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

Moja priateľka lekárka si adoptovala 
na diaľku malé indické dievčatko. Me-
sačne mu posiela už zopár rokov 20 eur, 
z ktorých toto desaťročné dieťa môže 
chodiť do školy s perspektívou, že raz 
sa z nej stane ošetrovateľka. Iná moja 
známa zasa vychovala malú Rómku 
Zuzanku, ktorú si priniesla domov z 
detského domova. Neoľutovala tento 
svoj čin a momentálne sa teší, že Zuzka 
je kaderníčkou, má svoju rodinu a žije si 
svoj spokojný život.

O dobrých ľuďoch
 Píšem o tom preto, lebo okolo nás a aj 

v šírom svete je veľmi veľa detí, ktorým 
by bolo treba pomáhať, alebo pomôcť. 
Napríklad, krásna je snaha dr. Krčméry-
ho v jeho afrických nemocniciach, ktoré 
zachraňujú životy, ale aj psychicky po-
máhajú deťom vyrovnávať sa so smr-
ťou. Prospešná je práca slovenských 
misionárov v zahraničí, aj aktivita „leká-
rov bez hraníc“, medzi ktorými možno 
nájsť veľmi veľa mladých ľudí práve zo 
Slovenska, napríklad  tradične z Katolíc-

kej charity, ktorá sa aj teraz stará o ľudí, 
ktorých majetok na Balkáne zdevastova-
la povodeň.

O multikultúre
 My, ktorí sme sa usadili okolo dunaj-

ských ramien, sme väčšinou dobrí ľudia. 
My Slováci, my Maďari, my Chorváti, 
my Rakúšania. Veľmi sa na seba poná-
šame a jediný rozdiel medzi nami je, že 
rozprávame iným jazykom. V Čunove, 
Jarovciach a v Rusovciach je však množ-
stvo žien aj mužov, ktorí komunikujú vo 
všetkých troch jazykoch bez problémov.  
Ba ešte možno aj trochu po anglicky, do-
kážu si poradiť aj so spevavou francúšti-
nou.  Multikultúra je výborná v tom, že 
človeka obohacuje o nové podnety. Od 
Maďarov sa možno naučiť vynikajúco 
variť, od Rakúšanov zasa korektnosti, 
od Chorvátov slovanskej hrdosti. My, 
čo máme slovenskú národnosť, sme 
zasa od nepamäti pohostinní a spevaví.  
Deti, narodené okolo dunajskej hrádze, 
majú teda okolo seba tie najlepšie prí-
klady. V Rusovciach pre nich otvorili  

v máji novú katolícku škôlku, v Čunove 
sa  stále zamýšľajú nad tým, čo urobiť, 
aby sa kapacita miestnej materskej školy 
zväčšila.  A zédeeška v Rusovciach má 
vo svojom podtitule uvedené – malá 
škola s veľkým srdcom.

A to je fajn, pretože pri výchove detí 
je náramne potrebné mať veľké srdce. 
Od neho závisí mnohé – či deťom do-
prajeme dosť pozornosti a záujmu, či sa 
s nimi dokážeme otvorene zhovárať, či 
im vieme vytvoriť také zázemie, vďa-
ka ktorému ich schopnosti porastú do 
neba. Prichádza leto a s ním prázdniny. 
Ako ich skrášlime našim deťom?

 Barbora Laucká   

ročník 1. číslo 3. jún 2014

Rusovce, Jarovce, Čunovo: aká 
je tu občianska vybavenosť?
 strany 6 a 7

Čo chýba 
obyvateľom

26
Kedysi museli mať všetci Jarovčania v občianskom 
preukaze pečiatku s týmto číslom.

Na Divokej Vode
už po tretíkrát

Rocker miluje
záhradu
Ako žije Fedor Frešo  
v Rusovciach.
 strana 10

Nezabudnite: Prvý športový 
festival je za dverami! 
 strana 9

Deti a náš svet

Eva Behýľová:
- U nás, v Jarovciach, ale aj 
v Rusovciach sú veľmi za-
nedbané cesty. To by sa teda 
malo celkom určite zlepšiť. A 
pravdaže aj chodníky, ktoré 
sú všelijaké, krivoľaké.

Karol Michaliak:
- Som v Rusovciach iba 
tri roky, ale myslím si, že 
priestory a kvalita školy a 
škôlky by sa mala zlepšiť. 
Problémy nás počkajú. 

Juraj Martiny:
- Zišiel by sa väčší obchod a 
benzínová pumpa, ktorá je 
najbližšie až v Bratislave. 
Ak miniete benzín, musíte si 
poradiť s veľkými ťažkos-
ťami.

Eva Jančárová:
- Narodila som sa v Rusov-
ciach, ale mnoho vecí mi tu 
chýba – kino, divadlo, možno 
aj divadielko pre deti. No a 
piesok na detskom ihrisku.

Henrieta Galovičová:
- Ako rodáčke z Jaroviec 
mi najviac chýba lekáreň a 
pošta. Už by nám tieto dve 
veci mohli konečne zriadiť.
 (blau) 
 Foto: autorka

Vicežupan Ivo Nesrovnal sa s čunovskou starostkou Gabrielou Ferenčákovou nedohodli. Na Starostovskej džemovačke  sa však obaja prezentovali 
rovnakými jahodovými džemami. Viac na strane č. 2  Foto: blau

Kde nás tlačí päta

Číslo čísla

Živnostníci, strední a  drobní podnika-
telia, všetci, ktorí máte prevádzky na 
hrádzi alebo v  obciach v  okolí Dunaja 
(Čunovo, Jarovce, Rusovce, Rajka, Dobro-
hošť, Vojka, Dunakiliti...), využite príle-
žitosť bezplatnej reklamy. Aj v júlovom 
čísle mesačníka Hrádza vám uverejníme 
inzerát formou vizitky. Napíšte meno, ad-
resu, 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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Program aktivít 
Materského centra 
Luskáčik 

Vstupné dobrovoľné - vstupným 
podporíte naše ďalšie aktivity.
• Herňa: Pondelky a štvrtky  

10.30 – 11.30 h
• Novinka! Herňa otvorená už aj  

piatky  17.00 – 18.00 h
• Tvorivé dielne počas herne –  

v prípade pekného počasia sa budú 
konať vonku pred MC:
• 13. 6. – piatok o 17.00 h – ro-

bíme darček ockovi ku Dňu otcov 
– deti, prineste si svoju fotku!
• 19. 6. – maľujeme jabĺčko – 

materiál zabezpečíme - príspevok 
na materiál - 1€/dieťa.
• 26. 6. – vyrábame zvieratká pre 

radosť do OZ Bábky v nemocnici 
– materiál zabezpečíme.

 Jana Turanská, Jarovce

Stretnutie veteránov
Deviaty ročník stretnutia Trojhraničného vete-

rán Car clubu z Rusoviec sa uskutoční 14. júna. 
Prezentácia účastníkov bude na parkovisku hotela 
Ponteo v Rusovciach. V rámci stretnutia organizá-
tori vypísali súťaž pre osobné automobily, motor-
ky, trojkolky do roku výroby 1984. Počas súťaže 
budú všetci účastníci odpovedať na vedomostné 
otázky. Jazdu zručnosti absolvujú iba automobily 
v kategórii veterán o putovný pohár Sergeja Tán-
skeho. Trať povedie: Rusovce – Záhorská Bystri-
ca, Marianka, Stupava, Devínska Nová Ves, De-
vín, Karlova Ves, Petržalka, Wolfsthal, Hainburg, 
Wolfsthal, Berg, Edelsthal, Prellenkirchen, Holern, 
Petranel, Carnutum, Deutsch Altenberg , športové 
stredisko Hundsheim.

Splav bez hraníc
Podieľnicke družstvo Dunaj organizuje pod zá-

štitou starostky Čunova v dňoch 27. – 28. júna 
dvojdňový Splav bez hraníc. Vyplnenú prihlášku 
treba odovzdať do 16. júna na Miestny úrad v Ču-
nove. Krásny program splavu zaručuje napríklad 
kúpanie sa v Diabolských jazerách, prehliadka ja-
zera Japonská záhrada, rybí chodník v Denkpáli a 
nakoniec aj štrúdle od babičky.

Hasiči budú súťažiť
Keď v roku 1905 gróf  Elemér Lónyai kúpil ha-

sičskému zboru v Rusovciach ručnú striekačku, 
musela voda z nej dosiahnuť na strechu kostola. 
Po bohoslužbe na sviatok sv. Floriána hasiči doká-
zali, že ich striekačka ani po 109 rokoch nestratila 
výkon. V Rusovciach sa opäť bude v súvislosti s 
hasičmi na čo pozerať. Dňa 28. júna sa bude ko-
nať XXVII. ročník medzinárodnej súťaže s histo-
rickou hasičskou technikou. Dôvodom zmeny ter-
mínu je pravdepodobné odovzdanie parku kaštieľa 
stavebnému dodávateľovi na rekonštrukčné práce 
areálu, ktoré sa začnú v júli. (blau)

LIMES DAY BRATISLAVA 2014
Mestský ústav ochrany pamiatok organizuje dňa 

29. júna v Rusovciach v rámci európskeho projek-
tu Danube Limes Brand, rusovský LIMES DAY. 
Je súčasťou jednotnej prezentácie rímskeho kul-
túrneho dedičstva rôznymi podujatiami, ktoré sa 
uskutočnia v jeden týždeň vo všetkých podunaj-
ských krajinách od Rakúska po Čierne more.

Podujatie v Rusovciach má upozorniť na jedi-
nečné rímske pamiatky na dunajskej hranici, ktoré 
tvorila reťaz rímskych táborov spojených cestami. 
Tie nás pred 2000 rokmi zjednotili v rámci jednej 
Rímskej ríše, o čom mnohí Bratislavčania nevedia. 
Hlavné legionárske rímske tábory stáli v našej ob-
lasti na strednom Dunaji vo Viedni (Vindobona), 
Petroneli (Carnuntum), pri Komárne (Brigetio) a 
Budapešti (Aquincum). Medzi nimi boli menšie 
pevnosti, ako napr. Gerulata na území hlavného 
mesta, v mestskej časti Bratislava-Rusovce. LIMES 
DAY BRATISLAVA 2014 je projekt hlavného 
mesta, ktorého cieľom je zapísať Rusovce - Geru-
latu do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. 
V rámci tohto podujatia sa bude v Rusovciach ko-
nať bohatý športový a kultúrny program.

 (mm)

Vyvrcholením tohtoročného Gur-
mán festu, ktorý sa konal na do-
stihovej dráhe v Petržalke, bola už 
tradične Starostovská džemovač-
ka, ktorej sa zúčastnilo šesť tímov. 
O titul najlepší a najrýchlejšie pre-
daný džem súťažili mestské časti 
Lamač, Devín, Záhorská Bystrica, 
Petržalka, Čunovo a bratislavská 
župa. Starostom, pravdaže, pomá-
hali tímy odborníkov, ktorí pripra-
vili pre túto príležitosť džemy pod-
ľa tradičných receptúr. 

