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Medzinárodný deň detí

Nedeľa plná hier
Prvý júnový víkend sme venovali našim deťom – užili si veľkolepú oslavu
ich sviatku. Podujatie pri príležitosti MDD opätovne pripravili naša MČ,
OZ Rusovčan a MFK Rusovce.
Stretli sme sa v areáli futbalového ihriska, kde boli pre našich najmenších pripravené rôzne zábavné disciplíny – ako streľba z luku či
vzduchovky, maľovanie na tvár, nadrozmerná trampolína, tvorivý kútik
Oki doki i športový pod vedením Karola Szimandela. O hudbu sa staral

DJ Gogo, vďaka ktorému si detičky
aj zatancovali. A aby sme nezabudli,
každý, kto navštívil ihrisko, neodišiel s prázdnymi rukami – pre všetkých boli pripravené drobné darčekové balíčky. Pred záverom podujatia sme spoločne vypustili balóny
pre šťastie a vyvrcholenie Dňa detí

patrilo tým odvážnejším: vykúpali
sa v pene. Za túto obľúbenú atrakciu patrí vďaka DHZ Rusovce. Napriek tomu, že nám počasie počas
osláv MDD neprialo tak ako po minulé roky, pevne veríme, že takmer stovka šantiacich detí si akciu užila dosýta.
Za podporu ďakujeme sponzorom:
František Lošonský
Vodax, a. s.

Sľukári privítali
malých aj veľkých
Poslednú májovú sobotu sa uskutočnil už 7. ročník podujatia Deň
detí v SĽUK-u. Program bol tak ako
každý rok inšpirovaný tradičnou
ľudovou kultúrou, medzi bohatými aktivitami si tak na svoje prišli
nielen naši najmenší, ale aj dospelí
návštevníci.
pokračovanie na zadnej strane

Text a foto: Veronika Vandrašeková

MÚ informuje
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva
6. apríla 2017
Rokovanie miestneho zastupiteľstva viedol starosta
Dušan Antoš. Neprítomný bol p. Kalmár a zasadanie
opustil predčasne p. Filaga. Ešte pred samotným rokovaním hlasovali poslanci o doplňujúcich bodoch,
ktoré boli takmer všetky nadpolovičnou väčšinou
hlasov zaradené do rokovania. Siedmi poslanci z
ôsmich nepodporili iba doplňujúci návrh o participatívnom rozpočte od p. Kalmára, ktorý v jeho
mene predkladala p. Henčelová. Ten bol poslancom
doručený len pár hodín pred samotným rokovaním,
následkom čoho si materiál poslanci nemali kedy
naštudovať. Za zaradenie tohto bodu do rokovania
hlasovala iba p. Henčelová. Zaradený nebol.
Bod č. 1b: Ukončenie VOS na prenájom majetku
vo vlastníctve MČ Bratislava-Rusovce, vypísaná v
súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
a súvisiacich predpisov a na základe uznesenia
č. 278 miestneho zastupiteľstva MČ BratislavaRusovce zo dňa 9. 2. 2017
Aby sa MČ do budúcna vyhla ďalšiemu nelegálnemu výrubu v lokalite novej Gaštanovej aleje, navrhol p. Jenčík na predchádzajúcom MZ, aby bola táto
oblasť zelene dlhodobo prenajatá tamojším obyvateľom, ktorí by na nej chceli vybudovať detské ihrisko, lavičky a zasadiť zeleň. Takýto prenájom bolo
možné zrealizovať iba formou verejnej obchodnej
súťaže, do ktorej sa obyvatelia zoskupení v novo
založenom občianskom združení síce zapojili, no
po doplnení vlastných podmienok do navrhovanej
zmluvy, vedenie MČ túto jedinú žiadosť zo súťaže
vylúčila. Predloženú správu o ukončení súťaže vzali
ôsmi prítomní poslanci na vedomie.
Bod č. 1c: Informácia k postúpeniu sťažnosti
spoločnosti Lotus Design, s. r. o, Schengenská
46/B, 851 10 Bratislava, vo veci schválenia
uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Rusovce a stanovenia podmienok VOS
na prenájom pozemku p. č.1320/7 k. ú. Rusovce
na účel vytvorenia zelenej zóny na predmetnom
pozemku z Magistrátu hl. m. SR Bratislavy
V lokalite novej Gaštanovej aleje, ktorú chcú tamojší obyvatelia do dlhodobého prenájmu, aby sa o
ňu mohli starať, mala pôvodne spoločnosť Lotus
Design v úmysle vybudovať komunikáciu. Zrejme
v súvislosti s týmto zámerom niekto v danej lokalite nelegálne vyrúbal náletové stromy. Spoločnosť
proti vyhláseniu verejnej obchodnej súťažei podala sťažnosť, no tá je bezpredmetná, keďže súťaž
bola pre nedodržanie podmienok zrušená. Poslanci vzali tieto informácie jednohlasne na vedomie
v počte osem.
Bod č.1d: Vzdanie sa členstva vo finančnej komisii
Poslanec R. Kalmár, ktorý sa dlhodobo nezúčastňoval na pracovných stretnutiach finančnej komisie,
už na predchádzajúcom zastupiteľstve avizoval,
že odmieta spolupracovať s ľuďmi, ktorí finančnú
komisiu tvoria. Preto v nej radšej končí. Aktuálne
žiadosť o vzdanie sa členstva predložil oficiálne,
písomne. Ôsmi prítomní poslanci vzali túto informáciu na vedomie.
Bod č. 2a: Správa miestneho policajta p. Godžáka
O slovo požiadal miestny policajt, ktorý sám uznal,
že sa problémom, ktoré trápia Rusovčanov, nemohol takmer vôbec venovať. Najmä minulý rok bol
prevelovaný prevažne do centra mesta, z dôvodu
slovenského predsedníctva EÚ. Od začiatku tohto
roka občasne do Rusoviec chodieva, no naďalej ho
primátor Bratislavy skôr posiela do centra. Ôsmi prítomní poslanci vzali správu p. Godžáka na vedomie.
Bod č. 5: Prenájom pozemku registra C KN par. č.
1320/7 – ostatná plocha vo výmere 2 600 m2
z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad
hodný osobitného zreteľa
Opätovne ide o pozemok, ktorý poslanci riešili v
bode číslo jeden. Keďže OZ Krajšie Rusovce, ktoré
tvoria obyvatelia lokality novej Gaštanovej aleje,
síce ako jediní prihlásení vyhrali verejnú obchodnú
súťaž, pre nesplnenie jej podmienok im pozemok
prenajatý nebol. Preto je predložený nový návrh
prenájmu na 20 rokov, za cenu 300 eur na rok. Poslanec Jenčík otvoril diskusiu, v ktorej uviedol, že podľa
neho bol hlavný problém so súťažou v tom, že OZ
Krajšie Rusovce chcelo v zmluve klauzulu o tom, že
ak by im bol nájom mestskou časťou ukončený skôr
ako za 20 rokov, tak by im MČ vrátila investície do
danej lokality. A tie podľa odhadov budú predstavovať sumu 20 tisíc eur. Keďže však MČ nemá prečo nájom tohto pásu zelene ukončiť skôr, p. Jenčík
problém nevidí. Po krátkej diskusii došlo k hlasovaniu, v rámci ktorého boli všetci ôsmi poslanci za.
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VÍTANIE DETÍ
Rozhovor s poslancom

