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

A je opäť máj, skvelý ako piatok 
pred víkendom, a s ním všetko, na čo 
sa môžeme tešiť: majálesy, veselice, 
opätovné objavovanie vždy nových  
a stále lepších cyklotrás. 

Jar a najmä máj poskytuje veľa mož-
ností. Ako utužiť lásku – bozkom pod 
čerešňou, alebo aj ako zlepšiť fyzickú 
kondíciu. Niekomu sa to podarí pred 
domom pri siatí trávy, ako napríklad ru-
sovskému farárovi Júliusovi Marianovi 
Prachárovi, iní si zasa obujú koliesko-
vé korčule či si idú zabehať na hrádzu. 
Cyklistom na nej vychádzajú v ústrety 
aj tým, že v niektoré vyhradené dni im 
bezplatne opravia pokazené jednosto-
pové vozidlo.

Prečo to robia?
Tí, ktorí majú vzťah k svojmu povola-

niu, nerátajú peniaze, ani čas, pretože ich 
teší urobiť aj čosi navyše. Starosta Ruso-
viec betónuje lavičky, obchodník opravu-
je spadnuté reťaze a zverolekár z Jaroviec 

napomenie majiteľa psíka, ak vidí, že na 
horúce pravé poludnie príliš rýchlo ťahá 
za bicyklom svojho štvornohého priate-
ľa. Zamilovaní tiež čas nerátajú. Hodiny 
v objatí na lavičke kdesi v parku plynú 
vždy rýchlejšie ako čokoľvek iné.

Tak je to so všetkým, nielen s láskou. 
Ak máte vzťah k svojmu povolaniu, ak 
ľúbite to, čo robíte, nepočítate hodiny, 
ani peniaze. Čunovský rodák dr. Ján 
Maász tiež čas nerátal, keď dával do-
kopy výnimočnú publikáciu Čunovo – 
naša obec. A pretože sme v mesiaci lás-
ky, prečítala som si v nej čosi viac o tom, 
ako sa v Čunove odohrávali svadby. 

Svadby v Čunove
Čo bolo povinnosťou starejšieho, ako 

sa stužkovali mládenci a ako Čunovča-
nia spievali. Viete, čo ma najviac zauja-
lo? Čo sa stalo potom, keď išla nevesta 
do ženíchovho domu. Vraj jej dali na 
cestu čiernu sliepku. Bolo zvykom, že 
sliepku vínom opili a tá kotkodákala, 

koľko len vládala. Sliepku napokon pus-
tili a svadobní hostia, ktorí sprevádzali 
mladomanželov, sliepku dobre ponahá-
ňali. Toto bol vrchol svadobnej zábavy, 
na ktorej počiatku stála láska. Cynická 
ľudová múdrosť vraví, že láska je slepá. 
V skutočnosti sú slepí tí, ktorí nemilujú 
a teda nevedia, aký pekný a láskyhodný 
je svet. To povedal pre zmenu anglický 
spisovateľ A. Huxley. Aj keď určite ne-
poznal Čunovo, Jarovce ani Rusovce, 
mal pravdu. Svet je u nás naozaj lásky-
hodný. Veď okolo hrádze je stále toľko 
noviniek! I keď, opíjať čiernu sliepku sa 
dnes už nepatrí. Barbora Laucká 
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Tento rok sa bude konať na 
petržalskej dostihovej dráhe na 
Gurman feste 1. júna 2014.
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Starostovská 
džemovačka

5 500
eur dostane od miestneho zastupiteľstva Občian-
ske združenie TJ Čunovo na rekreačný futbal.

Rómeo
z Jaroviec

Ako sme 
bežali
Mužov zatienila žena –  
Romana Komárňanská. Ako 
bolo na Čunovskom behu?
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Herec Milan Šimko je  
najmladší Rómeo v Európe.
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Prečo opiť čiernu sliepku

Monika Koščáková:
- Do Mladého Čunova sme 

sa prisťahovali len v decembri. 
Trápia nás podobné problémy, 
ako ostatných Mladočunovča-
nov. Veľmi sa mi tu páči, no 
chcela by som, aby sa vyriešil 
problém s materskou školou.

Martin Molnár:
- V Čunove by som si vedel 

predstaviť viac služieb. Ako 
napríklad supermarket, ka-
viareň, pestré obchody. Aspoň 
tak, ako v Ružinove, kde som 
predtým býval. Občianska vy-
bavenosť  tu zatiaľ dosť chýba.

Roman Kuník:
- Veľmi mi chýba bankomat. 

Ak si chcem vybrať peniaze, 
musím ísť do Rusoviec. Je to 
strata času. Kartou v Čunove 
totiž nikde nezaplatíte. Na 
pivo musíte mať drobné.

Richard Heizer:
- Máme hrboľaté cesty, bolo 

by fajn, keby ich niekto zabe-
tónoval a zvýraznil priechody a 
čiary. Zišla by sa lepšia údržba 
ciest.

Veronika Maászová:
- Chýba nám väčšia mater-

ská aj základná škola, lepšia 
občianska vybavenosť. Keď už 
povolili väčšiu zástavbu, mali 
by vybudovať aj ostatné.

 (blau) 
 Foto: autorka

Oprava bicyklov na hrádzi v bufetoch Vyza a U Sama bude opäť 15. júna zdarma. Foto: Športcentrum

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. 
Aj v júnovom 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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Materské centrum Luskáčik za-
ložili pred tromi rokmi mamičky 
prevažne na materskej dovolenke, 
pretože takéto zariadenie v Jarov-
ciach chýbalo. 

Združenie pracuje na základe dob-
rovoľnej svojpomocnej činnosti svo-
jich členov a je založené na rovnosti 
svojich členov, bez ohľadu na funkcie. 

Naša členská základňa sa zdvoj-
násobila, takže nás je už 12. Vďa-
ka tomu môžeme robiť viac aktivít 
zdarma alebo za veľmi nízke ceny 
oproti ostatným materským centrám. 
Hlavným cieľom Materského centra 
Luskáčik je odstrániť spoločenskú 
izolovanosť a obnoviť, upevňovať a 
obohacovať spolupatričnosť generá-

cií v Jarovciach, chrániť a viesť zdra-
vý vidiecky spôsob života. Chceme 
podporiť psychomotorický, sociálny 
a emociálny vývoj detí a ich pohybo-
vú všestrannosť. Snažíme sa naše ak-
tivity rozširovať a naďalej hľadáme 
ďalších šikovných a aktívnych členov, 
ktorí by sa chceli podieľať na našej 
činnosti.

Návštevníkom materského centra 
ponúkame: detskú herňu s bazénom, 
guľôčkami, molitanovými zostavami 
na podporu rovnováhy a motoriky 
dieťaťa, množstvo hračiek a knižiek na 
rozvoj detí, cvičenie rodičov s deťmi 
od 1 do 3 rokov, tvorivé dielne, pred-
nášky s odborníkmi, odborné porad-
ne, zábavné programy pre deti, detské 
predstavenia, vzdelávacie programy, 
podporu tradícií, burzy detského oša-
tenia a kultúrno-spoločenské poduja-
tia – Popoludnie pre deti, Deň matiek, 
MDD pre najmenšie deti, Deň otcov, 
Spoznaj svoje okolie (júl, august), Šar-
kaniáda (október), Mikuláš (decem-
ber), Vianočné posedenie(december). 
Naše aktivity a program prispôsobuje-
me potrebám návštevníkov.

 Jana Turanská, Jarovce
 Foto: archív Luskáčika

Letecky proti komárom
V skorých ranných hodinách (od 5.00 h) a vo 

večernom čase (po18.00 h) sa 15. a 16. mája le-
tecky postrekuje proti komárom v ochrannom 
pásme č. 1 nad územím mestských častí Devín-
ska Nová Ves, Karlova Ves, Jarovce, Rusovce, 
Čunovo, Petržalka a Vajnory.

Štúdia v poliach
Technologické centrum pre filmovú a televíz-

nu tvorbu vyrastie medzi diaľnicou D4 a cestou 
medzi Jarovcami a Kittsee na ploche 64-tisíc met-
rov štvorcových. Investori z filmového priemyslu 
dajú na tento projekt okolo 60 miliónov eur. Te-
levízne štúdiá, filmové haly, kinosály, remeselníc-
ke dielne a parkoviská začne stavať spoločnosť 
Solid Enterprise na budúcu jar. V modernom 
projekte, ktorý by mal byť vybavený špičkovými 
technológiami, nájde prácu asi 500 ľudí.

Odvoz odpadu
Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

(OLO a.s.) v Bratislave zabezpečí v Jarovciach 
odvoz zmesového komunálneho odpadu a trie-
deného odpadu v piatok 25. mája.

MDD na futbalovom ihrisku
Medzinárodný deň detí oslávia Rusovčania na 

miestnom futbalovom ihrisku. Pozýva ich tam 
mestská časť, Občianske združenie Rusovčan a 
Miestny futbalový klub. Detská slávnosť sa bude 
konať podľa počasia buď 31. mája alebo 1. júna. 
A - deti budú môcť vyhrať aj niečo pekné. (r)

Ekocentrum v kaštieli
Na 23. zasadaní Miestneho zastupiteľstva v Ču-

nove poslanci schválili návrh projektového zá-
meru obnovy kaštieľa v Čunove podľa Odboru 
stratégie územného rozvoja a riadenia projektov 
a Bratislavského samosprávneho kraja. Objekt 
kaštieľa, ktorý je Národnou kultúrnou pamiat-
kou, a budova sýpky sa plánujú využiť ako Eko-
centrum. V jeho priestoroch budú možnosti pre 
environmentálne a lesnícke vzdelávanie, voľno-
časové aktivity, rozvoj turizmu a osvetu v oblasti 
kultúrneho dedičstva.

Folklór nás združuje
Miestne zastupiteľstvo v Čunove schválilo fi-

nančný príspevok vo výške do 600 eur Chorvát-
skemu kultúrnemu zväzu na dopravu do slovin-
ského Vuhredu na Medzinárodný festival Folklór 
nás združuje. Na festival pocestuje 22 obyvateľov 
z Čunova, vystúpia na ňom Čunovskí Bečari a 
nebudú tam chýbať ani občania z Jaroviec.

Pre futbalistov, deti a vodákov
Financie vo výške 5500 eur dostane od Miest-

neho zastupiteľstva v Čunove aj Občianske zdru-
ženie Telovýchovná jednota Čunovo na projekt 
Súťažný, priateľský, turnajový a rekreačný futbal. 
Občianske združenie priateľov Čunova, ktoré or-
ganizuje Deň detí, dostane na túto akciu 250 eur 
a na projekt Dunaj 2014, ktorý sa bude realizovať 
v júli tohto roku, 750 eur. (blau)

Šiesty ročník Gurmán Festu Bratislava – festivalu 
výnimočných chutí - sa uskutoční v dňoch 30. mája –  
1. júna na dostihovej dráhe v Petržalke. 

