé roky súčasťou
práve Nového Mesta. „Ja som nebezpečný futbalista. Keď hrám
so synom, buď zraním ja jeho, alebo on mňa. Trénerská pozícia je
pre mňa preto tá najbezpečnejšia. Tímu som dal pokyny, hlavne
sa nespotiť, aby hrali v pokoji, po zápase boli oddýchnutí, svieži a
zabávali ľudí,“ objasnil svoju trénerskú taktiku Rudolf Kusý.
V úlohe najlepšieho fanúšika sa predstavil Igor Adamec, ktorého
tento rok odstavila choroba. „Ja neviem, komu mám držať palce.
Srdcom som Ružinovčan, ale celý život som bol Interista, dokonca
si ešte pamätám ako aktívne hrával Jožko Barmoš. Preto by som
sa potešil remíze,“ uviedol Igor Adamec. A ako sa na správnu
exhibíciu patrí, zápas sa nakoniec aj skončil remízou. „Myslím, že
mužstvá boli pripravené lepšie ako počas minulých rokov, hráči
to zobrali zodpovednejšie. Či už na našej strane alebo na strane súpera. Toho musím zvlášť pochváliť, po fyzickej stránke to
bolo výborné, aj niektoré individuálne výkony boli veľmi dobré.
Komplexne, celé podujatie, nielen náš zápas, hodnotím na výbornú,“ uviedol predseda predstavenstva FK Inter Jozef Barmoš.
Katarína Kostková
Foto: autorka
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Ružinov ocenil významné osobnosti
Po viac ako 10 rokoch mestská časť vzdala poctu v zmysle všeobecne záväzného nariadenia
o symboloch a oceňovaní jej významným obyvateľom. Traja Ružinovčania tak získali Verejné
ocenenie mestskej časti Bratislava-Ružinov.
Od polovice apríla do polovice mája tohto roku mohla široká
verejnosť navrhovať na udelenie ocenenia Ružinovčanov, ktorí
prispeli lepšiemu životu v mestskej časti, prípade ju reprezentovali
na Slovensku alebo v zahraničí. Následne z celkovo 10 návrhov
vybrala komisia školstva, kultúry a športu troch nominovaných,
ktorých na júnovom zastupiteľstve schválili miestni poslanci.
Vrcholom bolo slávnostné udeľovanie ocenení, ktoré získali Doc.
Ing. Štefan Gramblička, PhD., Mgr. Katarína Nádaská, PhD. a Valéria
Nováková. „Toto ocenenie je vyjadrením úcty zato všetko, čo
v svojom živote doteraz dosiahli a zato, ako sa starali o šírenie
dobrého mena Ružinova aj za jeho hranicami. Nesmierne si vážim
ich odhodlanie, vášeň ale i pokoru, s akou pristupovali
k svojej profesii, či dokonca životnému poslaniu. V dnešnej dobe
je už pomaly vzácnosť stretnúť tak výnimočných a zároveň aj
skromných ľudí,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár. Ocenení
si prevzali z rúk starostu plaketu, listinu a zapísali sa do pamätnej
knihy. Oceňovanie moderoval Roman Bomboš a spevom skrášlila
celé podujatie Anka Repková s klavírnym sprievodom.

Doc. Ing. Štefan
Gramblička, PhD.

Narodil v Bratislave, kde
aj študoval na stavebnej
fakulte. Jeho láska k stavebníctvu sa pretavila
aj do jeho profesijného
života a svoje skúsenosti
v oblasti nosných konštrukcií odovzdával aj
mladším generáciám, 46
rokov sa venoval pedagogickej práci. Venoval
sa vedecko-výskumnej
činnosti, publikoval, je
autorom expertíznych
prác, metodických a
technologických návodov, smerníc, posudkov či projektov. Patrí medzi zakladajúcich členov obnoveného Slovenského zväzu stavebných inžinierov. Dve
volebné obdobia pôsobil aj v ružinovskej komunálnej politike.
„Toto ocenenie ma prekvapilo a veľmi si ho vážim. Dúfam, že som
pre verejnosť prospešný, že som spravil a stále robím to, o čo bude
mať verejnosť záujem. Je to aj motivácia do ďalšej práce, ale človek je obmedzený svojimi zdravotnými schopnosťami a aj vekom.
V januári budem mať sedemdesiat rokov. Ak budem stále zdravý,
tak budem určite pokračovať v svojej činnosti.“

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

Študovala na Filozofickej fakulte v Bratislave. Popularizáciou

vedy, najmä v oblasti etnológie, svojimi odbornými stanoviskami
prispieva k osvete a vzdelávaniu detí i dospelých v Ružinove i na
Slovensku. Katarína Nádaská pôsobila ako vedecko–výskumná
pracovníčka a pedagogička. Aktuálne jej učarovala ružinovská
samospráva, kde pôsobí ako odborná pracovníčka, i naďalej sa
venuje historickému poradenstvu pre oblasť masmédií a filmu.
Prednáša na univerzitách na Slovensku a v zahraničí. Je autorkou
monografií zo slovenského prostredia, vedeckých štúdií, článkov,
spoluautorkou regionálnych monografií a série filmových dokumentov o osobnostiach slovenskej etnológie.
„Som veľmi milo prekvapená, vďačná a hrdá. Som Ružinovčanka
telom i dušou, takže o to viac má pre mňa toto ocenenie veľmi
veľkú hodnotu, nie je to len formálna záležitosť. Zároveň som
veľmi hrdá na naše tradičné národné zvyky a teší ma, že aj naši
mladí ľudia sa k nim v poslednom období vracajú. Na filozofickej
fakulte som bola taký usilovný študent, že som vyštudovala viaceré vedné odbory. Jedným z nich bolo aj archívnictvo. Momentálne
zastávam funkciu archivárky ružinovského stavebného úradu, čo
je pre mňa nielen úžasná práca, ale i moje hobby.“

Valéria Nováková

Pôsobila ako členka speváckeho zboru Lúčnica. Má veľké zásluhy
na zachovaní slovenskej ľudovej hudby. Doteraz je aktívna
v muzikantskom svete, v ktorom patrí medzi pojmy. V svojom
okolí je známa aj láskou k deťom. Rukami jej prešli desiatky detí,
ktorým sa venovala a spolu s ich rodičmi ich formovala k tomu,
aby sa v živote nestratili a boli dobrými ľuďmi. Aj v seniorskom
veku je stále aktívna a pred svetom, v ktorom žije nezatvára oči,
práve naopak. Intenzívne sa zaujíma a stará sa o to, aby v jej
okolí bol poriadok, obklopovala ho krása, čomu nasvedčuje aj jej
starostlivosť o okolie bytového domu. Nebojí sa zdvihnúť telefón
a veci riešiť, či už s mestskou políciou alebo miestnym úradom.
Pani Nováková je príkladom toho, že sila, odvaha a chuť do života sa nespájajú s vekom. Doteraz sa venuje charite.
„Nenachádzam slov, celá sa chvejem. Nikdy mi takéto ocenenie
nedávali, ani som si na ceny nepotrpela. Som trošku v šoku, ale
som veľmi šťastná. V mojom celom srdci sú tí, ktorí urobili viac
pre tento život ako ja, či už tam, kde som vyrastala, alebo v
Lúčnici, kde som pôsobila.Keď som zbadala , že má niekto talent,
tak som tam preňho bola. A to ma drží dodnes, mám 91 rokov.
U mňa veľa robí to chcenie. Mne sa vždy všetko chce, ale nie stále
to tak môžem robiť, ale robím. Mám dobrých priateľov. Sadíme
v okolí bytového domu. Prídu, sadneme si na lavičky a robíme.
Ďakujem všetkým, ktorých poznám, že mi pomáhali a ja som
potom mohla ďalej pomáhať.“
Marianna Šebová
Foto: Stanislav Šenc
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Kaštieľ Prievoz
Ružinov je mestská časť, ktorá je nielen bohatá
na rozlohu, ale aj na pamiatky, ktoré sa v nej
nachádzajú. Podľa pamiatkarov, je jednou z najkrajších
architektonických stavieb v meste práve kaštieľ
v Prievoze. Známy je aj pod menom Csákyho kaštieľ,
podľa grófa Eugena Csákyho.