Mestskú časť Čunovo reprezento-
vala starostka Gabriela Ferenčáková, 
ktorej výdatne pomáhali s jahodo-
vým džemom z vlastnej úrody Renáta  
Čaplová a Mária Brozsová. „Džemík 
sme varili z korunného želírovacieho 
cukru a pridávali do zmesi aj citróno-
vú šťavu. To preto, aby nebol príkro 
sladký, ale aj trošku kyselkavý,“ roz-
hovorila sa hlavná čunovská džemo-
vá šéfkuchárka, zástupkyňa starost-
ky Renáta Čaplová. Na džemovačku 
priniesla i jahodovú roládu z pravých 
čunovských vajec. Táto dáma varie-
va doma džem aj z marhúľ, ktoré sú  
v Čunove mimoriadne kvalitné. „Vla-
ni som varila dokonca zmesku, čo dala 
záhrada, teda džem z višní, čerešní, 
ríbezlí a jahôd.“ Pani Renáta okrem 
toho varí na jeseň slivkový lekvár. Ale 
rozmýšľa o tom, že by niečo zaujíma-
vé dokázala pripraviť aj z bazy.

Jahodovo-šípkový džem pripravil 
osobne starosta Lamača Peter Šram-

ko. Podobne sa tváril vicežupan Ivo 
Nesrovnal. Ponúkal jahodový džem, 
ktorý aj on považuje za najlepší. Na 
podujatie ho prišla podporiť manžel-
ka s päťmesačnou dcérkou Adelkou, 
ktorá sladko spinkala v kočíku a bolo 
jej celkom jedno, či tato na Starostov-
skej džemovačke uspeje. Starosta La-
mača vtipkoval. Ako natieral chlebíky 
špeciálnym jahodovo-šípkovým dže-
mom, komentoval svoje kulinárske 
majstrovstvo: „Mám manželku detskú 

lekárku, preto doma musím všetko ro-
biť sám.“

 Mestská časť Devín so starostkou 
Ľubicou Kolkovou ponúkala marhu-
ľový džem, ktorý s láskou varila Gitka 
Leskovská s neterkou Robertou Hu-
lanskou. Petržalka a Vladimír Bajan 
sa prezentovali rovnako marhuľovým 
džemom, podobne ako Záhorská 
Bystrica. Prvá predala džemy Petr-
žalka. Najviac hlasov od porotcov, 
ale vzácne aj od konzumentov, získal 
džem práve zo Záhorskej Bystrice. 
Džemový Oskar sa teda ušiel mestskej 
časti, ktorá bude onedlho oslavovať 
700 rokov svojho založenia. Starosta 
Jozef  Krúpa predstavil všetkým jeho 
autorku Milku Jarošovú, ktorá džem 
uvarila z lanských marhúľ. Všetci sa 
tešili. Lebo vzácna zhoda návštevní-
kov a odbornej poroty nebýva často.

 Gibaľka, foto: autorka

Z Čunova do Viedne

Aká bola Starostovská džemovačka?Správy

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

redakcia@dunajskahradza.sk

V máji navštívili čunovskí školáci so svojimi rodičmi a s farárom Marianom Čer-
veným Viedeň. Stretli sa s bývalým veľvyslancom Rakúska na Slovensku Maximiliá-
nom Pammerom aj s apoštolským nunciom P.S. Zurbriggenom. Navštívili Arcibis-
kupský úrad vo Viedni, chrám svätého Štefana a zámok Schönbrunn. (mč)

Jarovce a Benkovac
Starosta Jaroviec Pavel Škodler včera slávnostne podpísal zmluvu o kultúrnej 

a športovej spolupráci s predstaviteľmi chorvátskeho mestečka Benkovac. Na 
tomto termíne sa dohodli preto, že 13. júna je sviatok svätého Antona, ktorý 
je patrónom Benkovacu. Pri tejto príležitosti sa v mestečku každoročne koná 
slávnostné zastupiteľstvo a zároveň aj hody. (blau)

Sólo pre jahody a marhule

Čunovská džemová šéfkuchárka Renáta Čaplová.

 Foto: J. Krajniak
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V jeho pracovni na miestnom úrade visí obraz 
kostola svätého Mikuláša, ktorý patrí medzi 
najstaršie sakrálne pamiatky na tomto území. 
„Nemýľte sa. Toto je pôvodný kostol, ktorého 
veža bola zničená na konci druhej svetovej voj-
ny. Obraz som dal namaľovať podľa predlohy,“ 
vysvetľuje starosta Jaroviec Pavel Škodler, veľký 
športovec a cyklista, ktorý starostuje v tejto mest-
skej časti už druhé volebné obdobie. 

V médiách sa objavila informácia, 
že Jarovce by mali mať do roku 2030  
12-tisíc obyvateľov. Naozaj je toto číslo 
reálne?

Dúfajme, že nie. Spomenul som to no-
vinárom preto, lebo toto číslo figuruje v 
územnom pláne Bratislavy, ktorý bol schvá-
lený v roku 2007.

Asi by ste nechceli fungovať vo veľ-
kom meste. Veď všetci v Jarovciach ži-
jete vidieckym spôsobom života...

Bolo to myslené inak. Išlo o predpoklad, 
že sa v katastri našej mestskej časti vybu-
duje celé Južné mesto. Ale hádam sa to 
natoľko nebude Jaroviec týkať, hoci nárast 
obyvateľstva je u nás väčší, akoby sme chce-
li a akoby nám to bolo príjemné. Za posled-
ných šesť rokov vzrástol počet obyvateľov 
Jaroviec o viac ako 64 percent.

Aký je momentálny stav obyvateľstva?
K 15. máju mali Jarovce 1 900 obyvateľov. 

Blížime sa k dvom tisícom, čo nám skom-

plikuje situáciu aj pokiaľ ide o počet poslan-
cov miestneho zastupiteľstva.

Po prvej svetovej vojne, keď sa na 
Trianonskej konferencii upresnili hra-
nice Československej republiky, Jarovce 
pripadli Maďarsku. Nie je tu teraz viac 
Maďarov, ako v susedných obciach?

Do konca druhej svetovej vojny u nás 
bolo málo Maďarov. V päťdesiatych rokoch 
aj tí, čo zostali okolo majera, sa vysťaho-
vali a vytvorila sa tzv. Maďarská ulica, kde 
začali väčšinou žiť občania s maďarskou 

národnosťou. Máme skôr viac Chorvátov.  
V Jarovciach však dnes aj v minulosti 
žili spokojne všetky národnosti, ktoré sa  
v tomto regióne vyskytovali.

Ste rodený Jarovčan?
Isteže, inak by som tu asi nemohol byť 

starostom. Zatiaľ to u nás takto funguje.
Aké boli Jarovce v čase vášho detstva?
Fantasticky voňali agáty. Okrem toho tu 

bolo menej áut a bolo tu tichšie a hádam 
aj bezpečnejšie. Keď sa u nás objavil nový 
človek, všetci o ňom vedeli. Jarovce ležali 

v hraničnom pásme.  Pri neďalekom Janí-
kovom dvore bola bezpečnostná hliadka, 
ktorá každého skontrolovala. Všetci Ja-
rovčania museli mať v občianskom pre-
ukaze pečiatku s číslom 26. Kto dvadsať 
šestku nemal, musel vlastniť osobitné 
povolenie, aby mohol byť v tomto našom 
priestore.

Čo vám teraz najväčšmi chýba, s čím 
máte problém?

Prepojenie na cyklistické trasy, na hrádzu. 
Rozvoj cyklistiky by bol pre našu mestskú 
časť prospešný. Cyklotrasa smerom na hrá-
dzu sa nemohla vybudovať z dôvodu roz-
hodovania o lokalizovaní novej diaľnice D4 
a umiestnení výjazdu z diaľnice a priľahlej 
križovatky. Už je to vyriešené a predpokla-
dám, že v nasledujúcom volebnom období 
cyklotrasa bude.

Čo vás najviac mrzí?
Nepáči sa mi, ak nezodpovední ľudia ro-

bia neporiadok. Stále bojujeme s čiernymi 
skládkami a niekedy mám pocit, že je to boj 
s veternými mlynmi. Veľmi zlé skúsenosti 
máme v tomto smere so Slovákmi žijúcimi 
v Rakúsku. Vláčia k nám domový odpad. 
Jarovčan nikdy do Kittsee nedovezie taký-
to odpad, to by si nedovolil, ale opačne to 
funguje veľmi často. Okrem toho ma mrzí, 
ak si ľudia pred vlastným domom nekosia. 
Toto v Jarovciach nikdy nebolo. 

Barbora Vítová, foto: autorka

Pavel Škodler: V Jarovciach voňali agáty a boli otvorené dvory

O tom, že na pravom brehu Dunaja má vyrásť Danu-
bia Park, sa hovorí už 8 rokov. Športovo-rekreačný are-
ál na ploche 89 hektárov v blízkosti Hrušovskej zdr-
že jedni označujú za odvážny projekt, ktorý regiónu 
prinesie rozvoj, iní sa ho obávajú a tvrdia, že celkom 
zničí súčasný charakter obcí a mestských častí pri Du-
naji. Kde je pravda?

 Rozdielne postoje občanov ukázalo aj májové verejné 
zhromaždenie, na ktorom zástupcovia developera predsta-
vili projekt obyvateľom Čunova. Zazneli tri línie názorov: 
občania, ktorí projekt úplne odmietajú, potom takí, ktorí by 
privítali športoviská, ale boja sa, že s nimi pribudnú aj nové 
domy a populácia mestskej časti sa neprimerane rozrastie, 
a do tretice ľudia, ktorí sú projektu naklonení takmer bez 
pripomienok.

Starousadlíci versus noví obyvatelia? 
Do prvej skupiny patria najmä pôvodní obyvatelia Čuno-

va – ľudia, ktorí tu žijú odjakživa a žili tu už aj ich rodičia 
a starí rodičia. V druhej skupine sú takisto „starousadlíci“, 
ale otvorenejší zmenám. Takou je napríklad Elena Klučko-
vá, ktorá vraví: „Uvedomujem si, že obec sa bude rozvíjať, 
ale všetky projekty by sa mali robiť premyslene a najskôr 
je potrebné zabezpečiť občiansku vybavenosť a až potom 
stavať domy a byty. Nemám nič proti novým obyvateľom, 
uvedomujem si, že ľudia chcú bývať – napokon aj ja som 
sa sem len prisťahovala. Síce už pred 30 rokmi, ale predsa. 
Dôležité pre mňa je, aby sa neznížila celková úroveň býva-
nia v mestskej časti. Ak to stavebník dokáže garantovať, 
viem si predstaviť, že by som bola za“. Podobné názory 
majú aj „nové“ rodiny, ktoré bývajú najmä v Mladom Ču-
nove.  