Festival bude aj tento rok o prezentáciách tých najlepších 
reštaurácií a hotelov, o bohatom sprievodnom programe a 
o šéfkuchároch, barmanoch, baristoch, someliéroch a far-
mároch z celého Slovenska, ktorí predvedú svoje umenie 
v jedinečných šou. Tak, ako vlani v Medickej záhrade, aj 
tento rok si na dostihovke zmerajú sily starostovia na Sta-
rostovskej džemovačke. Vlani uvarili najchutnejšie džemy 
mestské časti Staré Mesto a Záhorská Bystrica. A čo chys-
tajú tento rok naši starostovia okolo dunajskej hrádze?

Starostka Čunova Gabriela Ferenčáková bude súťažiť 
s podporou troch dám - Renáty Čaplovej, Marty Pallesi-
chovej a Márie Brozsovej. A pretože jahody sa v Čunove 
najviac míňajú na voňavý džem, budú prezentovať mest-
skú časť práve touto lahôdkou.

Starosta Rusoviec Dušan Antoš nám povedal: „Na 
džemovačku som sa prihlásil s dvomi dôchodkyňami  
z našej mestskej časti. Jedna z nich je Marta Kováčiková  
a druhú si ešte vyberiem. Džem budeme variť podľa toho, 
aké ovocie bude k dispozícii v čase džemovačky. Najprav-
depodobnejšie siahneme tiež po jahodách. Hoci v Rusov-
ciach nie je tradícia varenia džemu, určite budeme variť 
podľa osvedčených receptov.“

A čo na to starosta Jaroviec Pavel Škodler?
„Tento rok sa na Starostovskej džemovačke nezúčast-

ním, lebo som odcestovaný, ale akciu všetkým odporúčam. 
Hoci pre Jarovce nie je typický žiadny džem, my, miestni 
rodáci, tu máme najradšej hruškový a pravdaže marhuľový 
džem. Viete, prečo? Lebo neďaleká rakúska obec Kittsee 
je považovaná za rakúsky marhuľový raj. No a marhuľový 
vplyv je u nás zrejmý. (blau)

 Foto: archív Advantage

Luskáčik založili mamičky v Jarovciach

Starostovská džemovačkaSprávy

Vlaňajšia džemovačka dopadla vynikajúco.

Dunajská hrádza je aj vaša. 
Oznamy, správy, pozvánky 
aj z obcí okolo dunajskej hrádze 
radi uverejníme. 
Posielajte ich na adresu:

redakcia@dunajskahradza.sk Takto vyzeral MDD v Jarovciach vlani.
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Je vyučený elektrikár, v samospráve 
začínal ako zástupca predchádzajúce-
ho starostu. Momentálne plynie jeho 
štvrté funkčné obdobie a svoj staros-
tovský post berie stále rovnako vážne. 
Zastihli sme ho pri šalovaní, medzi 
robotníkmi, ktorí upravovali priestor 
okolo fontány. Zaprášenú ruku nám 
podal starosta Rusoviec Dušan Antoš. 

Fontána je takmer úplne nová... 
- Fontánu sme vybudovali v roku 2011, 

súčasne s revitalizáciou celého námestia 
až po park. Rekonštruovali sme chodní-
ky, revitalizovali existujúcu zeleň, vysadili 
trávnaté plochy, kríky a stromy, vybudo-
vali nové detské ihrisko, položili nový za-
vlažovací systém a podobne. Projekt bol 
financovaný z podporných prostriedkov 
Európskej únie a mal svoj vývoj. Najprv 
niektorí obyvatelia nechceli, aby tu bola 
zeleň, potom opačne... napokon sme sa 
rozhodli, že centrum Rusoviec predsa len 
trochu zazeleníme. Teraz teda dosádzame 
v blízkosti fontány stromy.

Prečo ste sa rozhodli aj vy pracovať 
manuálne?

- Pomáham kolegom z miestneho pod-
niku Ruseko šalovať – pripravujeme 
miesto na lavičky. Rád pracujem aj manu-
álne a rád pomôžem pri akejkoľvek čin-
nosti, ktorá je práve potrebná.

Čo vás teší na funkcii starostu?
- Fakt, že môžem pomôcť pri budova-

ní mojej rodnej obce, ktorá je výnimoč-
ná obrovským kultúrnym dedičstvom. 
Máme tu rímsky vojenský tábor Gerulata, 
nádherný kaštieľ, ktorý sa, dúfam, koneč-
ne zrekonštruuje a jeho park zrevitalizuje 
tak, aby mohol slúžiť verejnosti. Rusovce 
sú krásna mestská časť Bratislavy, kde je 
čarovná príroda a dobrá dostupnosť do 
stredu Bratislavy.

Aké boli Rusovce v časoch vašej mla-
dosti?

- Predovšetkým neslobodno zabúdať na 
to, že Rusovce boli v päťdesiatych rokoch 
vysídlené. Žilo tu mnoho Nemcov, ktorí 
boli deportovaní do Nemecka aj do Ra-
kúska, občania maďarskej národnosti mu-
seli odísť na Žitný ostrov a do Maďarska. 
Niektorí sa v šesťdesiatych rokoch vráti-

li, dnes tu žije podľa posledného sčítania 
okolo desať percent ľudí s maďarskou ná-
rodnosťou. Zmenila sa štruktúra obyva-
teľstva, v súčasnosti prevažujú Slováci. Ja 
sám som sa síce narodil už v Rusovciach, 
no moja mama sem prišla z Kovačice v 

Srbsku a otec slúžil na hranici. Tak sa dali 
dokopy a v Rusovciach zapustili korene.

Čím sa môžu v súčasnosti Rusovce 
pochváliť?

- Rusovce sa môžu pochváliť veľmi 
dobrým individuálnym bývaním v rodin-

ných domoch, pokojom a nenáhlivosťou, 
ktoré poskytuje ich vidiecky charakter. 
Sú mimoriadne bohaté na kultúrne de-
dičstvo (okrem už spomínanej Gerulaty 
a kaštieľa aj barokový rímsko-katolícky 
kostol sv. Márie Magdalény s kryptou 
rodiny Zichy, kostol sv. Víta, zachovaný 
urbanistický pôdorys námestia, evanjelic-
ký kostol), ale aj na prírodné prostredie 
(viaceré chránené územia, vtáčie územie, 
lesopark, Rusovský kanál, jazero). Mest-
ská časť sa venovala v rámci svojich mož-
ností budovaniu a údržbe infraštruktúry 
(napr. kanalizácia, cesty, chodníky), poda-
rilo sa nám odkúpiť priestory, do ktorých 
sa miestny úrad presťahoval. Od 90-tych 
rokov, keď sa začali Rusovce rozširovať, 
pribudlo do našej mestskej časti viac než 
1 500 obyvateľov. Momentálne tu natrva-
lo žije asi 3 600 obyvateľov.

Čo vás ako starostu trápi?
- Zdôraznil by som problém neustále sa 

zvyšujúcej dopravnej záťaže. Rozrastajú 
sa nielen Rusovce, ale aj Čunovo, mnohí 
ľudia sa presťahovali do prihraničných 
obcí Maďarska. Ráno a večer tiahnu cez 
hlavnú dopravnú os, Balkánsku ulicu, 
prúdy áut, takže chodec má občas prob-
lém vôbec prejsť na druhú stranu cesty.  
Mestská časť má záujem na vybudovaní 
obchvatu Rusoviec. Momentálne sa pri-
pravuje urbanistická štúdia, ktorá by sa 
mohla stať podkladom na zmenu územ-
ného plánu hlavného mesta. Ide o dlho-
dobejšie riešenie, dúfam, že sa potom 
nájde aj investor takejto stavby.  

 Gibaľka, Foto: autorka

Pomáham, ako viem

O SMS rozhlas je v Rusovciach 
mimoriadny záujem
Súčasný moderný svet umožňuje veci, 

o ktorých sa našim starým otcom a ma-
mám ani nesnívalo. Kedysi veľmi obľú-
bený obecný rozhlas dnes stále častejšie 
nahrádza SMS rozhlas. Zavádzajú ho 
viaceré obce a aj v Rusovciach sa mi-
moriadne ujal. Samospráva ho zriadila 
ešte v septembri 2008 s tým, že bude 
len nahrádzať chýbajúci klasický roz-
hlas v niektorých lokalitách (Pri kaštieli, 

Prímestské bývanie), no už čoskoro sa 
ukázalo, že o túto bezplatnú službu je 
obrovský záujem aj medzi obyvateľmi 
iných lokalít Rusoviec. „Túto službu 
obyvatelia veľmi uvítali, pretože hlav-
nou výhodou oproti rozhlasu po drô-
te je to, že SMS ich zastihne prakticky 
kdekoľvek“, uviedla Zuzana Červená-
ková z Miestneho úradu v Rusovciach. 
A ako to funguje? Záujemcovia, ktorí 
však musia mať trvalý pobyt na území 
mestskej časti, sa môžu zaregistrovať 
do databázy a samospráva ich potom 
formou SMS správ informuje o všet-
kom zaujímavom, čo sa v Rusovciach 

deje – o kultúrnych podujatiach, predaj-
ných akciách, ale aj o nepríjemnejších 
záležitostiach ako sú výpadky elektriny, 
vody alebo plynu. Takýto spôsob umož-
ňuje efektívnu a priamu komunikáciu 
samosprávy s občanmi. Správy sú krát-
ke – majú maximálne 160 znakov, sú 
teda stručné, zrozumiteľné a výstižné. 
Záujemcovia o SMS rozhlas sa môžu 
prihlásiť osobne na sekretariáte MÚ 
v Rusovciach alebo zatelefonovať na 
číslo: 02/68207016, prípadne poslať e-
-mail na adresu: sekretariat@bratislava-
-rusovce.sk. 

 Eva Sládková

Starosta v pracovnom nasadení.

