Dobrovoľníctvo
v Rusovciach

Byť dobrovoľníkom je dar. Aj

Európska únia vyhlásila rok 2011 za Európsky rok dobrovoľníctva. Aj medzi nami je veľa občanov, ktorí bez

sebou malé aj väčšie „veci“,

nároku na odmenu prispievajú k lepšiemu životu v Rusovciach. Robia to už dlhé roky. Individuálne alebo

ktoré zlepšujú život tým, na

v rámci občianskych združení, svoju ochotu pomáhať si nosia v srdci. Pracujú nezištne, pre spoločnú vec,

ktorých nám záleží. Vytvárať

pre posun vpred. Obyčajní ľudia, ktorí robia neobyčajné veci. Pri príležitosti 5. výročia založenia Rady OZ,

príležitosti na stretnutia, po-

ktorá v Rusovciach dobrovoľníkov spája, vám prinášame prehľad činnosti mnohých z nich. Či už organizo-

dania rúk, spoločný smiech.

vaných v nejakom združení, alebo nie.

Vnášať niečo nové do života

ENERGIA
DOBROVOĽNÍCTVA
keď sa to na prvý pohľad nezdá. Dáva nám možnosť rozdávať radosť, vyvolať úsmev
na tvárach druhých, vidieť za

niekoľkých generácií. Inšpi-

Dobrovoľníci pre bábätká, deti, mládež a rodiny

rovať a vťahovať do dobrovoľníckej rodiny nových členov,
rásť spolu s nimi, učiť sa od

Jednou z najdôležitejších aktivít je práca s mládežou. Tej sa v našej obci dobrovoľnícky venuje hneď niekoľ-

nich. Môžeme robiť veci pre-

ko subjektov. Snažia sa vyplniť čas detí zmysluplnými aktivitami od najútlejšieho veku až do dospelosti.

to, že chceme, nie preto, že
musíme.
Nie vždy však svieti v našom
svete slnko. Sú dni, keď sa
sami seba pýtame, aký to má
zmysel? Keď hľadáme tých,
ktorí na dobrovoľníctvo nemajú čas, ale vedia nás podporiť finančne. Keď tí, pre
ktorých to robíme, sa obrá-

Herňa materského centra Kukulienka už od roku

„Plienkoši“, deti, mládež a ich výchova, to je hlavná

tia proti nám. