
Noviny pre obyvateľov obcí na Dunajskej hrádzi a tiež všetkých milovníkov tejto oblasti.

Blížia sa veľké kresťanské sviatky. Naj-
dôležitejšie v roku. Veľká noc je predo 
dvermi so všetkým, čo nám každoroč-
ne prináša: s upratovaním, čistením zá-
hradky, ale najmä s očistou duše. Od-
pustenie je totiž veľmi dôležité. Oveľa 
viac ako príchod na svet, viac ako výhra, 
či trofej alebo víťazstvo. Nesie so sebou 
ratolesť zmierenia, ktoré je v našich ži-
votoch prepotrebné, aj keď možno nie 
je také veselé a povzbudzujúce, ako zrod 
nového človeka.   

Aj podľa filozofa
Zákonodarcovia ustanovili sviatky, pri 

ktorých sa ľudia schádzali a spoločne 
veselili, pretože považovali za nevyhnut-
né, aby sa práca z času na čas prerušila 
oddychom. Naozaj rozumní si dožičia 
každý mesiac v určité dni voľno, iní zasa 
rozdeľujú deň na časť pracovnú a oddy-
chovú. Toľko Seneca, ktorého myšlien-
ku som si požičala.

Pečať tradícií
Veľká noc v krásnej mestskej časti, akou 

je Čunovo, nesie so sebou navyše pečať 
dlhoročných tradícií. Chorvátsku stopu v 
Čunove navždy zvečnil v knižke Čunovo 
Naša obec - naše selo dr. Ján Maász, kto-
rého pozná určite každý starý Čunovčan. 
Dovolím si z knižky odcitovať:

Na veľký štvrtok po glórii stíchli zvo-
ny. Hovorilo sa, že zvony odleteli a vrá-
tili sa až pri obradoch veľkej soboty. Od 
tej chvíle sa pri obradoch nezvonilo, ale 
namiesto zvoncov sa používali drevené 
rapkáče. Na ne sa tešili miništranti, pre-
tože na ne rapkali po dedine od štvrtka 
do soboty a nahrádzali zvony miestneho 
kostolíka.

 
Rapkáče po dedine

Rapkáče sa v Čunove vždy volali hries-
te, rapkať bolo hriestat a rapkalo sa tu 
podľa pamätníkov rovnako posledných 
päťdesiat rokov. Na Veľkonočnú ne-
deľu sa skoro ráno o tretej zišli najmä 
mladí veriaci, aby hľadali Boha. V pro-
cesii kráčali z kostola k sochám svätého 
Jána Nepomuckého, k svätej Márii a k 
svätému Floriánovi. V nedeľu farár po-

sväcoval na svätej omši v kostole jedlo 
a čunovské deti neskôr hľadali, čo im 
priniesol zajac. Zvláštnosťou bolo, že 
na Veľkonočný pondelok chodievali de-
ťúrence na hrádzu gúľať vajíčka (šajbat) 
a pretekali sa, komu najdlhšie vydrží ne-
rozbité. Hádam sa na seba nenahnevali, 
ak vajce kamarátovi dlhšie vydržalo. V 
čase odpustenia by to bolo vlastne tro-
chu hlúpe. Veď hra je hra. A vy ako? 
Nadviažete s deťmi na čunovskú tradí-
ciu a skúsite to s vajcami? Určite to pros-
-peje aj vášmu cholesterolu. Želám vám 
krásne a milostiplné veľkonočné sviatky. 
Nezabudnite! Odpusťme si navzájom a 
držme sa krásnych tradícii, ktoré overil 
čas. Barbora Laucká
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Stane sa jedným z najromantickej-
ších múzeí moderného umenia v 
Európe. Čím nás prekvapí?
 strana 4

Danubiana čoskoro
po prestavbe

O kaštieli a o sýpke

250-tisíc
ľudí navštívilo od roku 2000
múzeum Danubiana

Na hrádzi 
sa začala sezónaNádherný kaštieľ a historická  

sýpka stále čakajú na rekonštrukciu. 
Raz sa určite stanú pýchou našej 
obce.
 strana 7

Novinkou sú langoše, miestna 
kuchárka denne pripraví aj 500 
porcií jedla. . 
 strana 9

Pôjdeme na hrádzu gúľať vajíčka? 

Irma Wolfová
- Aby sme boli všetci na 

jednej vlne. Kedysi sme boli 
všetci chudobní, ale jeden k 
druhému dobrí. Toto by som 
chcela aj teraz. Menej zloby, 
viac dobroty a lásky v srdci.

František Váross
- Lepšie cesty by sa zišli. 

Už tretia starostka niečo 
sľubuje a žiadna z nich 
nedodržala slovo. Cesty sú 
tu ako na celom Slovensku, 
príšerné.

Mária Kuníková
- Ja som so všetkým spo-

kojná, len jedno: Pred mojou  
reštauráciou Furmanka na 
parkovisku parkujú autá 
Maďarov, ktorí bývajú v 
Rajke. Tak to by nemuseli. 
Lebo naši hostia si potom 
nemajú kam dať svoje autá.

Mária Valentíchová
- Najviac nám mrzí čunov-

ský kaštiel. S tým by sa niečo 
malo urobiť. Veď kedysi bol 
pred ním aj krásny park.  
A teraz je to všetko otrasné.

Anna Ďurišová
- Zišlo by sa opraviť chod-

níky. Nohy na nich nedvíha-
me, lebo máme podaktorí už 
aj svoj vek ale toto je akútna 
záležitosť.

 (blau)

Čunovčania si pochvaľujú  mobilné služby. Z okresu Dunajská Streda  každý piatok ráno príde mäsiarstvo na kolesách. A za ním z toho istého okresu zeleninári  a kve-
tinári privezú svoje voňavé a čerstvé produkty. Gazdinky to vedia a oceňujú. Jar už prišla a treba skrášľovať predzáhradky, záhrady aj okná. Foto bl

Kde nás tlačí päta

Číslo čísla

Živnostníci, strední a drobní podnikate-
lia, všetci, ktorí máte prevádzky na hrádzi 
alebo v  obciach v  okolí Dunaja (Čunovo, 
Jarovce, Rusovce, Vojka, Dunakiliti...), 
využite príležitosť bezplatnej reklamy. 
V  budúcom čísle mesačníka Hrádza vám 
uverejníme inzerát formou vizitky. Napíš-
te meno, adresu, kontakt a oblasť v ktorej 
podnikáte. V prípade záujmu o bezplatnú 
vizitku, kontaktujte:

inzercia@dunajskahradza.sk, 
0911 265 285, 02/5443 0478.
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Bezplatne do kontajnerov
V Čunove je vyhradené miesto pre kon-

tajnery. Otvorené je každý piatok a  sobo-
tu, Čunovčania sem môžu bezplatne do-
viezť svoj zelený odpad. Počas roka sem 
môžu navyše priviezť jeden kubík bež-
ného odpadu. Pokiaľ niekto stavia alebo 
prestavuje dom, musí si, pravdaže, nechať 
priviezť vlastný kontajner. 

Priveďte psíkov a mačičky 
na očkovanie!

Očkovanie besnoty, ktoré je na Sloven-
sku povinné, sa bude tento rok v Čunove 
konať 26. apríla od 13. do 15. hodiny na 
miestnom úrade. Bez Lyssetky to bude 
stáť 6 euro, s Lyssetkou 7 euro. Besno-
ta je infekčné nevyliečiteľné ochorenie 
prenosné zo zvierat na človeka. Postihuje 
nervovú sústavu a končí sa vždy smrťou. 
Preto nazabudnite zaočkovať svoje zvie-
ratá.

Zdravotné stredisko v  knižnici
Do 90. rokov sídlil v Čunove v okále ob-

vodný lekár. Už dlhšie je zdravotné stre-
disko nefunkčné, pretože mestská časť sa 
dostala do sporu s lekárkou kvôli zle pri-
praveným zmluvám o prenájme. Teraz je 
problém vyriešený, ale zdravotné stredisko 
sa má vymeniť s novým objektom miest-
nej knižnice. Jej priestory sú bezbariérové, 
a preto vhodné pre mamičky s kočíkmi 
a naopak, v okále je viac miesta na voľ-
nočasové aktivity.  Knižnica bude v okále 
a ordinovať sa bude tam, kde kedysi stáli 
regále s knižkami. MUDr. Fajthová z Ru-
soviec chce v Čunove ordinovať niekoľko-
krát do týždňa. Problém sa administratívne 
priebežne rieši. Plánujú sa tu dve ambulan-
cie - detská a všeobecného lekára.

Čunovský beh 2014
Kto si chce zabehať, má možnosť. Štart 

Čunovského behu 2014 je 26. apríla o 10. 
hodine pri reštaurácii Richtársky dvor. 
Bude sa bežať 7,5 km. Registrácia účastní-
kov je od 1. marca do 18. apríla. Štartovné 
je 5 eur.

Viac na www.cunovskybeh.sk

Nevypaľujte trávu!
Požiarni dobrovoľníci v Čunove varu-

jú: pri vypaľovaní ohrozujete svoje životy  
a zdravie. Pri tejto činnosti sa poškodzu-
je ekosystém, likvidujú sa menej mobilné 
živočíchy a celkovo oheň škodí prírode. 
V teplejších mesiacich hrozí vysoké riziko 
rozšírenia požiaru. Chráňme naše lesy, aby 
sme zamedzili vznik požiarov. Nefajčite, 
nepoužívajte otvorený oheň tak, aby sa 
rozšíril. (blau)

Mária Broszová patrí k ženám, kto-
ré nedokážu bez aktivity prežiť ani 
jediný deň. V Čunove síce žije doved-
na šesť Márií Broszových, no poslan-
kyňa a zároveň herečka je iba jedna. 
Nedávno sa predstavila aj v inej po-
lohe. Ako hlavná protagonistka ama-
térskeho divadla v hre Teta Mona iz 
Arizone. Predstavenie zožalo veľký 
úspech a hrali ho nielen v Čunove a 
v Rusovciach, ale aj v maďarskom 
Bezenye a v Devínskej Novej Vsi.