Rusovčania,
vitajte
medzi nami!
Aj tak by sme mohli osloviť
našich najmenších spoluobčanov, ktorých starosta
Dušan Antoš symbolicky
uviedol do života v našej
mestskej časti počas májového podujatia s názvom
Vítanie detí.

Tlčie mu srdce
pre Rusovce
V poslaneckom zbore pracuje už šieste volebné
obdobie. Je to naozaj úctyhodných vyše
dvadsať rokov.
V rozhovore s poslancom Jozefom Karácsonym nás
zaujímalo aj to, ako vníma svoje pôsobenie v terajšom
zložení zastupiteľstva a či plánuje kandidovať opäť.

Starosta Dušan Antoš pri úvodnom prejave,
vpravo matrikárka Vlasta Komorowska

Nie všade je samozrejmosťou, že
si mestská časť uctí svojich novonarodených spoluobyvateľov, no
v Rusovciach ide o jednu z mnohých
a veľmi milých tradícií. Inak to preto nemohlo byť ani tento rok, keď
starosta spolu s matrikárkou privítali čerstvých rodičov a ich ratolesti v kultúrnej sále miestneho úradu.

O program sa postarali rusovské
talenty, deti zo ZUŠ pod vedením p.
Gajdošechovej, nechýbali ani malí
folkloristi z DFS Gerulata pod vedením p. Uhrákovej. Bodkou za krásnym podujatím bol zápis do miestnej kroniky, malým Rusovčanom
budú tento veľký deň pripomínať
aj pamätná listina a drobný darček.

Malým Rusovčanom
bude slávnostný deň
pripomínať Pamätný list

Text a foto: Veronika Vandrašeková

ROZLÚČKA

Rozlúčili sme sa
Rusovce zastihla smutná správa o
úmrtí pani Evy Papánkovej, ktorá
podľahla zraneniam po nedávnej
ťažkej autonehode pri našej mestskej časti. Pamätáme si ju ako aktívnu Rusovčanku, ktorá sa zapájala do riešenia rôznych problémov

v MČ. Starostkou bola v rokoch
1996 – 1999. Vo funkcii pôsobila štyri roky a za ten čas sa usilovala vyriešiť viaceré naliehavé
problémy, ktoré súviseli so skvalitnením života v Rusovciach.
Smútiacej rodine vyslovujeme
hlbokú sústrasť.
Česť jej pamiatke!

Z kalendára starostu (apríl a máj 2017)
ITB – riešenie nefunkčného osvetlenia
na Tehelnom hone so spoločnosťou ITB

o zaradení navrhnutého územia Bratislavské luhy
do zoznamu území európskeho významu

Rada ZMOS – stretnutie starostov na Štrbskom
Plese

Stavanie mája

Riešenie UP Rusovce Sever

Privítanie detí do života

Regionálne združenie mestských častí Bratislavy
Riešenie susedských sporov
Cyklotrasa na Balkánskej ulici – riešenie zverenia
pozemkov na otočisku autobusov, stretnutie
s riaditeľom Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy
Včelia farma – kontrolný deň
Stretnutie starostov MČ Bratislava-Jarovce,
Čunovo a Rusovce o spoločnom stavebnom úrade
Stretnutie s redaktorkou v súvislosti s vydaním
novej knižnej publikácie
Cyklotrasa Rusovce – Jarovce
Stretnutie, ktoré organizoval Okresný úrad

Organizácia majálesu
Rokovanie mestského zastupiteľstva
Stretnutie so spoločnosťou D4R7, ktorá bude
stavať obchvat
Podpísanie zmluvy o dotácii na Deň Rusoviec
z BSK
Posledná rozlúčka s bývalou starostkou
Evou Papánkovou
Stretnutie s kandidátom na župana BSK
Milanom Ftáčnikom
Stretnutie s organizátorom Rímskych hier

Čomu pripisujete, že si vás občania Rusoviec zakaždým opäť
zvolia?
Táto skutočnosť je pre mňa poctou! Azda je to prezentovaním mojich názorov, predstáv o samotnej
mestskej časti, snahách o spolužitie
v celých Rusovciach a v neposlednom rade aj o mojej fyzickej činnosti a pomoci takmer pri každej
zmysluplnej akcii, ktorú naša MČ
organizuje.
Zažili ste teda viacero rôznych
zložení nášho rusovského „parlamentu“. Ako sa vám pracuje v
tomto aktuálnom zložení?
Takmer každé volebné obdobie
nieslo trochu nádych opozičných postojov jednotlivých poslancov. Ani
súčasné zloženie nie je výnimkou.
Ideálny stav hádam ani neexistuje.
Občas je to aj na osoh, pri jednotlivých hlasovaniach sa aspoň rozvinie
širšia diskusia o danej problematike
– žiaľ, nie každá pripomienka či diskusia je zmysluplná.
Čo pokladáte za najväčšiu „bolesť“ Rusoviec, s ktorou by mohol pohnúť poslanecký zbor?
Bolesť? Rozvoj, či lepšie povedané
osud Rusoviec bol výrazne ovplyvnený rozhodnutím „vyššej politiky“
o pričlenení Rusoviec k hlavnému
mestu. Nebudem polemizovať o výhodách či nevýhodách tohto rozhodnutia pre samotných občanov.
Museli sme ho rešpektovať a prispôsobiť sa daným podmienkam. Týmto nám postupne – podobne tak ako
aj v iných mestách – vznikala problematická situácia ovplyvnená obývanosťou území. Čiže: stupňujú sa
ťažkosti v doprave, parkovaní, občianskej vybavenosti...
Vízia Rusoviec ako obývaná zóna s
rekreačno-vidieckym charakterom,
s krásnym parkom, lesoparkom,
opraveným kaštieľom, cyklotrasami, športoviskami, s kultúrnym de-