Koncom 19. storočia na území dnešného kaštieľa nebolo prakticky
nič. Nachádzali sa tu lužné lesy, háje, bočné ramená Dunaja a divoká
príroda. Gróf sa rozhodol toto územie kúpiť a postaviť si tu svoj
poľovnícky zámoček, aby sa mohol venovať svojej vášni. Spolu so
svojimi známymi zámok navštevoval pravidelne, konali sa tu večierky
a rôzne poľovnícke akcie. Malý poľovnícky zámok grófovi nestačil
a inšpirovaný anglickým štýlom plným okien, vežičiek a detailov,
si dal vypracovať projekt na svoj nový kaštieľ. Ten pripravil známy
bratislavský architekt Ferdinand Kittler.
Aj v novom kaštieli pokračovali známe Csákyho poľovačky a večierky,
ale od istého času nastal útlm. Vtedy kaštieľ odpredal šľachtickej rodine
Žolnajovcov, ktorí ho vlastnili približne 20 rokov. Kaštieľ poznačila
tragédia, ktorá zmenila jeho osud. Žolnajovi sa v kaštieli obesil syn.
Žolnaj bol z toho taký zrútený a bez života, že upustil od prerobenia
kaštieľa a rozhodol sa, že ho daruje jednému z cirkevných rádov.

„Záujem prejavila kongregácia sestier svätého Františka, ktorá ho
za symbolickú cenu odkúpila,“ uviedla Jana Hamšíková z mestského
ústavu ochrany pamiatok. Po nasťahovaní sestier bol kaštieľ aj jeho
okolie upravené do podoby, aby im vyhovoval. Z kaštieľa si urobili
kláštor a z budovy, ktorá slúžila ako koniareň, nemocnicu. Ale ani toto
netrvalo dlho. S príchodom roku 1948 bol kaštieľ znárodnený. Sestry
z kaštieľa neodišli, starali sa o chorých a bezvládnych. V roku 1954 a
1956 bol kaštieľ prebudovaný na geriatrickú nemocnicu. Po roku 1989,
keď mohli byť majetky reštituované, rehoľné sestry prejavili o kaštieľ
záujem. Budova bola schátraná. „Počas bývalého režimu sa do budovy
veľmi neinvestovalo, celý kaštieľ bol prakticky zdevastovaný,“ doplnila
Jana Hamšíková. V budove sa nachádza približne 50 miestností s veľkou
vstupnou halou. Pôvodne bol objekt veľmi dobre vybavený, boli
tam vyrezávané obklady, vymaľované steny, textilné tapety, nábytok
vyrobený na mieru a mnoho iného. To všetko bolo zdevastované
počas obdobia kaštieľa ako geriatrickej nemocnice.
Budovu, ako ju v dnešnej podobe vidíme, obnovil sesterský rád
prakticky z ruiny. Sestry si tam vytvorili svoj sesterský dom a prispôsobili
ho potrebám, aké vyžadujú. Ale nezabudli ani na veriacich, ktorým
sprístupnili dvoranu a každú nedeľu sa tu konajú sväté omše. Priestor
kaštieľu s parkom pôsobí pokojne a vytvára príjemnú atmosféru
v Prievoze.
Marianna Podlucká
Foto: Radoslav Hoblík

Takto si Ružinov pamätám ja
Narodil som sa v Bratislave a do Ružinova sme sa s rodičmi presťahovali v roku 1968.
Na základnú školu som chodil na Prechtlovú ul. teraz Bachova. Po škole sme hrávali na školskom ihrisku futbal, basketbal. Tieto dvory boli udržiavané a prežil som tu krásne detstvo.
Pri dome sme mali detské ihrisko, o ktoré sa starala správkyňa. Nikto si nedovolil nič zničiť
a ihrisko bolo každé ráno pozametané a čisté. Všetci Ružinovčania si pamätáme Ružinov
plný zelene a stromov, predzáhradky bytoviek rozkvitnuté, voňajúce záhonmi ruží. Boli sme
k sebe milí, pozorní, zdravili sme sa. Poznali sme sa. Je toto fikcia, je to vymyslené?

A teraz poďme do reality. Kde sme urobili chybu po roku 1989?
Detské ihriská sú bez správcov. Niektoré školské dvory sú vybetónované, spustnuté a prázdne. Trávniky a parky so stromami nahradila nekontrolovateľná výstavba a zelené sídlisko
Ružinov začína pripomínať betónovú džunglu. Cesty nestačia stále väčšiemu náporu ďalších
vozidiel, chýbajú kruhové križovatky, ktoré by plynulosť ciest mohli zlepšiť. Pred očami nám
v Bratislave miznú športové kluby a ihriská, ako napriklad výstavba Billy na Bajkalskej ul.,
kde bolo v minulosti futbalové ihrisko, alebo zbúranie športovej haly na Jégeho, zbúranie
cyklistického štadióna a ďalších futbalových ihrísk na križovatke oproti starej IKEA na Tomašičke. Tento stav nám spôsobili tzv. “štandardní politici“, u ktorých je biznis na prvom mieste. Už je najvyšší čas to zastaviť, začat meniť,
začať rozmýšlať, určiť si priority a správne so zverenými financiami nakladať. V Ružinove musíme stopnúť nezmyseľnú výstavbu, zlepšiť
dopravu, vystavať kruhové križovatky, kde je to možné a znížiť tak nekonečne kolóny, ktoré spôsobujú zvýšenú koncentráciu smogu. Nevyhnutná je obnova školských dvorov, ich využitie pre Ružinovčanov. Vytvorme priestor pre komunitný život, susedské vzťahy, aby sme sa znova na uliciach, ihriskách spoznávali, zdravili, priatelili. Väčšinou sa stretávam s tým, že sú už ľudia skeptickí a neveria, že by sa mohlo niečo
zmeniť. Napriek tomu, že doba je iná, ja stále verím a preto idem kandidovať. Nie som štandardný politik a nikdy ním nebudem. Ak vás tento
článok aspoň trocha zaujal, skúste si aj Vy premyslieť, čo by sa dalo vo vašom okolí zmeniť a napíšte mi, prosím. Budem Vaším hovorcom!