Pani Broszová pôsobí aj ako pod-
predsedníčka Chorvátskeho kultúrneho 
spolku na Slovensku. A hoci v mladosti 
divadlo nikdy nehrávala, chopila sa spo-
ločnej myšlienky. „S Jarovčanmi sme 
dlhšie premýšľali, ako vylepšiť miestny 
kultúrny život. Kedysi tu bolo divadlo, 
hrávali sa pekné diela. V Čunove aj v 
Jarovciach. Tak sme sa rozhodli nad-
viazať na túto milú tradíciu,“ hovorí 
aktívna dáma. Po prvýkrát hrali divadlo 
pred jeden a pol rokom. Boli to krátke 
skeče, v ktorých sa Mária Broszová s 
Čunovčanom Jánom Kausichom uvied-
la v jednom a v ďalších dvoch sa pred-
stavili Jarovčania Klára Wolfová, Braňo 
Wolf  a Rado Jankovič. Práve Rado ne-
skôr pomohol aj pri hľadaní vhodnej 
témy. V rakúskom Eisenstadte našiel v 

archíve divadelných hier preložených 
do chorváčtiny vhodný námet. Ďalším 
predstavením bola hra Teta Mona iz Ari-
zone, opäť pod režijnou taktovkou spo-
luautora celej myšlienky Štefana Jankovi-
ča. Jánovi Kausichovi požičala parochňu 
Mária Broszová, šaty mal od priateľky 
svojej manželky. Teta Mona mala na hla-

ve klobúk, ktorý 
pani Mária našla na 
povale a hoci oku-
liare inak nenosí, 
imidžovky si na-
sadila na nos, aby 
vyzerala múdrejšie. 
Mária Broszová 
mala ako hlav-
ná predstaviteľka 
Tety Mony najviac 
textu. Keď dosta-
la scenár, okam-
žite si ho upravila 
do gradištanskej 
chorvátčiny, kto-
rou sa rozprávajú 
asi všetci chorvát-
ski Čunovčania aj 
doma. Začali na 

tom pracovať v septembri. Niekedy sa 
na skúškach stretávali aj trikrát do týž-
dňa, aby zvládli štyridsať strán písané-
ho textu. Teta Mona iz Arizone potom 
zožala úspech nielen v Čunove a Jarov-
ciach, ale aj v už spomínanom Bezenye a 
v Devínskej Nove Vsi. A čo ďalej? Mária 
Broszová vysvetľuje: „Nakoľko každo-
ročne dostávame na divadelné predsta-
venia grant, musíme nášmu amatérske-
mu súboru konečne vymyslieť meno. 
Kedysi v týchto končinách pôsobil pán 
farár Blazoviť, ktorý mal pochopenie 
pre ochotníkov do takej miery, že písal 
aj divadelné hry. Preto by sme sa mohli 
volať napríklad amatérska skupina fará-
ra Blazoviťa. Máme však ešte ďalší plán: 
keď tu bol farárom terajší trnavský arci-
biskup Ján Oros, na povale fary sa na-
šiel text divadelnej hry v chorvátčine s 
názvom Vianočná udalosť. Bolo to pred 
21 rokmi a vtedy sme túto hru v Čunove 
hrali počas vianočného obdobia. Chce-
la by som to po rokoch zopakovať. Tí, 
ktorí vtedy hrali ako deti, už sú sami ro-
dičmi, ale ešte si texty pamätajú. Teraz 
by to mohli hrať ich deti.“ 

 Gibaľka, Foto autorka a archív MB

Učiteľku v materskej škole Mariku 
Broszovú pred rokmi oslovila starostka, 
aby prevzala vedenie detského folklór-
neho súboru Čunovský kŕdeľ. Sprvu 
váhala, no keď v roku 1993 začal súbor 
fungovať, jej päťročná dcérka Zuzka 

sa stala jeho členkou. Stála pri zrode 
súboru od začiatku. Postupne sa stala 
nemenovanou krojárkou a v posledných 
rokoch prijala povinnosti organizačnej 
vedúcej. Napokon, jej Zuzka navštevo-
vala súbor do pätnástich rokov a potom 

ju prijali do Sľuku. Ako tvrdí pani Mari-
ka, deti v súbore stále dostávajú do vien-
ka lásku k folklóru, ktorá je najväčším 
darom.

Názov súboru je výstižný, nakoľko v 
ňom skutočne tancuje a spieva malý kŕ-
deľ detí vo veku od 5 do 15 rokov. V 
súčasnosti je v súbore 28 detí rozdele-
ných do dvoch skupín. Staršiu skupi-
nu tvoria dievčatá od 11 do 15 rokov, 
ktorých je momentálne sedem. Marika 
Broszová zdôrazňuje: „Veľkým problé-
mom je nedostatok chlapcov, ktorý čias-
točne riešime úzkou spoluprácou s det-
ským folklórnym súborom Magdalénka 
z Modry. Mimochodom, jeho vedúcou 
bola donedávna zakladateľka nášho sú-
boru Alžbeta Vozárová.“  Okrem toho 
má súbor prípravky v Materských ško-
lách Čunovo a Jarovce, ktoré navštevuje 
spolu okolo 43 detí pod vedením býva-

 Čunovski ribare a iné krásy v kroji

 Ochotníci z Čunova a Jaroviec  premýšľajú nad menomSprávy - tentokrát z Čunova

Možno bude hra z povaly

Vtipné dialógy a originálne kostýmy na protagonistoch vyvolali u divákov salvy smiechu. V sále 
Miestneho úradu v Čunove bola dobrá atmosféra.

Dunajská hrádza je aj vaša. 
Oznamy, správy, pozvánky 
aj z iných obcí ako z Čunova 
radi uverejníme. Posielajte 
ich na adresu:
redakcia@dunajskahradza.sk
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lých členiek súboru Barborky Krajčovičovej a Veroniky 
Kurajovej.

Čunovský kŕdeľ má v súčasnosti v repertoári hry detí z 
oblasti Čunova pod názvom Čunovski ribare, s ktorými 
sa na krajskej súťažnej prehliadke 
pod názvom Vrť sa dievča začiat-
kom vlaňajšieho mája umiestnili v 
striebornom pásme a získali aj dip-
lom za invenčné spracovanie lokál-
neho materiálu. Pásmo je inšpiro-
vané tradíciou rybolovu a témou 
Dunaja. Deti sa stretali pri lovení 
rýb, nechali sa inšpirovať prostre-
dím pri rieke a vedeli sa spolu do-
rozumieť hoci aj trojjazyčne.

Ďalej sú to hry detí z oblasti 
Záhoria – Na zelá, s ktorými sa 
na krajskej súťažnej prehliadke 
v roku 2011 umiestnili v zlatom 
pásme. Z oblasti Myjavy nacvičili 
žartovný tanec Po myjavsky, ďalej 
tance z oblasti Kostelca a Geme-
ra, Poluvsia. Mladšie deti sa radi 
hrajú Na sluhu, čo reprezentuje 
folklór z oblasti Liptova.

Umeleckou vedúcou a zároveň hlasovou pedagogič-
kou je Mgr. Mária Straková, korepetítorom Miroslav 
Tománek a tanečným pedagógom Petra Poropati-
-chová.

Tanečné nácviky sú v Kultúrnom 
dome vždy v pondelky a v stredy od 
15.30 do 17.00 h - staršie dievčatá a 
potom od 17.00 do 18.30 h mladšie 
deti. Okrem toho v utorky v čase 
od 16.15 do 17.00 h má nácvik spe-
vácka skupina starších dievčat a od 
17.00 do 17.45 h zmiešaná spevácka 
skupina mladších detí.

V tomto čase sa pripravujú deti 
zo speváckych skupín pod vedením 
hlasovej pedagogičky Mgr. Márie 
Strakovej na krajskú súťažnú pre-
hliadku Zahrajte mi muzikanti, kto-
rá sa uskutoční v Slovenskom Gro-
be 13. apríla.

S programom sa deti predstavia aj 
v Rusovciach na tradičnom Zadu-
najskom majálese 2. mája.

Veronika Nová, 
Foto Ján Hataš

Pred miestnym úradom práve 
upravujú verejné priestranstvo. 
Získali na to peniaze z Európ-
skych fondov a tak musia tunajšie 
pracovníčky v administratíve 
denne znášať takmer nepretr-
žitý hukot mechanizmov. Kým 
všetko do konca augusta nebu-
de hotové presne podľa plánu. 
Starostka Gabriela Ferenčáková 
nám odpovedá spoza zapratané-
ho stola.

Prečo máte rada Čunovo?
- V Čunove som sa narodila 

a žijem tu celý život. Podobne, 
ako moji rodičia, starí rodičia 
a  predkovia, ktorí v dávnej mi-
nulosti prišli z Chorvátska. Pre-
cestovala som kus sveta, nikdy 
som sa nezaoberala myšlienkou 
prežiť život inde, ako práve 
v Čunove.

Aj ste sa tu vydali...
- Môj manžel nepochádza z 

Čunova, do Čunova sa priženil 
a tiež mu prirástlo k srdcu.

Akú má podľa vás perspektí-
vu táto mestská časť?

-Dúfam, že charakter Čunova sa 
ešte dlho zachová. Mám na mys-
li naše kultúrne tradície a zvyky. 
Sme si vedomí toho, že Čunovo 
sa bude naďalej rozrastať, roz-
voju sa nedá zabrániť. Z malej 
dedinky, ktorá kedysi mala 700 
obyvateľov, máme mestskú časť 
s vyše 1180 obyvateľmi a podľa 
územného plánu Bratislavy tu 
v budúcnosti bude žiť približne 
5-tisíc obyvateľov. Čo sa týka 
rozvoja, v Čunove je ešte 70% 
plôch schválených Územným 
plánom hlavného mesta Brati-
slavy v roku 2007 nezastavaných, 
pre šport a rekreáciu sú určené 
rozvojové plochy v plánovanom 
Danubia parku. 

S tým zrejme súvisí občian-
ska vybavenosť... 

-Samozrejme súvisí, problém 
absentujúcej občianskej vybave-

nosti nás trápi najviac, preto už 
dlhší čas pripravujeme riešenia, 
no zrealizovať ich môžeme až po 
majetkoprávnom vysporiadaní 
pozemkov, na ktorých plánujeme 
občiansku vybavenosť. Okrem 
toho je problém v infraštruktúre, 
ktorá je kapacitne nepostačujúca 
ani pre rozvojové plochy, ktoré 
už sú v územnom pláne schvá-
lené na výstavbu, ako aj v nevy-
hovujúcej vstupnej komunikácii. 
Investori by chceli ďalej rozši-
rovať svoje zámery, ale občania 
iniciovali petíciu proti výstavbe 
nad rámec schváleného územné-
ho plánu. Podporila ju aj miestna 
samospráva a zaoberalo sa ňou 
i mestské zastupiteľstvo. Snahy 
občanov a miestnej samosprávy 
smerujú k tomu, aby sa Čunovo 
nedostalo do situácie, aká vznikla 
v lokalite Čierna voda.

Čo ste už preto urobili?
-Prijali sme všeobecne záväz-

né nariadenie, podľa ktorého od 
roku 2014 budeme požadovať 
od stavebníkov príspevok, ktorý 

bude použitý na opravu infraš-
truktúry a budovanie občianskej 
vybavenosti.

S čím máte najväčší prob-
lém?

-S materskou školou, ktorá je 
kapacitne nepostačujúca. Hlási sa 
nám oveľa väčší počet detí, ako 
dokážeme umiestniť. V minulos-
ti bola v Čunove aj málotriedna 

škola, ktorá však bola zrušená, 
naše deti dnes navštevujú predo-
všetkým základné školy v Rusov-
ciach a Jarovciach. Nárast obyva-
teľov si vyžaduje riešenie nielen 
kapacitne väčšieho predškolské-
ho zariadenia, ale už aj základnej 
školy.