Čo nás teší

Miesto pre starostu

Jasne a konštruktívne
Pretože som kedysi pracovala v bratislavskom 

Večerníku, poznala som zasadnutia poslancov 
na magistráte. Boli strašné, nekonečne dlhé a 
často nekonštruktívne. Podobné zážitky z ko-
munálnej politiky som síce nazbierala pred vyše 
dvadsiatimi rokmi, no v nedávnej minulosti, 
keď som mala rovnakú skúsenosť so zasadnu-
tím Miestneho zastupiteľstva v Karlovej Vsi, 
začala som si myslieť, že veci ani inak byť ne-
môžu. Že každý poslanec trpí krasorečníctvom 
a že záujem občanov ide takmer vždy mimo. 
Mýlila som sa. Poslanci Miestneho zastupiteľ-
stva v Čunove sa ešte pred oficiálnym rokova-
ním stretli na pracovnej porade. Na zastupi-
teľstve potom hovorili stručne, jasne a k veci. 
Z občanov Čunova ich síce prišiel nielen po-
čúvať, ale najmä provokovať Vladimír Tomšu, 
no napriek jeho invektívam situáciu vynikajúco 
zvládli. Keby naša koalícia s opozíciou dokázali 
tak spolupracovať, ako som to videla v Čunove, 
určite by sa nám všetkým žilo ľahšie.

 (blau)

V Slovenskom Grobe sa konala krajská súťažná prehliadka 
detského festivalu ľudovej hudby Bratislavského kraja pod 
názvom Zahrajte mi, muzikanti. Súťažilo sa v štyroch ka-
tegóriách – sólisti speváci, sólisti inštrumentalisti, spevác-
ke skupiny a detské ľudové hudby. Na súťaži sa dovedna 
zúčastnilo sedem detských súborov, medzi nimi aj Čunov-
ský kŕdeľ. V kategórii sólisti nás reprezentoval sedemroč-
ný Samko Szabó, ktorý zaspieval dve piesne z Pohronia a 
umiestnil sa v zlatom pásme. V kategórii spevácke skupi-
ny sme mali dvojnásobné zastúpenie – v mladšej spevác-
kej  skupine sa predstavili Samko Szabó s Katkou Póňovou 
a Beatkou Hatásovou s goralskými piesňami, začo dostali 
diplom za účasť. Staršiu spevácku skupinu z Čunova tvo-
rili Kristína Freyová, Hanka Mikulcová a Nicol Hatásová, 
ktoré zaspievali rusínske piesne. Porota im udelila diplom 
s návrhom na účasť v celoslovenskej súťaži. Deti na súťaž 
pripravovala hlasová pedagogička súboru Mária Straková.

 Mária Broszová, foto: Ján Hatás 

Samko
v zlatom pásme

Rusovský starosta Dušan Antoš:

Deti z Čunovského krídla nás dobre reprezentovali.
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Naše deti vedieme aj v Rusovciach 
k tomu, aby sa starali a zveľaďova-
li svoje okolie. Koncom apríla nám 
príroda umožnila vyjsť do záhra-
diek a postarať sa o to, aby záhony 
boli krajšie a aby viac kvietkov po-
tešilo naše oči. Aj deti zo základnej 
školy v Rusovciach sa pod vedením 
pani učiteľky venovali záhradkárče-
niu. Je to chvályhodná iniciatíva a nás 
všetkých môže tešiť, že okolie školy 
je vždy pekne upravené a vysadené. 
Ako dôkaz posielam do redakcie túto 
fotografiu.

 Jana Švehlová, Rusovce

Listáreň - Bútľavá vŕba

Na počesť svätého Floriána

Sivý zákal psa
možno operovať

Kúpili sme si jedenapolročného 
labradora. Dusty je krásny psík, no 
spozorovali sme uňho, že občas sa 
správa, akoby mu neslúžil dobre 
zrak. Odborník zistil zákal šošovky. 
Čo sa s tým dá robiť?

 Iveta Nagyová, Rusovce
Zákal šošovky je strata priehľadnosti 

šošovky. Môže byť vrodený alebo získa-
ný počas života zvieraťa. Príčinou môže 
byť dedičná predispozícia alebo infek-
cia počas gravidity, otrava alebo nejaké 
metabolické ochorenie. Podľa všetkého 
u vášho psíka ide o nezrelý zákal, keď 
zvieratko horšie vidí a vy ste si to ako 
pozorná majiteľka všimli. Tu je konzer-
vatívna liečba pomocou medikamentov 
neúčinná, odporúčal by som chirurgický 
zákrok. Tomu však predchádza dôklad-
né klinické vyšetrenie. Operujeme v cel-
kovej anestézii. Takto môžeme pomôcť 
nielen psom, ale aj mačkám a koňom, 
pravdaže, ak ide o rané štádiá rozvoja si-
vého zákalu. Dôležitá je však aj poope-
račná starostlivosť, ktorá spočíva v po-
dávaní liečiv celkovo, aj priamo do oka. 
Použitím ochranného goliera ochráni-
me zviera pred sebapoškodzovaním.       

 MVDr. Milan ŠVIHRAN
 Veterinárna poliklinika 
 Bratislava - Jarovce, Foto: blau

Jednou z krásnych tradícií Čunova, 
ktorú prerušilo iba uplynulé komu-
nistické obdobie, je úcta k svätému 
Floriánovi. Každoročne sa na počesť 
tohto svätca koná v obci svätá omša, 
na ktorej sa s vlajkou a kyticou zú-
častňujú aj predstavitelia miestneho 
Dobrovoľného hasičského zboru. 
Po omši sa Čunovčania zúčastnia na 
slávnostnej procesii až k prekrásnej 
soche sv. Floriána.

 Keďže v neďalekom Maďarsku sa v 
nedeľu, keď mal svätec meniny, konalo 
stretnutie Chorvátov, na ktoré sa chystali 
aj z Čunova mnohí občania, slávnosť na 
počesť sv. Floriána presunuli na sobotu.

Zraz pod májom
Niečo po 15. hodine sa pod hasičským 

májom z topoľa (v mestskej časti Čunovo 
majú ešte aj obecný máj) začali schádzať 
hasiči. Starší páni v parádnych historic-
kých uniformách, mladší oblečení v mod-
rej klasike, ale s úsmevom na tvári. Vlaj-
konosič Anton Gaál prišiel medzi prvými 
a navidomoči sa tešil na tradičnú parádu 
spojenú s oslavou svätca. Dobrovoľným 
hasičom je od roku 1953 a svoje členstvo 
v zbore považuje za zábavnú súčasť ži-
vota. S prácou v hasičskom zbore ho 
spájajú mnohé veselé príhody. Podchví-
ľou prichádzali aj ďalší vyparádení hasiči 
- Robert Heizer, Viliam Klein, aj predseda 
Dobrovoľného hasičského zboru Franti-
šek Bodics a mnohí ďalší. Ján Štefančík 
dokonca priniesol veľkú škatuľu výbor-
ných zákuskov, ktoré na túto príležitosť 

upiekla jeho manželka. "Takto pečie 
každý druhý týždeň," prezradil skromne  
a ihneď sa dal do ponúkania kolegov.

Evanjelik aj pravoslávny
 Do vysvieteného kostolíka sv. Michala 

Archanjela sa zatiaľ schádzali Čunovča-
nia. Starí aj mladí, rodiny s deťmi aj staré 
mamy, ktoré pamätajú druhú svetovú. Na 
chóre zaujal miesto husľový virtuóz doc. 
Mgr. Alexander Jablokov, ArtD. , aby aj 
on spestril omšu. Za farárom Mariánom 
Červeným prišla z Kvetoslavova bývalá re-
daktorka Technických novín Elena Kom-
pacherová, aby sa dohodla na hudobnej 
spolupráci. Rozprávala o ich speváckom 
zbore a repertoári, ktorý môžu ponúknuť. 

Pán farár má totiž mnoho priateľov aj me-
dzi hudobníkmi a je ochotný vždy pomôcť 
dobrou radou. Keď hodiny na kostol-
nej veži odbili 16. hodinu, začala sa svätá 
omša. Všetci spievali nádherné chorvát-
ske piesne, ale modlili sa po slovensky. 
Do kostolíka zavítal počas omše aj ďalší 
priateľ pána farára - skladateľ, klavirista, 
dirigent a hudobný pedagóg Igor Bázlik. 
"Veľmi rád Mariána počúvam, pretože je 
to múdry, vzdelaný človek. Aj keď som 
evanjelik, chodievam na jeho omše," pove-
dal pre Dunajskú hrádzu. 

Vo farárskej záhrade
Po omši sa procesia, na čele s farárom, 

miništrantmi a hasičmi, ktorí niesli zá-
stavu svojho svätca, pohla k jeho soche 

v strede dediny. Tu sa ešte raz všetci 
pomodlili, pán farár Červený im po-
žehnal a pozval hasičov na garden 

party do svojej záhrady. Bolo 
síce zima, no to nikomu nepre-
kážalo. Ani hasičom, ani pánovi 
farárovi, ani evanjelikovi Bázli-

kovi, ani pravoslávnemu Jablo-
kovovi. Všetci sme si dali skvelý 
aperitív, domácu polievku, úžasný 

segedínsky guláš, ktorý sme zaliali 
vínkom zo Zlatých Moraviec. Svä-

tý Florián, ak si to videl, 
mohol si byť spokoj-

ný. Veronika 
 Nová, 

 Foto: Ing. 
 Stanislav Vít

Dobrý deň!
Chcela by som reagovať na článok „Čo nás teší“ z prvé-

ho čísla novín Dunajská hrádza, v ktorom, keď píšete  
o majiteľke jedného kaderníctva v Čunove, k článku 
umiestňujete fotografiu tabule druhého kaderníctva, tiež 
v Čunove. Pýtame sa viacerí, čo je to za nezmysel? Žia-
dam vysvetlenie a nápravu a zdôrazňujem, že si neželám 
podobné foto, ani reklamu bez môjho súhlasu.  

 D. Puhovichová
Pani Puhovichovej sme odpovedali:
Veľmi nás vzniknutá situácia mrzí, fotku tabuľky vášho 

kaderníctva použila redaktorka ako čisto ilustračnú, s cie-
ľom osloviť ostatné kaderníctva, ktoré nemajú označenie, 
aby sa o to postarali. 

Radi by sme vám, ako nápravu, ponúkli bezplatnú inzer-
ciu v mesačníku. Redakcia Dunajská hrádza

Deti sa tiež starajú o okolie

Veterinár radí

 Po procesii dobre padlo občerstvenie vo farskej záhrade. 

Pod obrazom Poslednej večere sa konala prvá večera silnej trojky – zľava husľový virtuóz Alexander Jablokov, farár 
Marian Červený a hudobný skladateľ a klavirista Igor Bázlik. 

Napíšte MVDr. Švihranovi otázku 
na redakcia@dunajskahradza.sk.  
Vášho psíka odmeníme obojkami 
proti parazitom od firmy Bayer.
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Keď sa pred niekoľkými týždňami zrodila myšlienka novín 
pre našu obec, respektíve pre celú oblasť, bol som oslovený ako 
kňaz, aby som niečo napísal. 