dičstvom – cennou Gerulatou – si
riešenie parkovania a dopravy veľmi
vyžaduje. Rovnako dôležité pre poslancov bude riešenie zabezpečenia
výchovno-vzdelávacieho procesu
pre malých a mladých Rusovčanov.
Naliehavá otázka znie: kde a ako?!
Myslíte si, že obyvateľov Rusoviec dostatočne zaujíma dianie
v mestskej časti? Neprivítali by
ste ako poslanci užšiu spoluprácu, intenzívnejšiu spätnú väzbu?
V čom?
Počas každého volebného obdobia vznikali rôzne situácie, najmä
pri výstavbe jednotlivých blokov,
komunikácií, v problematike školstva... Väčšinou sa občania angažujú, len ak sa ich konkrétne dianie
priamo dotýka, či už negatívne alebo pozitívne.
Ste členom komisie na ochranu verejného záujmu. Niektoré
komisie nie sú príliš aktívne, ako
hodnotíte prácu tejto?
Táto komisia funguje počas celého
volebného obdobia bezchybne.
Ste predsedom komisie na
ochranu verejného poriadku.
Ako často zasadá? Nedávno ste
riešili problém s opakujúcim sa
znečisťovaním koňmi na Gaštanovej aleji a lesných cestách. Pohli sa veci dopredu?
Táto komisia je hádam najnepopulárnejšia zo všetkých... Dá sa povedať, že komisia nepracuje „normálne“ 11 rokov! Ani teraz nezasadáme pravidelne. Komisiu som
zdedil pred rokom a pol, prípadné
záležitosti riešime len pri konkrétnych podaniach sťažností. V prípade znečisťovania Gaštanovej aleje
konským trusom sme odporučili
mestskej časti kontaktovať miestny koničkársky klub za účelom pripomenutia ich povinností o likvidácii exkrementov po koníkoch.

Ste milovník športu, v posledných rokoch sa venujete petangu a dosahujte pekné výsledky.
Aktívny klub vyznávačov tohto
šporzu pracuje aj v Rusovciach.
Áno, podľa mňa šport ako taký
patrí ku každej kultúrnej spoločnosti. Petangu sa môžu venovať
rôzne vekové kategórie, je úžasnou formou relaxu – a to od malých detí až po starých rodičov.
Hrá sa relaxačne, no aj súťažne,
dokonca má nádej stať sa olympijským športom. O klube v Rusovciach klub nájde každý záujemca
bližšie informácie na našich stránkach www.slopak.sk. Tento šport si
môžu spoluobčania vyskúšať kedykoľvek v priestoroch dvora bývalého domu záhradkárov. Ak by sme
sa tam stretli, vybavenie požičiame, poradíme, poslúžime :).
Čas rýchlo letí a čochvíľa budú
ďalšie komunálne voľby. Premýšľali ste už, či sa znova budete uchádzať o priazeň občanov?
Nuž, ešte nie som rozhodnutý,
mám 60 rokov, no ak by som mal
naďalej dostatok energie a vedel spoluobčanov svojimi názormi osloviť, tak možno. Nikdy som
si nerobil žiadnu špeciálnu kampaň. Moji kolegovia, či už bývalí
alebo súčasní, vedia, že to nie je v
prípade poslanca o peniazoch. Je
čoraz ťažšie hľadať dobrovoľníkov
na zabezpečovanie rôznych akcií.
Často chýba aj slovíčko ďakujem,
bolo to super... Preto využívam aj
tento priestor a ďakujem všetkým
dobrovoľníkom, ktorým – podobne
ako mne – tlčie srdce pre Rusovce,
a aj preto sa pravidelne podieľajú
na rôznych akciách pre všetkých
a prispievajú svojou ochotou a pomocou.
Za rozhovor ďakuje
Beata Vrzgulová
Foto: archív MÚ

Bod č. 10: Vymenovanie sobášiaceho poslanca –
p. Lucie Tulekovej – Henčelovej
Napriek tomu, že MČ má dostatok sobášiacich poslancov, najnovšie ňou chcela byť aj
p. Tuleková z dôvodu, že ju priatelia požiadali, aby ich o pár týždňov oddala. Túto žiadosť podporilo päť poslancov, p. Lošonský
a p. Vandrašeková sa zdržali. Návrh prešiel.
Bod č.11: Žiadosť na starostu o vypracovanie
správy o aktuálnom stave príprav ÚP Zóny Sever
so zoznamom konkrétnych krokov, ktoré boli
podniknuté po doručení protestu prokurátora
Žiadosť predložila p. Henčelová, ktorá má pocit, že
je nedostatočne informovaná o aktuálnom dianí
vo veci Územný plán zóny Sever. MČ jej pritom zasielala odpoveď na interpeláciu k tejto téme, ktorú
predkladala dávnejšie. K téme sa spustila zdĺhavá
a pomerne emotívna diskusia, v ktorej dominovali starosta, p. Jenčík a p. Lošonský. Keďže sa k
návrhu územného plánu konali viaceré pracovné stretnutia s poslancami i verejnosťou a o každom podniknutom kroku sú informácie písané aj
do Rusovských novín, starosta nevedel, o čom by
mal ešte väčšmi informovať. Poslankyňa Henčelová bola presvedčená o tom, že ona má z vlastných
zdrojov iné informácie o aktuálnom dianí, než sú
tie, ktoré má vedenie MČ. Poslanec Jenčík zdôraznil, že najmä vďaka nemu sme zrejme ako jediná MČ Bratislavy pristúpili na stavebnú uzáveru
v danej lokalite, a to z toho dôvodu, aby sme mali
dostatočný čas na maximálnu možnú elimináciu
daného územia. Spolu so starostom vymenovali
konkrétne kroky, ktoré sa za celé tie roky zrealizovali, pričom starosta p. Henčelovej vyčítal snahu
vyvolať v obyvateľoch zbytočnú paniku šírením
nepravdivých či zavádzajúcich informácií o stave
návrhu územného plánu.
Do diskusie sa zapojil aj p. Lošonský, ktorý kolegyni vysvetlil, že o tomto projekte sa vie už minimálne sedem rokov, takže mala dostatok času, aby sa
o vec vo vlastnom záujme zaujímala. Pritom len
vďaka snahe p. Jenčíka a kolektívu poslancov sa
z prvotného návrhu zóny, dokázal skresať pôvodne odhadovaný počet nových obyvateľov až o
dve tretiny. Lošonský zdôraznil, že keď sa konali
pracovné stretnutia, tak na nich p. Henčelová iba
mlčky sedela a tvárila sa, ako by sa jej zóna sever
netýkala. Navyše, momentálne sa celá vec zdržala
vďaka viacerým inštitúciám a aj správe ciest, ktorú spolu s p. Kalmárom požiadala o zapracovanie
zmien, a len preto sa schvaľovací proces návrhu
územného plánu spomalil. Poslanec Kalmár pritom nesedí v zastupiteľstve prvé volebné obdobie,
ale už celé roky, a tak, ak by na riešenie zóny sever
nazeral skutočne v záujme Rusovčanov, mal tento
podnet podať pred rokmi, keď sa územný plán začínal riešiť, a nie v čase, keď už boli všetky doplnky zapracované a nasledovala jeho finálna fáza
pred samotným schválením. Nemožno sa preto
čudovať, že tieto kroky zo strany p. Kalmára vníma
p. Lošonský ako účelové, s cieľom zmariť celý návrh
Územného plánu Zóny Sever.
Po zdĺhavej diskusii napokon došlo k hlasovaniu o
predloženom návrhu p. Henčelovej, ktorý si podporila iba ona sama. Zvyšní šiesti poslanci sa zdržali. Návrh neprešiel. Veronika Vandrašeková