Mechanizmy za oknami stá-
le hučia. Úprava verejných 
priestranstiev v Čunove je zá-
ležitosťou tohto roka. Čo ste 
robili vlani? 

- V minulom roku sme odstrá-
nili prístavbu k sýpke, upravili 
a oplotili jej okolie, zrekonštru-
ovali historickú studňu, vymenili 
sme všetky sklenené výplne na 
Dome smútku. V materskej ško-
le sme zrekonštruovali kotolňu, 
úpravou priestorov MŠ vznik-
la nová miestnosť využívaná 
ako herňa, vymenili sme bočné 
vstupné dvere do MŠ . Zateplili 
sme budovu miestneho úradu, 
vymenili vchodové dvere, lebo si 
to už budova vyžadovala, ale pre-
dovšetkým preto, že bol schvále-
ný projekt regenerácie verejného 
priestranstva, ktorý sa v súčas-
nosti realizuje. 

Cez jarok vedú veľmi pekné 

mostíky ozdobené muškátmi. 
Naozaj to pôsobí ako v Ra-
kúsku...

-Premostenia boli realizované 
sponzorsky, o kvetinovú údržbu 
sa celoročne zdarma starajú obe-
tavé Čunovčanky, za čo im patrí 
veľká vďaka. Finančné pros-
triedky z rozpočtu by na všetko 
nestačili, preto sme vďační za 
každú pomoc od občanov, ktorí 
sa nezištne podieľajú na tom, aby 
sa obyvatelia a návštevníci v Ču-
nove dobre cítili a aby sa nám tu 
príjemne žilo. 

Aký osobný cieľ ste si stano-
vili ako starostka?

-Nikdy si nestaviam vzdušné 
zámky a snažím sa vychádzať 
z toho, čo je reálne. Mnohé z na-
šich programových predsavza-
tí sa už naplnili, ako napríklad 
navrátenie cintorína do správy 
mestskej časti, nadobudnutie 
budov a pozemkov miestneho 
úradu a materskej školy do vlast-
níctva mestskej časti, príprava 
dokumentácie na obnovu kaštie-
ľa a sýpky a mnohé iné, ktoré už 
nadobúdajú reálne kontúry. 

Zhovárala sa Barbora Laucká
Foto autorka

Gabriela Ferenčáková - Nikdy si nestaviam vzdušné zámky

Pani učiteľka matematiky v dôchodku M. Sedlá-
ková dlhé roky žije priamo v srdci Bratislavy. Od 
istého často ju však pravidelne stretnete v Čuno-
ve. Krásne upravenú, s čerstvo naondulovanými, 
upravenými vlasmi, si pokojne s moderným ruk-
sačikom kráča na zastávku autobusu č. 91. A nie 
je sama. Viacerí Bratislavčania z centra prichá-
dzajú do mestskej časti Čunovo. A nielen preto, aby tu športovali. Napríklad pani uči-
teľka sem chodieva za svojou kaderníčkou, ktorá si preniesla salón z centra do domčeka po babičke. 
Jeho exteriér aj interiér zútulnila a zákazníčky sa za ňou už hrnú samé. Obdivujú pritom, ako krásne 
sa jej začínajú rozvíjať púčiky kvetov za oknami, aj to, ako má vyčistenú a upravenú záhradku. V 
reštaurácii Furmanka tiež veľa miestnych nenájdete. Hostia chodia z centra, ale aj spoza hraníc. V 
Čunove sa majú z čoho tešiť: že cudzím u nich chutí a že ich tu dokážu aj krásne učesať. Aj keď 
nové kaderníctvo ešte tabuľu nemá. Text a foto: blau

Čo nás teší

Miesto pre starostku

Starostka Gabriela Ferenčáková je realistka.
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Vážení a milí čitatelia, tento priestor patrí 

vám. V našom mesačníku Dunajská hrádza 
chceme hovoriť o problémoch, ale aj o ra-
dostiach, ktoré sa týkajú všetkých obyva-
teľov tohto regiónu. Preto by sme privítali 
vaše pripomienky, ale aj názory, oznámenia 
o narodení detí, gratulácie k výročiam ale-
bo sťažnosti na pomery či neprávosti, ktoré 
sa vám stali. Privítame aj fotografie vašich 
blízkych či niečoho pekného alebo naopak, 
názory na to, čo sa vám nepáči. Posielajte 
nám vaše príspevky do Listárne Bútľavá 
vŕba na mail: redakcia@dunajskahradza.sk

Pred miestnym úradom
Možno sa nám v týchto dňoch nepáči 

priestor pred Miestnym úradom v Čunove. 
Je to však dočasné. Mechanizmy a pracov-
ný neporiadok postupne zmiznú. Táto plo-
cha onedlho dostane novú tvár. Z peňazí 
určených iba na to. (b), Foto autorka

Listáreň - Bútľavá vŕba

  Danubiana čoskoro po prestavbe

Múzeum prináša regiónu prestíž
V marci minulého roka sa začala 

prestavba Centra moderného umenia 
Danubiana. Múzeum bolo otvore-
né v roku 2000. Odvtedy privítalo na 
svojich výstavách vyše štvrť milióna 
návštevníkov. Dnes prechádza zásad-
nou prestavbou. Spôsobilo to niekoľ-
ko skutočností. Potom, ako jeho za-
kladateľ, holandský mecén umenia 
Gerard Meulensteen, venoval svoje 
múzeum Slovensku, došlo spojením 
s MK SR k vzniku neziskovej organi-
zácie, ktorej hlavnou úlohou je v sú-
časnosti dobudovať múzeum o nové 
priestory, v ktorých bude umiestne-
ná permanentná zbierka. Tým získa 
Bratislava, náš región a Slovensko 
reprezentatívny priestor, v ktorom 
okrem stálej zbierky budú výstavy 
najprestížnejších domácich umelcov 
a ich kolegov z okolitých krajín.

Danubiana, ktorá je umiestnená 
na polostrove v strede Dunaja v pre-
krásnom sochárskom parku, sa stane 
jedným z najromantickejších múzeí 
moderného umenia v Európe. Ten-
to nový moderný symbol Bratislavy 
ročne priláka na návštevu desaťťisíce 
návštevníkov od nás aj zo zahraničia.

Projekt dostavby múzea vypracoval 
Ing. arch. Ján Kukuľa so svojimi spo-
lupracovníkmi. Generálnym dodáva-
teľom dostavby je slovensko-maďar-
ské konzorcium reprezentujúce firmy 
AVA- stav Galanta a CFE Hungary 
Budapešť. 

Predpokladaný termín otvorenia je 
plánovaný na začiatok  septembra.

Danubiana Meulensteen Art Mu-
seum odštartuje tohtoročnú výstav-
nú sezónu 15. júna, kedy v pôvodnej 
budove predstaví diela známeho čes-
kého výtvarníka prof. Jiřího Načerad-
ského patriace do zbierky Ivana Me-
licherčíka.

Začiatkom septembra to bude výsta-
va členov skupiny Mikuláša Galandu 
pod názvom Galandovci v koncepcii 
Juraja Mojžiša. Koncom novembra 
bude v Danubiane vystavovať svo-
je diela svetoznámy rakúsky umelec 
Hermann Nitsch.

Zaželajme spoločne Danubiane 
šťastnú plavbu vo vodách umenia a 
veríme, že dostavba tohto prekrásne-
ho stánku umenia naplní predstavy 
nielen jeho tvorcov, ale hlavne náv-
števníkov. (r)
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Priatelil sa s hercami Gustávom Valachom 
aj Júliusom Pántikom. Objavil speváčku 
Máriu Čírovú, ktorej krstil mladšie dieťa. 
Moderátorka Alena Heribanová mi o ňom 
rozprávala už pred dvadsiatimi rokmi. To 
ešte keď pôsobil v Brestovanoch. Jeho akti-
vity boli však v posledných dvoch desiatkach 
rokov oveľa širšie. Začiatkom tohto roka za 
ne prevzal od rakúskeho veľvyslanca vyzna-
menanie za zásluhy v rámci prehlbovania 
slovensko - rakúskych vzťahov v oblasti cir-
kevného života. Slovenský kňaz ThDr. Ma-
rián Červený, PhD posledné roky pôsobí na 
fare v Čunove.

Odkedy sa začala intenzívnejšia cirkevná 
slovensko - rakúska spolupráca?

- Pred vyše dvadsiatimi rokmi sme s dnes už 
zosnulým viedenským emeritným arcibiskupom 
kardinálom Franzom Konigom začali rozvíjať 
výmenné stretnutia. Vďaka tomu navštívil kardi-
nál približne osemkrát Slovensko, na Trnavskej 
univerzite dostal čestný doktorát a našu vlasť si 
naozaj obľúbil. Po jeho smrti pokračuje v týchto 
aktivitách kardinál Christoph Schonborn. A ja 
sa tiež usilujem pomôcť, ako viem. Či už orga-
nizovaním pútí, prednáškovou činnosťou alebo 
inými kultúrno-spoločenskými aktivitami. 

V Čunove si však plníte každodenné povin-
nosti, ako sa patrí na dedinského farára. Sú 
Čunovčania veriaci ľudia?

- Väčšinou sú pokrstení, ale pretože mnoho z 
nich pochádza z iných častí Bratislavy, chodieva-
jú často do svojich pôvodných farností, s ktorý-
mi sú mnohí ešte duchovne prepojení.

Čunovo má okolo tisícky obyvateľov, vďa-
ka výstavbe ich stále pribúda. Rastie aj po-
čet vašich farníkov?

- Kostol archanjela Michala je maličký, ale 
krásny. Je mi ťažko odhadnúť, či počet veriacich 
práve v Čunove stúpol. O histórii kostola však 
najkrajšie napísal dr. Ján Maász, ktorý je u nás aj 
organistom. 

Čo vás v Čunove najviac teší?
- Ľudia sa tu dokážu starať o svojich blízkych. 

Napríklad, manželia Kausichovci, ktorí sa vzor-
ne postarali o rodičov, hoci to bolo veľmi ťažké. 
Teraz choroba postihla otca rodiny a manželka s 

deťmi sa oňho starajú naozaj húževnato a s ver-
vou. Tu je vidno, že sa rodiny dokážu postarať o 
starých rodičov. Pre mňa, ako kňaza, je veľmi po-
vzbudzujúce vidieť, ako sú schopní Čunovčania 
doopatrovať svojich drahých, ako zodpovedne sa 
k ich zdravotným problémom stavajú. Aj nedáv-
no som pochovával dve staré ženy, ktoré umreli v 
náručí svojich rodín, a aj po cirkevnej stránke boli 
duchovne pripravené na odchod do večnosti..

Čo ešte je tu mimoriadne?
- Chorvátske spevy v kostole. Stáročia v Čuno-

ve žijú Chorváti, majú tu staré korene a preto aj 
piesne v Božom stánku znejú v nedeľu pri jednej 
zo svätých omší po chorvátsky.