Email: lubomir.scasny@gmail.com mobil: 0903 704 732

Objednávateľ: Ing. Erika Jurinová, Vintiška 80, 027 43 Nižná
Dodávateľ: TVR a RE, spol. s r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO 35 728 213, DIČ: 2020242059

Ľubomír Ščasný

45
platená inzercia

Milí Ružinovčania,
nechcem sa už len prizerať, ako naše hlavné mesto a celý kraj stagnujú a dlhé roky nikto nerieši základné
problémy obyvateľov. Politici neustále opakujú, že zmiznú dopravné zápchy, opravia sa cesty, zvýši sa kvalita
života ľudí. A výsledok? Hlavné mesto ani celý kraj sa vôbec nikam neposunuli.
Podľa štatistík je bratislavský kraj tretí najbohatší región Európskej únie. Myslíte si to však aj vy? Cítite, že je
váš život v našom kraji na úrovni tretieho najbohatšieho regiónu v Európe? Ak si odpoviete ako ja, naozaj
úprimne, určite uznáte, že je čas zmeniť náš metropolitný región tak, aby sme naň mohli byť všetci hrdí.
Nechcem už len s údivom sledovať, ako súčasný župan Pavol Frešo a bývalý primátor Milan Ftáčnik
spokojne kandidujú na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Politici, ktorí sú zodpovední za
súčasný stav, sa usmievajú na voličov a necítia pritom žiadne výčitky za nesplnené sľuby.
Milí Ružinovčania, naozaj si myslím, že mesto a celý kraj zmenu potrebujú, a práve preto som sa rozhodol
kandidovať. Môj cieľ a vízia sú jasné. Predstavuje ich silný a prosperujúci bratislavský metropolitný región.
Ak to cítite rovnako ako ja, spojme sily.
Spolu to dáme!
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Najkrajšie predzáhradky plné farieb a nápadov
Prvý ročník súťaže o najkrajšiu predzáhradku vzbudil záujem
u viacerých Ružinovčanov. Obyvatelia posielali fotografie
z rôznych kútov mestskej časti.
Pred letom sme v spolupráci s Občianskym združením Ružinov Pozitív a so
záhradným centrom Kulla
vyhlásili súťaž o najkrajšiu
ružinovskú predzáhradku.
Zapojiť sa mohli všetci
obyvatelia, ktorí bývajú
v bytových domoch na
území mestskej časti. Počas
2 mesiacov nám do súťaže prišlo 18 návrhov. Do
1.miesto poroty zasadli štyria páni.
Návrhy, ktoré obyvatelia poslali, hrali najmä farbami a nápadmi.
„Ľudia ukázali, že sú naozaj kreatívni, že Ružinov je zelený a plný
života, farieb, stromov a kvetín. Som nadšený, že sa súťaž stretla s dobrým ohlasom a ľudia poslali naozaj krásne fotografie,“
neskrýval nadšenie Martin Patoprstý, ktorý v porote zastupoval OZ
Ružinov Pozitív. „Návrhy nás naozaj veľmi milo prekvapili. Potešila
ma najmä aktívna účasť zo strany Ružinovčanov. Nečakali sme
taký záujem, keďže išlo o prvý ročník súťaže. Ja som dal na taký
môj celkový dojem a pocit, aký z predzáhradky vychádzal, lebo
predzáhradka musí vytvárať hlavne atmosféru a spríjemňovať
život obyvateľom“ doplnil Tomáš Alscher, ďalší člen poroty,
zástupca ružinovských poslancov.

Ťažké
rozhodovanie

Spoločná foto

Ružinovčania poslali
krásne fotografie,
porota mala veľmi
ťažkú úlohu. Za najkrajšiu predzáhradku nakoniec zvolila
návrh z Muškátovej
ulice, ktorý poslal
pán Floch. Ocenila
najmä originalitu.
Druhé miesto obsadila predzáhradka
inzercia kopie.pdf
pána Urmaniča
z Jégeho ulice, ktorá
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zaujala všetkých
štyroch pánov.
Tretie miesto
udelila porota
pánovi Nagyovi
a jeho dielu na
Kozmonautickej
ulici. V jednom
prípade sa páni
nevedeli dohodnúť
2.miesto a tak sa rozhodli,
že udelia aj jednu
mimoriadnu cenu,
predzáhradke na
Rumančekovej ulici,
ktorú prihlásila
pani Pániková. „Ja
by som najradšej
udelil prvé miesto
všetkým súťažiacim,
3 .miesto lebo výber bol veľmi
ťažký. Nakoniec
sme sa, ale v podstate, zhodli na
všetkých umiestneniach. Teším sa
peknému záujmu.
Obyvateľom viem
už teraz sľúbiť, že
najkrajšie predzáhradky budeme hľadať aj budúci rok,“
Mimoriadna cena
prisľúbil riaditeľ TVR
a RE Igor Adamec. Cieľom súťaže bolo skrášliť verejné priestranstvá pred bytovými domami kvetinovou výsadbou a zeleňou a
zároveň vyzdvihnúť a podporiť prácu obyvateľov, ktorí dbajú o
estetický vzhľad a čistotu svojho najbližšieho okolia. Po vyhodnotení súťaže môžeme skonštatovať, že cieľ bol do bodky splnený.
„Návrhy veľmi milo prekvapili aj mňa. Vidieť, že ľudia si okolie
svojho bydliska udržiavajú. Verím, že ich potešia aj ceny od nášho
záhradného centra a aj vďaka nim budú ich predzáhradky ešte
o čosi krajšie,“ dodal Miroslav Gombík zo Záhradného centra Kulla.
Kostková Katarína
Foto: autorka, víťazi
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Ing. TOMÁŠ ALSCHER, MPH
kandidát na poslanca BSK
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Ing. SLAVOMÍR DROZD
kandidát na poslanca BSK
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Spoloène za lepší Ružinov.

Slušne, poctivo, odborne.
citylight board.indd 1
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Martin Chren, mestský poslanec za Ružinov, informuje:

Pretože na Ružinove
nám záleží
a obecný aparát. Žiaľ, tie na Slovensku ani po štvrťstoročí nedokázali vyriešiť problémové pozemky či vlastnícke vzťahy. Preto
mnohokrát počujeme z úradov
slová „pozemky nie sú naše“ –
a tým pre nich problém končí...
Často sa stretávam s názorom, že
zbierať smeti a brigádovať v uliciach nie je práca pre poslanca.
A ľudia, ktorí to hovoria, majú
úplnú pravdu. Úlohou poslancov a starostov je presadzovať
systémové zmeny. Občianske

platená inzercia

Martin Chren za Ružinov
me dlhodobo a pravidelne, bez
ohľadu na ne. Nechceme byť
len ďalšími tvárami z bilbordov,
plnými sľubov, ale ľuďmi, ktorí
naozaj niečo urobili.
Aj ty, aj vy, sa môžete zapojiť. Napríklad 1. októbra, keď organizujeme ďalšiu Ružinovskú rojnicu
na Trnávke.

Keby každý z nás, kto v Ružinove žijeme, zodvihol zo zeme len
jeden kus odpadu denne, bol by Ružinov najčistejší na Slovensku.
Kto sa pridá k tejto myšlienke?