Zmena dopravného značenia na Kovácsovej ul.
MČ Bratislava-Rusovce plánuje v mesiacoch jún a
júl 2017 zrealizovať zmenu dopravného značenia
na Kovácsovej ulici v úseku od križovatky ulíc Vývojová s Kovácsova smerom k ŽST Rusovce po koniec Kovácsovej ulice. Projekt zmeny dopravného
riešenia rieši otočenie jestvujúcich jednosmeriek
v danom úseku a umožňuje vjazd cyklistov v protismere. Tento projekt bol prerokovaný v dopravnej komisii a odsúhlasený Krajským dopravným
inšpektorátom Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Bratislave a Magistrátom hl. m. SR Bratislava. Projekt nadobudol platnosť určením použitia
dopravných značiek a dopravných zariadení, ktorý bol vydaný príslušným cestným správnym orgánom. V súčasnosti je rozbehnuté verejné obstarávanie na výber dodávateľa dopravného značenia
zvislého a vodorovného (v čase prípravy RN). Celé
dielo bude financované z rozpočtu MČ. Informáciu
o začatí prác ohľadne zmeny dopravného značenia zverejníme na webovej stránke.

Výzva na poskytnutie dotácie

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil výzvu
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017
za účelom podpory rozvoja športu, a to najmä

Zuzana Červenáková, MÚ
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Výzvy na poskytnutie dotácie od BSK

Začiatkom tohto roka sme v RN informovali, že bola
vyhlásená výzva na poskytnutie dotácie od Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2017 v oblasti kultúry, turizmu, rozvoja vidieka, športu a mládeže. Naša MČ požiadala o poskytnutie dotácie
v oblasti turizmu a rozvoja vidieka. V oblasti turizmu sme požiadali o poskytnutie dotácie v sume
4 382,19 eura na rekonštrukciu dreveného schodiska
pre peších k náučnému chodníku, ktorý spája Gerulatskú ulicu a lesopark. Zo žiadanej sumy na projekt
nám bola schválená suma 2 500 eur. V oblasti rozvoja vidieka v rámci aktivity podporujúcej vsakovanie
zrážkovej vody do prírodného podložia, sme požiadali o dotácie na vybudovanie vsakovacích vpustov a vsakovacích vrtov na komunikáciách v sume
15 617,70 eura. Zo žiadanej sumy na projekt nám
bola schválená suma 9 000 eur.

Alexander Kitanovič, MÚ
Čo je IOMO?

Je to skratka integrovaného obslužného miesta občan (IOMO), kde si možno na jednom mieste vybaviť
list vlastníctva, výpis alebo odpis z registra trestov
a výpis obchodného registra. V budúcnosti sa plánuje aj s ďalšími službami. Doklady sú použiteľné
na právne účely. Tieto doklady sme si už dlhší čas
mohli vybaviť na pošte,, a teraz už aj na miestnom
úrade, kancelária č. 11 na 1. poschodí. Pri vybavovaní sa treba preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Momentálne sa
nedá požiadať o službu na základe splnomocnenia.
Za službu sa hradí poplatok, ktorý sa skladá z asistenčného poplatku a súdneho poplatku. Asistenčný poplatok slúži na náklady spojené s touto službou a zostáva obci. Súdny poplatok je príjmom
štátu. Bližšie informácie poskytneme osobne na
miestnom úrade, prípadne telefonicky na čísle
02/ 68 20 70 27, 02/68 20 70 12.
Cenník služieb:
súdny poplatok / asistenčný poplatok / spolu
List vlastníctva:
4 € / 3,90 € / 7,90 €
Výpis/odpis z registra trestov: 2 € / 1,90 € / 3,90 €
Výpis z obchodného registra: – / 4,50 € / 4,50 €