Omše slúžite aj v chorvátčine?
- Samozrejme, je však mierny rozdiel medzi 

úradnou a gradištanskou chorvátčinou, ktorá je 
tu pôvodnejšia. Kážem v slovenčine, ale evanje-
lium čítam po chorvátsky. Aj liturgiu vediem po 
chorvátsky.

Koľko detí tento rok v Čunove pripravujete 
na prvé sväté prijímanie?

- Dovedna deväť. Slávnosť sa bude konať v 
našom kostole 21. júna o 10. hodine.

A hody, bývajú?
- Koncom septembra, na Michala, sú pravi-

delne. Máme však aj svätého Floriána. Na jeho 
počesť býva vždy 4. mája sprievod, svätá omša 
a stretnutie na fare. Krásne sú aj gradištanské 
stretnutia. Okrem toho chodievame na púte do 
Mariazellu, ale aj na Slovensko, či na púte troch 
krajín Maďarska, Slovinska a Rakúska, ktoré 
podnietil kardinál Konig.

Čo je krásne na vašom povolaní?
- Stretávanie sa s ľuďmi. Možnosť vytvárať 

spoločenstvá. Za tridsaťšesť rokov, čo som 
kňazom, podnietil som vznik viacerých pasto-
račných spoločenstiev, ktoré dodnes fungujú. 
Napríklad, keď som pôsobil v Piešťanoch, po 
dvoch rokoch som narukoval do Liberca. Tam 
som spoznal istého mladého človeka, inžiniera, 
ktorého som neskôr sobášil. Potom som mu krs-
til dieťa a teraz už aj vnúčatá. Túto rodinu sledu-
jem po celý kňazský život a mám z nej radosť. 
Ak ma ľudia potrebujú, dokážu ma nájsť. To je 
pre kňaza radosť a zadosťučinenie.

 Barbora Laucká, Foto autorka

Sväté omše v kostole 
svätého archanjela Michala v Čunove:
V nedeľu o 9. hodine a o 10.30 hodine
Spovedá sa vždy pred svätou omšou.
Predveľkonočná sv. spoveď v sobotu 12. apríla od 7.30 do 10.00 h 
 
Veľká noc
Zelený štvrtok – omša bude o 18. hodine
Veľký piatok – obrady o 15. hodine
Biela sobota – omša 20.00 hodine
Veľkonočná nedeľa – omša o 9. a 10.30 hodine
Veľkonočný pondelok – omša o 9. a o 10.30 hodine

Farár Marián Červený, PhD:

Čunovčania sa krásne starajú o seniorov

Pred kostolom, ktorého okolie je stále krásne upravené.

Farár Marián Červený vedie kroniku,  
v ktorej nechýbajú záznamy o diamanto-
vých svadbách, životných jubileách a iných 
významných udalostiach Čunova.
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Vchádzam do priestorov, ktoré sú súčasťou miest-
neho úradu a slúžia ako zázemie pre deti aj dospelých 
so šikovnými rukami. Už pred dverami počujem, že 
tam vládne veselá a tvorivá nálada a vstupujúc do 
miestnosti sa môj dojem mení na istotu. Je večer, 
deti tam už nie sú, len dámy, ktoré rozprávajú a pri-
tom im ruky pracujú jedna radosť.

Keďže treba privítať jar, teraz sa zamerali na výrobu 
kuriatok, vajíčok, kraslíc, zajačikov, ale tiež košíkov. Ne-
používajú drahé a náročné materiály, naopak – napríklad 
zajačiky aj košíky pletú z obyčajného tvrdého papiera. 
Napriek tomu – výsledný efekt je úžasný.

Čo spája mladých aj seniorov?
„Keď som odchádzala do dôchodku, oslovila ma pani 

starostka, či sa nechcem venovať deťom v popoludňaj-
ších hodinách,“ začína rozprávanie Elena Klučková, kto-
rá v roku 2007 zakladala Klub šikovných rúk a ručičiek 
a dodáva: „Keďže som celý život pracovala v školstve 
a naozaj som sa bála, že sa budem nudiť, neváhala som 
ani chvíľu“. Samospráva dala klubu k dispozícii priesto-
ry a už sedem rokov sa tam stretávajú šikovní Čunovča-
nia – popoludní po škole predovšetkým deti, postupne 
sa k nim pridávajú aj šikovné dámy. A nielen z Čunova, 
dobrý chýr o čunovských šikovných rukách doletel aj do 
okolitých mestských častí a obcí, a tak ho pravidelne nav-
-števujú aj záujemcovia z týchto končín. „Každá z nás je 
dobrá v niečom inom a navzájom sa inšpirujeme, učí-
me. Navyše – tieto naše pravidelné stretnutia nás nútia 
hľadať informácie o postupoch na internete, sociálnych 
sieťach. Ako vidíte, kolegyňa vie krásne šiť, ďalšia je vý-
borná v pletení z papiera, tamtým dvom zas ide ozdobo-
vanie vajíčok. Sme tu ako taká malá manufaktúra,“ smeje 
sa pani Elena Klučková, žena z ktorej priam srší neuve-
riteľná energia a aj mňa hneď nabila svojím nadšením. 

Chýr presiahol hranice chotára
Členkou Klubu šikovných rúk a ručičiek je aj Božena 

Bánová, ktorá spolu s Elenou Klučkovou kedysi praco-
vala v školstve – bola školníčku. Aj ona má teda blízky 
vzťah k deťom, ale to nie je jej jediná motivácia, prečo 
klub navštevuje. „Už som v dôchodku, mám viac času 
a keďže som odjakživa rada tvorila, toto je pre mňa ide-
álna príležitosť. Som medzi ľuďmi, s ktorými mám spo-
ločné záľuby, dobre sa porozprávame, nasmejeme.“ Pani 
Božena vynikajúco šije – napokon, je vyučená krajčírka, 
napriek tomu, že pracovala v školstve – a tak teraz vyrába  
rôzne ozdoby – aktuálne veľkonočné kuriatka. Dôkazom, 
že chýr o klube už dávno presiahol hranice chotára ,je 
ďalšia členka Helena Pórová: „Som z Rusoviec a o klube 
som sa po prvý raz dozvedela vlani na Vianoce. Videla 
som na trhoch diela, ktoré urobili a zapáčili sa mi. Na-

vyše, pani Klučková neváhala a pozvala ma medzi dámy. 
Odvtedy sem chodievam pravidelne.“ Helena Pórová si 
pochvaľuje, že v klube našla spriaznené duše. Inak by sa 
jej  nechcelo raz do týždňa cestovať večer do susednej 
mestskej časti a tráviť tam niekoľko hodín.

Zachovávame tradície
Zakladateľku Klubu šikovných rúk a ručičiek Elenu 

Klučkovú teší záujem šikovných dám, ale azda ešte viac, 
že vzbudila záujem u detí. Ani v tomto smere sa nemá čo 
sťažovať, je mnoho detí, ktoré popoludnia trávia pod jej 
vedením učením sa nových vecí. „Chceme, aby aj naše deti 
poznali techniky, ktoré používali pri výrobe ozdôb naše 
prababky a pradedovia. Na tradície nesmieme zabúdať,“ 
hovorí. Ak sa aj vy chcete  presvedčiť, že nič v tomto člán-
ku nie je „nafúknuté“, najbližšie sa o tom, čo dokážu ču-
novské a nielen čunovské šikovné ruky, môžete presvedčiť 
na Kvetnú nedeľu 13. apríla. Na dvore rodinného domu 
pri kostole chystajú výstavku veľkonočných ozdôb z ich 
dielne spojenú s predajom. Ďalšie podujatie pripravujú 
dámy na 1. máj. Eva Sládková, Foto autorka

Šikovné ručičky Rusovčaniek a Čunovčaniek

Od roku 1972 je František Bodics pred-
sedom Dobrovoľného hasičského zboru 
Čunovo. Odmlada hasičov obdivoval a 
sám ako vyučený strojník túžil vždy po-
máhať v boji s ohňom. Dobrovoľný ha-
sičský zbor má v Čunove dlhú históriu. 
Funguje od roku 1895 a jeho poslaním 
vždy bolo spoločne chrániť životy a ma-
jetok blízkych nielen pred ohňom, ale 
aj pred inými prírodnými katastrofami. 
Dobrovoľnosť miestnych hasičov sa roz-
víjala pod mottom – Sláva Bohu a blížne-
mu na pomoc.

Momentálne má zbor 95 členov, z toho 
je sedem žien. Najstarší hasič sa v marci 
dožil 96 rokov a najmladší má osem.

 „S osemročnými chlapcami, ktorí 
pravdaže nie sú ešte rovnocennými člen-
mi, sa pripravujeme na súťaž mladých 
hasičov od osem do pätnásť rokov s ná-
zvom Plameň,“ hovorí Františk Bodics, 
ktorý je už takmer 50 rokov hasičom. 
Hasičom bol aj jeho dedko, ktorý zároveň 
pôsobil v Čunove ako richtár. Rovnako 
ako miestny hrádzar, stolár, mliekar, roľ-
níci, či otec súčasnej starostky.

„V takýchto dedinkách, ako sme my, v 
detstve každý chlapec chce byť hasičom. 
Preto je nás taký veľký počet aj v súčas-
nosti.“  

Vedno chodievajú na rôzne súťaže, ako 
napríklad na celoštátnu súťaž s historic-
kými striekačkami, ktorú v roku 2008 v 

Trenčíne dokonca vyhrali. Keď začne 
jarné počasie, čunovskí hasiči trénujú na 
miestnom futbalovom ihrisku, vždy pred 
súťažou. Tento rok už v apríli absolvovali 
s mladými chlapcami – budúcimi požiar-
nikmi - cezpoľný beh, v ktorom si zmera-
li sily s Jarovčanmi a Rusovčanmi. V máji 
ich zasa čaká okresné kolo, neskôr kraj-
ské a možno aj celoštátna hasičská súťaž. 
V Topoľčanoch v roku 
2008 patrili čunovskí 
dobrovoľní hasiči v ce-
loštátnej súťaži medzi 
osem najlepších na Slo-
vensku.

Najväčší požiar zažili 
v roku 1992, keď ho-
reli borovicové lesy na 
Záhorí. Horelo okolo 
Malaciek a Perneku a 
čunovskí dobrovoľníci 
tri dni pomáhali pro-
fesionálnym hasičom. 
Našťastie, žiadny veľ-
ký požiar vo svojej 
obci nezažili. Iba ke-
dysi dávno, v roku 1954, 
tu horela stodola za záhradou. Hrali sa v 
nej chlapci a podarilo sa im zapáliť ju.