O jeden stromček naviac
Keď sme s kolegom architektom a mestským poslancom
Braňom Kaliským tento rok
na 1. mája vysadili v parku
pred Paneurópskou vysokou
školou čerešňu, tesne vedľa
nej Braňo “provizórne” umiestnil aj ďalší stromček, drieň.
Hlavne, aby mali ľudia krajšie
a rozkvitnutejšie fotky počas
našej akcie “Zamilovaný Ružinov”. Drieň mala na jeseň ísť
na iné miesto... no udomácnila sa, ľudia a psíčkari si na ňu
zvykli a páčila sa im. A tak sa
Braňo rozhodol, že ju veľkoryso Ružinovčanom venuje, a od
začiatku septembra je v budúcom novom parku vďaka pomoci Roba Molnára vysadená
už natrvalo. Braňovi patrí za
jeho veľkorysosť veľká vďa-

zbieranie smetí
z ulíc a trávnikov
je skôr dôkazom
toho, že samospráva sama nestíha. A, priznajme si otvorene, aj
toho, že nie každý z nás, Ružinovčanov, sa vždy správa ako slušný
človek, ktorý hádže odpadky do
koša, a nie na zem.
Nikto na Ružinovské rojnice nechodí kvôli politike. Ani kvôli voľbám – vždy sú síce blízko nejaké
voľby, ale stretávame sa a maká-

ka - teším sa, keď sa nám darí
skrášľovať Ružinov, aj keď je
to niekedy krôčik po krôčiku,
stromček po stromčeku.

Dobrý skutok
Milí Ružinovčania, susedia,
dovoľte mi poďakovať vám
a povedať, že sme na vás veľmi, veľmi hrdí! Takúto veľkú
kopu školských pomôcok pre
deti z rodín s finančnými problémami sme vyzbierali v rámci
našej akcie Dobrý skutok. Poputujú deťom a rodinám v Ru-

žinove, ktoré to potrebujú.
Ešte raz, obrovské ďakujeme
za podporu tejto akcie, ktorú
sme zorganizovali spolu s Maťom Patoprstým, OZ Ružinov
Pozitív, Ekocharitou Slovensko
a OZ S deťmi, priestory pre
kontajner na zber vecí poskytol ružinovský Cultus.
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Eva je známa osobnosť v novinárskych kruhoch. Jej rukami
prešlo mnoho slávnych moderátorov, redaktorov a hovorcov.
Napriek tomu prišla medzi nás
v teplákoch, keď sme zbierali
odpadky na Nivách. A odvtedy
sa takto stretávame opakovane.
Peter, prezývaný Pedro, je v dobrom slova zmysle blázon. Odpadky chodí zbierať pravidelne
aj sám. Keď ho nahneval stav
veľkého parkoviska pri Kozmose, opravil najhoršie výtlky. Tiež
sám. Pravidelne ma bombarduje
nápadmi a námetmi, ako urobiť
Ružinov čistejším, napríklad od
cigaretových ohorkov.
Maťo Patoprstý je zrejme najaktívnejší miestny poslanec v Ružinove. Predstavovať vám ho ani
netreba. To práve s ním a s aktivistom Marošom Mačuhom sme
vymysleli Ružinovské rojnice –
pravidelné brigády na čistenie
a skrášľovanie Ružinova.
Ospravedlňujem sa mnohým
ďalším, ktorých nie je možné vymenovať na tak malom priestore. A pritom tiež pravidelne
robia dobré veci pre Ružinov.
Je medzi nami mnoho takých,
ktorí upracú neporiadok, natrú
preliezačku, opravia lavičku pred
domom. Títo ľudia a rôzne združenia, s ktorými spolupracujeme,
vo svojom voľnom čase suplujú
to, čo by mal vykonávať štátny

Sledujte aktuálne
novinky z Ružinova
a moju prácu na
stránke

www.ruzinovskeecho.sk

19

Osem rokov nesplnených sľubov Pavla Freša. A čo ďalej?
Bratislavská župa nutne potrebuje
zmenu na poste predsedu. Súčasný
župan Pavol Frešo nielenže už dávno
vyčerpal svoj potenciál, ale za osem
rokov v úrade toho viac nasľuboval,
ako spravil. Malý odpočet činnosti,
resp. nečinnosti súčasného predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja
(BSK) Pavla Freša:
1.Obchvat Pezinka – sľubuje ho už 8 rokov a dodnes nie je ani naprojektovaný.
Peniaze, ktoré boli na neho alokované v IROPe, sa z veľkej časti rozpustili na iné
priority. Pezinok je tretí najzaťaženejší úsek automobilmi po Prístavnom moste a
Moste Lafranconi. Výhovorky Pavla Freša, že kraj musel čakať na zmenu územného plánu Pezinka, neobstoja, pretože projekty mohli byť aj tak dávno pripravené.
2. Cesta medzi Rohožníkom a Malackami – Pavol Frešo sľuboval, že cesta
bude hotová v roku 2015, potom v roku 2016, dokonca o tom podpísal memorandum. Dodnes cesta nie je a ľudia v Rohožníku neveria, že sa začne na budúci rok.
Po tejto ceste chodia tisíce kamiónov z Cementárne Rohožník.
3. Sľuboval zavedenie atraktívnej integrovanej dopravy, ktoré nie je
dodnes zvládnuté, lebo chýba nadväznosť spojov a odstránenie súbehu autobusov a vlakov. Pavol Frešo musel vymeniť dvoch riaditeľov Bratislavskej integrovanej dopravy, ktorých sám navrhol, aj preto idú zmeny tak pomaly.
4. Sľúbené opravy ciest II. a III. triedy, ktoré župa sľúbi obciam, sa v danom
roku neuskutočnia a nikto sa ani neozve, že prečo.
5. 8 rokov sľubuje využitie 9 hektárového župného pozemku
v Petržalke, určeného na šport a rekreáciu, ale dodnes na ňom nič nestojí.
6. 8 rokov sľubuje opravu synagógy v Senci, ale doteraz sa nič nezačalo
opravovať.
7. Roky sľubovaná oprava divadla Aréna, na ktorú dala vláda peniaze, sa
tohto roku neuskutoční, kvôli zbabranému verejnému obstarávaniu zo strany župy.