Možno je to súhra okolností, ale práve v týchto dňoch slávime druhú 
májovú nedeľu ako Deň matiek. Nič vhodnejšie, nič aktuálnejšie a nič 
krajšie a cennejšie nie je ako slovo MATKA. A možno je to aj symbo-
lické pre začiatok tohto periodika! Matka, slovo, ktoré zjednocuje ľudí 
všetkých spoločenských zoskupení, všetkých náboženstiev, všetkých 
ľudí, ktorí milujú život a cítia zodpovednosť za život. Téma, ktorá nie 
je zaujímavá, aktuálna a citlivá len pre niekoľkých, ale pre všetkých. 

Môžeme povedať, že vzťah spoločnosti k matke je akými lakmu-
sovým papierikom, zisťujúcim stav spoločnosti. Podľa tohto sa dá 
veľmi rýchlo zistiť stupeň civilizácie, stupeň charakteru. Vždy, keď 
sa začala devalvovať úloha matky, devalvovala sa aj spoločnosť vo 
všetkých aspektoch.

 Keď sa snúbenci pripravujú na prijatie manželstva, je tam aj jedna 
poznámka pre snúbenicu: Všímaj si, ako sa tvoj nastávajúci správa k 
svojej matke... Túto poznámku nemusíme ďalej komentovať... Ak ju 
niekto ignoruje, možno neskôr oľutuje, že tak nekonal...

 Matka je zjednocujúcou osobnosťou rodiny. Zvlášť si to človek 
uvedomí, keď matka zomrie. Až vtedy v plnosti pochopí, čo všetko 
znamenala pre členov rodiny. Je veľmi pozitívne, že v našej farnosti 
je veľa dobrých matiek, ktoré aj svojou modlitbou vniesli čosi vzácne 
do života svojich rodín. Čo všetko priniesla modlitba za dieťa! Ba aj 
modlitba za narodenie dieťaťa!

Myslím si, že slovami, ktoré pri vstupe do nového tisícročia povedal 
pápež, svätý Ján Pavol II., môžeme zavŕšiť naše zamyslenie: 

 „Nech akokoľvek znásobíme a rozšírime úlohy ženy, predsa všetko 

v nej – jej fyziológia, psychológia, jej priam vro-
dené správanie, mravné, náboženské a dokonca 
estetické cítenie – odhaľuje a povyšuje jej schop-
nosť a poslanie zrodiť zo seba novú bytosť. Je 
oveľa väčšmi ako muž postavená pred úlohu dá-
vať život. Tehotenstvom a pôrodom je dôvernej-
šie spojená s dieťaťom, je mu bližšie počas jeho 
vývoja, je bezprostrednejšie zodpovedná za jeho 
rast, intenzívnejšie sa zúčastňuje na jeho radosti a 
bolesti, na riziku, ktoré podstupuje vo svojom živote. 
Hoci je pravda, že úloha matky má byť koordino-
vaná s prítomnosťou a zodpovednosťou 
otca, predsa má žena dôležitejšiu 
úlohu pri počiatkoch života 
každej ľudskej bytosti. Je 
to úloha, v ktorej sa 
stáva zrejmou pod-
statná charakteristika 
ľudskej bytosti, ktorej 
určením je nezostať 
uzavretou do seba, 
ale sa otvoriť a dá-
vať iným.“ 

Zamyslenie čunovského farára Mariana Červeného

Matka

V Rusovciach je im-
pozantný kostol Márie Magdalény a aj krásny 

menší kostolík sv. Víta. Miestna fara pôsobí nao-
zaj moderne s nápaditým erbom na priečelí. Na 
veľkom priestore sa koncom apríla pred ňou potili 
dvaja ľudia. Farár Július Marian Prachár a jeho po-
mocník Rastislav Baranec siali trávu.

„Heraldici nám navrhli tento erb,“ hovorí farár Prachár 
a dodáva: „Sme farnosť južného dekanátu Rusovce, kto-

rého symbolom je hrad. Kohút symbolizuje chrám sv. 
Víta, parohy sú symbolom Zichyho erbu. Nádoba zasa 
predstavuje farský kostol zasvätený Márii Magdaléne.“

„Sú Rusovce veriaca obec?,“ pýtame sa farára, ktorý tu 
pôsobí piaty rok.

„Rusovce boli veriaca obec. Pôvodné obyvateľstvo 
bolo nemecké. Po tom, čo sem prišli noví obyvatelia naj-
mä zo severného Slovenska, sa mi zdá, že kresťanstvo 
sa niekde vytratilo. Za uplynulých štyridsať rokov tu bol 
náboženský život zrejme umŕtvený. Dnes síce máme v 
Rusovciach mnoho nových obyvateľov, ktorí by mali 
byť katolíci, no ale viete, ako to je, keď sa katolík pre-
sťahuje z vidieka inde. Často prestáva byť katolíkom, 
alebo mu to dlhšie trvá, kým vieru opäť objaví,“ odpo-
vedal farár.

V Rusovciach žije veľa mladých ľudí, ktorí nie sú prak-
tickí kresťania, no sú otvorení takýmto myšlienkam a 
hodnotám. Tohtoročné prvé prijímanie bude 1. júna a 
pán farár dá hostiu dvanástim prvoprijímajúcim deťom.

„Žijeme pokonštantínovskú dobu, kedy si človek ná-
boženstvo sám volí, bez ohľadu na to, do akej kultúry 
a náboženského prostredia sa narodí. Zvolené nábo-
ženstvo je iste viac, než len zdedené – nereflektované, 
tradičné, ktorého sa človek aj ľahšie zbavuje. To je pozi-
tívne pre novú generáciu. Vo vzťahu k deťom ale platí, 
že najmä prvé tri roky sú dôležité a rozhodujúce aj pre 
náboženskú výchovu. A zodpovední rodičia to vedia“, 
pokračuje Július Prachár.

 V máji preto otvárajú v Rusovciach farskú detskú 
škôlku. Zatiaľ sú prihlásené štyri deti, ale pán farár dúfa, 
že sa ich počet rozšíri. Rovnako sa mu zdá, že najmä 
mladí ľudia začínajú napriek komerčnej dobe viac túžiť 
po spoločenstvách, stretnutiach v lese pri opekačkách či 
na bicykli. Katolícka cirkev toto ponúka stáročia. Stre-
távania, rozhovory o problémoch a možno aj o vážnej-
ších otázkach. Keď otvorili Farské centrum, tak sa po 
svätých omšiach dobre rozbehla takzvaná Farská káva. 
Ľudia sa tu pravidelne stretávajú v nedeľu, zamaškrtia si 
a hlavne, pozhovárajú sa. „Ide to však pomaly, je to ce-
loslovenský problém. Napríklad, vysokoškolská mládež 
akoby vôbec nemala záujem o besedy na rozličné histo-
rické témy. Preto sa kňazi všade musia snažiť,“ dodáva 
duchovný. Aj Július Marian Prachár zažil rôzne posty. 
Za čias socializmu ho prehadzovali z miesta na miesto. 
Pracoval v Štúrove, Šali, Nových Zámkoch, Malackách 
aj v Dolných Plachtinciach. V čom sú preňho Rusovce 
osobité?

„Stretávam sa tu viac s mysliacimi ľuďmi, ktorí hoci-
čo neprijmú a sú ochotní sa trápiť aj s vážnymi otázka-
mi. Neobávajú sa položiť si otázku o zmysle života a 
o Bohu. To sa mi zdá perspektívne. Je to len vec času, 
kedy sa národ nasýti materiálnych vecí a potom bude 
hľadať stravu pre dušu. Ako to hovorili starí filozofo-
via – Nohy treba mať zaprášené od zeme, ale hlavu vo 
hviezdach,“ prezrádza svoje krédo.

 Barbora Laucká,
  foto: autorka

Hlavu treba mať vo hviezdach
Rusovský farár Július Marian Prachár: 

Farár Július Marian Prachár má rád fyzickú prácu aj šport. V sezóne pravidelne bicykluje na hrádzi.

Mgr. Rastislav Baranec je perspektívnym učiteľom vo Farskej 
materskej škôlke v Rusovciach.
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Ľubomír Bučo začal podnikať ešte 
v časoch, keď to skúšal len málokto, 
a keď boli podmienky na podnikanie 
naozaj mimoriadne náročné – počas 
socializmu. Ak teraz neveriacky krú-
tite hlavou, vedzte, že áno – dalo sa to 
aj v tom čase. Pravda, ak vám nechý-
bala guráž. 

„Začal som podnikať v roku 1988 a to 
už bola situácia trošku voľnejšia, za is-
tých okolností sa dalo podnikať. Bol 
som zamestnaný v Hydrostave a podob-
ne ako asi každému bežnému človeku 
v tom čase, chýbali mi peniaze“, začína 
svoje rozprávanie Ľubomír Bučo, ktorý 
za štvrťstoročie vybudoval mimoriad-
ne úspešnú firmu s elektrotechnickým 
a elektroinštalačným materiálom: „Po-
treboval som si privyrobiť. Ja totiž stále 
tvrdím, že ak sa chcete mať v našej re-
publike dobre, musíte pracovať viac ako 
8 a pol hodiny denne. Platilo to vtedy 
a platí to aj dnes“. Ľubomír Bučo a jeho 
kamarát si vybavili povolenie od vtedaj-
šieho národného výboru a začali chodiť 
na „fušky“ pekne podľa pravidiel. Bolo 
to mimoriadne prísne, komunistická stra-
na v tom čase riadila všetko a určovala aj 
ceny, za ktoré mohli svoje služby posky-
tovať. Žiadny trhový mechanizmus! 

Za prvý honorár televízor
Ľubomír Bučo od začiatku podnikal 

v oblasti elektroinštalácie. Ako vraví, člo-
vek má robiť len to, čomu rozumie a on 
je odborník na túto problematiku. „Pa-
mätám si, že prvú zákazku sme dostali 
z Materskej školy na Kyjevskej ulici. Spolu 
s dvomi kolegami sme im zrekonštruovali 
celú elektriku a zarobili sme každý 20-tisíc 
korún. V tom čase to boli obrovské penia-
ze, keďže priemerný plat bol asi 3-tisíc,“ 
spomína Ľubomír Bučo. „Dnes by som 
si tie peniaze odložil na rozvoj ďalšieho 
podnikania, ale vtedy som si za prvý ho-
norár kúpil veľký farebný televízor,“ sme-
je sa. Po „nežnej revolúcii“ sa aj Ľubomír 
Bučovi otvorili väčšie možnosti. Do roku 
1992 ešte stále pracoval aj v Hydrostave 
a privyrábal si po pracovnom čase. Za-
čiatkom 90. rokov nastal boom videopo-
žičovní a drobných obchodov s rozličným 
tovarom, väčšina z nich potrebovala kom-

pletné elektrorozvody, a tak nemal o prá-
cu núdzu. Práce pribúdalo, až sa napokon 
rozhodol naplno venovať podnikaniu 
a živiť sa celkom sám.