V Čunove je priestranná požiarna zbroj-
nica, v ktorej nechýba hasičské auto, his-
torická striekačka z roku 1926 aj moder-
né striekačky, helmy, zástava a všetko, čo 

treba k haseniu, ale je tam aj veľa ocenení 
a pokálov zo súťaží. Všetko stráži svätý 
Florián. Na počesť tohto svätca sa bude 
konať tento rok v Čunove 3. mája o 16. 
hodine slávnostná omša a procesia. Na 
záver si hasiči posedia s pánom farárom 
v jeho záhrade. Táto ceremónia mala 

byť v nedeľu na Floriána, no vtedy bude 
chorvátska púť v Gyori, preto čas omše a 
procesie zmenili. Hasiči v Čunove orga-
nizujú aj tradičný ples, výborne spolupra-
cujú s miestnym farárom, v slávnostných 
historických uniformách sa zúčastňujú 
procesie na Božie telo. Čunovskí hasi-
či dostali od ministra vnútra slávnostnú 
medailu a poďakovanie za pomoc pri 
vlaňajších povodniach. František Bodics 
opatruje albumy s množstvom fotografií. 
Je na nich vidieť, že hasičstvo sa tu dedí z 
pokolenia na pokolenie. Žofia Gibalová,

 Foto autorka a archív FG 

Každý chlapec chce byť hasičom

František Bodics



Dunajská hrádza 7apríl 2014 DEJE SA U NÁSDunajská hrádza

Zdiaľky sa ozývali výstrely a štekot 
psov. Z neďalekého Prešporka, z Viedne 
aj z Budapešti sem opäť zavítala vybe-
raná spoločnosť. Dunajské mokrade so 
svojou romantikou, rozľahlé lúky a lány 
v tomto regióne vždy mali svoje čaro. 
Majitelia kaštieľa Szápáryovci a ich hos-
tia – Andrássyovci, Erdodyovci i Jesze-
nákovci oceňovali výhody tunajšieho ma-
jetku najmä počas poľovačiek. Aj mnohí 
ďalší, ktorí patrili k vtedajšej smotánke sa 
opakovane vyberali do Čunova loviť srn-
ce, alebo strieľať sluky či bažanty. Vždy 
podľa ročného obdobia a chuti prebeh-
núť sa na koňoch a vyskúšať kondíciu 
svojich psov. Páni aj dámy oblečené do 
loveckých úborov sa napokon unave-
ní pobytom na čerstvom vzduchu radi 
uchýlili do pohodlia čunovského kaštie-
ľa. Takto to mohlo vyzerať v čunovskom 
kaštieli kedysi.

A teraz? 
Národná kultúrna pamiatka, vzácny 

kaštieľ so sýpkou a historický park v Ču-
nove sú roky zanedbané a chátrajú, no tr-
pezlivo čakajú, že sa ich osud zmení. Poď-
me však pekne po poriadku a povedzme si 
o dávnych slávnych časoch kaštieľa a sýp-
ky, ale aj o tom, ako sa dostali do podoby, 
v ktorej sa nachádzajú dnes.

Sídlo vhodné na poľovačky 
Kaštieľ dal postaviť šľachtický rod Sza-

páry v druhej polovici 18. storočia (1757-
1781) ako prízemnú barokovo – klasicis-

tickú stavbu. Až do konca druhej svetovej 
vojny v ňom sídlili správcovia hospodár-
skych majetkov, no mal aj reprezentatív-
ny charakter – najmä počas poľovačiek. 
Potom kaštieľ zastihol podobný osud ako 
mnohé iné kultúrne pamiatky na Sloven-
sku. Po druhej svetovej vojne sa stal síd-
lom pohraničnej vojenskej posádky, potom 
dočasnou ubytovňou brigádnikov JRD, ale 
starší Čunovčania si dodnes pamätajú, že 
i priestorom pre rôzne kultúrne aktivity 
obyvateľov Čunova. V časoch normalizá-

cie sa ho síce snažili rekonštruovať, ale po 
roku 1989 štát rekonštrukciu prerušil. Nuž 
a tam kdesi možno hľadať začiatky jeho 
hrozného úpadku. Od roku 1990 je kaštieľ 
prázdny a na dlhý čas ostal bez akejkoľvek 
starostlivosti. 

Najstarší čunovský objekt
Azda ešte vzácnejšia ako samotný kaštieľ, 

je vedľajšia sýpka. Historik a poslanec 
miestneho zastupiteľstva PhDr. Claude 
Baláž hovorí: „V celom tomto regióne 

– myslím tým prihraničnú oblasť na Slo-
vensku, v Maďarsku a v Rakúsku – takýto 
exemplár nejestvuje“. Sýpka je staršia ako 
kaštieľ, postavila ju pravdepodobne rodina 
Egresdy niekedy medzi druhou polovicou 
16. a druhou polovicou 17. storočia. Je naj-
starším stojacim objektom v mestskej časti 
a teda aj dokladom historického urbaniz-
mu obce. „Je viac ako pravdepodobné, že 
kedysi tu stál ešte starší kaštieľ a táto sýp-
ka bola jeho súčasťou. V tomto areáli sa 
ešte nerobil archeologický výskum, keď ho 
urobia, budeme múdrejší,“ dodáva Claude 
Baláž. 

Kultúra v sýpke
Za socializmu slúžila sýpka pre JRD ako 

sklad, no ani po roku 1989 sa k nemu ne-
zachovali lepšie – stala sa z neho sušiareň 
bylín a neskôr príležitostný sklad pre po-
ľovníkov. Od roku 1991 úplne chátra-
la, pretože nemala ani základnú údržbu.  
V roku 2007 sa ale situácia začala postupne 
meniť. „Vtedy sme vyzvali občanov, aby 
prišli sýpku vyčistiť a na naše počudovanie 
ich prišlo veľmi veľa. Ako vidíte – dnes to 
tu vyzerá celkom inak. V sýpke organizu-
jeme rôzne kultúrne podujatia a keďže je 
vo vnútri vynikajúca akustika, aj kultúrne,“ 
vysvetľuje Claude Baláž, ktorý vypracoval 
projekt Dni Horného Podunajska a tie sa 
aj po prvý raz uskutočnili v roku 2008. 
Zúčastnili sa na ňom starostovia prihranič-
ných obcí Rakúska, Maďarska a, samozrej-
me, Slovenska. Projekt ráta s tým, že budú-
ce kultúrne centrum Horného Podunajska 
bude práve v kaštieli a sýpke. 

Budúcnosť a výskumy
„Som naozaj rád, že kaštieľ sa stal Ná-

rodnou kultúrnou pamiatkou. Ministerstvo 
kultúry nás už dvakrát podporilo a zatiaľ 
sme z dotácií zabezpečili prípravné práce 
– teda architektonický, umelecko-historic-
ký, statický, dendrologický prieskum a po-
dobne. Dali sme tiež vypracovať úvodnú 
štúdiu o budúcom využití kaštieľa,“ vyratú-
va poslanec so silným citom k národnému 
kultúrnemu dedičstvu Claude Baláž. Samo-
správa (magistrát Bratislavy spolu s mest-
skou časťou) aj tento rok požiadala o dotá-
ciu z programu Obnovme si svoj dom a to 
na vypracovanie dokumentácie na získanie 
stavebného povolenia. Až potom môže 
uvažovať o hľadaní zdrojov na samotnú 
rekonštrukciu. Plánuje spolu s partnermi 
využiť aj eurofondy a súkromné financie.

 Eva Sládková, 
 Foto autorka a archív

Jedinečný kaštieľ v Čunove ešte čaká krásna budúcnosť

  Radí nezávislý hypotekárny poradca Kamil Bučo

Táto maďarská šľachtičná, grófka Etelka (Adel-
haid) Szapáry, na portréte Miklósa Barabása,  
tiež bola členkou  starého šľachtického rodu Sza-
páry. Druhá dcéra grófa Petra Szapáryho určite 
poznala kaštieľ v Čunove v čase jeho rozkvetu.Kaštieľ zatiaľ chátra, no Čunovčania veria, že jeho sláva sa navráti.



Jar tento rok prišla skôr ako inokedy, a tak je už niekoľ-
ko týždňov najmä počas víkendov plná hrádza. Cyklisti, 
korčuliari, ale aj chodci a bežci si nenechajú ujsť príleži-
tosť relaxovať v prírode. Väčšina z nich mieri na hrádzu 
z rôznych kútov Bratislavy, cez niekoľko mestských častí. 
Podobne ako Veronika z Ružinova. „Vždy sa celú zimu 
nemôžem dočkať, kedy už bude aspoň trochu teplé po-
časie, aby som mohla vytiahnuť korčule a športovať na 
hrádzi,“ vraví Veronika a dodáva: „Trasu mám takmer 
vždy rovnakú, namierim si to cez Petržalku a Rusovce do 
Čunova, niekedy výlet spojím s návštevou Danubiany,  
v lete sa kúpem v rusovskom jazere“. Veronika ale má, 
podobne ako 40 percent slovenskej populácie, veľ-
ký problém – alergiu. V jej prípade ide o alergiu, kto-
rá jej znepríjemňuje športovanie v prírode – inhalačnú 
alergiu. Podľa údajov z Národného centra zdravotníc-
kych informácií na Slovensku trpí alergickou nádchou 
viac ako 400-tisíc pacientov a bronchiálnou astmou až 
takmer 200-tisíc ľudí. 

Peľová sezóna je tu
Peľ môžeme z alergénneho hľadiska rozdeliť na  

3 druhy. Počas skorej jari (február-apríl) ohrozuje alergi-
kov peľ brezovitých stromov (breza, jelša, lieska, hrab). 
Sezóna potom pokračuje od mája do júla peľom travín 
(ide o nepokosenú trávu a obilie) a končí sa peľom bu-
rín (hlavne ide o palinu a ambróziu). A keďže je tento 
rok počasie – ako povedal klimatológ Pavol Faško –  
o mesiac popredu a teraz v apríli máme také počasie 
ako po iné roky v máji, pele travín už poletujú vo vzdu-
chu. Veronike to spôsobilo „škrt cez rozpočet“: „V 
minulých rokoch som sa na sezónu pripravila. Vždy v 
apríli som išla na liečenie a potom som v máji „peľové 
útoky“ znášala lepšie. Tento rok som ešte na liečení 
nebola, ale už sa korčuľujem“. Veronika zatiaľ nejaké 
mimoriadne problémy nepociťuje, isté však je, že ne-
pokosenej buriny je okolo celej hrádze neúrekom, a tak 
je viac ako pravdepodobné, že alergici čoskoro začnú 
kýchať.

Čo sú vlastne alergie?
Alergie sú výsledkom nesprávne fungujúceho imunit-

ného systému. Chemikálie v jedle, v liekoch, konzervač-
né látky, smog – to sú faktory, ktoré u mnohých ľudí 
imunitný systém zdeformovali a tak namiesto toho, aby 
ich telo chránil proti vonkajším škodlivinám, spôsobuje 
negatívnu reakciu – alergiu. Inak povedané – alergia je 
neprimeraná reakcia organizmu na látky, s ktorými sa 
stretávame v bežnom prostredí. Ako vraví klinická imu-
nologička a alergologička MUDr. Katarína Bergendio-
vá, PhD, svoju rolu pri tom, či budete alergický alebo 
nie, zohrávajú aj genetické predispozície, no vplyv pro-
stredia je ešte zásadnejší: „Ľudia žijúci vo veľkomestách 
sú vystavení väčšiemu riziku, ako ľudia žijúci na vidieku  
a blízko prírody.“ Napriek tomu by bolo dobre na šport 

nezanevrieť, nakoľko športom posilujeme našu sliznicu 
a to lepšie potom znášame príznaky alergii. Veronika je 
teda, podobne ako ostatní Bratislavčania, ohrozenejšia. 
A ani obyvatelia v okolí hrádze si nemôžu len tak po-
vedať, že sa ich alergie netýkajú, keďže život tu je viac 
podobný životu na vidieku ako v meste. Väčšina z nich 
aj tak trávi viac času v iných kútoch Bratislavy, keďže 
tam chodia do zamestnania.