8. Sľuboval, že sa bude venovať župe, ale namiesto toho sa venoval funkcii
predsedu politickej strany SDKÚ - DS, ktorú doviedol ku krachu.
Typické je to, že keď sa rozhodol uchádzať o svoj tretí mandát, tak prišiel s konceptom dopravy zadarmo. Ako úradujúci župan mal začať svoju kampaň výpočtom úspechov, ktoré dosiahol za 8 rokov. Ale zdá sa, že nemá veľmi čo povedať,
tak iba balamutí ľudí.
V čom spočíva zmena, ktorú chcem presadiť ja?
Dokončil som prácu na volebnom programe, ktorý je jedinečný v tom, že
okrem cieľov, ktoré sú spoločné pre celý kraj, navrhuje ciele, ktoré sa týkajú iba
Bratislavy a jednotlivých okresov kraja.
Spoločné ciele pre Bratislavu
a. Riešiť starostlivosť o cesty v Bratislave spoločnou dohodou BSK a Bratislavy
b. Podporiť rozšírenie diaľnice D4 na 4 pruhy s územnou rezervou pre kolektory
Spoločné ciele pre Malacky
a. Obchvat Malaciek riešiť využitím existujúcej diaľnice a novou križovatkou
(Malacky – vybudovanie križovatky D2 Studienka)
b. Postaviť cestu medzi Rohožníkom a Malackami a riešiť dopady počas výstavby
Spoločné ciele pre Pezinok
a. Riešenie grobského obchvatu – trasovanie, územné rozhodnutie a financovanie ako základ budúceho obchvatu Pezinka
b. Podpora vinohradníctva a zachovania vinohradov + rozvoj vinárskej školy
v Modre
Spoločné ciele pre Senec
a. Podpora vybudovaniu rozšírenia Starej seneckej cesty na 4 pruhy
b. Zvýšenie kapacity vlakov zo smeru Dunajská Streda, napr. rozšírením o druhú
koľaj
Milan Ftáčnik,
kandidát na župana Bratislavského kraja
Viac na: www.ftacnik.sk
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Reklama v rámci skromných možností na podporu kandidáta do zastupiteľstva VÚC Bratislava. Pred
poslednými komunálnymi voľbami som, tak ako teraz, prepožičal svoju tvár pánovi Jozefovi Matúšekovi,
ktorému sme pomáhali získať potrebné hlasy na to, aby sa mohol prihlásiť do volieb ako občiansky kandidát, ktorý nikdy nebol naviazaný na žiadnu politickú stranu. Podarilo sa a v súčasnosti je poslancom
miestneho zastupiteľstva v Ružinove, kde háji verejné (a teda aj moje) záujmy. Rovnako aj teraz kandiduje do VÚC ako nezávislý kandidát. Aby sa stal poslancom BSK, potrebuje od nás obyvateľov získať
v samotných voľbách x hlasov.

Pán Jozef Matúšek (učiteľ na dôchodku) je
človek, ktorému záleží na prostredí, v ktorom žije,
bez akýchkoľvek vedľajších záujmov. Nesmierne si
ho vážim pre jeho morálne vlastnosti a húževnatosť s akou sa zasadzuje za veci, ktoré sa ma ako
bežného obyvateľa bytostne dotýkajú. Jeho najvýraznejšou vizitkou je ochrana verejného parkoviska a parku na Palkovičovej - Záhradníckej, kde
sa Združeniu občanov Líščie Nivy - Palkovičova,
ktorého je predsedom, podarilo zrušiť povolenie na stavbu budovy na mieste parkoviska a
časti parku. Bohužiaľ, tento zápas sa ešte zďaleka
neskončil. A nepomáha ani miestny stavebný
úrad (starosta), ani magistrát, ktorý síce predal
pozemok, ale naďalej zostal vlastníkom stavby verejného parkoviska.
Málokto asi vie, že zatrávnená ružinovská električková trať je nápad pána Matúšeka. Geniálnu
a zároveň jednoduchú myšlienku odhlučnenia
električiek sa podarilo zrealizovať za veľmi nízke
náklady.
Pán Matúšek je pôvodcom myšlienky zvolať verejné zhromaždenie s témou „Hirošima“ a „Rohlík“ za

účasti občanov, poslancov a starostu. Myšlienku
podporili aj ďalší poslanci a tak sa táto najprirodzenejšia forma dialógu uskutočnila dňa
17.5.2017 v DK Ružinov. Pozvanie prijal aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja p. Frešo,
ktorý veľkolepo vyhlásil, že pomôcť mestskej časti
a jej obyvateľom pri riešení problému správy
jazera Rohlík nemôže byť problém.
Takéto verejné zhromaždenia by mohli
byť spôsobom na riešenie problémov
v Ružinove. Pochopiteľne, museli by sa pre-

cízne pripraviť a zabezpečiť zo strany úradu
ako aj odbornej verejnosti. To je názor viacerých obyvateľov. Škoda, že zatiaľ „len“
obyvateľov a pár poslancov.
Pán Matúšek sa okrem iného intenzívne zaujíma
a má technické návrhy na zvyšovanie kapacity
materských škôl, ktorá je vzhľadom na záujem
Ružinovských mamičiek nedostatočná. Z pohľadu
možného pôsobenia vo VÚC má ako bývalý učiteľ
blízko k problematike školstva a športu.
Máme možnosť voliť. Argument, že nepôjdem
voliť, lebo aj tak nič nezmením, môže byť síce
odôvodnený, ale tiež sa ním nič nevyrieši. Budem
idealista. Ak by sa našli viacerí skutočne nezávislí
kandidáti s vysokou morálkou a zmyslom pre česť,
ktorí by boli ochotní nezištne vstúpiť do politiky
na miestnej úrovni, mohli by občania opäť nadobudnúť pocit, že sa veci môžu riešiť v ich záujme.
Ak takých vo svojom okolí máte, dajte o nich
vedieť. Ja jedného poznám.
Boris Čechvala, Ružinov
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poviedka

SLUŠNOSŤ STRATENÁ A ZNOVUNÁJDENÁ
Z okna som sledovala
ako robotníci zalievali
chodník novým
betónovým kobercom.
Popritom som popíjala
kávu, ktorú sa mi podarilo prepražiť, ale bola
som príliš lenivá urobiť si
novú. Horkosť mi ležala
na jazyku a ja som si
spomínala na všetky
tie razy, kedy sme so
sestrou na tom slávnom
chodníku na Hraničnej lietali na korčuliach a na výmoľoch
padali ako hrušky. Modro-fialové kolená, odreniny na brade a
lakťoch, lebo sme boli príliš cool na to, aby sme si na seba dali
chrániče. Tie výmole už oddnes nebudú postrachom všetkých
detí na našej ulici. Mala by som sa tešiť, že sme vyhrali, ale už
som cítila len nostalgiu. Na korčuliach som nestála celé roky.
Sestra sa odsťahovala do inej mestskej časti a ja jediná som tu
ostala lipnúť na čare minulosti. Pozorujem mrakodrapy, ktoré
sa začínajú týčiť nad našimi panelákmi a žasnem, ako rýchlo
sa okolie navôkol mňa každým dňom viac a viac mení. Ale aj
napriek tomu sa tu cítim doma.
„Ako sa dnes máme?“ spýta sa ma predavačka v kiosku, ktorá
je vždy nevrlá a namrzená. Dnes musela prísť výplata, inak si
túto zmenu v správaní neviem vysvetliť.
„Fajn,“ odpovedám zaskočená nad toľkou prívetivosťou hneď
zrána, „a vy?“
„Dnes je to so mnou výborné. Lepšie ako po iné dni,“ usmiala sa
teta a očividne si žila vo svojom šťastnom svete a o dôvodoch
vedela len ona sama. Vzala som si od nej noviny a drobné a
vydala sa k detskému ihrisku, kde som si zvykla prečítať noviny,
či knihu a nevnímať pritom bzukot počítača a elektronickej
práce, ktorá ma doma oddane čakala. Zamierila som k lavičke
a cestou minula postaršieho pána, ktorý venčil jazvečíka.
„Dobrý deň, slečna. To máme dnes ale krásny deň, všakže?“
prihovoril sa mi.
„...asi áno, zháčila som sa, „konečne sa vyjasnilo.“
„Užite si ho a dovidenia,“ rozlúčil sa a zdvihol na pozdrav
čapicu ako správny džentlmen zo starej školy. Ostala som
v pomykove. Čo sa to dnes s ľuďmi deje? Vyšlo slnko a naraz
sú všetci milí, slušní a ochotní len tak konverzovať na ulici?
Zvláštne, zašomrala som si popod nos a pustila sa do čítania
svojej dnešnej dávky noviniek zo sveta aj z domova. Nedostala
som sa ani po tretiu stranu, keď si ku mne na lavičku prisadol
deduško, ktorý na ihrisko priviedol malú vnučku.
„Slečna, môžem sa vás niečo spýtať?“
Odovzdane som zložila noviny, lebo dnešok bol určite dňom,
kedy som bola obeťou konverzačného úsilia celého Ružinova.
„Isteže. Pýtajte sa, čo len chcete,“ zahlásila som sa rezignovane.
„Čo musí človek urobiť, aby ste sa usmiali?“
„Čože?“ nechápala som.
„Taký krásny deň, taká nádherná žena a na čele vrásky! Nie je
vás škoda?“
„Mračím sa, pretože čítam správy. Tie človeka nepotešia.“
„Tak sa na ne zvysoka vyprdnite,“ zahlásil deduško a ja som sa
rozosmiala, „no vidíte! takto sa máte smiať celý deň!“
„Posnažím sa,“ sľúbila som mu a spoločne sme sledovali jeho
vnučku, ktorá sa krkolomne vešala na preliezky.
„Len sa pekne snažte, mračením sa svet nezlepší. Ani vás to
neskrášli,“ zamudroval mi na rozlúčku a krívajúc odišiel
s vnučkou domov. Ja som zostala na lavičke a vyhrievala sa na
slnku. Noviny som hodila do koša a usmiala sa keď už pre nič
iné, aspoň sama pre seba. Malá výhra pre deduška, aj pre moje
čelo. Starosti nechám na inokedy.
Lenka Sabová