Málo informácií 
Podľa investora aj z týchto odpovedí vidno, že ľudia sa 

obávajú najmä preto, že nemajú dostatok informácií. Ako 
upozorňuje, projekt Danubia Park vôbec neprichádza s 
výstavbou nových domov, či bytoviek. Má to byť špor-
tovo-rekreačný areál s aquaparkom, jazdeckým areálom, 
prístavom s klubmi pre vodné športy, ihriskami, novými 
cyklotrasami, či golfovým odpaliskom. Súčasťou projektu 
sú aj apartmánové domy, ktoré podľa noriem majú cha-

rakter víkendového či dovolenkového bývania. Develo-
per však nevylučuje, že vzhľadom na blízkosť Bratislavy 
a atraktívnosť prostredia, budú viacerí klienti využívať 
apartmány celoročne. Podľa zástupcov investora Čunovu 
a okoliu okrem desiatok športových, gastronomických, re-
kreačných a zábavných zariadení, prinesie rozvoj, peniaze a 
nové pracovné príležitosti. Navyše, ako súčasť občianskej 
vybavenosti plánuje postaviť aj novú škôlku, ambulancie 
a viac ako tisíc parkovacích miest. Na verejnom zhromaž-
dení vyjadrili zástupcovia investora sklamanie z toho, že sa 
začiatok výstavby takto naťahuje a že samospráva neustále 
prichádza s novými a novými pripomienkami. Spýtali sa, 
prečo s nimi neprišli hneď na začiatku procesu, pred 8 rok-
mi.  

Problém s dopravou
Starostka Čunova Gabriela Ferenčáková upozorňuje na 

možné problémy s dopravou a spochybňuje tvrdenia deve-
lopera. „Žiadali sme developera, aby do projektu zahrnul aj 
to, že rozšíri komunikácie, príjazdy do mestskej časti a tak 
ďalej. Radili sme sa totiž s odborníkmi, ktorí jednoznač-
ne povedali, že záťaž na dopravu bude obrovská. Deve-
loperova dopravná štúdia však priniesla iné výsledky, čo je 
zvláštne,“ vraví starostka a spochybňuje aj ďalšie tvrdenia: 
„Investor síce hovorí o apartmánových víkendových do-
moch, ale podľa našich informácií to bude klasické býva-
nie. Navyše, ak naozaj chcú len projekt na šport a rekreáciu, 
nemôžu tu stavať škôlku, na to potrebujú zmenu plánu“.  
Developer sa bráni tým, že dal k celému projektu vypraco-
vať komplexnú dopravnú štúdiu, podľa ktorej upravil aj 
kapacity plánovanej výstavby. Zároveň dodáva, že podniká 
všetky kroky preto, aby sa za Čunovom zrealizoval diaľnič-
ný zjazd a nebráni sa ani tomu, že prispeje na vybudovanie 
pruhov, ktoré by podstatne zlepšili výjazd z Čunova na Ru-
sovskú cestu. Upozorňuje tiež, že miestne zastupiteľstvo 
pred 4 rokmi schválilo územný plán zóny, ktorý niekoľko-
násobne prevyšoval dnešné kapacity projektu. 

Možno bude referendum
Samospráva teda nie je a priori proti projektu. Ak by to 

mal byť výlučne športovo-rekreačný areál, vraví áno. Ak 
niečo viac, jednoznačne nie. Na verejnom zhromaždení vy-

stúpil aj poslanec Miestneho zastupiteľstva v Čunove Clau-
de Baláž, ktorý navrhol, aby sa o projekte vyjadrili ľudia v 
referende: „V každom demokratickom štáte majú občania 
právo vyjadriť sa k zásadným otázkam ich života, o tom by 
nemali rozhodovať ľudia od stola. Dnes sa rozhoduje, v 
akom životnom prostredí budú žiť nasledujúce generácie 
Čunovčanov. Zákon o obecnom zriadení hovorí, že samo-
správu obce môžu obyvatelia vykonávať aj zhromaždením 
obyvateľov obce a miestnym referendom  o najdôležitej-
ších otázkach života a rozvoja jednotlivých oblastí života 
obce. V tomto zmysle som ako miestny poslanec  na verej-
nom zhromaždení občanov navrhol ako jednu z možností  
uskutočniť miestne referendum, aby obyvatelia Čunova 
mali možnosť vyjadriť sa, aký charakter a rozsah by podľa 
ich predstáv mal mať plánovaný budúci Danubia Park“. 
Ako sa situácia okolo projektu bude vyvíjať, uvidíme v 
najbližších mesiacoch. Isté je že, aktuálny návrh zámeru 
investora je v súlade s územným plánom Bratislavy. A ak 
by aj prípadné referendum ukázalo, že väčšina obyvateľov 
projekt odmieta, ešte to nemusí nič znamenať. Ak investor 
podá žiadosti o územné rozhodnutie a prípadne aj o sta-
vebné povolenie, mestská časť o nich bude rozhodovať  
v územnom alebo v stavebnom konaní a to je prenesený 
výkon štátnej správy. Developerov právnik tvrdí, že v ta-
kýchto otázkach podľa zákona nie je miestne referendum 
prípustné, keďže sa môže konať len vo veciach samosprá-
vy obce. Potom by nemalo mať žiadne právne účinky a 
jeho organizácia by bola „vyhodením peňazí do vzduchu“. 
 Eva Sládková

„Rozporuplný“ Danubia Park 

Záujem Čunovčanov o verejné zhromaždenie bol velký.
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Už samotný školský dvor zaujme oko-
loidúceho. Učiteľky sa tu so svojimi 
žiakmi starajú o záhony kvetov, aj o to, 
aby celkovo pôsobil tento priestor prí-
ťažlivo. Sme na Základnej škole s ma-
terskou školou v Rusovciach. Jej inte-
riér rozhodne nepôsobí bohato, ale je 
udržiavaný s láskou. Všade sú kvety, 
steny zdobia detské maľby a kresby. 

 Zástupkyňa riaditeľky Zuzana Eretová 
hovorí: „Naša škola má veľmi dlhú tradí-
ciu. Presný dátum neviem, ale fakt je, že 
v Rusovciach vznikla škola niekedy po voj-
ne, v štyridsiatych rokoch minulého storo-
čia. Na tomto mieste, v tejto budove, sa 
deti učia od šesťdesiatych rokov minulého 
storočia. Okrem štátnej materskej školy 
sú tu aj elokované pracoviská Základnej 
umeleckej školy Daliborovo námestie a za 
deťmi chodia aj lektori z Centra voľného 
času. Všetko je teda na jedinom mieste.“

Aj pre deti z Čunova
 „Keď som sem prišla pred desiatimi 

rokmi, bolo v škole 132 detí,“ pripája sa 
riaditeľka školy Marta Bičanová.

„Dnes do školy v Rusovciach chodí 257 
detí a už ich nemáme kam dať. Ďalšia 
stovka je v materskej škole, ale hlási sa 
oveľa viac predškolákov, pre ktorých tiež 
niet dosť miesta. V Jarovciach majú zák-
ladnú školu, v Čunove však chýba, preto 
do Rusoviec chodia do školy aj deti z tejto 
mestskej časti. Aby sa dodržala odbor-
nosť, o deti sa stará dovedna 25 učiteľov 
a 4 vychovávateľky, ktoré majú po tridsať 
detí v oddelení.“

Všetci s flautou v ruke
Čo sa týka výchovno-vzdelávacieho pro-

cesu, v rámci Školského vzdelávacieho 
programu sa od prvého ročníka tunajšie 
deti učia hrať na zobcovú flautu. Toto je 
špecifické pre rusovskú školu. A dobré 
pre detský sluch, dýchanie aj sústrede-
nie sa na prácu. S hrou na tento hudob-
ný nástroj deti dosahujú naozaj výborné 
výsledky a úspechy na rozličných akadé- 
miách a rôznych kultúrnych vystúpeniach. 

Okrem toho im cvičenie sluchu pomáha 
pri lepšom zvládnutí cudzích jazykov. Do 
školy chodia i cudzinci – deti zo zmieša-
ných rodín, ktoré sa sem prisťahovali kvô-
li práci v Bratislave. A okrem ich ratolestí 
sa po slovensky postupne učia aj rodičia. 

Žiaci dosahujú veľmi pekné umiestnenia 
aj v okresných a celoslovenských súťa-
žiach a olympiádach, a tak reprezentujú 
nielen školu, ale aj mestskú časť Rusovce.

Všetci sa tu poznáme
Pedagógovia sa v tejto škole poznajú 

s rodičmi detí a preto prístup k žiakom 
je tu celkom iný, ako inde. Má rodinnej-
ší charakter, pretože sa o každom žiakovi 
všetko vie: kto má aké zázemie, čo robil 
jeho starý otec, aký je otec a mama. Preto 
aj prípadné problémy riešia veľmi citlivo. 
Pozhovárajú sa s rodičmi a dohodnú sa na 
tom, ako ďalej s problémovým dieťaťom.  
Úzku spoluprácu udržiava škola s rusov-
ským múzeom Gerulata, kam deti cho-
dievajú pravidelne, ale aj s rovnomenným 
tanečným súborom. A ani na nedostatok 
krúžkovej činnosti sa deti nemôžu sťa-
žovať. Pracujú v krúžku šikovných rúk, 
matematickom, môžu sa vyžiť v rôznych 
pohybových krúžkoch ako napríklad v 
stolnotenisovom, tanečnom, či dramatic-
kom. Zaujímavý je Projekt občan, ktorý 
učí deti, ako sa treba zodpovedne stavať 
k občianskym povinnostiam. Deti pripra-
vujú špeciálne projekty na jednotlivé dni – 
Deň zeme, Deň vody, atď. Na projektoch 
spolupracujú všetci žiaci spolu a vedno ich 
aj prezentujú. Aby sa naučili komunikovať 
na verejnosti. Prváčikom sa vždy páči, ak 
môžu pracovať s „veľkými“ kamarátmi. 

Veľká vďaka patrí najmä rodičom a pria-
teľom školy, ktorí vždy radi pomáhajú pri 
rôznych akciách a podujatiach školy. 

Čas výletov aj kronika
V tomto období sa pomaly končí školský 

rok a deti sa tešia na výlety. Mladšie z nich 
cestovali a spoznávali Oravu, iné zasa po-
cestujú do Kremnice, na Červený Kameň 
alebo inde. Tie najmladšie sa pôjdu povo-
ziť na turistickej električke po historickej 
Bratislave. Obrázky v hrubej kronike sú 
spomienkami, ktoré deti budú sprevádzať 
celý ďalší život.