Liečebné pobyty
Ak už ale alergiou trpíte, súčasťou liečby sú aj liečeb-

né pobyty v kúpeľoch. Možností je niekoľko, ako však 
vybrať ten správny? „Pacientom často lekári ponúknu 
zoznam kúpeľov vhodných na liečbu ich problému, ale 
ďalej už neporadia. Cieľom RelaxGalaxy je na základe 
zadaných kritérií vybrať najvhodnejší balíček. Máme 
tím odborníkov, ktorí vedia poradiť, čo je pre toho-kto-
rého individuálneho pacienta najlepšie,“ vraví výkonný 
riaditeľ RelaxGalaxy.sk Peter Salem. Kúpele je dobré na-
vštevovať aj ako prevenciu. Ich pravidelná návšteva vám 
totiž zlepšuje imunitu. Ak teda chcete aj tohtoročnú se-
zónu na hrádzi prežiť v zdraví a príjemným aktívnym 
oddychom, radšej sa dopredu pripravte. Trávu, paliny 
a stromy sa vám totiž z hrádze odstrániť asi nepodarí, 
môžete však byť k ich „útokom“ odolnejší. 

 Eva Sládková, Foto archív
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Športom proti alergiám

PRÍZNAKY ALERGIE
Máte niektorý 
z nasledujúcich problémov?

• Časté kýchanie
• Občas vás prepadne nevysvetliteľný
   kašeľ
• Pocit „sťaženého dýchania “
• Niekedy sa vám zdá, že strácate
  čuch 
• Tečie vám z nosa, aj keď nie ste
   nachladnutý 
• Upchatý nos, aj keď nie ste 
   nachladnutý 
• Svrbenie očí 
• Slzenie očí
• Nevysvetliteľné svrbenie kože 
• Mávate opuchnuté pery alebo jazyk 
• Nevysvetliteľný stav hvízdavého
  dýchania alebo pískania v hrudníku
• Budíte sa kvôli kašľu
Ak máte niektorý z tých príznakov, 

navštívte lekára – môžete, ale nemusíte 
byť alergikom.

V Čunove nie je poliklinika ani lekár, 
väčšina obyvateľov navštevuje lekára 
v susedných Rusovciach. Tamojšie 
zdravotné stredisko sa nachádza 
neďaleko kaštieľa. Momentálne je tam 
v prevádzke ambulancia praktického 
lekára pre dospelých, detský a zubný 
lekár, gynekologická a chirurgická 
ambulancia a lekáreň. Ambulancia 
praktického lekára pre dospelých 
zabezpečuje liečebno-preventívnu 
starostlivosť, návštevnú službu, 
odosielanie na odborné vyšetrenia 
a konzultačnú činnosť. Ambulancia 
detského lekára zabezpečuje 
liečebno-preventívnu starostlivosť 
pre novorodencov, deti a dorast, 
poradenstvo a návštevnú službu. Ak 
sa vám zdá, že ste vy alebo vaše dieťa 
alergickí, navštívte najskôr praktického 
lekára a povedzte mu o svojich 
ťažkostiach. On potom rozhodne, 
či naozaj potrebujete vyšetrenie 
alergológa. (es), Foto archív
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Miroslav Kralka:
- Mohli by sa na hrádzi zlepšiť služby. Bolo by dobré po-

staviť športoviská pre deti, volejbalové ihriská, chýbajú mi 
aj toalety a lavičky. Okrem bufetov si niet kam sadnúť. Na 
hrádzu chodievam približne dvadsať- tridsaťkrát do roka, 
na korčuliach aj na bicykli. Striedam to, záleží, akú mám 
náladu. Na bicykli je to zo Starého Mesta už trochu nebez-
pečné. Neviete, na akého šoféra natrafíte.

študenti Stavebnej fakulty STU Bc. Andrea
Mešková, Pavlína Libovská z Třinca a Martin Kašík:

- Na korčuliach sme tu druhýkrát. Najlepšie je na tom Andrea a Martin. Pavlína je tu 
po prvýkrát. Boli sme sa prebehnúť ešte aj v okolí Draždiaka. Dnes sme prešli približ-
ne deväť kilometrov, minule to bolo štrnásť. Trvalo nám to hodinku, možno trošku 
dlhšie. Na korčuľovaní je fajn, že spaľujeme kalórie a vyplavujú sa nám endorfíny. Bolo 
by možno prospešné, keby tu trochu rozšírili cestu, lebo niekedy sem chodí príliš veľa 
ľudí a hrozia úrazy. Okrem toho nám prekáža veľká premávka na ceste.

Tomáš Valentich:
- Na bicykli jazdievam po tejto trase z Petržalky do 

Čunova. Približne trikrát do týždňa, lebo cez víkendy 
býva na hrádzi neznesiteľne veľa ľudí. Je fakt, že každo-
ročne sem prichádza stále viac ľudí na korčuliach aj na 
bicykloch, preto by sa zišla medzi ľuďmi väčšia ohľadu-
plnosť. So službami na hrádzi som spokojný. Bol som 
však svedkom nepríjemného konfliktu medzi športujú-
cimi. Keby sa to zorganizovalo tak, že po korune hrá-
dze by chodili korčuliari a cyklisti by zasa jazdili dole po 
ceste, bol by problém vyriešený. Ľudia sa nerešpektujú. 
Preto dochádza ku kolíznym situáciám.

senior Peter Strapák:
- Na bicykli som denne a aj dnes som urobil 45 kilomet-

rov. Nikdy sa mi nestal úraz, ani som našťastie nezažil žiad-
nu kolíziu. Kedysi dávno som sem jazdil zlepšovať si kon-
díciu. Vtedy tu ešte nebola asfaltová prikrývka. Potom som 
s tým prestal a opäť začal pred piatimi rokmi. A služby? 
Mne vyhovujú. 

študentka fyzioterapie Kristína Pribišová:
- Nechodím na korčule často. Tento rok som na korču-

liach po druhýkrát. Išlo mi o to, stretnúť sa s kamarátkou, ktorá stále korčuľuje, a 
okrem toho je krásne počasie. Tak sme dnes išli iba z Bratislavy.

študentka Ekonomickej univerzity 
Karolína Lackovičová:

- Pochádzam z Ivánky 
pri Dunaji a korčuľujem 
často, ale tam u nás. Kor-
čuľujem sa okolo letis-
ka a na tamojšej hrádzi. 
Keď však ideme na dlhšiu 
cyklotúru, radi jazdíme z 
Ivánky cez hrádzu do Ču-
nova na jazerá. Je to niečo 
vyše dvadsať kilometrov 
tam a späť ďalších dvad-
sať. So službami som spo-
kojná.  (blau)

Na hrádzi sa už začala sezóna

Pätnásť rokov fungujú na hrádzi blízko Rusoviec dva bufety Vyza a U Sama. Dovedna majú 
kapacitu 400 miest na sedenie. Podľa prevádzkara Igora Filkasa, najviac ide momentálne na od-
byt kofola, vinea, pivo a horalky. Chodieva sem relaxovať a posilňovať si kondíciu aj množstvo 
známych tvárí – na korčuliach moderátorky Adela Banášová, Marianna Ďurianová, hudobník 
Marián Greksa, bol tu už aj prezident Ivan Gašparovič, premiér Robert Fico, tenistka Daniela 
Hantuchová. Nehody sa stávajú pomerne často, lebo športujúci majú na ušiach slúchadlá, po-
čúvajú hudbu a preto nevnímajú okolie. Cyklisti aj korčuliari si nehody zapríčiňujú sami. Na-
príklad, starší ľudia zabudnú, že v horúcom úpeku treba piť a sú dehydratovaní alebo im hrozí 
infarkt z vysilenia. Preto je v bufete lekárnička vybavená lepšie, ako kdekoľvek inde. „Mohli by 
sme mať príplatok ako zdravotnícky personál, takí sme vyškolení, pokračuje prevádzkar.“ Na 
kardiakov aj alergikov, ktorí si nezoberú so sebou lieky, a pri uštipnutí hmyzom im hrozí kolaps. 
Pomáhame aj tým, ktorí si zlomia končatiny 
alebo nejako inak si ublížia. Záchranári nás už 
dôverne poznajú.

 Vo Vyze sa pripravuje okrem pätnástich dru-
hov jedál a troch šalátov aj denné menu. Tohto-
ročnou novinkou sú langoše. Ako prezrádza 
miestna kuchárka, denne niekedy pripraví aj 
500 porcií jedla. Pri bufetoch pribudne zakrátko 
nový gril. Počas sezóny sú bufety otvorené od 
9. hodiny rána do 21. h večer , ale podľa potre-
by aj dlhšie, vlastne nonstop.   

Pod hrádzou sa tu bude konať koncom 
mája akcia Pes sympaťák, ktorá mala úspešnú 
premiéru vlani. Pripravujú sa i majstrovstvá  
v kickboxe.

 Barbora Vítová, Foto autorka

Novinkou sú langoše

Na hrádzi je čoraz živšie. Nápisy, ako napríklad - Voľte slušný život v Petržal-
ke, Voľte Jána Kotulu a iné, komerčnejšie, skrášľujú cestu pre športovcov. Ako 
sme si všimli, málokto ich číta. Všetci sem prichádzajú preto, aby si aktívne 
odpočinuli. Pribúdajú cyklisti aj korčuliari, a hoci Bufet pri vzdúvadle bol ešte v 
posledný marcový týždeň zatvorený, služby už ponúkali bufety Vyza a U Sama. 
Vo všedných dňoch sme videli športovať hlavne študentov a seniorov. Svorne si 
užívali pohodu jarného slniečka a radosť z pohybu. Niektorí nám odpovedali na 
otázku: Čo by ste chceli na hrádzi zmeniť?



Do nemocnice Vetpoint priviezli osemročnú nekas-
trovanú samicu labradorského retrívra Kyru. Približne 
dvanásť hodín pred príchodom do nemocnice u nej 
majitelia zaznamenali nechuť do jedla, bolesti brucha 
a hnačku.  Kyra bola práve uprostred hárania, hárala 
doteraz pravidelne, netrpela ani na falošné gravidity.