Vlasta Komorowska, MÚ
Budeme mať nový traktor s príslušenstvom

Tento rok naša MČ získala na základe odborného
posúdenia Environmentálneho fondu a rozhodnutím ministra životného prostredia dotáciu na nákup
zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného
odpadu vo výške 50 000 eur, pričom MČ sa bude podieľať na spolufinancovaní nákupu minimálne vo
výške 5 percent, t. j. v sume 2 631,58 eura.
Od roku 2009 sme sa opakovane pokúšali získať
podporu formou dotácie zo spomínaného fondu
na základe výziev, ktoré rezort životného prostredia každoročne ponúka v rámci podporovaných
oblastí starostlivosti o životné prostredie. Financie
sme získali na nákup traktora s výbavou: čelný záves a čelný nakladač; a tiež na nákup príslušenstva
k traktoru: radlica, štiepkovač, rozmetadlo a vidly.
V súčasnosti prebieha výber dodávateľa na nákup
zariadení a po zrealizovaní celého procesu obstarávania a podpísania zmluvy s Envirofondom bude
MČ prostredníctvom miestneho podniku RUSEKO
plnohodnotne spracovávať a využívať zakúpené zariadenia na spracovanie biologického odpadu, ktorý vzniká najmä v súvislosti s pravidelnou údržbou
zelene na verejných priestranstvách. Drevný odpad
z orezov stromov a z prebierky drevín bude možné
upravovať štiepkovaním. Získame tak kvalitný mulč,
ktorý bude možné ďalej využiť ako náhradu na podstielku pod stromy a kríky, a v neposlednom rade sa
bude dať využiť na kompostovanie a hnojenie. Takto
dokážeme zmysluplne zhodnocovať biologicky rozložiteľný komunálny odpad, zlepšíme a zefektívnime
práce spojené s údržbou zelene a v neposlednom
rade skrášlime životné prostredie.

Jana Hlušeková, MÚ
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Korene strategického konceptu
našej farnosti na letné mesiace
sú jasné: začať s budovaním
škôlky pri fare a rekonštruovať
Kostol sv. Víta.
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Posledné desaťročia zaznamenalo
ľudstvo azda najrýchlejší vedecko-technický rozvoj vo svojej histórii.
Má to však jednu chybu. Aj v minulosti bol človek rýchlejší vo vývoji
techniky ako morálky. Podobne mu
to dnes myslí rýchlejšie pri technických inováciách, než pri formovaní
a realizácii etických noriem. Všetkým nám je však jasné, že ani istota
a prežitie človeka v 21. storočí nezáleží natoľko od techniky, ako viac od
morálnej zrelosti, a teda schopnosti
byť zodpovedný, solidárny a etický
v celom spektre svojho konania.

dovou farského úradu. K dispozícii
budú parkovacie miesta pred budovou a na nádvorí, ako aj pred Pastoračným centrom. Deti budú mať naďalej k dispozícii už existujúce ihrisko za farou. Dve triedy a obslužné
priestory budú na prízemí, dve spálne na poschodí v podkroví. Budova
je navrhnutá tak, aby urbanisticky
a architektonicky vyhovovala okolitému prostrediu. Blízky sakrálny
priestor kostola a pastoračné centrum budú mať pozitívny vplyv na
mladú generáciu.

Škôlka pre 20 detí

Pripravená a vypracovaná projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu je aj na Kostol sv.
Víta. Projekt zahŕňa nové zariadenie
interiéru, otvorenie a sfunkčnenie
všetkých možných pôvodných otvorov na fasáde a prístavbu apsidy pre
hygienické a technické zariadenie.

GSPublisherVersion 0.1.100.16

Kostolík ako výstavný priestor
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ŠKÔLKA PRI FARE
Ing.arch. Alexander Németh
Ing. Ľubomír Gajdoš

MIESTO:
OBJEDNÁVATEĽ:

Vo vstupnom priestore hlavnej lode
4
POHĽADY (balkostola sa vybuduje empora
kón) s dreveno-železnou konštrukciou a s točitým schodiskom. Funkcia kostolíka je riešená ako výstavný priestor s možnosťou hudobných
a iných kultúrnych podujatí a zároveň ako kaviareň-libresso s recepčným pultom na obsluhovanie. Smerom k hlavnej ceste bude malá terasa
pre menej náročných hostí a smerom do parku posedenie v prírode,
pod stromami pre duchovne náročnejších hostí so zmyslom pre ticho,
čaro prírody a romantiku naturálnej
hudby. Najmä v letnej sezóne očakávame značný záujem miestnych
obyvateľov, ba aj so širšieho okolia.
Projekt by mal slúžiť nám všetkým
– nad rámec technických a materiálno-blahobytných vymožeností.
ZODOVEDNÝ
PROJEKTANT:

Ing.arch. Alexander Németh
N-ART ATELIÉR, tel: +421 903 731 824
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Július Marián Prachár,
rímskokatolícky farár

Tajomstvo tehly s kolkom
V roku 1965 vykopal Eduard Šnajder fragment
tehly s kolkom COH V LVC spolu s rímsko-provinciálnou keramikou. Nálezy odovzdal
akademikovi Jánovi Dekanovi. Do roku 2012
boli známe iba dva takéto fragmenty. Pri výskume polyfunkčného domu na Irkutskej ulici
v tesnej blízkosti NKP Domu s hypocaustom
sa našlo šesť ďalších fragmentov.
Neróna v 1. storočí až do 3. storočia
v Panónii. Najstaršie sídlo jednotky v 1. storočí nepoznáme, v 2. a 3.
storočí Cohors V Lucensium tvorila
posádku kastelu v Crumerume. Ten
sa rozprestieral pod súčasnou obcou
Nyergesújfalu. Oproti na slovenskej
strane Dunaja je obec Mužla.
Gerulata bola založená v 2. polovici 1. storočia. Nepoznáme jednotku, ktorá ju založila. Docent Vladimír Varsik z Archeologického ústavu SAV sa domnieva, že vzhľadom
na nález tehly s kolkom tejto jednot-

BRATISLAVA - Rusovce,
Gerulatská ulica
parc.č. 108/1, k.ú. Rusovce

Július Marián Prachár
r.k. farár v Rusovciach
ŠTÚDIA
MIERKA:
FORMÁT:
01/2017
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Lúka pri kaštieli sa postupne zapĺňala už od skorého popoludnia.
Na úvod privítali všetkých
hostí moderátorka Ivana Ilgová a zástupca
starostu Radovan
Jenčík a popriali
Rusovčanom aj
návštevníkom
z i nýc h č a s tí príjemné divácke zážitky. A
o tie veru nebola
núdza až do večera. Pozornosť rodičov hneď v úvode strhli detské folklórne a hudobné
súbory z okolitých MČ aj obcí, ktoré
predviedli krásne tance i spevy. Medzi vystupujúcimi boli deti zo ZUŠ
pod vedením p. Gajdošechovej, DFS
Čunovský kŕdeľ, Tamburašsky or-

chester konjic, DFS Ljuljanka a DFS
Gerulata. Dospelých vystupujúcich
zastúpili členovia FS Ekonóm a
Mažoretky Liviana. Pred
záverom kultúrneho
programu ešte pódium rozhýbali
talenty z Crazy
Jump a v y vrcholenie zábavy patrilo triu
Duchoň Revival a DJ-ovi Kapitánovi Dankovi.
V priebehu tejto slnečnej soboty si diváci
okrem kvalitného programu
mohli vychutnať aj voňajúce dobroty vďaka pestrej ponuke stánkarov.
Nezabudlo sa ani najmenších: pre
deti boli v ponuke rôzne suveníry či
pre majáles typická cukrová vata.