Knižnica spomína
na svojich 45 rokov
Ubehlo presne 45 rokov, čo sa v mestskej časti otvorila
knižnica, ktorú dnes všetci poznáme ako Knižnicu
Ružinov. Jej obraz dotvárajú najmä zamestnanci, ktorí
sa pre prácu s knihami doslova narodili.

Ešte ako Obvodná knižnica Bratislava II pochádzala z viacerých knižníc
a v čase svojho zrodu mala 29 pracovníkov, 10 pobočiek, 125 630
knižničných jednotiek a 8 009 čitateľov. „Hovorí sa, že je to taký najlepší
vek. Nie je už mladá, ale ani nie päťdesiatnička či šesťdesiatnička.
Poňali sme tieto oslavy skôr ako stretnutie s našimi priaznivcami,
súčasnými i bývalými kolegami, ktorí tvorili históriu našej knižnice,“
uviedla riaditeľka Darina Horáková, ktorá na čele Knižnice Ružinov
stojí už vyše 20 rokov. V Knižnici Ružinov sa tak najmä spomínalo na
časy minulé a nezabudnuteľné zážitky v spoločnosti všadeprítomných
kníh. „My sme v knižnici zažili krásne časy. Mám na čo spomínať, aj
keď bol hlboký socializmus, bolo to niečo úžasné. Ľudia radi chodili
do knižnice, od tých najmenších až po seniorov. Teraz je to už bohužiaľ
inak, neverím v nejakú dobrú budúcnosť týchto kamenných knižníc,“
skonštatovala bývalá ružinovská knihovníčka Jarmila Feketeová.
Súčasťou osláv jubilea knižnice je aj výstava „45-ročné poobhliadnutie
sa“. Prístupná je v Ústrednej knižnici na Miletičovej do 31. októbra.
Okrem výstavy, venovanej činnosti a tvorbe knižnice, si Ružinovčania
môžu pozrieť aj fotografie, na ktorých sa určite nájdu mnohí návštevníci
knižnice a knižničných podujatí.
Katarína Kostková
Foto: Marianna Šebová

Literárna výzva: Príbeh mojej knihy 2017
Knižnica Ružinov v spolupráci s mestskou
časťou, Ružinovským echom a Televíziou
Ružinov vyhlásila začiatkom jari literárnu
výzvu s názvom Príbeh mojej knihy,
v ktorej sa spomína Ružinov. Výzvy sa mohli
zúčastniť autori s poviedkou napísanou
v slovenskom jazyku, poslanou na emailovú
adresu knižnice do 31. mája 2017. Svoju
kreativitu ukázali nielen ružinovskí dospelí
čitatelia, ale aj šikovné deti z ružinovských
škôl. Porota zložená z odborných
pracovníkov a riaditeľky Knižnice
Ružinov vybrala 3 najlepšie poviedky,
ktoré si môžete prečítať v októbrovom,
novembrovom a decembrovom čísle
Ružinovského echa.
(red)

21

www.ruzinovskeecho.sk

Žiadna politika, ale konkrétne činy.

Martin Patoprstý, nezávislý kandidát na župného poslanca za Ružinov.

Objednavatel: Martin Patoprsty, Sputnikova 3, 821 02 Bratislava
Dodavatel: TVRaRE, s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO:35728213

platená inzercia

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT
NA ŽUPNÉHO POSLANCA ZA RUŽINOV

9

Zakázali sme hazard
Trojnásobným hlasovaním o zákaze hazardu som sa
postavil hazardnej loby, ktorej podľahli aj niektorí ružinovskí
mestskí poslanci.

Developeri budú platiť
Aj vďaka môjmu hlasovaniu developeri prvýkrát prehrali
boj s Bratislavčanmi, za svoje stavby budú platiť.

Stavebné uzávery v Ružinove
Moju petíciu za stavebné uzávery podpísalo skoro 5000 z Vás.
Vďaka vašim podpisom začal ružinovský úrad konečne
vyhlasovať stavebné uzávery.

Župné voľby 4. novembra 2017
Objednávateľ: Ján Buocik, Nevädzová 6E, Bratislava / Dodávateľ: TVR a RE, spol. s r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35 728 213

platená inzercia
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Mestská časť Bratislava-Ružinov opäť organizuje
bezplatný zber väčšieho odpadu

JESENNÉUPRATOVANIE2017
dňa 14.10.2017 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.
OSTREDKY
		
ŠTRKOVEC
		
TRNÁVKA

- parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty, 		
- zástavka autobusov č.39
- Komárnická – roh Herlianska ul.
– parkovisko
- Banšelova ul. – parkovisko pri Autobazáre



- garážové parkovisko ul. Priekopy
- parkovisko pred Základnou školou
- Ružová dolina 29
- roh Kvačalova-Koceľova
- Košická-Oravská-Trenčianska

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. žiada občanov
o spoluprácu, aby veľkorozmerný odpad doviezli priamo na adresu:
Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a. s.,
Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava
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dňa 28.10.2017 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

Janko
Jesenský




 1DMQHVN{UGRRNWyEUDNRQWDNWXMWH

- parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu
- Vlčie hrdlo - sídlisko
- parkovisko pred nákupným centrom Kocka
- parkovisko Rezedová výjazd
- na Ďatelinovú ul.