Klinickým vyšetrením sme zistili miernu nadváhu, 
mierne zvýšenú telesnú teplotu (39,4), viditeľné sliznice 
boli ružové s dobrou perfúziou, nezväčšené hmatateľné 
lymfatické uzliny, na pohmat bolestivú brušnú dutinu, 
fyziologický posluchový nález hrudníka. Vzhľadom 
na prebiehajúci estrus bol prítomný mierne 
krvavo zafarbený výtok z vulvy, ktorá 
bola opuchnutá. Klinické symptó-
my boli nešpecifické, preto sme 
s majiteľmi konzultovali ďal-
šie postupy diagnostiky, 
najmä vyšetrenie krvného 
obrazu, biochémie krvi a 
vyšetrenie moču.

Vyšetrenie moču 
preukázalo jeho 
tmavé zafar-
benie (farba 
kokakoly), čo je 

spôsobené vysokým obsahom buď celých červených 
krviniek, alebo v tomto prípade vysokým obsahom 
bilirubínu, ktorý sa v moči nahromadil v dôsledku 
zvýšeného rozpadu červených krviniek.Tento nález 
vzbudil podozrenie na infekciu parazitom červených 
krviniek zvaným Babézia. Toto podozrenie potvrdil 

mikroskopický nález týchto parazitov v červe-
ných krvinkách v krvnom nátere (potvrdené 

aj pomocou špeciálneho farbenia na ŠVPÚ 
Bratislava).

Na základe diagnózy sme navrhli 
24-hodinovú hospitalizáciu a kauzálnu a 
symptomatickú  terapiu.  Naštastie, ma-

jitelia priviedli Kyru včas a podarilo sa ju 
zachrániť aj bez transfúzie. Nutná však 
bola intenzívna antibiotická a infúzna tera-
pia a opakované kontrolné vyšetrenia krvi. 

Z hematologického hľadiska bolo u Kyry 
všetko v poriadku, ale biochemické parametre 

ukázali očakávanú zvýšenú aktivitu pečeňových 
enzýmov. Pri deštrukcii červených kr-
viniek dochádza k hromade-
niu odpadových látok 
v organizme a pečeň 

nemôže v tomto prípade 

dostatočne prečistiť krv a je preťažená.Pri poslednej 
kontrole boli pečeňové enzýmy po diéte v normále a 
Kyra sa vrátila zase vyvádzať na  trávniky.

 MVDr. Andrej Daniš
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S príchodom jari viac chodievame do prírody, kto-

rá nie vždy pôsobí blahodarne, dokonca aj ohrozuje  
zdravie našich štvornohých priateľov.  

MVDr. Milan Švihran, vedie polikliniku v Jarovciach. 
Hoci sa zaoberá  očnými operáciami zvierat a klientom 
ponúka očné šošovky, špecializuje sa aj na prevenciu u 
malých zvierat, hydiny, exotického vtáctva a plazov. Mo-
bilná veterinárna lekárka MVDr. Slávka Polanová, rov-
nako ako ostatní kolegovia, očkuje domácich miláčikov. 
Pri akútnym prípadoch sa dostaví aj osobne. Najčastej-
šie ju volajú domov, ak potrebujú utratiť psíkov, alebo 
ak sa stav chorého zvieraťa zhorší. Medzi výjazdových 
veterinárov patrí aj MVDr. Jana Morvayová.   

V Petržalke ordinuje MVDr. Pavol Valášek, ktorého 
nemocnica Vetpoint má tiež stálu pohotovosť. Ako ho-
vorí, od februára do marca robili prevenciu proti vek-
torovým ochoreniam. Za zvýhodnenú cenu predávali 
vakcínu proti Lymskej borelióze. Čoskoro bude všade 
plno kliešťov, ktoré prenášajú túto chorobu. Štandard-
ne zaočkovali okolo 40- 50 psíkov.  Aj v apríli a máji 
ponúkajú  antiparazitárne prípravky proti vonkajším aj 
vnútorným parazitom. A službu navyše – vyšetrenie sto-
lice na prítomnosť parazitov.

Okrem parazitov sa však psíkom môžu na hrádzi stať 
aj úrazy. Občas veterinári ošetrujú zlomené nohy, alebo 
dohryzených „štvornohých bojovníkov“, ktorí sa medzi 
sebou pobili. MVDr. Pavol Valášek sa chodieva na hrá-
-dzu korčuľovať. Aj jeho občas mrzí, ak vidí, že v horú-
com jarnom či letnom dni ťahá za sebou cyklista psíka 
na vôdzke. „ Ak ide o lovecké alebo bojové plemeno, 
ktoré sa potrebuje vybehať, je to v poriadku. Majite-
lia takýchto psov by ale myslieť na to, že sa počas dňa 
môže ich psík prehriať. Na takúto prechádzku treba ísť 
o piatej ráno. Potom je psík vybehaný, lebo pohyb mu 
rozhodne prospieva,“ vysvetľuje Valášek.

Kliešte a parazity
Kliešte sa obyčajne začínajú objavovať v skorých 

jarných mesiacoch a miznú na jeseň. No pod vplyvom 
globálneho oteplenia sa tento interval predlžuje a bež-
ne môžeme nájsť kliešťa na psoch a mačkách aj v no-
vembri, decembri, či februári. Infikovaný kliešť je pre 
zvieratá veľmi nebezpečný. Prenáša mnohé nebezbečné 
infekčné choroby (napr. borelióza, babezióza, ehrlichió-
za, riketsióza). Niektoré z týchto chorôb sú dokonca 
prenosné na človeka.

 Podobným prípadom nebezpečného parazita je 
blcha, ktorá v dospelosti dokáže naklásť až 1500 
vajíčok za mesiac a schopnosť jej rozmnožovania 
je veľmi veľká. Bytové zvieratá často prinesú domov 
blchy a tie sa v domácom prostredí rýchlo množia. 

Miestom ich rozmnožovania je prostredie, kde sa zvie-
ra nachádza (napr. koberec, pelech, deky, kreslá a pod). 
Blchy spôsobujú zvieratám rôzne zdravotné problémy, 
ako napr. alergiu na blšie uhryznutie alebo prenos pá-
somnice psej. Preto je vhodné psy a mačky odblšovať 
a odčervovať súčasne. 

Komáre aj muchy
Aj komáre a bodavé muchy môžu domácemu miláči-

kovi spôsobiť veľmi nepríjemné ochorenia – najčastej-
ším je dirofilarióza - „srdcová a podkožná červivosť“. 
V posledných rokoch je bežným javom, že chovatelia 
v lete cestujú na dovolenky do zahraničia spolu so svo-
jím psom. Netreba zabúdať na to, že v týchto teplejších 
exotickejších končinách Európy  striehnu na nášho psa 
aj ďalšie parazity, ktoré si môže priniesť ako neželaný 
darček domov. Ich napadnutie môže spôsobovať závaž-
né ochorenia, ktoré môžu byť prenosné aj na človeka.

MVDr. Branislav Bajužík radí chovateľom, ako zabrá-
niť zdravotným problémom psov a mačiek, ktoré môžu 
spôsobiť vonkajšie parazity: „Chovateľom odporúčam 
dve možnosti. Jednou je použitie antiparazitných oboj-
kov s dlhou účinnosťou 7 až 8 mesiacov. Druhou  je 
pravidelná aplikácia spot-on preparátov (tzv. pipetky) – 
kvapka na kožu. V tomto prípade je potrebné dodržia-

vať správnu frekvenciu opakovaného aplikovania - 1x 
mesačne.“

Dnes je už na trhu niekoľko kvalitných antiparazitných 
prípravkov, ktorými viete bezpečne chrániť svojich do-
mácich miláčikov pred neželanými parazitmi. Obojky, 
ktoré dostanete kúpiť v obchodoch s chovateľskými 
potrebami alebo u svojho veterinára, už majú schop-
nosť dlhodobo chrániť zviera, sú vodeodolné, vhodné 
aj pre šteňatá a mačiatka a veľmi spoľahlivo odpudzujú 
a zabíjajú kliešte a blchy. Rovnako je to aj s používaním 
pipetiek (spot-on prípravkov), ktorých účinok je jeden 
mesiac, preto treba myslieť na pravidelnú aplikáciu 
tohto  prípravku na kožu zvieraťa. Pipetky spoľahlivo 
odpudzujú kliešte, komáre a bodavé muchy ešte pred-
tým, ako sa prisajú alebo poštípu. Prevencia je najlepším 
riešením, ako uchrániť naše domáce zvieratá od nebez-
pečných parazitov a najmä od chorôb, ktoré prenášajú. 
Vyhneme sa tak prípadnej liečbe, ktorá býva kompliko-
vaná, finančne náročná a niekedy až nemožná. Zároveň 
chránime aj seba a ostatných ľudských členov rodiny – 
ak totiž príde ku kontaktu parazita vegetujúceho na tele 
domáceho zvieraťa s človekom, môže prísť k prenosu 
niektorých chorôb aj na človeka. Ochranou psov a ma-
čiek majitelia chránia zároveň aj seba.

 Jana Baková, Foto archív

Nebezpečenstvo v tráve aj na hrádzi pod kontrolou

Ako ochrániť našich miláčikov?

Fenka Kyra s babeziózou Príbeh z ordinácie



Baran
Baran sa v apríli môže zmeniť na baranicu. 

Preto si aj menšie barance musia dávať pozor 
na výbušnosť a zmeny nálady, ktoré ovplyvňuje 
počasie. V prípade dažďa sa majú schovať do letnej kuchyne, 
kde ich čaká šťastie.

Býk
V najbližšom období nastáva boj o prevzatie 

moci. V zamestnaní môžu Býky ohrozovať 
Levy ale aj Kozorožce. Podporia ich Panny, 
ktoré však budú chcieť zostať v anonymite. Prekvapenie 
príde z juhu.

Blíženci
Veľa energie by ich stálo, keby sa nechali 

ovplyvniť novými obyvateľmi vašej mestskej 
časti. Pri prijímaní závažných rozhodnutí 
týkajúcich sa obce, by sa Blíženci mali vyjadriť jasne a 
zrozumiteľne. Za každých okolností si treba zachovať 
chladnú hlavu.

Rak
Mali by sa ísť korčuľovať na hrádzu. Raky 

tam nájdu šťastie, ktoré ich môže poznamenať 
na celý život. Je zdravé mať chrániče na kolená, 
otvorené srdce a každý večer si dopriať šálku čaju zo žihľavy.

Lev
Levy medzi dobrovoľnými hasičmi by mali 

očakávať víťazstvá v najbližších hasičských 
súťažiach. Na zlepšenie kondície odporúčame 
cezpoľný beh a každý druhý deň konzumáciu 
čerstvých jahôd. Pred spánkom pohár bio- mlieka.

Panna
Ak Panny vyjdú o polnoci za chotár a 

začujú zavýjať vlčiaka od susedov, je dosť 
pravdepodobné, že v lotérii ani túto jar nič 
nevyhrajú. Hazard im nepristane. Mali by svoju 
pozornosť obrátiť radšej do záhradky.