„Robíme všetko preto, aby naše deti rady 
chodili do školy. Aby do nej chodili ako 
domov, aby sa v nej dobre cítili, veď nie-
ktoré sú v škole denne aj 10 hodín. Ale 
aj, aby sme ich pripravili pre život v súčas-
nom svete tak, aby sa v ňom dokázali dob-
re orientovať,“ dokončuje riaditeľka Mar-
ta Bičanová, ktorej škola má prívlastok 
Malá škola s veľkým srdcom.

  Gibaľka, foto: archív

Listáreň - Bútľavá vŕba

Vážená redakcia, posielame vám fotografiu našej mi-
lej priateľky a susedky Eleonóry Hanákovej. Pravidelne 
upratuje miestny úrad a priestor pred ním. Napriek tomu, 
že je už stará mama, ktorú všetky vnúčence milujú, je 
stále aktívna. Napríklad, miluje pohyb, tanec a to najmä 
zumbu, na ktorú chodieva veľmi rada. Pristihli sme ju,  
ako zbiera pred úradom napadané šišky. Aj ostatní Jarov-
čania by si mali z tejto milej a pozitívnej osoby zobrať 
príklad.

 priateľka Maja z Jaroviec

Malá škola s veľkým srdcom

Projektové vyučovanie bolo jednou z aktivít počas Týždňa rodiny v máji.
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 Jedna z vecí, ktoré patria k nášmu 

životu a význam ktorej si nie vždy v 
plnej miere uvedomujeme, je stôl. Stôl 
pracovný, stôl kuchynský, stôl jedálen-
ský... Možno sa nad tým zamýšľajú tí, 
ktorí práve teraz dokončievajú budova-
nie svojho nového príbytku a hľadajú 
vhodný stôl a jeho vhodné umiestnenie 
do svojich nových priestorov.

Čo všetko znamená stôl pre rodinu? Čo 
všetko sa dá dešifrovať o vzťahoch v ro-
dine práve na základe spoločného stolova-
nia? Pri spoločnom stretnutí vo všedných 
dňoch, ale aj vo chvíľach slávnosti. Nech-
cem tu teraz analyzovať význam spoloč-
ného stolovania pre obohatenie a nasýte-
nie vzájomných vzťahov medzi manželmi, 
medzi rodičmi a deťmi, medzi súrodenca-
mi. Chcem len podnietiť zamyslenie a vy-
vodenie určitých impulzov v tejto oblasti. 

 Takisto sa stretávajú ľudia pri spoloč-
nom stole vo chvíľach mimoriadnych ži-
votných príležitostí (svadby, promócie), ba 
aj vo chvíľach smútočných, keď sa stretá-
vajú po pohrebe svojich blízkych na smú-
točných posedeniach.

 Ale aj v oblasti spoločenského života, 
medzinárodných vzťahov, veľkú úlohu 
zohráva spoločné stolovanie, kde vzniká 
veľa príležitostí na prediskutovanie mno-
hých , často veľmi zložitých problémov.

Veľa by sa dalo o tejto téme písať. Uvie-
dol som ju však preto, aby som ukázal, že 
nielen v oblasti profánnej, ale aj v nábo-
ženskej sfére je dôležité stretnutie pri spo-
ločnom stole.

 Keď sa pozrieme na Kristovo pôso-
benie pred dvetisíc rokmi, vidíme, ako 
často sa stretával v rozličných situáciách 
s ľuďmi pri spoločnom stole. Stretával sa 
mnohokrát s ľuďmi, ktorí nie u všetkých 
boli akceptovaní. Pri návšteve domu 
mýtnika, vyberača poplatkov, Matúša, za-
znieva v evanjeliu: Keď potom Ježiš sedel 
v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a 
hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeník-
mi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho 
učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s 
mýtnikmi a hriešnikmi?“ On to začul 
a povedal: „Lekára nepotrebujú zdra-
ví, ale chorí“.

Ježiš pred ukončením svojho histo-
rického pôsobenia sa stretáva so svojimi 
najbližšími, s apoštolmi, pri večeri, ktorá 
vstúpila do dejín pod názvom Posledná 
večera. Pri tejto večeri vzal chlieb a po-
vedal : „Toto je moje telo.“ Po-
tom vzal kalich s vínom, 
hovoriac: „Toto 
je moja krv.“ A 
apoštolov vyzval: 
„Toto robte na 
moju pamiatku.“ 

 Apoštoli a ne-
skôr ich nástup-

covia biskupi a kňazi sa stretávali spolu s 
tými, ktorí prijali učenie radostnej zvesti a 
čerpali duchovnú silu pri týchto stretnu-
tiach, pri stole - oltári, kde sa prinášala táto 
obeta chleba a vína.

Dvetisíc rokov trvá toto mystérium, na-
priek obrovským turbulenciám v živote 
ľudstva, napriek vnútorným krehkostiam 
a vonkajším útokom. 

Spoločenstvo, ktoré 
Kristus založil, žije 

z Eucharistie 
- Krista živo 
p r í t o m n é h o 
pod spôsobom 
chleba. Ak by 
toto spoločen-

stvo bolo iba 
ľudským die-

lom, už 

dávno by bola zasypané prachom zabud-
nutia. Dejiny ukázali, že aj napriek ohroze-
niu života sa dokázali veriaci stretnúť pri 
eucharistickom stole, pri slávení sv. omše . 
Tu čerpali a čerpajú silu.

A vždy, keď nová generácia mladých 
kresťanov pristupuje prvýkrát, aby pri-
jala Ježiša Krista pod spôsobom chleba,  
je to radosť pre celé spoločenstvo far-
nosti. Je to okamih, ktorý sa prejavuje aj 
vonkajšími znakmi. Je to slávnostný za-
čiatok. 

Desiatky rokov mám možnosť sledovať 
mnoho rodín, mnohých, ktorí dokázali aj 
napriek pádom, zlyhaniam a pomýleniam 
vždy znovu prichádzať k tomuto eucha-
ristickému stolu. Prax potvrdzuje, že rodi-
ny, ktoré dokážu každú nedeľu a sviatok 
prichádzať k stolu Pánovmu a na slávenie 
svätej omše, dostávajú aj schopnosť iným 
spôsobom prekonávať každodenné boles-
ti, zranenia a zlyhania.

Preto je aj pre našu farnosť v týchto 
dňoch radostnou chvíľou, keď deväť detí 
prvýkrát pristupuje k sv. prijímaniu. Je to 
aj impulz pre ich rodiny, impulz aj pre nás 
všetkých. Čerpať silu pri Pánovom oltári. 
Silu na zjednotenie.

A verím, že tak, ako v rodinách, keď sa 
dokážu vzájomne priblížiť a porozumieť 
si pri rodinnom stole, nájdu túto silu na 
oživenie a prehĺbenie vo vzťahu k Bohu i 
k ľuďom, i v dome božom, v kostole, pri 
slávení svätej omše.

 Marian Červený, 
 farár, Čunovo

Zamyslenie čunovského farára Mariana Červeného

Pri spoločnom stole

Tento rok pripravoval na prvé sväté 
prijímanie v Jarovciach, ktoré sa ko-
nalo 8. júna, dovedna štrnásť detí.  
„Je to trošku viac ako minulý rok,“ 
povedal veľmi skromný a tichý muž, 
farár v Jarovciach, ktorý sa pôvodne 
nechcel medializovať, ani predstavo-
vať tvár v našich novinách. Prehovo-
rili sme ho. Thdr. Mário Orbán, ktorý 
pochádza zo Zlatých Moraviec, nám 
na začiatku našej návštevy poukazo-
val krásne koláže prvoprijímajúcich 
detičiek.

Na krásnej, modernej fare, ktorá leží 
uprostred udržiavanej záhrady, pôsobí 
tento kňaz dva roky. Predtým pracoval v 
Rači a desať rokov v Dubovej a vo Vištu-
ku pri Pezinku. Spravoval vtedy naraz dve 
farnosti.

Čím sa odlišujú Jarovce od týchto 
miest? 

- Práveže sa veľmi podobajú. S tým roz-
dielom, že Chorváti, ktorí žijú v Dubovej 
pri Modre, si už nezachovali svoj jazyk. V 
Jarovciach je napríklad počas svätej omše 
všetko v chorvátčine okrem slovenskej 
kázne a evanjelia. Nemám s tým však 
problém, hoci rozprávať je ťažšie, prečí-
tať text som sa ľahko naučil.

Je v tejto mestskej časti veľa katolí-
kov?

- Väčšina obyvateľstva je katolíckeho 
vierovyznania, ale mnohí sem prichádza-
jú z iných častí Slovenska, takže to presne 
neviem posúdiť. Jarovce sú v tomto sme-
re veľmi rozvojová obec.

Aké sú vaše aktivity s veriacimi?
- Pripravujem deti na prvé sväté pri-

jímanie, v piatok o 18. hodine mávame 

detské sväté omše, raz mesačne sa s deť-
mi a ich rodičmi stretávame na fare. Cho-
dievame spolu na výlety. Už sme boli v 
žrebčíne v Topoľčiankach, trikrát v Ma-
rianke, v zime chodievame korčuľovať 
na štadión do Petržalky a teraz sa chys-
táme do viedenského akvária pozrieť na 
podmorský svet. Keby sa dalo, určite by 
sme sa vybrali cez prázdniny do Tatier. 
Väčšina z Jarovčanov chodieva vtedy síce 
do Chorvátska, no možno tí, ktorí tu zo-
stanú, by išli.

Čo ešte pripravujete počas prázdnin?
- V júli denný tábor pre približne pät-

násť deti. Budú si síce musieť nosiť so 
sebou desiatu aj obed, ale inak sa o nich 
v spolupráci s dobrovoľníčkami - učiteľ-
kami radi zdarma postaráme. Budeme s 
nimi chodiť na výlety – napríklad na Čer-
vený Kameň alebo do prírody, budeme sa 

hrať na ihrisku. Prídu ráno a v podvečer 
budú môcť ísť domov. Chceli by sme do 
farskej záhrady pozvať nejakú speváčku a 
zorganizovať súťaž v speve. Herec Milan 
Šimek sľúbil, že pritom pomôže.