Zákazník je skutočne pánom
Firma Ľubomíra Buča má dnes výbor-

né meno a zastrešuje viacero činností v 
oblasti elektro: obchodnú činnosť, ktorá 
sa zaoberá dodávkou komponentov pre 
elektrické rozvádzače, elektrické stroje, 
elektroinštalačný materiál, výrobu rozvá-
dzačov, inteligentné inštalácie, či dodáv-
ky vypínačov a zásuviek. Sídli v Petržal-
ke a málokto ju nepozná. Keď som za 
ním išla robiť interview, zablúdila som. 
Ale stačilo sa spýtať prvého človeka na 
ulici: „Firma Bučo, kde ju, prosím, náj-
dem?“ Hneď ma navigoval. „Snažíme sa 
maximálne vychádzať v ústrety zákaz-
níkom. Poskytujeme také služby, aby si 
k nám našli cestu aj nabudúce,“ vysvet-
ľuje Ľubomír Bučo stratégiu úspešného 

podnikania a dodáva: „Navyše robíme 
všetko preto, aby sme boli o krok vpred 
pred konkurenciou. A to bol aj dôvod, 
prečo sme otvorili showroom vypínačov 
a zásuviek na Panónskej ceste. Zákazníci 
sem radi chodievajú, osobne si pozrú, aké 
vypínače ponúkame a nechajú si poradiť 
od nášho odborného personálu.“ Aj ja 
som sa nechala previesť miestnosťou 
a nestačila som sa čudovať. Inteligentné 
vypínače sa sami prepínajú do rôznych 
farieb, vedia sa vypnúť, keď je treba, a zá-
strčka už musí mať napríklad aj špeciál-
ny otvor na USB kľúč! Základom dobrej 
firmy sú spokojní zamestnanci, čo dob-
re vie aj Ľubomír Bučo. Preto je k nim 
ústretový a snaží sa aj o ich profesionálny 
rast – pravidelne ich posiela na odborné 
školenia. Dôkazom ich spokojnosti je, že 
má zamestnanca, ktorý je s ním od zalo-
ženia firmy (vtedy akurát skončil strednú 
školu) až dodnes.

Milovník Dunajskej hrádze
Ľubomír Bučo už 5 rokov žije v rodin-

nom domčeku v Jarovciach. Bývanie v tej-
to mestskej časti si pochvaľuje nielen pre-
to, že doprava do mesta aj do jeho práce je 
odtiaľ vynikajúca. Do Petržalky to z domu 
stihne za desať minút. „Pochádzam z de-
diny na Záhorí a odvtedy vo mne zosta-
la túžba bývať opäť v rodinnom dome. 
Jarovce sú perfektné – bývam na dedine 
a zároveň v meste,“ nevie si vynachváliť 
bývanie v blízkosti hrádze. „Mám záhra-
du, terasu, dá sa tu večer posedieť, niečo 
pogrilovať...“ Ľubomír Bučo si pochva-
ľuje aj milých susedov a keďže k jeho 
koníčkom patrí história, rozhodol sa pre-
skúmať aj dejiny Jaroviec. Kúpil si knihy 
o histórii tejto mestskej časti a živo sa za-
ujíma aj o jej tradície. Preňho, ako človeka 
s mimoriadne športovým duchom, je však 
jedným z najdôležitejších plusov Jaroviec 
práve blízkosť Dunajskej hrádze. Trikrát 
do týždňa tam chodieva behávať. „Mám 
takú svoju 7-kilometrovú trasu smerom 
na Rusovce a Čunovo. Samozrejme, keď 
mám čas – v sobotu alebo v nedeľu – tak 
si dám aj 11 kilometrov. Veľmi rád be-
hávam skoro ráno. Keď tam človek prí-
de o takej štvrť na sedem, je to nádhera. 
Krásna príroda, pokoj, labute a divé husi 
vo vode...To sa asi ani nedá predstaviť si, 
to musíte zažiť,“ nadchýna sa. Ľubomír 
Bučo chodieva na hrádzu behávať, či je 
zima alebo leto. Je totiž zástancom myš-
lienky, že nikdy nie je zlé počasie, je len zle 
oblečený bežec. „Vďaka behu som navyše 
získal mnoho veľmi pekných priateľstiev,“ 
uzatvára Ľubomír Bučo, ktorý vie, že v ži-
vote je mimoriadne dôležitá vyváženosť. 
Na to, aby sa vám dobre darilo v práci, po-
trebujete vedieť, ako sa odreagovať. A čo 
je lepšie ako si zašportovať s priateľmi? 
Okrem toho, že s nimi beháva, každý uto-
rok sa tiež stretávajú v Rusovciach, aby si 
spolu zahrali futbal. Vraj „starí páni“, no 
slovo starý by ste asi pri pohľade naňho 
nepoužili. V zime im patrí miestna škol-
ská telocvičňa a v lete štadión FK Rusov-
ce. V zdravom tele je predsa zdravý duch! 
A to je jeden z predpokladov úspechu.
 Eva Sládková

 Foto: autorka

Úspešný podnikateľ s láskou k Dunajskej hrádzi

Podnikateľ vo svojom kráľovstve.

Ľubomírovi Bučovi (č. 5125) sa tréning na Dunajskej hrádzi zišiel aj na behu Devín - Bratislava. „Dal to“  
pod hodinu.

Bučo - riešenie pre každú fázu.
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Významný český maliar Jiří Načeradský sa predstavuje v Danubiane dosiaľ najrozsiahlej-
ším súborom diel, aký kedy na Slovensku počas svojej polstoročnej tvorby vystavil. Mnohé 
z nich dokonca neboli dosiaľ nikdy predstavené na verejnosti. Výstava JIŘÍ NAČERAD-
SKÝ / Zbierka Ivana Melicherčíka sústreďuje 110 obrazov a kresieb tejto legendy českého 
umenia. Všetky pochádzajú zo zbierky bratislavského novinára a zberateľa a tvoria ucelenú 
kolekciu diel z obdobia rokov 1961 – 2013.

Žiaľ, Jiří Načeradský v závere príprav expozície nečakane zomrel a výstava sa tak 
stáva jeho prvou veľkou retrospektívou in memoriam.

Načeradského plátna priťahujú výbušnosťou, razanciou, skratkou a štylistickou 
výnimočnosťou. Dominuje im ľudská figúra. Z obrazov srší istota, sebavedomie, symbolika, 
irónia, až sarkastická erotika, humor, spontánnosť...

O tvorbu Jiřího Načeradského je stále väčší záujem aj v zahraničí – medzi súkromnými 
zberateľmi i v renomovaných galériách. 

Kurátorom výstavy je pražský galerista Petr Mach. Výstavu si v Danubiane môžete pozrieť 
od 15.6 do 31.8.

V autobuse č. 91 smerom do Čuno-
va sa zhovárali traja seniori. V špor-
tovej obuvi s ruksakmi na chrbtoch 
boli vychystaní na nezvyčajnú túru. 
Lebo ani jeden z nich, z týchto sta-
rých Bratislavčanov, ktorí majú čosi 
vyše sedemdesiat, netušil presne, 
ako sa dostane k cieľu cesty. Hľa-
dali Trojmedzie, miesto, ktoré leží 
neďaleko Rusoviec a Čunova. Je vý-
nimočné tým, že sa v jeho bode stre-
távajú hranice troch štátov – Maďar-
ska, Rakúska a Slovenska.

Ako ho nájsť?
Najľahšie sa dá cesta nájsť z hranič-

ného priechodu do Maďarska Rajka. 
Auto je možné odstaviť pri bývalej hra-
nici, ktorá schátralosťou pripomína ko-
niec vojny, a prejsť po asfaltovej ceste 
nadjazdom cez novú hranicu smerom 
doprava. Do maďarskej Rajky chodí 
však aj slovenský autobus, z ktorého je 
výhodné vystúpiť na zastávke Calida. 
Naši starí turisti sem však prišli pešo z 
Rusoviec po červenej značke. Trvalo im 
to do dvoch hodín, pretože označenie 
Trojmedzia z maďarskej strany nie je 
takmer žiadne. Kto má lepšie oči, vidí 
informačné tabule, ktoré medzi rozsiah-
lymi lánmi referujú o rezervácii droba 
fúzatého. Cestička sa cez vtáčiu rezer-
váciu na Sysľovských poliach končí 
približne po kilometri od Rajky práve v 
Trojmedzí. A tu už je rarita. Hraničný 
kameň troch štátov dopĺňa kompozícia 
moderného umenia uprostred rozsiah-

lych lánov polí. Sochy od umelcov z 
Rakúska, Slovenska a Maďarska stoja na 
tomto mieste od roku 1992 a symboli-
zujú porozumenie a priateľstvo medzi 
tromi krajinami. Nechýba tu ani ostna-
tý drôt, ako symbol starej totality. Žiaľ, 
mnohé z umeleckých diel už načal zub 
času, potrebovali by revitalizáciu. Je tu 
tiež trojrohý stôl s tromi štátnymi znak-
mi, aj mapa cyklotrasy, ktorá vedie až k 
Neziderskému jazeru.

Tip pre cyklotrasu
Z Hlavnej stanice v Bratislave sa sem 

možno dostať na bicykli touto trasou:
Bratislava- Hlavná stanica – Nový most 

–Petržalka – Most Lafranconi – štátna 
hranica Berg - Kittsee- Pama- Csarda-
hof  – Zeiselhof  – Deutsch Jahrndorf  
– štátna hranica Rakúsko –Maďarská 
– trojmedzie –Rakúsko – Maďarsko – 
Slovenská republika- Sysľovské polia – 
štátna hranica Rajka- Rusovce - ochran-
ná hrádza Dunaja – Rusovské jazero 
– Petržalka – Prístavný most – Most 
Apollo – Nový most Bratislava - Staré 
Mesto.