KULTÚRA

18. Zadunajský
majáles nesklamal
Po tom, ako sme si mestskú časť vyzdobili obrovským májovým stromom, odštartoval piaty mesiac v roku Zadunajský majáles, ktorý už
dlhé obdobie organizujú mestské časti Bratislavy – Rusovce, Čunovo,
Jarovce a Petržalka.

i Poďakovanie patrí opätovne spoločnosti Q-99 za ozvučenie a ďalším sponzorom za
podporu podujatia: PD Dunaj • Alžbeta Pupáková • Gabriela Szalayová • Gabriel Molnár • Marta Galisová • ako aj spoluorganizátorovi podujatia OZ Rusovčan a našim
dobrovoľníkom-hasičom z DHZ.
Text a foto: Veronika Vandrašeková

KULTÚRA

Zlé počasie nám
tradície neskazí

História Rusoviec

Gerulata a Rusovce sú vďaka tomuto vzácnemu nálezu opäť skloňované vo vedeckých kruhoch celej
Európy. Spomínaný pán Šnajder býval v tesnom susedstve Múzea Antická Gerulata. Fragment tehly v tom
čase publikovala významná archeologička Ľudmila Kraskovská, ktorej meno nesie aj jedna z rusovských
ulíc. Do roku 2012 boli známe iba
dva fragmenty tehál s kolkom COH
V LVC – z Rusoviec a Nyergesújfalu. Jednotka Cohors V Lucensium
(COH V LVC) sídlila od vlády cisára

Aký by to
bol majáles
bez folkóru?
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POHĽAD JUHOZÁPADNÝ

Máme vypracovanú dokumentáciu
na stavebné povolenie dvojpodlažnej budovy škôlky pre dve triedy po
20 detí – jedna trieda mladších detí
(3 až 4 roky) a jedna starších (5 až
6 rokov). Navrhovaná stavba bude
stáť na farskom pozemku pred bu-

-0,050

POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ

8 256

projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého
trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy so zameraním predovšetkým na deti a
mládež. Gestorom tohto programu je splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport. Naša MČ požiadala o poskytnutie dotácie v podprograme výstavba
detských ihrísk v sume 11 628 eur za účelom zrekonštruovania detského ihriska v areáli materskej školy.
MFK Rusovce ako občianske združenie požiadalo o
poskytnutie dotácie v podprograme nákup športovej výbavy v sume 8 361,04 eura za účelom zlepšenia materiálneho stavu vybavenia pre športovcov
(t. j. tréningové pomôcky) najmä pre deti a mládež.

Bola síce ešte poriadne chladno, no Rusovčanov, ktorí podporujú
dávne tradície, nepriaznivé počasie neodradilo. Stavanie symbolického májového stromu je predsa neodmysliteľnou predzvesťou blížiaceho sa letného obdobia.

ky mohla byť zakladateľom Gerulaty práve Piata kohorta. Túto zatiaľ
hypotézu by mohol potvrdiť nález
ďalších 6 fragmentov tehál s kolkom
COH V LVC. Tehly sa našli pri výskume polyfunkčného domu na Irkutskej ulici v tesnej blízkosti NKP
Domu s hypocaustom. Doplnili mozaiku dejín doby rímskej, na ktorú
by sme mali byť v našej mestskej
časti naozaj hrdí.
Jaroslava Schmidtová

Postavenie májky je prácou pre naozaj
zdatných chlapov.
A takých v Rusovciach máme...

Vrcholec májky sme spoločne ozdobili
pestrofarebnými stuhami

Koncom apríla sme sa preto zišli na
námestí, kde naša MČ v spolupráci
s OZ Rusovčan pripravila milé podujatie, stavanie májového stromu. Ten
najskôr deti spolu s rodičmi krásne
vyzdobili farebnými stužkami, aby ho
potom miestni dobrovoľníci osadili
v tesnej blízkosti fontány na námestí. „Ten je krásny. S maminou a bratom sme ho ozdobili veľkými mašľami. Aby svietili aj z tej veľkej výšky,“
prezradila školáčka Terezka, ktorá na
túto akciu chodí s rodinou každý rok.

Rovnako ako Betka Uhráková a deti
z DFS Gerulata, ktoré návštevníkom
zatancovali a zaspievali. K tomu sme
si pochutili na občerstvení, s ktorým
organizátorom pomáhali naše milé
dôchodkyne – a o dobrú náladu viac
nebola núdza. Touto cestou patrí za
ozvučenie vďaka Martinovi Kubánkovi a spoločnosti Q-99, a za nezištnú
pomoc aj našim dobrovoľníkom-hasičom z DHZ.
Text aj foto:
Veronika Vandrašeková

Foto: archív autorky
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Beseda Pozerajte našimi očami

ŠKôlka

Aktívna škola

V našej škole sa stále
niečo deje

Škôlka plná
zážitkov
Deti z našej materskej školy
sa takmer každý deň naučia
niečo nové. Aktívne prežili
Deň Zeme, absolvovali
plavecký kurz a prenikli do
tajov života motýľov. Na
konci júna ich ešte čaká
rozlúčka so škôlkou.