Čo je krásne na kňazskom povolaní?
- Privádzať ľudí k Pánu Bohu je dob-

rodružstvom života.
 Gibaľka, foto: autorka

Privádzať ľudí k Pánu Bohu je dobrodružstvom života
Jarovský farár Thdr. Mário Orbán PhD:

O kostole svätého Mikuláša
Kostol je najstarším kostolom v petr-

žalskej oblasti, stojí v kostolnej záhra-
de v blízkosti domu smútku. Tento 
neskorobarokový jednoloďový kostol 
pochádza z r. 1763 – 1765. Na jeho 
výstavbu prispel vtedajší patrón gróf  
Esterházy, miestni farníci, ako aj du-
chovný správca, farár František Pau-
hof. Pôvodne bol postavený bez veže, 
tú postavili až v r. 1884. Pred koncom 
druhej svetovej vojny ju ustupujúce 
nemecké vojská vyhodili do povetria. 
Riadna rekonštrukcia kostola sa začala 
až v r. 1970. Jednou z najdôležitejších 
prác bola výstavba novej veže (trvala 
2 roky). Do nej potom umiestnili dva 
zvony (tzv. veľký a umieračik), ktoré 
sa tu nachádzajú dodnes. Koncom 90. 
rokov sa na kostole spravili posledné 
úpravy. Hlavný oltár sv. Mikuláša, ako 
aj bočné oltáre Panny Márie a Najsvä-
tejšieho Srdca Ježišovho, pochádzajú 
zo začiatku 20. storočia. Po stranách 
hlavného oltára sú dve drevené plas-
tiky – plastika Madony a plastika Ec-
ce-homo. Pozornosť si zasluhuje ka-
menná krstiteľnica z 18. storočia.
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Prišlo vám niekedy na um, že sa presťahujete 
mimo centra Bratislavy a budete dochádzať? Láka 
vás bývať uprostred zelene, polí a lesov, na dedine 
a zároveň v meste? Jarovce, Rusovce a Čunovo sú 
pre vás ako stvorené. Okrem samotného bytu ale-
bo domu je však dôležité aj to, aká je v mieste no-
vého bydliska občianska vybavenosť. Opýtali sme 
sa náhodne okoloidúcich. Čo vám chýba vo vašom 
bydlisku?

 Jana M. Rusovce: Narodila som sa v Rusovciach, 
hoci moji rodičia sem prišli zo severného Slovenska. 
Myslím si, že nám najmä v zime chýba krytý bazén. V 
lete máme blízko jazero, no od jesene do jari je s tým 
problém. Ale to sa, myslím, týka celej Bratislavy. 

Eugen W. Čunovo: Vzali sme si hypotéku a kúpili si s 
manželkou byt v Čunove. Čo však s našimi dvoma deť-
mi? Zatiaľ ich vozíme do materskej školy až do mesta. 
Ale určite výhodnejšie by bolo, keby sme ich mohli dať 
do škôlky tam, kde bývame.

Milan Š. Jarovce: Naozaj by sa u nás zišlo viac ob-
chodov, lebo väčšinu vecí musíme nosiť z nákupných 
centier. 

Rita Š. Jarovce: Mne chýbajú stavebniny. Staviame 
dom a Baumax je tiež ďaleko.

Jarovce
V Jarovciach dnes žije približne 1700 ľudí, čo je za po-

sledných desať rokov nárast viac ako o 440 obyvateľov. 
Starí aj noví občania oceňujú tiché dedinské prostredie a 
blízkosť mesta. Autom sú v centre Bratislavy skôr, ako 
povedzme obyvatelia Vrakune, ktorej navyše chýba vi-
diecky charakter. 
MHD 

Bratislavská mestská hromadná doprava ale do Jaro-
viec veľmi často nechodí. Obyvatelia majú k dispozícii 
linku 91, ktorá v pracovných premáva každých približne 
20 minút a počas voľných dní každú pol hodinu. Linka 
191 má podobný interval, ale premáva len ráno a popo-
ludní. A napokon linka 801, ktorá má hodinový interval. 
Summa summárum: ak chcete žiť v tejto mestskej časti, 
je lepšie mať auto a vodičský preukaz. 
Školy 

V Jarovciach majú materskú aj základnú školu. Obe 
sídlia v jednej budove na Trnkovej ulici v príjemnom 
tichom prostredí. Ide o typizovanú budovu, ktorú po-
stavili v roku 1975. Škôlka má 4 triedy s príslušenstvom, 
vlastnú spálňu a priestrannú telocvičňu. K areálu mater-
skej školy patrí aj školský dvor s pieskoviskom, amfite-
átrom, futbalovým ihriskom, hojdačkami, preliezačkami 
i záhradkou, v ktorej deti získavajú praktické skúsenosti 
z oblasti environmentálnej výchovy. Ideálne prostredie 
pre drobcov. Pedagogický kolektív je veľmi kreatívny a 
otvorený všakovým aktivitám, podporujúcim zdravý fy-
zický, psychický, sociálny, emocionálny a etický rozvoj 

detí. To isté platí aj pre základnú školu, ktorej žiaci vďa-
ka tvorivým pedagógom dosahujú veľmi dobré výsled-
ky. Žiaci majú k dispozícii aj široké možnosti mimoškol-
ských aktivít – od výtvarného, speváckeho, literárneho, 
či počítačového krúžku až po krúžok protidrogovej pre-
vencie alebo rôzne športové krúžky. 
Šport a kultúra

A keď sme už pri športoch, v Jarovciach si na svoje 
prídu najmä futbalisti. Na Ovocnej ulici má štadión Te-
lovýchovná jednota Jarovce, ktorej história siaha až do 
roku 1928. Teda v tomto roku sa objavil prvý oficiálny 
záznam o futbale v Jarovciach, TJ Jarovce vznikla v roku 
1949. Jednota má A-mužstvo, starší dorast a v prípravke 
vychováva aj mládež. 
Lekár

V Jarovciach majú občania k dispozícii všeobecného 
lekára so zdravotnou sestrou, ktorý ordinuje každý pra-
covný deň.
Obchody a reštaurácie 

Obchod je v Jarovciach len jeden – Samoška, zato však 
reštaurácie až 4. Respektíve – tri reštaurácie – Jarovský 
dvor, Pizzeria Malá, Hospudka u Maťa a jeden bufet – 
na štadióne.
Hlas ľudu: 

Pani Mária: Čo mi teda v Jarovciach skutočne veľmi 
chýba, je pošta – kvôli pošte musíme chodiť až do Ruso-
viec. Veľmi by som privítala, keby sme mali vlastnú poštu. 

Pán Ľubomír: Do Jaroviec sme sa prisťahovali pred 
pár rokmi, bývame teda v ich novej časti. V celých Jarov-
ciach je len jeden obchod a to sa mi zdá málo. Navyše 
je na opačnom konci ako bývame my, a tak „noví obča-
nia“ chodia často na nákupy do Kittsee. Privítal by som 
aj to, aby v tejto našej časti bolo kaderníctvo, čistiareň, 
pekárnička...

Rusovce
Rusovce majú z troch zadunajských mestských častí 

najviac obyvateľov – okolo 3000. Rovnako ako v Jarov-
ciach a Čunove, ľudia sú radi, že žijú v meste a záro-
veň na dedine. Doprava je už trochu problematickejšia 
ako v Jarovciach – v rannej a popoludňajšej špičke tam 
motoristi musia rátať s dopravnými zápchami. Rusov-
ce využili developing na rozvoj občianskej vybavenosti 
hlavne v oblasti služieb. Mnohé reštauračné zariadenia 
sú vyhľadávané aj Bratislavčanmi.
MHD 

Pokiaľ ide o MHD – obyvatelia majú k dispozícii o 
jeden spoj viac ako Jarovčania. Rovnako im tam chodí 
91, 191 a 801, ale k tomu aj autobus číslo 90. Ten má 
však hodinový interval a premáva len ráno a popoludní. 
Cez víkendy nie. 
Školy

 V Rusovciach majú materskú školu s dlhoročnou tra-
díciou, ktorú založili v roku 1948. Nájdete ju v účelovej 
jednoposchodovej budove, s dvorom, s dostatočným 
množstvom zelene a priestrannou trávnatou plochou. 
Areál dopĺňajú pieskoviská s detskými preliezačkami. 
Pedagógovia tam poskytujú výchovu a vzdelávanie de-
ťom vo veku od 2 do 6 rokov, ako aj deťom s odlože-
nou školskou dochádzkou. Okrem tejto materskej školy 
je v Rusovciach aj ďalšia súkromná škôlka pre 12 detí. 
Starajú sa o ne kvalifikované učiteľky. Toto predškolské 
zariadenie je v rodinnom dome s krásnou záhradou a 
dvorom. V máji pribudla v Rusovciach aj Farská mater-
ská škôlka, v ktorej budú vyučovať Dominika Marsov-
szká a Rastislav Baranec. Je tu aj základná škola, ktorú 
založili v roku 1964. 
Šport 

Rusovské jazero je čo by kameňom dohodil. Do pa-

Aká je občianska vybavenosť prímestských častí Bratislavy okolo dunajskej hrádze?

Rusovce, Jarovce a Čunovo
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mäti Bratislavčanov sa vrylo svojou prvou nudistickou 
plážou. Rovnako sú prístupné aj jazerá v Čunove. Blíz-
kosť dunajskej hrádze poskytuje od jari do jesene veľ-
ké možnosti cyklistom aj korčuliarom. V Rusovciach je 
krásny futbalový štadión, novovybudované Ponteo zasa 
umožňuje ďalší relax v podobe squashu, fitnessu a ďal-
ších športových možností, ale za peniaze. 
Kultúra 

Stopy Rimanov. Miestna expozícia Mestského múzea 
je ojedinelá v tom, že približuje verejnosti stopy po Ri-
manoch. Archeológovia tu postupne odkryli ruiny rím-
skej studne, trosky pecí, náhrobné a oltárne kamene, aj 
pozostatky rímskeho fóra. Objavili pohrebiská, mince, 
fragmenty úžitkovej keramiky a iné cennosti. Múzeum 
antická Gerulata, v ktorom sú archeologické nálezy vy-
stavené, sa nachádza za rusovským rímskokatolíckym 
kostolom. 
Stopy Habsburgovcov

V nádhernom kaštieli, kde žila vdova po následníkovi 
trónu Rudolfovi, čo sa zabil s milenkou v Meyerlingu, 
so svojím druhým manželom grófom Lónayom, bude 
čoskoro rušno. Kaštieľ, ktorý slúžil SĽUK-u a leží v 
nádhernom parku, sa bude čoskoro revitalizovať. Táto 
pamiatka s kaplnkou znamená pre Rusovce obrovský 
potenciál.
Lekár

Veľmi blízko kaštieľa leží zdravotné stredisko, ktoré 
patrí Rusovciam od roku 1999. Nájdete tu ambulancie 
praktického, detského a zubného lekára, gynekológiu, 
chirurgiu a modernú lekáreň. Uvažuje sa vraj aj o zria-
dení rehabilitačného centra.
Obchody a reštaurácie

V Rusovciach, kam chodievajú často nakupovať aj ľu-
dia z Čunova a Jaroviec, je obchodný dom Terno. Malé 

obchodíky, ktoré ponúkajú rybárske potreby alebo kve-
ty a darčekové predmety, nestačia. Najesť a napiť sa 
obyvatelia a návštevníci môžu napríklad v reštauráciach 
Aréna, Toscana, v reštaurácii SĽUK-u, v Rusovskom 
penzióne, či Yenkee Pub-e.
Hlas ľudu:

Prečo u nás nepostavia nejaké veľké nákupné  
centrum? Však miesta je tu dosť. Chýba nám aj ben-
zínová pumpa a patrilo by sa obnoviť poštu, ktorá je 
umiestnená v budove s výzorom, ako po druhej sveto-
vej vojne.