Máme ich päť
Slovensko má päť medzištátnych 

trojmedzí: na sútoku Moravy a Dyje, v 
katastrálnom území obce Čierne, na vr-
chole Kremenca, v koryte Tisy pri Čier-
nej nad Tisou a v mestskej časti Čunovo. 
Na svete je dovedna iba 157 takýchto 
bodov, kde sa stretávajú hranice troch 
štátov. Gibaľka, foto: autorka

Na naše Trojmedzie je najbližšie z Rajky

Bratislavský kraj poskytuje pre rodiny s deťmi množ-
stvo možností, ako aktívne a spoločne tráviť čas. Práve 
pre ne je určený nový Rodinný pas, s ktorým môžu vy-
užívať zľavy aj za hranicami bratislavskej župy.

„Základným cieľom je dotiahnuť v rámci turistické-
ho ruchu ľudí a udržať ich v kraji. Kopíruje to presne 
filozofiu, ktorú má bratislavská župa v rámci turistické-
ho ruchu. Chceme, aby sa rozvinul turistický ruch, aby 
sem chodievali celé rodiny a trávili tu svoj čas,“ uviedol 
predseda BSK Pavol Frešo. 

„Projekt sme naplno spustili od 1. mája. Prezentovali 
sme ho aj na Bratislavskom majálese,“ povedal Peter 
Húska, zodpovedný za priority BSK. Na majálese mal 
BSK svoj stánok, kde informoval o zľavách a výhodách 

a rodiny sa mohli priamo zaregistrovať. Registrácia je 
možná aj prostredníctvom webovej stránky www.rodin-
ne-pasy.sk. „Karty sa vzťahujú na rodiny, ktoré majú 
deti do 18 rokov. Zľavy sú určené pre oblasť turizmu, 
relaxu, športu a kultúry. Naša ambícia je, aby sme do 
konca roka mali 100 poskytovateľov a aby sa do projek-
tu zapojilo 1000 rodín,“ priblížil Peter Húska. Zároveň 
dodal, že zľavy budú platiť nielen na území Bratislav-
ského kraja, ale aj v ďalších troch susediacich regiónoch 
– v Trnavskom kraji, Dolnom Rakúsku a Burgenlande. 
Projekt bol podporený v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Slovensko-Rakúsko 2007-2013 sumou 120-
tis. eur pri povinnom spolufinancovaní BSK vo výške 5 
percent - 6000 €.  (bž)

Zaujímavé ale zanedbané.

Kraj ponúka rodinám kartu plnú výhod

Danubiana opäť otvorí svoje brány 

DH-2014-3



Rusovce a Čunovo sú cieľom mno-
hých cyklistov a korčuliarov. Mieria 
sem zo všetkých kútov Bratislavy aj zo 
vzdialených obcí. 

Najmä teraz, na jar, a v lete. Napokon, 
na dunajskej hrádzi je nielen krásna prí-
roda, ale v oboch mestských častiach sú 
obľúbené jazerá a v Čunove aj unikátne 
múzeum moderného umenia Danubia-
na. Spojiť príjemné s príjemným, šport s 
kultúrou – to je to, čo milovníci hrádze 
očakávajú. „Mám priateľov vo viacerých 
mestských častiach Bratislavy. Vždy si 
dáme stretnutie na začiatku dunajskej hrá-
dze – blízko Starého Mesta a potom po-
kračujeme spoločne do Rusoviec a Čuno-
va. Jedna kamarátka je z Vrakune, ďalšia 
zo Starého Mesta, tretia z Petržalky. Spája 
nás láska k športu a hlavne k bicyklovaniu 
na Dunajskej hrádzi,“ vraví Zuzana z Ru-
žinova. Ako dodáva, niekedy sa, najmä v 
lete, vyberú aj na dlhší výlet.

Hrádza nás spája so svetom
Mimochodom, viete, že po hrádzi sa 

môžete dostať až do Rumunska alebo na 
druhej strane do Francúzska? Ako upo-
zorňuje Peter Netri z Cyklokoalície, po-
pri mestských častiach Rusovce, Jarovce a 
Čunovo vedie po dunajskej hrádzi medzi-
národná cyklistická trasa Eurovelo 6, kto-

rá má viac ako 3 650 kilometrov. „Trasa 
vedie naprieč celou Európu, začína sa na 
západe Francúzska a končí sa pri Čiernom 
mori v Rumunsku. Čunovo aj Rusovce 
boli na hrádzu napojené už dávnejšie a po 
minuloročnej realizácii projektu cezhra-
ničnej spolupráce sa cyklotrasa od hrádze 
do Rusoviec rozšírila na štandardnú dĺžku 
a natiahla sa až priamo do Rusoviec cez 

Irkutskú a Vývojovú ulicu. To zlepšilo 
dostupnosť hrádze aj pre menej zdatných 
cyklistov,“ vraví Peter Netri a dodáva, že 
Jarovce sú stále od napojenia odrezané, ale 
magistrát nechal minulý rok vypracovať 
štúdiu o napojení tejto mestskej časti na 
hrádzu. Cyklokoalícia sa v tomto projek-
te veľmi angažuje a jej členom záleží, aby 
sa ho podarilo zrealizovať v čo najprija-

teľnejšej podobe. Zo 4 návrhov je podľa 
nich najlepší prvý. „Najlepšie sa nám javí 
variant A, ktorý vedie popri Jantárovej 
ceste z Jaroviec cez železničné priecestie 
až k ceste I/2, ktorú by cyklotrasa križo-
vala mimoúrovňovo a napojila by sa na 
hrádzu,“ vysvetľuje Peter Netri.

Nové napojenia aj cyklotrasy
Cyklokoalícia tiež navrhla predĺžiť petr-

žalský cyklistický koridor popri električke 
(Jantárová) až do Jaroviec. „Je to logický 
krok, keďže južne od Petržalky sa pri-
pravuje ďalšia výstavba a treba počítať s 
cyklotrasou, ktorá zjednoduší napojenie 
Jaroviec na Petržalku. Aktuálne sa tento 
návrh, ktorý má za cieľ celkovo rozšíriť 
bratislavskú sieť cyklotrás v územnom 
pláne asi na dvojnásobok, pripomienku-
je,“ uzatvára Peter Netri, ktorý je pre-
svedčený o tom, že napojenia nových 
obytných zón v spomínaných troch mest-
ských častiach na existujúce cyklotrasy 
sú nedostatočné a ich budovanie podľa 
neho treba žiadať od developerov.

 Eva Sládková, Foto: Eva Nová
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Pribudnú nové cyklotrasy?

Viete, čo je street workout? 
Rusovčania už áno a tento 
šport ich mimoriadne zaujal. 

Ide o posilňovanie hmotnos-
ťou vlastného tela, väčšinou pod 
holým nebom, na vonkajších tré-
ningových parkoch, zložených 
z rôznych kombinácií hrázd a 
bradiel. V Rusovciach už jednu 
tréningovú workout konštrukciu 
majú a využívajú ju nielen oby-
vatelia mestskej časti. „Keďže 
sa nám zapáčila myšlienka mať 
možnosť si zmysluplne vonku 
zacvičiť, Občianske združenie 
Rusovčan si dalo za cieľ vybu-
dovať v Rusovciach dva takéto 
menšie parky, umiestnené na 
verejne prístupnom mieste, kde 
by mohli obyvatelia a návštev-
níci cvičiť bez časových a fi-

nančných obmedzení. Aj týmto 
spôsobom sme chceli prispieť k 
zlepšeniu (našej aj vašej) celko-
vej kondície a zvýšeniu záujmu 
o zdravší životný štýl,“ vysvet-
ľuje projektový manažér zdru-
ženia Samo Polakovič. Zatiaľ sa 
vďaka súkromnej firme, ale tiež 

bratislavskému magistrátu a Bra-
tislavskému samosprávnemu 
kraju, podarilo v mestskej časti 
zrealizovať jednu kombinovanú 
cvičebnú konštrukciu v priesto-
re malého parku pri futbalovom 
areáli. Rusovčania, ale aj športov-
ci z okolitých mestských častí a 

obcí, túto novinku ihneď prijali 
s nadšením. „Mimoriadne pozi-
tívny ohlas zo strany nielen mla-
dých ľudí nás, pravdupovediac, 
trochu prekvapil. Spočiatku sme 
očakávali skôr ostych a rezervo-
vanejší prístup. Nič také sa ale 
neudialo, od prvého dňa má toto 

zariadenie svojich pravidelných 
návštevníkov, vytvárajú sa rôz-
ne skupinky, ktoré si organizujú 
spoločné tréningy,“ hovorí s po-
tešením Samo Polakovič a dodá-
va: „My sme toto zariadenie ešte 
medzičasom doplnili o veľkú in-
formačnú tabuľu s priestorom na 
zapisovanie cvikov kriedou, ďalej 
s tzv. routines (odporúčanými 
zostavami cvikov) pre začiatoč-
níkov a pokročilých, ako aj s in-
formáciou o partneroch, vďaka 
ktorým mohol byť tento projekt 
v takom krátkom čase zrealizova-
ný.“ Ďalší – menší workout park 
so samostatnými cvičebnými 
náradiami  - by chcelo OZ Ru-
sovčan vybudovať aj v lokalite 
Pieskový hon, keďže tam v po-
sledných rokoch pribudlo značné 
množstvo obyvateľov a je tam na 
tento účel aj vhodné prostredie.

 (es) Foto: autorka

Pavol Hochschorner - vodný slalom 
(spolu s bratom Petrom pretekajú v kategórii C2)

Meno: Pavol Hochschorner
Dátum narodenia: 7.9.1979
Klub: Stredisko štátnej športovej reprezentácie MVSR
Najväčšie úspechy v kariére (spolu s bratom Petrom): 3x zlato 

z OH, 1x bronz, 5x individuálni majstri sveta, 6x majstri Európy, 10x 
celkoví víťazi svetového pohára.

Vzor: Nemám nejaký konkrétny vzor. Vždy sa snažím učiť od lep-
ších.

Obľúbené jedlo: Mám rád domácu stravu, ale obľubujem aj ázijskú.
Film: Rád si pozriem komédie.
Hudba: Počúvam iba hudbu v rádiách, takže žiadny vyhranený žáner 

nemám.
Hobby: Rád si idem po tréningu s priateľkou vyvetrať hlavu na bi-

cykel alebo si radi s kamarátmi grilujeme.
Čo by som chcel ešte dosiahnuť: Radi by sme sa s bratom Petrom 

ešte dostali na OH v Brazílii. (bž) Foto: autorka

Street workout zaujal nielen Rusovčanov

Osobnosť športu

 Pavol Hochschorner v kruhu najbližších.