Noc v knižnici

Na prechádzke si deti zopakovali,
že les nie je smetisko

V apríli sme si rôznorodými aktivitami pripomenuli v MŠ Deň Zeme. Deti
si zopakovali, ako správne a prečo separovať odpad, ako chrániť našu Zem,
tvorili z odpadového materiálu, pomáhali s úpravou dvora materskej školy, na
turistickej vychádzke pozorovali okolie železničnej trate, zhovárali sme sa o
ochrane životného prostredia. Na dvore
materskej školy sme oslávili aj sviatky
jari. Deti si užili tvorenie v spoločnosti
rodičov prostredníctvom veľkonočných
tvorivých dielní. V máji deti z najstarších tried absolvovali plavecký kurz v
novej petržalskej plavárni. Kurz sa realizoval v spolupráci s OZ HappyKids.
Deti všetkých tried navštívili Múze-

Deti aktívne pomáhali
s úpravou dvora svojej škôlky

um Antická Gerulata Rusovce. Ďalším
krásnym projektom a jedinečným zážitkom bola Motýlia záhrada. Deti všetkých tried mali možnosť zblízka pozorovať, ako sa húsenica zakuklí, ako sa z
kukly vyliahne motýľ. Deti motýle niekoľko dní pozorovali, kŕmili a následne
vypustili do voľnej prírody. Už tradične
sme si Medzinárodný deň detí pripomenuli Týždňom detskej radosti s množstvom aktivít – s karnevalom, so šašom
Ľubošom, návštevou ZOO, ba i športovaním s rodičmi. Koncom júna si ešte
užijeme rozlúčku s našimi predškolákmi, ktorí od septembra 2017 zasadnú do
školských lavíc.
Kolektív ZŠ s MŠ
i

POLÍCIA OBČANOM

hote výživné neuhradí, bude voči nemu vedené
trestné stíhanie. Na základe predmetnej výzvy
oprávnený dňa 28. apríla 2017 výživné v plnej
sume uhradil, čím podľa § 86 odsek 1 písmena
a) Trestného zákona zanikla trestnosť činu a vec
bola podľa § 197 odsek 1 písmeno c) Trestného poriadku odložená. V prípade, že by výživné
uhradené nebolo, povinnému by v danom prípade hrozil trest odňatia slobody až na dva roky.

Na základe podnetu občanov obývajúcich Kovácsovu ulicu a miestneho úradu, ktorý sa týkal
porušovania dopravných predpisov a nedisciplinovanosti vodičov, ktorí sa snažili obchádzať po
Kovácsovej ul. ranné zápchy vyskytujúce sa na
Balkánskej ul., vykonalo Obvodné oddelenie
Bratislava Rusovce v predchádzajúcom období
opatrenia v podobe hliadok, ktoré dohliadali
na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na
Kovácsovej ulici.
Zároveň upozorňujeme vodičov, účastníkov
cestnej premávky, že podľa zákona sú povinní
dodržiavať pravidlá cestnej premávky, správať

sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozili jej bezpečnosť a plynulosť. Pritom sú povinní
prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému,
dopravno-technickému stavu cesty, situácii v
cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam, aby neohrozili na
živote a zdraví seba a ostatných, a nespôsobili
sebe a ostatným škody na majetku.

Kpt. Mgr. Henrieta Čechovičová,
Okresné riaditeľstvo PZ
v Bratislave V

Začiatkom apríla sa konal 19.
ročník futbalového turnaja žiakov a žiačok 1. stupňa základných
škôl. Naši žiaci sa umiestnili na 1.
mieste v obvodom kole a v okresnom kole sme skočili na 3 mieste.
V okresnom kole bol náš žiak Martin Hlavatý vyhlásený za najlepšieho strelca turnaja s desiatimi
strelenými gólmi.

Prijímanie detí do školy
Školský výlet

Učiteľka
Alžbeta
Grucová v
rozhovore
s nádejnou
prváčkou.

Mladý záchranár

Nedisciplinovaní vodiči

V dňoch 7. a 8. apríla 2017 sa
uskutočnil zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v našej základnej škole. Už v prvé
minúty zápisu sa pred školou
stretlo veľké množstvo budúcich prvákov s rodičmi. Prekvapením pre nádejných prváčikov
boli zvieratká zo safari, ktoré
ich celým zápisom sprevádzali.
Zo svojej budúcej „veľkej“ školy všetci odchádzali s diplomom
a milým darčekom od starších
žiakov. Zákonní zástupcovia

zapísali 79 budúcich prvákov, prevažná časť detí je z našej mestskej
časti, no prišli aj deti, ktoré v našej
MČ nemajú trvalý pobyt. V budúcom školskom roku zasadnú prváci
do školských lavíc v dvoch triedach.
Zápis na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok
2017/2018 prebehol v termíne od
2. do 12. mája 2017, zákonní zástupcovia zapísali 82 detí.
Kolektív ZŠ s MŠ

ktorú sme videli prvý raz.Dobrovoľníci si vyskúšali pohyb v priestore podľa
zvuku a paličky, zahrali sa so zaviazanými očami s loptou s rolničkami.
Nahliadli sme aj do zákulisia chovu
a výcviku vodiaceho psa, videli sme
písací stroj na Braillovo písmo a naučili sme sa, ako správne pomôcť nevidiacemu človeku, ktorého môžeme
stretnúť na ulici.

McDonald´s cup

várali a viacerých aj dobre vystrašili. Deti si odniesli z večera veľa
nových poznatkov, zahrali sa zasúťažili si. Noc sa zavŕšila aktivitou
na lietajúcom koberci, už teraz sa
všetci tešíme na ďalší rok večerného stretnutia u nás v škole.

Zapísalo sa 79 budúcich prvákov

Výživné zaplatené
Dňa 20. apríla 2017 bolo tunajším oddelením
prijaté oznámenie vo veci zanedbania povinnej
výživy podľa § 207 Trestného zákona. Povinný si
neplnil voči svojmu maloletému dieťaťu po dobu
troch mesiacov vyživovaciu povinnosť, čím mu
vznikla dlžná suma vo výške 450,- eur. Po prijatí
trestného oznámenia bol otec maloletého dieťaťa príslušníkom PZ vyzvaný na uhradenie dlžnej sumy s upozornením, že ak v stanovenej le-

Na počesť Hansa Christiana Andersena, ktorý napísal 168 rozprávok, sme 31. marca 2017 pripravili
pre žiakov rozprávkový večer, ktorý
sa začal o 17. a skončil až o 22. hodine.
K o or d i n át ork y p o dujat i a –
PaedDr. Beáta Valkovičová a Mgr.
Tatiana Pravdová – vybrali 12 rozprávok, ku ktorým žiaci plnili určité zadania vystihujúce rozprávku. Za aktivitu dostal každý žiak do
knižky pečiatku a na záver aj diplom H. CH. Andersena. Večer sa začal privítaním žiakov vo vestibule školy, kde sa dozvedeli životopis
rozprávkara a pripomenuli si jeho
najznámejšie diela. Prestrihnutím
červenej stuhy sa začal rozprávkový
večer. Tajuplnú atmosféru dotvárali horiace sviečky po chodbách a
strašidlá, ktoré sa počas celého večera objavovali v škole. Veruže, aj
našim žiakom sa potajomky priho-