Do nových domov pribúda stále viac mladých rodín. 
Mladí ľudia sa boja, že kapacitne predškolské zariadenia, 
ani škola nebudú stačiť. 

Čunovo
V Čunove žije takmer 1130 ľudí. Je to mestská časť 

s vidieckym charakterom a je výrazne multietnická – v 
dobrom tu spolunažívajú Slováci, Chorváti, Maďari, 
Nemci, Česi. Čunovo oproti Rusovciam a Jarovciam z 
developingu nevyťažilo novú občiansku vybavenosť. 
Zdá sa, že developeri doteraz poskytli iba domy.
MHD

Ani do Čunova bratislavská MHD nechodieva priveľ-
mi často, čo je údel malých mestských častí  na rozdiel 
od Rusoviec. Jazdia tam rovnaké linky ako do Rusoviec, 
s rovnakými intervalmi – najkratšie sú vyše 20-minúto-
vé. Stále je to však o jeden autobus viac ako do Jaroviec. 
Školy

V Čunove majú materskú školu v zaujímavej dobo-
vej budove v krásnom prírodnom prostredí. Deti tam 
majú k dispozícii dvor obklopený lesom a mŕtvym  
ramenom Dunaja. Škôlka je dvojtriedna a posky-
tuje celodennú starostlivosť deťom od 3 do 6 ro-

kov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.  
Už dnes však kapacita materskej školy nepostačuje  
pokryť všetky požiadavky a to sa do Čunova stále 
sťahujú viaceré mladé rodiny. Základnú školu v tejto 
mestskej časti nenájdete. Rodiča musia svojich školáči-
kov voziť do iných mestských častí (najbližšia škola je 
v Rusovciach) 
Šport 

 V Čunove je futbalové ihrisko a multifunkčné športo-
vé ihrisko, ktoré bolo vybudované vďaka dotácii vlády. 
Areál Divoká Voda je vzdialený od obce viac ako 2 km 
a je k nemu obmedzený prístup na bicykli a korčuliach 
kvôli doprave. Čunovské jazero využívajú najmä Bra-
tislavčania, avšak vždy tu bude problém s odpadkami, 
toaletami, parkovaním a so skutočnosťou, že jazero je v 
tesnej blízkosti vodárenského zdroja ROL (cca 900 m). 
Do Čunova mieria tiež cyklisti zo všetkých kútov Bra-
tislavy, aj z okolitých miest a obcí a dokonca aj z iných 
štátov. Pretína ho totiž európska cyklistická magistrála 
EUROVELO. 
Kultúra

Čunovo na kultúrne podujatia využíva najmä kaštieľ so 
sýpkou, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Kaštieľ si však 
vyžaduje rekonštrukciu, aby spĺňal atribúty pekného 
miesta na kultúrne akcie.
Lekár

Tak toho v Čunove nemajú, čo obyvateľom dosť chý-
ba. Takisto aj lekáreň.
Obchody a reštaurácie

V malom Čunove majú dvoje potravín – na Petržalskej 
a na Dlhej ulici - ktoré však slúžia len na malé nákupy 
obmedzeného sortimentu potravín. Nájdete tam aj dve 
reštaurácie nižšieho zaradenia– Čárdu a Furmanku.
Hlas ľudu: 

Pani Elena: Privítala by som riadny veľký obchodný 
dom. To, čo tu máme, je skôr na také rýchle nákupy, ale 
zišiel by sa nám aj obchodný dom – niečo ako majú v 
Rusovciach. Takisto nám veľmi chýba základná škola, 
detí pribúda a už nám ich nechcú brať v Rusovciach 
a v Jarovciach. Aj im totiž pribúda mladých rodín s 
deťmi.

Pán Pavol: Ja mám malé dieťa a privítal by som ďalšiu 
materskú školu. Tá súčasná už kapacitne nestačí. A tak-
-isto by tu mal byť lekár – (aspoň všeobecný) a lekáreň.. 

 Slád/Bar/Lau, foto: autorky

Aká je občianska vybavenosť prímestských častí Bratislavy okolo dunajskej hrádze?
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V autobuse číslo 91 do Rusoviec sa náhodou viezol aj zná-
my hudobník, violončelista  Eugen Procház. „Predpokladám, 
že mieriš na zmrzlinu,  ja sem na ňu chodievam pravidelne,“ 
povedal a vystúpil, lebo práve ho bolelo hrdlo a mal v ten deň 
iné plány.

Na rusovskú zmrzlinu sme sa teda vybrali sami. A na dvore, 
kde sa predáva, už bolo rušno. Hlavná šéfka zmrzlinovej pre-
vádzky, ale aj tradičnej, známej rusovskej reštaurácie, Stanisla-
va Šišková, sa vynorila zo zázemia svojho podniku. „Tento rok 
1. mája uplynulo dvadsaťpäť rokov, čo sme otvorili výrobňu 
zmrzliny. Najprv začal zmrzlinu vyrábať a predávať môj, dnes 
už zosnulý, manžel so svojím otcom, neskôr som sa do toho 
pustila ja so svokrom a teraz, keď sú obaja na sláve božej, sa o 
výrobu zmrzliny staráme so švagrom.“

Čím to je, že rusovská zmrzlina rodiny Šiškovcov je stále taká 
senzačná? Podľa pani Šiškovej sa držia   overenej  rodinnej re-
ceptúry, talianskych prísad a slovenského mlieka.  Do zmrzliny 
dávajú to, čo do nej patrí, nepokúšajú sa o lacnejšie alebo jed-
noduchšie náhrady. A preto sú všetci s ich lahodným, voňavým 
produktom veľmi spokojní.  Vyše osemdesiat druhov zmrzliny, 
ktorú na striedačku ponúkajú svojim zákazníkom, predstavuje 
naozaj široký sortiment, z ktorého si môže každý vybrať. Koľ-
ko teda druhov ponúkajú naraz? Štrnásťvaničkový pult vždy 
dopĺňajú. Naraz však možno predávať iba štrnásť druhov slad-
kej lahôdky. Hoci zmrzlinu pripravia vo výrobni za trinásť mi-
nút, pani Šišková sa prevádzke venuje dvanásť hodín denne. 
Najviac ide na odbyt citrónová, čokoládová a oriešková, z novi-
niek je najpredávanejšia zmrzlina cookies. Je zmrzlina módnou 
záležitosťou? Podľa odborníkov nepodlieha módnym trendom, 
je skôr o chuti – niekedy má človek chuť na ovocnú lahôdku, 
inokedy na studený zázrak mliečnej chuti.

Všetci Šiškovci z Rusoviec  sú strojári, ktorí sa jedného dňa 

rozhodli, že zmenia svoje povolanie a začnú vyrábať zmrzlinu. 
Všetci, okrem švagra pani Šiškovej, ktorý má elektrotechnické 
vzdelanie.  Pani Šišková si však urobila rekvalifikačný kurz na 
cukrárku.   Z rodičovského  domu  svokry pani Šiškovej sa stala 
zmrzlináreň so šestnástimi miestami na sedenie. Ostatné miesta 
patria  espressu, pomenovanom po zosnulom majiteľovi U Šiša, 
ktoré má v prenájme Štefan Kožka s manželkou.  Zmrzlinová 
sezóna sa začína v apríli, kedy sa všetko pripravuje, čistí a na-
tiera a väčšinou 1. mája sa začína predávať. S predajom končia 
poslednú septembrovú nedeľu. Na výbornú zmrzlinku do Ru-
soviec si možno prísť pochutnať denne od 12. do 20. hodiny 
večer. Ak je pekné počasie, ľudia  s ňou sedávajú aj dlhšie.

 Gibaľka, foto: autorka
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Rusovská zmrzlina má chuť, ktorú overili desaťročia

Stanislava Šišková vo svojom kráľovstve.

Nedeľa 1. júna patrila deťom, pre ktoré pripravil Bratislavský kraj 
spolu s Areálom Divoká Voda mimoriadny Piknik&Bike. Pripravených 
bolo množstvo atrakcií, aktivít aj hudobné vystúpenie. Na piknikové 
podujatie, ktorého cieľom je prepojenie cyklistiky s aktívnym relaxom 
v prírode, prišlo vyše 1300 ľudí a požičalo sa takmer 100 piknikových 
košíkov. 

„Podujatie Piknik&Bike je jedinečné piknikovou atmosférou a zameraním 
na zdravý životný štýl. A trendom súčasnej doby je zdravý životný štýl. Preto 
si myslím, že aj to je dôvod, prečo akciu vyhľadáva stále viac ľudí, viac rodín  
s deťmi,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo. Piknikovú atmosféru podčiar-
kuje aj možnosť zapožičania piknikových košíkov, tentoraz ich bolo takmer 
sto. Návštevníci mohli vyskúšať množstvo vodných aktivít, napr. kajaky, ka-
noe, Stand up paddle, aquazorbing či hydrospeed, k dispozícií boli aj vodné 
skútre a rafting. Ide už o tretí ročník projektu. Ďalšie zo série piknikových 
podujatí bude na jeseň. 

Župa prezentovala aj projekt Family Net, v rámci nedeľnej akcie sa zare-
gistrovalo viac ako sto rodín. Tento projekt je rovnako určený pre rodiny s 
deťmi, ktoré môžu vďaka rodinným pasom aktívnejšie tráviť svoj voľný čas a 
využívať množstvo zliav aj za hranicami regiónu. Okrem Bratislavského kraja 
sa zapojil aj Trnavský kraj, Burgenland a Dolné Rakúsko. Rodiny sa môžu 
registrovať aj prostredníctvom web stránky www.rodinne-pasy.sk. 

Súčasťou bola aj propagácia Cyklomosta slobody. Vytvorený bol imaginárny 
most, po ktorom prešli na bicykli v rámci súťaže Cyklomost plný detí stovky 
drobcov. Cyklomost aj projekt Piknik&Bike sú spolufinancované z programu 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013. 

 Barbora Žiačiková ml., Foto: archív

Ochorenia
z trópov

Máme krásnu maďarskú vyžlu 
Stellu, ktorú berieme aj na dovo-
lenky doma i v zahraničí. Chodie-
vame aj na prechádzky okolo hrá-
dze. Ako ju treba chrániť?