STARÝ RUŽINOV
RUŽOVÁ DOLINA
		
NIVY 		
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dňa 21.10.2017 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.
PRIEVOZ
		
POŠEŇ 		
TRÁVNIKY
		


=%(567$5é&+63275(%,ý29

daždivé
počasie
vz. oxidu
titánatého

orientálny
koberec
úkaz
trochu
(expr.)
žel. správa
Fínska

typ
ruského
lietadla
stupeň
kambria
(geol.)

novozélandský
pštrosovitý
vták

3. časť
tajničky

uvádzajú
do pohybu
niečo
visiace

lietadlo
(hovor.)

morská
bohyňa

Súťažte o knihu Zmiznuté dievčatá od Angely Marsonovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky
do 15. 10. 2017 emailom 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 9/2017. Správne znenie tajničky RE 9/2017: „Priznanie je nové podanie ruky“. Knihu Najlepší rok tvojho života od Charlotty
Lucasovej získava Katarína Starinská zo Šalviovej ulice.

www.ruzinovskeecho.sk
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Seniori spoznávali krásy Moravy

Po letnej prestávke
sa seniori opäť
vybrali na výlet. Ani
nepriaznivé počasie
nezastavilo ich kroky
na blízku Moravu.
Tam navštívili dva
historické zámky,
v Miloticiach a
Buchloviciach.

Dva plné autobusy vyrazili spred miestneho úradu do
neďalekých Čiech. Záujem o tento výlet opäť prevýšil kapacity.
„Prihlásilo sa nám veľmi veľa seniorov, čiže opäť sme museli
losovať,” objasnila Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych
služieb na ružinovskom úrade. Vybraní šťastlivci tak dostali
príležitosť navštíviť dva nádherné zámky. Prvý bol v Miloticiach,
ktoré sa nachádzajú len kúsok za hranicami. Seniori si mohli
pozrieť miestnosti, v ktorých v minulosti žil ako posledný rod
Seilernovcov. „Mne sa najviac páčili tie kúpeľne. Zaujalo ma,
že už v tej dobe ľudia tak dbali na hygienu,” povedal jeden zo
seniorov. Seniori sa totiž dozvedeli viac aj o živote ľudí v tej dobe,
napríklad ako pristupovali k výchove detí. Okrem prehliadky
zámku navštívili seniori aj priľahlú koniareň a park. Na výletoch
získavajú okrem krásneho zážitku aj nové priateľstvá. „Chceme,
aby seniori vyšli zo svojej rutiny, spoznali niečo nové,” doplnila
Valková. Keď boli mladí až tak veľa cestovať nemohli a hlavne
nebol čas. Teraz na dôchodku tak dobiehajú všetko zameškané. Tí,
ktorí výlet na Moravu nestihli, nemusia byť sklamaní. V októberi
je pripravený ďalší zájazd a taktiež do Čiech. Ide o novinku, kde
seniori navštívia mesto Brno. „Urobili sme dva tipy prehliadky.
Jedna bude prostredníctvom autobusu a tá druhá bude pešia,”
doplnila Valková. Prihlásiť na tento výlet sa môžu skôr narodení
Ružinovčania do 6. októbra na miestnom úrade.
Marianna Podlucká
Foto: Henrieta Valková

Bratislavská arcidiecézna charita
v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava - Ružinov
Vás pozýva na prednášky

26.9.2017
„Vyhorenie – ako mu predchádzať?“
lektor: PhDr. Zlatica Bartíková
12.10.2017
„Podporované zamestnávanie ľudí
so zdravotným znevýhodnením“
lektor: PhDr. Viera Záhorcová
15.11.2017
„Aké sú formy pomoci pri stanovení
psychiatrickej diagnózy?“
lektor: MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.

www.charitaba.sk

Prednášky ﬁnančne podporila mestská časť Bratislava- Ružinov.
inzercia

0 7.10. Koníkový deň - záhradná oslava 16. narodenín Hojdany (od 10:00 hod.)
20.10. Múdry piatok v Hojdane - Výchova dieťaťa v prvom
sedemročí – beseda so psychológom Matejom Štepitom. Záujem je potrebné
nahlásiť vopred spolu s úhradou zvýhodneného poplatku (6 € platba vopred, 9 € v deň
besedy) do 18.10. na hojdana@stonline.sk.
22.10. Zajko Fajko a Hadík Vadík - rozprávkové divadelno-herničkové
nedeľné dopoludnie v Hojdane (10:00 hod.). Vstupenky je potrebné si vopred zakúpiť
na recepcii MC Hojdana.
22.10. Kváskovanie s Katkou - workshop pre mamičky ktoré si chcú doma
upiecť vlastný kváskový chlebík (9:30 – 11:30 hod.). Počet účastníkov je limitovaný.
Hojdana bude počas jesenných prázdnin, t. j. od 30.10.2017
do 1.11.2017, z a t v o r e n á.
...a oveľa viac info na www.hojdana.sk alebo na FB
(Priatelia MC Hojdana)...

Hodinárstvo so zameraním na starožitné hodiny
a hodinky odkúpi staré pánske náramkové hodinky
a iné starožitné hodiny, aj nefunkčné.Dobre
zaplatíme za náramkové hodinky týchto značiek:
LONGINES, IWC SCHAFFHAUSEN, ZENITH, HEUER,
PATEK PHILIPPE, ROLEX, BREITLING, ETERNA,
MOVADO, JAEGER LE COULTRE, ULYSSE NARDIN,
PRIM ORLIK

miesto konania:
DK Ružinov, Ružinovská 28,
Bratislava
čas: 17,00 - 19,00 hod.
miestnosť č. 271

vstup voľný

MC Hojdana

Kontakt: Hodinárstvo, Nezábudková 5,Bratislava
(blízko bývalej rotundy, vedľa Levickej viechy).
Otvorené pondelok až štvrtok, od 9-12 hod/ 13-17 hod.
tel:0905226886, mail: mirohodiny@gmail.com
inzercia

DOM KULTÚRY RUŽINOV
Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23
01.10. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ 		
DOPOLUDNIE
Dinosaurus v podaní divadla na 		
Hojdačke
04.10. str 19.00 h
LETNÁ NOC 		
Divadlo komédie. Účinkujú:
Kristína Farkašová, Marcel 		
Ochránek, Tomáš Michalčák, Štefan 		
Tomko. Réžia: Svetozár Sprušanský
Premiéra Vstupenky v sieti Ticketportal
05.10. štv 19.00 h
LETNÁ NOC 		
Repríza Vstupenky v sieti Ticketportal
07.10. so 9.00 - 18.00 h
BRATISLAVSKÉ
MINERALOGICKÉ DNI
medzinárodná výstava minerálov, drahých
kameňov a fosílií
08.10. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ 		
DOPOLUDNIE
Gašparko a Drak v podaní Stražanovho 		
bábkového divadla
08.10. ne 09.00 – 14.00 h
PIXEL AKVATERA BRATISLAVA
Medzinárodná akvaristicko – teraristická výstava
09.10. po 18.30 h
1+1=3
Divadlo Thália z Košíc Réžia: Dudas Péter
10.10. ut 10.00 h
DEŇ RUŽINOVSKÝCH SENIOROV
podujatie MČ Ružinov
12.10. štv 17.00 – 21:00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
tanečné stretnutie staršej a strednej generácie