Cyklotrasa v Rusovciach.
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Psík prebehne malým tunelom, potom preskočí 
na kladinu a absolvuje tri prekážky s názvom Hop. 
Jeho majiteľka uteká pri ňom a ostatné, pokojne se-
diac v rozkladacích stoličkách, s úsmevom sledujú 
malú exhibíciu. Je nedeľné predpoludnie a výcvik v 
kynologickom klube Lukka, ktorý je neďaleko ru-
sovskej hrádze, sa koná pokojne a s úsmevom. Ky-
nologický klub Lukka sa v tomto priestore strieda s 
ďalším podobným klubom Ister.

Ako hovorí trénerka kynologického klubu Lukka Dr. 
Eva Lengyelová: „Fungujeme tu približne sedem rokov. 
Naši štvornohí klienti najprv prechádzajú kurzom po-
slušnosti, lebo to je základ, aby mohli trénovať ďalej. 
Mnohí majitelia psíkov sem chodievajú preto, že cviče-
nia sú stále náročnejšie. Tréningy sú aj športom pre pso-
vodov, mužov i ženy rôznych vekových kategórií. Tré-
novať možno orieškov aj rasové psíky s rodokmeňmi, 
vrcholovo i rekreačne.“

Hoci kynologický klub Lukka má viac klientov, v čase 
našej návštevy bola väčšina z nich na pretekoch, ktoré sa 
konali v Devínskej Novej Vsi. V začiatočníckej kategórii 
A1, vyhrali dve členky z Lukky: v kategórii najmenších 
psíkov  Dáša Keverová s krížencom Lilkou a v kategórii 
stredne veľkých psov  Ľubka Pflieglerová s krížencom 
Barbie. V kynologickom klube Lukka pracujú doved-
na tri trénerky a kurzy sú tu rôzne. Napríklad, ak ide o 
dvojmesačný kurz, v rámci ktorého sa trénuje dvakrát 
do týždňa, stojí to 90 eur. Ročné členské je však potom 

80 eur. V rámci klubu sa konajú rôzne podujatia – na-
príklad 8. mája absolvovali celodenný tréning s českou 
trénerskou legendou a medzinárodným rozhodcom pá-
nom Glabazňom. 

 A čo na to klienti? Nela Gombasekyová chodieva tré-
novať do Lukky so svojím trojročným zlatým retrieve-
rom Oliviou. „Trénujeme niečo vyše roka a už by sme 
chceli ísť aj na súťaže. Práve si vybavujeme výkonnost-
ný zošit, tak dúfam, že sa to podarí,“ hovorí.

Andrea Hanusová sem chodieva s dvoma psíkmi –ti-

betskými španielmi Oskarom a maličkým šteniatkom, 
ktoré si ešte len zvyká na socializáciu. „Na súťaž ne-
-chceme chodiť, ale chystáme sa na výstavu do Prahy. 
Tréningy absolvujeme pre radosť, zábavu a spestrenie,“ 
vysvetľuje Andrea.

Jarmila Ľuptáková absolvuje výcvik so psíkom Riou, 
ktorú prezýva Bibi. Jej zverenec z útulku chodieva do 
Lukky dva roky. Nie však preto, aby sa pripravoval na 
preteky, ale preto, aby sa niečo naučil.

 (blau) Foto: autorka 

Pod hrádzou chodia psi na kladine

Pracovníci predajne Športservis z Petržalky v apríli 
zdarma opravovali na hrádzi pri bufetoch Vyza a U Sama 
bicykle športujúcim Bratislavčanom. Podľa vedúceho 
tejto predajne Petra Nemčiča v čase od 13. do 17. ho-
diny opravili približne 50 bicyklov. Každá z opráv trvala 

približne 10 minút. Podobnú akciu chystajú aj 15. júna, kedy sa na nich budú môcť 
športovci na hrádzi obrátiť s prosbou o pomoc. Po odšliapaní dvoch kilometrov na 
cyklotrenažéri budú môcť záujemcovia vyhrať darček. V tento deň si môžu vyskú-
šať aj elektrobicykle. 

 Text a foto: Športservis

Pri tréningu a po ňom.
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Kapela Meteor hojne koncertuje okrem Jaroviec, kde je jej stále sídlo, aj 
v Rusovciach, Čunove či v susednom Rakúsku. Prezentuje sa na svadbách, 
tancovačkách, ale aj na mnohých miestnych plesoch. Kto sa skrýva pod ná-
zvom Meteor?

Ide o päť hudobníkov, ktorí už tridsať rokov fungujú v rovnakom  zložení  
– Tibora Buchtu  (klavír, basgitara),  Jána Németha (spev, bicie),  Silvi Wispla 
(spev, klavír), Jána Adhélyiho (saxofón) a Ladislava Nováka (gitara).  Predne-
dávnom slávnostne uviedli do života svoje nové cédečko  Meteor –hrvatske 
jacke. Krstnou mamou  bola Sisa Lelkeš Sklovská, ktorá sa prezentovala 
chorvátskou piesňou Zora je. Chlapci z Meteoru prekvapili aj prvým video-
klipom k piesni Dečke su se poženile. Na cédečku a klipe sa podieľali ďalší 
Jarovčania -  Milan Šimek, Michal Knotek a Denis Németh.      

 (mš) Foto: archív Meteor   
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Milan Šimek je mladý herec, ktorý 
momentálne exceluje v úlohe Rómea v 
muzikáli Rómeo a Júlia na Novej scéne 
v Bratislave. Dvadsaťročný mládenec, 
ktorého všetci volajú Miňo, pochádza z 
Čunova a Jaroviec a žije v Jarovciach. 
V oboch mestských častiach má priate-
ľov a známych. No a pravdaže babku, 
mamu, otca aj sestru. Celú rodinu, kto-
rá je naňho hrdá.

Jeden váš rodič bol Jarovčan a druhý 
Čunovčan. Kde ste ako dieťa trávili 
viac času?

- Ťažko povedať, ale v Čunove som cho-
dil do škôlky. Učiteľky mi odporučili, aby 
som začal chodiť do súboru Čunovský 
kŕdeľ. Tam som začal od štyroch rokov 
najprv tancovať a ako päťročný aj spievať.

Odmalička ste boli úspešný?
- Neviem, či sa dá povedať, že úspešný, 

ale tri, štyri roky po sebe som ako spevák 
vyhral súťaž Dunajský kľúčik a neskôr boli 
aj väčšie úspechy. Dostal som sa do finále 
súťaže Petra Dvorského - Slávik Sloven-
ska. Získal som tam cenu Folklórnej únie 
Slovenska.

Aká bola vaša najobľúbenejšia ľudo-
vá pesnička?

- Roky som na súťažiach spieval pieseň 
,,Keď som ja k vám chodievau” ale obľu-
bená bola aj detvianska pieseň ,,Môj otec 
bol dobrý jáger”. Bola to moja srdcovka.

V Čunove vraj každý hovorí po slo-
vensky, po chorvátsky, maďarsky a ne-
mecky. Nie ste výnimka?

- Da, ja znam hrvatsky. Som z rodiny, 
ktorá si zachovala aj chorvátčinu. Doma 
rozprávame po slovensky, ale hovoríme aj 
po chorvátsky. S mojou babkou a tetami 
veľakrát komunikujem iba po chorvátsky. 
Po čunovskych predkoch mám nemeckú  
a maďarskú krv a po jarovských maďarskú 
a chorvátsku.

Ako sa vraciate po predstaveniach do-
mov, do Jaroviec?

- Teraz už, našťastie, vlastným autom. 
Kedysi som chodieval autobusom alebo 
ma naši večer po predstavení odviezli.

Aký bol váš vývoj potom, čo ste začali 
účinkovať v Čunovskom kŕdli?

- Dosť sme spolupracovali so SĽUK-
-om, čo bolo pozitívne. Chodil som na 
základnu školu do Jaroviec a súčasne som 
navštevoval Ľudovú školu umenia na Skle-
nárovej ulici. Učila ma bývalá Lúčničiarka 
Angela Vargicová a v súbore Adriana Jaro-
línová, ktorá mi ukázala správny smer. Ale 

mal som aj iné profesorky spevu, napríklad 
opernú speváčku Andreu Dudášovú a na 
konzervatóriu súčasne Lenku Paulikovú. So 
SĽUK-om som nahral aj vianočné cédeč-
ko ,,Poďme bratia do Betlema” a cédečko 
,,Spievanky, spievanky”. Viac som spieval, 
ako tancoval. Potom som sa však dozvedel 
o konkurze na Novej scéne. Hľadali trpaslí-
kov do muzikálu Neberte nám princeznú. 
Rodičia ma najskôr odhovárali, lebo to bol 
iný štýl, aký som vtedy robil, ale ja som si 
išiel za svojím. Jano Ďurovčík ma zobral na 
prvý šup. Stvárňoval som postavu Petra.

To bolo vaše prvé účinkovanie na No-
vej scéne. Čo nasledovalo?

- Traja mušketieri, kde som hral menšiu 
detskú postavičku. Potom som mal pre-
stávku a študoval som muzikálové herectvo 
na Štátnom konzervatóriu v ročníku Ivana 
Romančíka a Oľgy Solárovej. Počas štúdia 
som účinkoval v Báthoryčke, Zhŕňajovej 
Neveste, v muzikáloch Hair a Fame.

Na Novej scéne ste však stále exter-
ne...

- Teší ma byť na voľnej nohe, pretože ma 
baví aj podnikanie. Mám nahrávacie štúdio 
a pomaličky rozbiehajúcu sa firmu ,,Simek 
Produktion”. Už sa dostavili aj prvé vý-
sledky. Nahral som nové cédečko kapele 
Meteor aj s klipom. Nahrávam s viacerými 
mladými umelcami, s ktorými spolupracu-
jem na viacerých projektoch. A v blízkej 
budúcnosti by som si určite chcel vydať 
vlastné cédečko aj s klipom, aby som sa 
presadil s tým, čo ma baví odmalička naj-
viac. So spevom.

Čo je na postave Rómea príťažlivé?
- Túto úlohu som dostal v mladom veku 

– ako osemnásťročný. Keď mi ju dali, bol 
som z toho v šoku celý mesiac, nevedel 
som tomu uveriť. Jano Ďurovčík však ho-
voril, že on bol na kastingu v šoku zo mňa. 
Ako to celé prežívam, ako mi to ide. Ešte 
si ma síce pamätal z muzikálu Hair, kde 
som stvárnil hlavnú postavu Clouda, no 
môj Rómeo ho vraj veľmi prekvapil, aký 
bol emotívny.

Keď sa chcete rozplakať, na čo si 
spomeniete?

- Na viaceré sklamania a pády, ktoré som 
zažil.Ale veľakrát aj na dedka. Mal som ho 
veľmi rád a on skoro umrel.