 Jánoš M., Čunovo

V jarných a letných mesiacoch od-
porúčame chovateľom psov i ma-
čiek venovať zvýšenú pozornosť 
prevencii parazitárnych a infekčných 
chorôb, prenášaných kliešťami a ko-
mármi. V povodí Dunaja na našom 
území, ale aj v širšom okolí Bratisla-
vy, čoraz častejšie diagnostikujeme 
ochorenia, ktoré sa prednedávnom 
vyskytovali len v subtropických a 
tropických oblastiach, čo sa pripisu-
je fenoménu globálneho otepľovania 
našej planéty. Komáre sú prenášačmi 
nebezpečného parazitárneho ochore-
nia dirofilariózy, pôvodcom ochore-
nia je Dirofilária repens. Sú to vlastne 
červy, ktoré putujú celým telom psa 
a poškodzujú orgány. Keď v tele do-
spejú, môžu spôsobiť až smrť hosti-
teľa. Psy si môžu doniesť dirofiláriu, 
ktorá spôsobuje srdcovú červivosť aj 
z dovolenky v južných krajinách Eu-
rópy. Tu je pôvodcom Dirofilaria im-
mitis. Najúčinnejšou ochranou pred 
týmito nebezpečnými ochoreniami je 
prevencia pred napadnutím komármi. 
Veľmi účinné sú prípravky vo forme 
tzv. spot onov, čo je vlastne roztok, 
ktorý sa v malom množstve aplikuje 
na kožu zvieraťa, napr. Advantix, ale-
bo špeciálne antiparazitárne obojky, 
odpudzujúce komáre, s dlhodobým 
účinkom. Na trhu je dostupný Scali-
bor. Inou formou prevencie proti di-
rofiláriám je zabránenie rozmnožova-
nia lariev a dosiahnutie ich dospelosti 
v organizme zvierat, v prípade infek-
cie v krvi ich likvidácia. K dispozícii 
je výber rôznych účinných spot onov 
- napr. Advocate, Vectra 3 D, alebo 
tablety Trifexis s účinkom až tri me-
siace.

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

Veterinár radí

Napíšte MVDr. Švihranovi otázku 
na redakcia@dunajskahradza.sk.  
Vášho psíka odmeníme obojkami 
proti parazitom od firmy Bayer.

Na piknik do Čunova prišli stovky ľudí
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Areál Divoká Voda prichádza už po tretíkrát s jedineč-
ným festivalovým projektom! Počas víkendu 5. - 6. júla sa 
po minuloročných úspechoch koná v poradí tretí ročník 
Festivalu Divokej Vody. Je víkendovým spojením športo-
vého sústredenia, hudby a intenzívnej zábavy v pohodo-
vej atmosfére. Ide o prvý športový festival na Slovensku, 
ktorý návštevníkom poskytuje možnosť aktívneho zapo-
jenia a zoznámenia sa s novými a netradičnými športmi, 
na druhej strane si môžu návštevníci vybrať pasívnejšiu 
formu zábavy a relaxu. 

Keďže areál ponúka aj možnosť prenocovania v hote-
lových izbách, bungalovoch alebo v kempingu, je veľmi 
pravdepodobné, že naozaj stihnete zážitky všetkých dru-
hov.
Čo všetko môžete zažiť?

Rafting, hydrospeed, kajak, vodné skútre, offroadovú 
jazdu na štvorkolke, súťaž v amatérskom raftingu, fun 
slalom na kajaku, súťaže pre deti i dospelých o atraktívne 
ceny, surfovanie na umelej vlne pod dohľadom trénerov, 
Stand Up Paddle (SUP), beachvolejbal, futbal, behanie 
vo vodnej guli tzv. aquazorbing, člnkovanie…

Novinkou je sprievodný program - 5. júla pri nákupnom 
centre Eurovea. Uvidíte dymovnice na Dunaji, akroba-
tické ukážky, majstri vodáckych titulov na wakeborade, 
freestyle vodné skútre, promenáda na Dunaji, kyvadlová 
preprava po Dunaji do Čunova priamo z Eurovea.

Vstup do areálu Festivalu Divokej Vody je voľný! Všet-
ky aktivity si môžu návštevníci vyskúšať za symbolické 
ceny. 

 Barbora Žiačiková, ml., foto www.divokavoda.sk

Festival Divokej Vody 2014

Vychytávky Festivalu 
na Divokej Vode
Program aj pred Euroveou
C Exhibičné jazdy a promenády člnov s dymovni-

cami naprieč Dunajom pred Euroveou,

C ukážky manévrovateľnosti TCL,

C wake boarding,

C vodné lyže,

C vodné skútre,

C vodná preprava  na rýchlo člnoch z Eurovea na 
Divokú vodu.

Predstavenie nového športu - Areál Divoká Voda 
C Plážový tenis. Slovensko je tretia krajina bez mora, 
kde sa hrá tento atraktívny šport. 
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Od roku 1953  býval na ulici 29. au-
gusta, v byte, ktorého okná hľadeli na 
Ondrejský cintorín. Potom sa presťa-
hoval na Grösslingovu, do tmavšieho 
bytu. Legendárny rocker, basgitarista 
a spevák Fedor Frešo sa po celý život 
zdal byť typickým mestským člove-
kom. V posledných rokoch sa z neho 
stal spokojný Rusovčan.

Prečo ste sa kedysi s manželkou Ba-
buľkou rozhodli zmeniť život a zo 
srdca Bratislavy sa presťahovať práve 
do Rusoviec?

- Chcel som sa odpratať z mesta, lebo 
mi všetko začalo ísť na nervy. Túžil som 
sa upokojiť, vyjsť z chaosu a hluku. Mať 
podobné bývanie, ako sme mali, možno 
o trochu väčšie, len s jednou podmien-
kou: aby výhľad z obývačky nebol do úz-
keho a tmavého dvora a aby okno i dvere 
z obývačky viedli do zelene. Vysníval som 
si aj kúsok záhrady a postupne sa môj sen 
začal napĺňať pragmatickým, nerozpráv-
kovým spôsobom.

Bolo vám jedno, či budete žiť v Ru-
sovciach, vo Vojke alebo na Záhorí?

- Na Záhorí som vlastnil chalupu, a pre-
to som mal s touto lokalitou skúsenosti. 
V týchto končinách som sa už cítil napo-
ly doma. Zasadla rodinná rada a dohodli 
sme sa, že budeme hľadať možnosti, kto-
ré by pripadali do úvahy. Rozhodli sme sa 
nekúpiť starší dom po niekom, pretože 
by sme ho aj tak museli upravovať pod-
ľa svojho. Nakoniec prišla Babulečka 
s tým, že má kamarátku, ktorá má dom 
v Rusovciach, kde sa predávajú pozemky, 
a kde sa stavia. Vďaka nej sme si všetko 
obzreli a zorganizovali. Eva Kováčová je 
dodnes naša rusovská susedka.

Čo bolo ďalej?
- Predali sme byt na Grösslingovej a kú-

pili sme rusovský pozemok. Pamätám sa, 
že sme ho prišli kúpiť a vo firme, ktorá 
ho predávala, nám ukázali veľký papier, 
v ktorom boli napichané špendlíky s fa-
rebnými hlavičkami. Označovali, v akom 
stave sú jednotlivé pozemky. Tento je 
predaný, tamten rezervovaný a ten zase 
voľný. Zapichli sme špendlík do voľného 
pozemku a bolo vybavené. 

Postavili vám dom na kľúč?
- Čiastočne. Ako praktický človek som 

si povedal, že plno vecí si urobím sám 
vlastnými možnosťami. Na tričko som si 
vzal všetky finálne práce. 

Koľko rokov tu už bývate?
- Štrnásť. Za ten čas sa jedno nezme-

nilo: Rusovce sa stále delia akoby na dve 
obce. Jednou sú staré Rusovce, teda de-
dina ako taká, a druhou nové Rusovce, 
ktoré sa stále rozširujú. Starí a noví Ru-
sovčania sú dve komunity, ktoré sa nieke-
dy neveľmi ráčia. Priznávam, bez veľkej 
námahy sa mi podarilo prepracovať sa do 
priazne starých Rusovčanov.

Ako sa vám to podarilo?
- Na základe výskytu v spoločenských 

priestoroch, ktorým sa hovorí krčma.
Istého času ste vraj v krčme varili aj 

guláš...
- Chodil som do Rusovského dvora, kde 

som postupne spoznal veľa prevažne sta-
rých Rusovčanov. Majiteľom krčmy bol, 
dnes už nebohý, Marián Šiška. Skamará-
tili sme sa a raz ma požiadal, aby som pri 
akejsi príležitosti navaril za kotol gulášu. 
Marián v istom období kandidoval na 
starostu Rusoviec. Práve jemu sme s Tra-
ditionalom hrali na kortešačkách. Nieže-
by to od nás z Laténskej bolo blízko. Sú 
to zo dva kilometre, ale obľúbil som si 

miestne pivo. Už roky je môj nápoj číslo 
jeden čapovaný Budvar. 

Vždy ste boli povestný skvelým va-
rením, rakúsko-uhorskou kuchyňou. 
Už vás baví aj záhradka?

- Babulečka mala vždy, ako väčšina žien, 
zmysel pre kvetinky, ale aj ja som v jed-
nom momente začal rozmýšľať, či nech-
cem niečo pestovať. Povedal som susede: 
„Chcel by som si založiť hriadku.“ Ona 
nato: „Tak si ju sprav.“ Nejako som si ju 
vytvoril a začal som pestovať paradajky, 
papriky, kaleráb, uhorky a iné. Mám via-
cero ovocných stromov a medzičasom 
už aj skleník. Ale neviem pestovať ná-
ročnejšie veci, ako napríklad karfiol ale-
bo zeler. Postupne som zistil, že ma viac 
baví pestovať rastlinky zo semienok, ako 
z kúpených sadeníc. Ostatní v dome mi 
pri záhradníčení pomáhajú – Babuľka, 
dcéra Sandra, ktorá s nami žije v dome, 
a najnovšie aj osemročná vnučka Emma. 
Najväčšia radosť pre všetkých je sadenie, 
keď postrkáme do jamiek sadeničky. Po-
tom je super v lete, keď zistíme, že všetko 
dozrieva a krásne červenejú paradajky. 

Robíte z nich kečup?
- Veľké množstvo šťavy. Ešte aj teraz 

mám z lanskej úrody v komore zopár 

fliaš. Raz sa mi zasa urodilo veľké množ-
stvo tekvíc, nevedeli sme, čo s nimi, a tak 
sme ich rozdávali po susedoch. Pestoval 
som aj cibuľu, fazuľu a iné veci.