15.10. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ 		
DOPOLUDNIE
O Jankovi a Marienke v podaní Divadla pod
hríbikom
17.10. ut 19.00 h
LETNÁ NOC 		
Repríza Vstupenky v sieti Ticketportal
19.10. štv 19.00 h
LETNÁ NOC 		
Repríza Vstupenky v sieti Ticketportal
19.10. štv 19.00 h
AFRIKA NA PIONIERI
Cestovateľská prezentácia Mareka Slobodníka
20.10. pia 19.00 h
LETNÁ NOC 		
Repríza Vstupenky v sieti Ticketportal
22.10. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ 		
DOPOLUDNIE
Škriatok Piatok v podaní divadla Bum - Bác
24.10. ut 19.00 h
HORÚCA SPRCHA
divadelná hra DIVADLA KOMÉDIE
25.10. str 16.00 h
DENNÍK ĎALŠIEHO DŇA
Prezentácia knihy Juraja Havaja Petejovského
26.10. štv 19.00 h
LETNÁ NOC
Repríza Vstupenky v sieti Ticketportal
27.10. pi 17.00 – 21:00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
tanečné stretnutie staršej a strednej generácie.
28.10. so 14:00 h
RUŽINOVSKÝ FOLKLÓRNY 		
FESTIVAL
19:00 Ján Berky Mrenica – S folklórom okolo
sveta, 16:00 Whaakaari Rotorua (Maorskí
tanečníci z Nového Zélandu), 16:45 FS Karpaty,
15:15 FS Studienka, 14:00 DFS Trávniček, 14:30
DFS Kremienok.

SD Nivy, Súťažná 18
04.10. ST 19:30 ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ Fernando Trueba, Špan., 2016
06.10. PI 18:00 ESÁ Z PRALESA David Alaux, Fr., 2017 (PRE DETI)
06.10. PI 19:45 TO Andres Muschietti, USA, 2017
07.10. SO 18:00 IMPRESIONISTI Phil Grabsky, Brit., 2015
07.10. SO 19:45 BLADE RUNNER 2049 Denis Villeneuve, USA/Brit./Kan., 2017
09.10. PO 14:00 Ružinovské kino pre seniorov: KANDIDÁT
11.10. ST 19:30 O TELE A DUŠI Ildikó Enyedi, Maď., 2017
12.10. ŠT 19:30 SNEHULIAK Tomas Alfredson, Brit./Švéd./USA, 2017
13.10. PI 18:00 SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA D. Novotná, SR, 2017 (PRE DETI)
13.10. PI 19:30 BLADE RUNNER 2049 3D Denis Villeneuve, USA/Brit./Kan., 2017
14.10. SO 18:00 ALIBI NA MIERU Philippe Lacheau, Fr., 2017
14.10. SO 19:45 SNEHULIAK Tomas Alfredson, Brit./Švéd./USA, 2017
15.10. NE 15:00 MALÝ PRINC Mark Osborne, Fr., 2015
18.10. ST 19:30 BRAZIL Terry Gilliam, Brit., 1985
19.10. ŠT 19:30 ŠTVOREC Ruben Östlund, Švéd./Dán./Nem./Fr., 2017
20.10. PI 18:00 LEGO NINJAGO Charlie Bean, USA/Dán., 2017 (PRE DETI)
20.10. PI 20:00 GOOD TIME Benny Safdie, Joshua Safdie, USA, 2017
21.10. SO 16: 00 Ružinovské detské kino: MIKULÁŠOVE ŠIBALSTVÁ
21.10. SO 17:45 VÁBENIE VÝŠOK Pavol Barabáš, SR, 2017
21.10. SO 19:45 BLADE RUNNER 2049 Denis Villeneuve, USA/Brit./Kan., 2017
25.10. ST 19:30 ODRAZY Andrzej Wajda, Poľ., 2016
26.10. ŠT 19:15 PLECHOVÝ BUBIENOK Volker Schlöndorff, Nem./Fr./Poľ., 1979/2010
27.10. PI 18:00 MY LITTLE PONY VO FILME Jayson Thiessen, USA/Kan., 2017 (PRE DETI)
27.10. PI 20:00 MATKA! Darren Aronofsky, USA, 2017
28.10. SO 18:00 LEONARDO DA VINCI: GÉNIUS V MILÁNE
Luca Lucini, Nico Malaspina, Tal., 2016
28.10. SO 19:45 SNEHULIAK Tomas Alfredson, Brit./Švéd./USA, 2017
Viac info o filmoch, programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na
www.nostalgia.sk

Sprievodný program: remeselné výrobky,
ochutnávky domácich špecialít, kurz ľudových
tancov, kurz varenia starých mám
29.10. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ 		
DOPOLUDNIE
Babky Ježibabky v podaní Divadla na vešiaku

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18
07. 10. so 10:30 h
ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE –
KOZA ROHATÁ A JEŽ
V podaní divadla Happy – Oľga Hoffmanová
Vstup zadarmo pre rodiny s deťmi z Ružinova
09. 10. po 14:00 h
RUŽINOVSKÉ KINO PRE 		
SENIOROV
Kino Nostalgia
Kandidát, SR/ČR, thriller/komédia, 2013, 106 min.
Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova
21. 10. so 16:00 h
RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO
Kino Nostalgia
Mikulášove šibalstvá, komédia/rodinný, Fr./Bel.
Vstup zadarmo pre rodiny s deťmi z Ružinova

SD PRIEVOZ

Kaštieľska 30, Tel.č.: 02 /436 30 230
12. 10. štv 16:30 h
TEKVICOVÉ SLÁVNOSTI
Jesenná výstava záhradkárov z Ružinova a
Prievozu, tvorivé dielničky pre deti, tvorenie
jesenných dekorácií, súťaž o najkrajšie, najväčšie
a najoriginálnejšie dopestované jesenné plody.
Účinkuje DFS TRÁVNIČEK

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, tel.č.: 02-5556 3508,
0917-913 355, E-mail: pokladna@rnd.sk
3.10. ut 19:00 h

Sliepka - Hosť v RND- DJGT Zvolen

		

originálna súčasná komédia 9 €/7 €

10.10. ut 19.00 h To nemá chybu
		

Horká komédia o spätnom naprávaní

		

starých chýb 18 €/15 €

11.10. str 19:00 h To nemá chybu
		
		

Horká komédia o spätnom naprávaní
starých chýb 18 €/15 €

12.10. štv 19:00 h To nemá chybu
		

Horká komédia o spätnom naprávaní

		

starých chýb 18 €/15 €

17.10. ut 19.00 h Jááánošííík po tristo rokoch			
		
Ako legendu uchopili do svojich
		
rúk RND a SĽUK 18 €/15 €

18.10. str 19.00 h Jááánošííík po tristo rokoch			
		
Ako legendu uchopili do svojich
		
rúk RND a SĽUK 18 €/15 €

19.10. štv 19.00 h Jááánošííík po tristo rokoch			
		
Ako legendu uchopili do svojich
		
rúk RND a SĽUK 18 €/15 €
23.10. po 19:00 h Láskanie 2
		
Smuto-smiešna komédia 15 €/12 €
24.10. ut 19:00 h Zmiešaná štvorhra
		
Správa zo zápasu dňa 15 €/12 €
25.10. st 19.00 h Polooblačno
		
Prvá správa o mojom dvadsiatom storočí
		
(1900-1950)15 €/12 €