Čo skúšate momentálne na Novej 
scéne?

- Práve skúšam titul Hairspray.
 Barbora Laucká, 
 foto: archív Milana Šimeka

Miňo z Čunova je najmladší Rómeo v Európe

Meteor – hrvatske jacke

Ako Rómeo.



Baran
V máji sa pre Baranov začína lásky čas. 

Ak máte domáce zvieratá, postarajte sa o 
nové chlievy, prípadne vybielenie maštale.

Býk
Nebezpečenstvo striehne na hrádzi.  Ne-

chajte si zreparovať bicykel alebo si kúpte 
nové kolieskové korčule. Celkom iste ne-
oľutujete.

Blíženci
Hviezdy odporúčajú prechádzku po ru-

sovskom parku. Onedlho sa začína rekon-
štrukcia kaštieľa, ktorý tak nebude prí-
stupný pre verejnosť.

Rak
Pobozkajte svojho milého pod čerešňou. 

Ocení to najmä ak sa narodil v znamení 
Panny.

Lev
Folklórne vystúpenia prinesú počas 

tohtoročného mája úspech a šťastie najmä 
Levom. Mali by preto viac konzumovať 
žeruchu.

Panna
Tie z vás, ktoré vlastnia domácich orieš-

kov, by sa mali sústrediť na blížiacu sa 
súťaž na hrádzi. Aby nepremrhali šancu 
na výhru.

Váhy
Prospeje vám najmä práca v záhradke.  

Ak denne venujete hodinu zveľaďovaniu 
vášho  domu, okolie to ocení.

Škorpión
Tento mesiac sa na vás hviezdy usmieva-

jú. Zabudnite preto na sarkazmus a buďte 
príjemní najmä k susedom

Strelec
Dávajte si pozor na zdravie. Čas lásky 

môže pre vás znamenať aj  obdobie osla-
beného zdravia. Pite čaj z čistca.

Kozorožec
Pozor na nové pracovné príležitosti. Tí,  

ktorí podnikajú, by nemali  klásť medze 
svojej fantázii.

Vodnár
Šťastie k vám mieri z Jaroviec alebo aj z 

Čunova.  Odomknite mu bránu a rozžiari 
sa celý váš život.

Ryby
Ešte stále sa rozhodujete, kde si máte 

kúpiť byt? Developeri okolo Dunaja vás  
presvedčia najneskôr v júni.
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www.mojepotesenie.sk
Predaj medu, medoviny, 
ovocných vín a sajdru. 
Dovoz pre Čunovo, Jarovce, 
Rusovce, Rajka zdarma!

Mária Marinčáková 
tel.: 0903 194 154

Plutvy.sk 
Špecializovaný internetový obchod s kvalitnými šnor-

chlovacími, potápačskými a plaveckými potrebami pre 
veľkých a malých od špičkových výrobcov Cressi a 
Scubapro. Radi vám pri výbere pomôžeme a poradíme, 
pretože vaša spokojnosť je našou odmenou.

web: www.plutvy.sk
tel.: 0905 266 022
email: info@plutvy.sk
Novinky 2014: Výnimočný set Mirror Spectra s An-

tifog sprejom, či detský šnorchlovací set Mini Dry s 
plaveckými okuliarmi za výborné ceny, alebo praktic-
ký potápačský set Elastic Short bag.

Oslávte deň detí s nami, 
pripravili sme pre vás nezabudnuteľnú nedeľu (1.6.) 

v areáli Divokej vody v Čunove. Ak chcete potešiť 
svoje deti, stráviť deň v peknom prostredí, zašporto-

vať si, tak príďte s celou rodinkou. Budú pre Vás pri-
pravené piknikové koše, grilované špeciality, celoden-
ný program pre deti a funky nálada s Funkiez - záruka 
aktívneho oddychu pre celú rodinu. 

Spomienku na tento nezabudnuteľný deň si môžete 
odniesť zadarmo z nášho foto-stánku. 

 
 Nechajte sa očariť!

Martin Králik - SIMACO s.r.o.
Petržalská 259/17, 851 10 Bratislava 59
tel.: 0948/716095, 0903/716095
Zemné práce s UNC. Odvoz stavebného a miešaného odpadu kontaj-
nermi. Dovoz štrkopieskov, makadamu, zeminy a suchého betónu.

Vodaci.sk
Najväčší vodácky internetový obchod na Slovensku. 

Kvalitné lode, pádla, neoprénové oblečenie, plávacie 
vesty, helmy, špricky a mnoho ďalšieho skladom a 
okamžite k odberu v kamenných pobočkách v Brati-
slave a Košiciach. Alebo pohodlne kuriérom až k vám.

web: www.vodaci.sk
tel.: 0907 300 016
email: info@vodaci.sk

Robert Heizer, 
Schengenská 32Aa, 
851 10 Bratislava
Cunovo
tel.: 0903 787 849
Doprava - strk, kamenivo, zemina, 
výkopové prace.

Radí nezávislý hypotekárny poradca Kamil Bučo:
Mestské časti v okolí Dunajskej hrádze sa neustále 

rozvíja, záujem o kúpu pozemku a domu je tu stále veľ-
ký. Potrebujete poradiť? Spýtajte sa ma, rád odpoviem 
na každú otázku o hypotékach. Ja a môj tím sme vám 
k dispozícii non-stop a radi vám zodpovieme aj právne 
súvislosti spojené s hypotékou napr. pri kúpe, výstavbe, 
refinancovaní alebo bezúčelovej hypotéke. Vysvetlíme 
mechanizmus hypotéky, dáme rady, na čo dbať pri výbere banky a na čo 
treba myslieť. Môžete nás kontaktovať mailom na kamil.buco@kamapro.
sk, tel. na 0907893562. www.Kamapro.sk
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Čunovo je nielen veľmi pekné 
miesto na život, ale svojich obyvate-
ľov si často „rozmaznáva“ rôznymi 
spoločenskými či športovými poduja-
tiami. Jedným z nich bol aj 1. ročník 
Čunovského behu. Výborná účasť 
bežcov i povzbudzujúcich rodinných 
príslušníkov z Čunova a okolia ukáza-
la, že zdravý životný štýl je tu naozaj 
významnou súčasťou života. 

Úplne prvou v cieli bola na prekvape-
nie všetkých žena - Romana Komárňan-
ská z Marathon Sport Club: „Som veľmi 
rada, že som sa mohla zúčastniť na tomto 
behu. Mala som to ako tréningový beh, 
potvrdila som si svoje tempo, ktoré som 
chcela bežať, takže mi to vyšlo. Prečo som 
sa rozhodla ísť behať? Kvôli tejto pria-
teľskej atmosfére. Mám tu veľa známych 
a tí ma prehovorili, tak som išla na tieto 
preteky. Som veľmi prekvapená, som tu 
v podstate prvýkrát a je to tu perfektné, 
perfektne zorganizované. Ľudia majú na 
pamiatku medaily, čo je tiež veľmi pekné.“ 

Prečo sa rozhodol ísť bežať Marián 
Morávek z neďalekej Petržalky? 

Marián Morávek: „Rozhodol som sa ísť 
bežať preto, že tu mám kamarátky. Chcel 
som sa pred nimi predviesť? V podsta-
te áno, ale viac sa chcela moja priateľka. 
Ja behám pravidelne a rýchlejšie, takže ja 
som tu skôr ako jej doprovod.  Podujatie 
hodnotím veľmi kladne, pretože bola vy-
týčená dobrá trať, všade boli usporiada-
telia. Na hrádzi aj trénujem.“

Na behu sa zúčastnila aj Zuzana Vinte-
rová, ktorú sem priviedol jej priateľ, ču-
novský futbalista. ktorého určite potešila 
druhým miestom.

Zuzana Vinterová, Nové Mesto: „Veľ-
mi si to vážim, ja nie som aktívny bežec. 
Chodím občas cvičiť, ale čo sa týka be-
hania, priznám sa, že som bola len trikrát 

pred týmto behom na sídlisku. Priateľ 
je futbalista v Čunove a prihlásil ma. Je 
to veľmi sympatické a čím viac takýchto 
podujatí je, tým lepšie. Budúci rok prí-
dem určite opäť.“

Čunovo je domovom aj trojnásobného 
olympijského víťaza Pavla Hochschor-
nera, ktorý svojou prítomnosťou ozdobil 
toto podujatie.

V mužskej kategórii sa z víťazstva tešil 
Martin Mikoczi z Rovinky: „Je to najväčší 
atletický úspech v mojej krátkej kariére, 
pretože som rekreačný bežec. Bežalo sa 
mi veľmi dobre, počasie bolo fajn. Ka-
marát z Rajky ma zavolal, že bude toto 
podujatie, tak som sa rozhodol, že si pôj-
dem zabehnúť, však čo budem v sobotu 
predpoludním sedieť doma? V Čunove 
mám aj dobrých priateľov, tak som si 
spríjemnil deň týmto behom. Je tu veľmi 
príjemná atmosféra, dobrá muzika, takže 
super. Mám rád takéto športové poduja-
tia. Nebolo tu až toľko ľudí, koľko býva 
na komerčnejších behoch, lebo som bol 
aj na behu Devín Bratislava a ČSOB 
Marathon, tam je to väčšia masovka a tu 
je taká príjemnejšia atmosféra. Som tu 
prvýkrát. Určite prídem rád aj na druhý 
ročník. Budem obhajovať prvenstvo, čo 
bude ťažšie, ale o to väčšia bude motivá-
cia sa zlepšovať. Som z Rovinky a trénu-
jem na takej menšej hrádzi medzi Dunaj-
skou Lužnou a Kalinkovom. Ak nefúka 
vietor, trénuje sa tam dobre.“ 

Za Čunovský beh možno vďačiť or-
ganizátorkám - Oľge Kristovej, Barbore 
Neumanovej a Janke Sivákovej: „Prišlo 
93 bežcov. Všetko bolo príjemné, vyš-
lo nám aj počasie. Časť trasy viedla cez 
dedinu, cez ulice, časť popod čunovskú 
hrádzu, časť cez pole, cez poľnú cestu. 
Dĺžka trasy bola 7,5 kilometra. Boli dve 
hlavné kategórie - mužov a žien.“

„Táto myšlienka vznikla minulý rok. My 
behávame a napadlo nám zorganizovať 
čunovský beh v rámci dediny. 
 Barbora Žiačiková ml., 
 foto: autorka

Kto vyhral Čunovský beh? Žena!

Víťaz Martin Mikoczi  v strede.

Zuzana Vinterová vpravo s kamarátkami
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