Dňa 11. mája k nám prišli na besedu zaujímavé osobnosti, ktoré ukázali
deťom, že aj neľahký osud nevidiaceho
človeka možno s optimizmom, pevnou vôľou, úsilím a odvahou úspešne
zvládnuť a riadne sa zaradiť do života.
Sympaticky na nás pôsobil ich životný
elán, chuť športovať, zvládať vysokohorskú turistiku, lyžovanie, plávanie,
aj využívanie zvuku špeciálnej lopty,

V máji sa naši ôsmaci Kundrád, Molnár, Staršicová, Drgoňová a Poláková zúčastnili súťaže Mladý záchranár
na ZŠ Holíčska v Petržalke pod záštitou okresného úradu, odbor krízového riadenia. Tejto súťaže sa zúčastnilo 18 škôl. Naši žiaci si vyskúšali rôzne disciplíny: streľbu zo vzduchovky, nasadenie plynovej masky, výber
evakuačnej batožiny, ošetrenie zranení, telefonát na linku 112, orientáciu v
priestore, hasenie požiarnou hadicou.
Táto súťaž a stretnutie žiakov formu-

je ich
myslenie a
reakcie
na ne predv ídané životné situácie. Deti si
prvýkrát v živote vyskúšali aj nasadenie plynovej masky
a prechod cez zadymený priestor.

Ospalé skoré ráno 18. mája sa pomaly prebúdzalo. Žiaci 6. A, 7. A a 9.A
mali pred sebou školský výlet. Nasadli do autobusov a vyrazili smerom
na Moravu. Definitívne prebudenie
prišlo v momente, keď sa autobusom začala šíriť
hudba z reproduktora, sprevádzajúca výletníkov
až do Lednice. Lednick ý z á mok
okúzlil už
pri prvom
zhliadnutí a záujem neop adol a n i
pri jeho prehliadke. Príjemným zážitkom bola

plavba po rieke Dyje k blízkemu minaretu. Pod minaretom si žiaci doplnili sily, zjedli, čo mamy nachystali,
a prechádzkou malebnými zákutiami
parku sa vrátili k zámku. Po prehliadke zámockého skleníka s rastlinami
tropickej a subtropickej vegetácie sa

Beáta Valkovičová, Andrea Suchá, Tomáš Kecskes , ZŠ s MŠ
Foto: archív ZŠ s MŠ

Foto: archív ZŠ a MŠ
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Ako zabojuje horný koniec proti dolnému?

Futbalisti z oboch koncov v roku 2014

Ospravedlnenie

To sa dozvieme 22. júla 2017, keď
sa v našej mestskej časti uskutočnia hody.
Aj tento rok sa stretneme na už tradičnom futbalovom zápase a budeme držať palce tomu svojmu koncu.

Deň Rusoviec alias „vatra“ sa blíži!

Foto: V. Vandrašeková

Popri futbale bude pripravené
chutné občerstvenie – guľáš, halászlé, cukrovinky, pivko a iné lákadlá... A určite sa bude aj tancovať.
Všetci Rusovčania sú srdečne vítaní!
(red.)

Touto cestou chceme vyjadriť ospravedlnenie pánovi Petrovi Nagyovi a zároveň i jeho
fanúšikom za nesprávne informácie uvedené v aprílovom vydaní Rusovských novín.
Nedopatrením sme avizovali, že skupina Indigo so spevákom Petrom Nagyom bude
účinkovať na Zadunajskom majálese dňa 6. mája 2017.
Správna informácia je, že na túto skupinu s legendárnym slovenským spevákom sa
môžeme tešiť v programe blížiaceho sa Dňa Rusoviec v našej MČ. 		
(mj)

Foto: V. Vandrašeková

Rusovčania, na sobotu 26. aug usta 2017 si nerobte žiaden
program. Čaká nás totiž spoločný
tradičný Deň Rusoviec, ktorý
bohatým programom odštartujeme
o 15. hodine na lúke pod kaštieľom.
Pripravený je skvelý kultúrny
program, počas ktorého vystúpi
aj kapela Lojzo a už ohlasovaný
Peter Nagy so skupinou Indigo.

To však zďaleka nebude všetko.
O dobrú náladu sa postarajú aj ďalší účinkujúci, chýbať nebudú stánky s občerstvením a rôznymi drobnosťami, cukrová vata či nafukovací
hrad pre deti.
Po zotmení slávnostne spoločne
zapálime vatru na počesť osláv SNP.
Všetci ste srdečne vítaní
a očakávaní v hojnom počte.

dokončenie z titulnej strany

SĽUK DEŤOM

Sľukári privítali malých aj veľkých
Škola remesiel ÚĽUV už tradične patrí k tomuto sviatku. Deti sa
v nej zoznámili s tradičnými ľudovými remeslami a mohli si vyskúšať napríklad maľbu na sklo, prácu
s textilom, výrobu vtáčikov zo šúpolia alebo drotárstvo. Návštevníci mali taktiež možnosť vyskúšať so
Školou vajnorských tradícií techniky
maľovania kraslíc. K obľúbeným aktivitám každoročne patrí aj zapleta-

nie vrkočov, školička tanca, v ktorej
sa deti mohli naučiť ľudové tance, či
spevácka súťaž, kde si mohli zaspievať svoje najmilšie pesničky. Zaujímavou tohtoročnou novinkou bolo
maľovanie hennou. Na odpočinok a
relax bola opäť pripravená pikniková
zóna v rusovskom parku. Program
spestrilo vystúpenie Detského folklórneho súboru Prvosienka z Bratislavy, ktorý prezentuje hudobnú,
tanečnú i krojovú pestrosť rôznych
regiónov Slovenska, predstavenie
komorného pouličného bábkového
divadla Teatro Pimprle z Českej republiky, britské tradičné bábkové divadlo Mr. Punch, s ktorým sa predstavil Clive Chandler z Anglicka, či
tanečná veselohra pre deti z dielne SĽUK-u Gašparko. Návštevníci
ochutnali aj dobroty z tradičnej kuchyne, v ktorej nechýbali párance z
Pukanca, čerešňové halušky z Piešťan a podpecníky. Podujatie zorganizoval Slovenský ľudový umelecký
kolektív v spolupráci s Ústredím ľudovej umeleckej výroby.
Lucia Sopková, SĽUK
Foto: archív SĽUK
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