V ostatných rokoch sa venujete aj 
literatúre. Pred časom vyšla knižka 
Rocková Bratislava, ktorú ste napísali 
s Tomášom Berkom…

- Bol to Tomášov projekt, do ktorého 
ma prizval. Rozdelili sme si kompeten-
cie a trápili sme sa nad tým možno aj 
dva roky. Knižka mala úspech, lebo sa 
v nej našlo naozaj veľké množstvo ľudí. 
Nebola to však moja prvotina. Predtým 
som napísal memoáre s názvom Sideman, 
v ktorých som rozprával o mojom hu-
dobnom živote. Paralelne so mnou písal 
životopis Blumentálske blues aj rovesník 
a bývalý hudobnícky kolega Tomáš Berka. 
Bol múdrejší, pretože hoci nemá takú bo-
hatú hudobnícku minulosť ako ja, opísal 
v nej celý svoj život. Ja som sa, žiaľ, strikt-
ne venoval iba hudbe. Mohol som napí-
sať knižku aj o hudbe aj o živote. Teraz 
si už neviem predstaviť urobiť knižku iba 
o mojom živote a hudbu z nej vynechať. 

Ako ste na tom s muzicírovaním?
- Nikdy som ho nezavesil celkom na 

klinec. Stále som členom niekoľkých hu-
dobných zoskupení, hoci je evidentne 
stále menej príležitostí na hranie. Mo-
mentálne som členom šiestich rôznych 
kapiel: ešte stále funguje historické Colle-
gium Musicum, Prúdy s Paľom Hamme-
lom, plánujeme obnoviť Fermatu, občas 
hrá aj Traditional Club s Petrom Lipom, 
na hudbu  sixties orientovaná  kapela The 
Badge a najnovšie Kosa z nosa.

Kosa z nosa nie sú pankáči?
- Aj ja som ich tak kedysi zaraďoval, ale 

tá muzika je úplne inde. Dotiahol ma me-
dzi nich syn Viktor, ktorý v tejto kapele 
hrá na bicie. 

Sú nejaké miesta, kde vás môžeme 
cez leto vidieť?

- Je to rôzne, ale nebude toho nápad-
ne veľa. Vlani sme s The Badge hrali na 
augustových dňoch Rusoviec, no ešte ne-
tuším, či sa to bude opakovať. S Kosou 
z nosa hráme 15. júna v Banskej Bystrici 
no a potom sme v júli na Pohode. Ostat-
né je vo hviezdach.

Barbora Laucká, 
foto: autorka

Prepracoval som sa do priazne starých Rusovčanov

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.

Danubiana opäť otvorí svoje brány 
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Rocker 
Fedor Frešo: 

Rocker je aj vášnivým záhradkárom.



Baran
V júni sa Barani radi váľajú v tráve. 

Striehnu na vás kliešte, ktoré v okolí hrá-
dze prenášajú nebezpečné choroby. Dajte 
sa očkovať.

Býk
Vaším najväčším súperom v láske je v tých-

to dňoch Lev. Pozor pri výletoch k vode. Ak 
ste neplavec, zostaňte radšej na brehu!

Blíženci
Nemeňte každú chvíľu svoje názory, 

lebo budete okoliu podozrivý. Zvážte si 
kúpu novej kosačky.

Rak
Najmä koncom mesiaca vás čaká šťastie 

pri jednom z bufetov na hrádzi. Okoštujte 
rybiu polievku a nechajte sa inšpirovať pri 
varení.

Lev
Ak ste neboli na Gurmán feste, budete 

mať problémy so zažívaním. Odporúčame  
ľahkú diétu a popíjanie minerálnej vody 
najmä v čase horúčav.

Panna
Keď sa vám stále  sníva s grófom Lónay-

om, znamená to lásku. Nemali by ste však 
natoľko podliehať erotike, lebo hrozí, že 
sa vám obnovia kŕčové žily.

Váhy
Už v tejto dekáde, keď sa spájajú domy Me-

siaca a Venuše, zamierte na nudistickú pláž 
do Rusoviec. Čaká vás tam prekvapenie.

Škorpión
Najväčšie úspechy v lete čakajú mužov, 

ktorí majú radi oheň, a preto sa stali hasič-
mi. Pozor na slnko a popáleniny!

Strelec
Tí, ktorí sa rozhodli bývať v nových 

prímestských častiach Bratislavy, mali by 
siahnuť po výhodnej pôžičke. Ak to uro-
bia teraz, bude sa im ľahko splácať.

Kozorožec
Hákliví Kozorožci zasa budú bojovať 

so zápalom močových ciest. Nezabudnite 
pravidelne konzumovať brusnice v tab-
letkách.

Vodnár
Dovolenka snov sa blíži. Obnovte svoj 

šatník a otvorte srdce novým podnetom.

Ryby
Najvyšší čas, aby ste začali s diétou. Leto 

odhalí všetky zbytočné zásoby tuku, preto 
treba s nimi niečo urobiť.

 (b)
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Horoskop
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Mittendorfer Marcel
Autoservis
Balkánska 103 Rusovce
mobil: 0903 785 947
e-mail: marcelmitt@gmail.com

Nivou Moravy
Pre tých, ktorí radi relaxujú v prírode sa 

môžu 21. júna o 14. hod. v Devínskej No-
vej Vsi zapojiť do exkurzie Nivou Moravy. 
Na príjemnej prechádzke sa dozviete zaují-
mavosti o rieke Morave, jej nive, rastlinstve 
a živočíchoch. Budete pozorovať aj bociana 
bieleho ornitologickým ďalekohľadom. 

O týždeň na to (28. júna o 14.40 hod.) mô-
žete navštíviť miestne včelárstvo. Ako vzni-
ká med? Na túto otázku, a mnohé ďalšie do-
stanete odpoveď na exkurzii do včelárstva. 
Budete mať možnosť vyrobiť si sviečku z 

pravého včelieho plástu a na každého čaká i 
malé sladké prekvapenie.

 29. júna (o 14.00 hod.) môžete počas ex-
kurzie spoznávať zase vtáčí svet na Devín-
skej Kobyle. 

Všetci – malí, dospelí i seniori môžu  
5. júla, vo Viedni, zažiť neopakovateľný  
a dobrodružný deň plný zábavy od rána do 
večera. Navštívite Time Travel – cestu v čase 
dejinami Viedne. Na Dunajskom ostrove sa 
môžete kúpať v Dunajskom ramene, zažiť 
diskotéku na pláži, povoziť sa vláčikom po 
Donaucity. 

Bližšie informácie: info@tikdnv.sk  
 jm

Maroš Mitošinka - ELIZABET, 
cukrárenská výroba v Čunove,
torty ponuka 
na www.elizabet.sk, 
objednávky 0908 774 317 
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Surfing je nádherná vec. Sila vody vás tlačí do-
predu, udržiavate stabilitu a snažíte sa zdolať silu 
oceánu. Niečo neopísateľné! Kto to zažil, určite sú-
hlasí. Bohužiaľ, Slovensko leží ďaleko od slušných 
oceánskych vĺn. Čo s tým urobíme? Postavíme si 
vlnu! Tak sa aj stalo. Pred dvomi rokmi v Čunove.  
V areáli Divoká Voda. 

Myšlienka vzniku umelej vlny v Čunove má dlhšiu 
históriu. V Európe umelých vĺn, ktoré vytvoril človek, 
veľa nie je. Pre našinca asi najznámejšia je v Mníchove. 
Projekt umelej vlny je náročný, keďže neexistuje žiad-
ny predpísaný model mechanizmu, ktorý by mal vlnu 
vytvárať. Na pomoc do areálu Divoká Voda v Čunove 
prišiel aj surfer z Rakúska, Jozef  Bauer, kde sa niečo 
podobné nachádza. Veľkosťou však vlna v Čunove ši-
roko-ďaleko dominuje. Určená je primárne na surf, ale-
bo wakesurf, ktorý je o trošku menší. Princíp vytvárania 

vlny je teoreticky jednoduchý. Do kanála sa pustí voda 
rýchlosťou 13m3/s, tá prejde oceľovou nastaviteľnou 
konštrukciou, na ktorej sa vytvorí vlna, podobná tej v 
oceáne. Samozrejme, jej rozmery sú menšie, ale zato je 
stála (kontinuálna). Ako bežiaci pás. Na takejto vlne sa 
dá potom jazdiť a skúšať rôzne triky. 

Otvorenie river surf sezóny 2014
Momentálne sa o chod areálu v okolí vlny stará Martin 

Paskal, ktorý sa podieľal aj na otváracom evente. Od-
jazdil sa v sobotu, 10. mája. Sezóna bola v tom čase už 
v plnom prúde a riversurfing si užívalo viacero jazdcov 
nielen zo Slovenska. Oficiálna otváračka mala viacero 

cieľov. Testovanie no-
vej terasy, gastronómie, 
personálu, celého areálu 
okolo vlny a aj samotnú 
vlnu. Všade samé novinky.  
Začnime vynovenou skve-
lou terasou, ktorá zabezpe-
čila komfort a priestor pri 
žúrovaní, gastro vyžití, ale 
aj oddychu pri vlne. Veľmi 

dobre! Konečne je tam viac priestoru pre divákov. To ale 
nie je koniec. Uvažuje sa o ďalšom rozšírení, všetko pre 
vaše pohodlie a bezpečnosť. Ďalšou novinkou je prí-
jemné gastro, klobásky, hamburgery, kukurica a všeličo 
iné. Príležitnoste možno ochutnať mladý kokos. Ďalšou 
a veľmi podstatnou inováciou je vlna. Teda nie celá, ale 
detaily. Natreli ju, opravili, vylepšili a a na jej spodnej 
časti vznikli rozporuplné krídelká. Či to bolo správne 
rozhodnutie, namontovať ich tam, ukáže čas a samot-
ní riversurferi. Na otváračku prišlo aj veľa surferov. Zo 
Slovenska, Rakúska, Česka a kamoši z ostatných miest. 
K nim sa pridali nováčikovia, ktorí skúšali vlnu po prvý-
krát. Jazdenie na nej počas plnej sezóny nie je vôbec 

drahé, no aj napriek tomu sa v deň otváračky nevybera-
lo žiadne jazdné ani požičovné (riversurf, neoprén, pril-
ba). Keďže to je zadarmo a to sa ráta, prišlo vlnu skúsiť 
väčšie množstvo ľudí. Počas celého dňa sa jazdilo, od-
dychovalo, konzumovalo a hlavne užívalo slnečné lúče. 
Bolo príjemné vidieť nové tváre, ktoré si prišli skúsiť 
umelú riečnu vlnu po prvýkrát. 

Určite si choďte vlnu vyskúšať. Nie je to nič jednodu-
ché, no dá sa to naučiť a potom je to zábava. Ak však 
nemáte chuť na vlnu, tak určite stojí za to aj výlet, os-
tatné aktivity v areáli Divoká Voda ako je SUP, poži-
čovňa člnov a skútrov, rafting, wakeboarding, paintball, 
štvorkolky a mnoho ďalšieho. Vidíme sa! Viac na www.
divokavoda.sk. Spracovala Barbora Žiačiková ml. 

 z www.Boardlife.sk

Raj surferov v Čunove na umelej vlne 