Váhy
V produktívnom veku sú ľudia narodení v 

znamení Váh rozkolísaní. Často sa nevedia 
rozhodnúť, či ešte tuhšie zapracovať na 
kariére alebo očakávať príchod bociana. Odporúčame druhú 
možnosť. Určite im prinesie viac šťastia.

Škorpión
Pozor na rozmarné vzťahy a ľahtikárstvo. 

Nekonzumujte durman! Čas je vhodný nato, 
aby ste chytili šťastie za pačesy. Alebo aspoň v 
Dunaji krásneho jesetera.

Strelec
Medvedí cesnak podporí vašu snahu o celkovú 

zmenu životosprávy. Vhodné je, ak si z neho 
pripravíte omáčku podobnú špenátu alebo 
francúzsku, krémovú polievku. Pozor, nepomýľte si pri zbere 
medvedí cesnak s konvalinkami. To by mohlo byť smrteľné.

Kozorožec
Aj tie Kozorožce, ktoré patria medzi ľadových 

medveďov a pravidelne sa v Dunaji otužujú, by 
si v tomto období mali dávať väčší pozor. V 
studenej jarnej vode ich môže ľahšie chytiť kŕč 
a hrozí aj zápal mechúra.

Vodnár
Pokojné obdobie vášho života sa končí. V 

blízkosti starého kaštieľa vás čaká prekvapenie, 
ktoré zmení hodnotový systém vašej rodiny. Ak 
sa na svojich blízkych nahneváte, zostaňte pokojní. Všetko sa 
neskôr vráti do starých koľají.

Ryby
Dostanete krásneho veľkonočného zajaca. 

Nehnevajte sa na susedku, ak bude mať 
väčšieho alebo, ak jej zajac bude mať dlhšie uši. 
Kto si malých darov neváži, veľkých nie je hoden.
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Z čitateľov, ktorí do 1. 5. 2014 pošlú správne riešenie tajničky z tohto čísla vyžrebujeme troch výhercov. Tajničku posielajte e-mailom na adresu redakcia@

dunajskahradza.sk. Do predmetu mailu uveďte tajnička apríl 2014. Riešenie môžete poslať aj na adresu redakcie Michalská 12, 811 01 Bratislava. Neza-
budnite na seba uviesť spiatočný kontakt.

1.cena: Extra panenský MAKOVÝ OLEJ lisovaný za studena venoval do súťaže Gurmán club, s.r.o.,
2.cena: darčekový poukaz na jednu individuálnu hodinu angličtiny v hodnote 30,- € venovala do súťaže  jazyková škola EMPIRE, 
3.cena: tričko a šiltovku venovala do súťaže agentúra Advantage, s.r.o.

DH-2014-1

Horoskop
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Rafting | Rafting Čunovo

Rafting je jedným z najatRaktívnej-
ších špoRtov na divokej vode. nevá-

hajte a aspoň Raz za život vyskúšajte 
túto aktivitu. pRi dobRej fyzickej 

kondícii je vhodný pRe všetky vekové 
kategóRie. je to tímová aktivita, plná  

zábavy, ale aj nových skúseností.

v cene pRogRamu Raftovania je zahR-
nuté:

Čunovských futbalistov v kategórii seniorov  čaká v jarnej časti ešte 10 zápasov. 
V najbližšom stretnutí si zmerajú sily s ŠK Danubia, s ktorým na domácej pôde na 
začiatku súťaže prehrali 0:2. Po nich ich vyzve šiesty tím tabuľky FK Vajnory, nad 
ktorým sa im tiež ešte v tejto sezóne nepodarilo zvíťaziť. 

Seniorom TJ Čunovo sa momentálne veľmi nedarí, z posledných piatich zápasov 
vyhrali iba jediný- s najslabším tímom súťaže FKM Karlova Ves. 

Po 16-tich kolách im patrí 14. priečka v tabuľke. Na zlepšenie budú určite potrebo-
vať aj vaše hlasivky a podporu v zostávajúcich ligových zápasoch. 

FUTBAL TJ ČUNOVO - MUŽI
Rozpis zápasov  - 4. liga BFZ seniori sk. A (S4A)
Jarná časť ročníka 2013/2014
17. kolo: ŠK Danubia – TJ Čunovo - 13.4., nedeľa, 16.30 h
18. kolo: FK Vajnory – TJ Čunovo -20.4., nedeľa, 16.30 h
19. kolo: TJ Čunovo – FK BCT- 27.4., nedeľa, 17.00 h
20. kolo: MŠK Rusovce – TJ Čunovo - 4.5., nedeľa, 17.00 h
21. kolo: TJ Čunovo – ŠK Igram - 11.5., nedeľa, 17.00 h
22. kolo: FK Lamač – TJ Čunovo - 17.5., sobota, 17.00 h
23. kolo: TJ Čunovo – TJ Jarovce - 25.5., nedeľa, 17.00 h
24. kolo: SFC Kalinkovo – TJ Čunovo - 1.6., nedeľa, 17.00 h
25. kolo: TJ Čunovo – TJ Malinovo - 8.6., nedeľa, 17.00 h
26. kolo: FKM Karlova Ves – TJ Čunovo - 15.6., nedeľa, 17.00 h

FUTBAL TJ ČUNOVO - DETI U11
Rozpis zápasov  - BFZ prípravka sk. A3 (PMA3)
Jarná časť ročníka 2013/2014
10. kolo: TJ Čunovo – MFC Záhorská Bystrica - 5.4., sobota, 10.30 h

11.kolo: MFK Rusovce – TJ Čunovo - 13.4., nedeľa, 14.30 h
12. kolo: TJ Čunovo – FC Petržalka 1898 B - 26.4., sobota, 10.30 h
13. kolo: FK Inter B (Drieňová ul.) – TJ Čunovo - 30.4., streda, 17.00 h
14. kolo: TJ Čunovo – FK Dúbravka - 10.5., sobota, 10.30 h
15. kolo: TJ Čunovo – FK Danubia - 17.5., sobota, 10.30 h
16. kolo: FK Lamač – TJ Čunovo - 24.5., sobota, 9.30 h
17. kolo: TJ Čunovo – FK Scorpions - 31.5., sobota, 10.30 h
18. kolo: ZŠ Kalinčiakova – TJ Čunovo - 8.6., nedeľa, 9.30 h

Zápasy jarnej časti futbalovej ligy 

V mestskej časti Čunovo venujú pozornosť futbalu.

CANOE SLALOM RACE
Slovenský pohár vo vodnom slalome a šprin-

te a národný pohár seniorov a juniorov
17.05.2014 - 18.05.2014

ŠPORTOVÉ AKTIVITY PRED DOSPELÝCH
v rámci DŇA DETÍ
Ukážková škola kajaku  a iné
(aj zábava pre deti, hudba, súťaže)

01.06.2014  od 11:00 do 18:00

HUMMEL BEACH HANDBALL 2014
Celoslovenký turnaj v plážovej hádzanej
Po úspešnej sérii turnajov Beach Handball 

Tour v plážovej hádzanej v roku 2013 sa opa-
kuje v podobnom duchu aj ročník 2014

21.06.2014 - 22.06.2014

FESTIVAL DIVOKEJ VODY
Tretí ročník netradičného podujatia nielen o 

hudbe, ale predovšetkým o športe, aktívnom 
oddychu a zábave

05.07.2014 - 06.07.2014

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V RAFTINGU
Najlepšie družstvá z Európy sa stretnú v Ču-

nove
18.07.2014 - 20.07.2014

BEE FREE FESTIVAL
25.07.2014 - 27.07.2014

ECA JUNIOR CUP CANOE SLALOM
16.08.2014 - 17.08.2014

SLOVAKIA CUP CANOE SLALOM
30.08.2014 - 31.08.2014

EUROPEAN CUP FREESTYLE KAYAK
Freestyle preteky na rodeo kajakoch už tra-

dične uzatvárajú profesionálnu športovú sezó-
nu v areáli Divoká Voda a zároveň patria me-
dzi divácky veľmi obľúbené preteky

10.09.2014 - 14.09.2014

Sledujte: www.divokavoda.sk Aj na divokej vode sa už začala športová sezóna. Foto archív

Športové podujatia v Areáli Divoká voda - ste vítaní

V oblasti občianskych aktivít vzniklo v roku 2002 
Združenie priateľov Čunova, ktorého cieľom je roz-
víjanie všestranných aktivít v oblasti kultúry, výchovy 
a vzdelávania, športu a mládeže, ochrany prírody, so-
ciálnej starostlivosti, podpory podnikania a obchodu, 
rekreácie, umenia, folkloristiky a ľudového umenia, ve-
rejnej správy, ktoré sú zamerané na podporu duchovné-
ho a materiálneho života občanov Bratislavy – Čunova 

a dunajského priestoru v rámci vodného diela Gabčí-
kovo.

Združenie sa stalo iniciátorom každoročných Dní Hor-
ného Podunajska v Čunove a jeho súčasti - tradičnej me-
dzinárodnej súťaže vo varení rybacej polievky (Rybacia 
polievka – Halászlé – Fischsuppe). V septembri, týždeň 
pred sv. Michalom, patrónom Čunova, prichádzajú 
súťažiaci a návštevníci do areálu národnej kultúrnej 
pamiatky Kaštieľa a Sýpky, aby uvarili, ochutnali a 
hodnotili špeciality rybárskej a poľovníckej kuchyne, 
pričom sa nezabudlo ani na súťaž v pečení najlepšej 
bábovky.

V  rámci Združenia priateľov Čunova od roku 
2005 pôsobí Klub vodných športov, ktorý svoje 
aktivity zameriava na oblasť vodných športov, pričom 
spolupracuje aj s Klubom vodného motorizmu AŠK 
Slovnaft Bratislava. K zaujímavým a obľúbeným 
podujatiam patria motorové i bezmotorové vodácke 

splavy Dunaja v rámci programu Slovenský Dunaj a Dunaj, 
rieka života, ale najmä Deň detí Čunova. K tomuto 
dňu v spolupráci s miestnym úradom, miestnym 
zastupiteľstvom a ďalšími občianskymi združeniami 
už niekoľko rokov patrí aj vodácka časť. Členovia 
Hasičského dobrovoľného zboru na historickom vozidle 
dopravujú deti a mládež spolu s rodičmi zo športového 
areálu v Čunove na brehy čunovskej vodnej zdrže, kde 
ich čaká nezvyčajná atrakcia. Športové motorové člny, 
ktoré ich prevážajú po čunovskej vodnej nádrži. Aby 
po prežitom vzrušení neodchádzali len so zážitkami, 
priamo na brehu ich čaká pohostenie, ovocie, v ktorom 
nesmú chýbať tradičné sladké dyne, iné sladkosti, ale aj 
kotlíkový guláš.

 Čunovo patrí k najmenším mestským častiam 
Bratislavy, ale jeho srdce a duša je otvorená všetkým, 
ktorí prichádzajú v dobrej vôli, preto vitajte v Čunove.

 Claude Baláž

Klub vodných športov 

Šport má v Čunove zelenú. 
Foto


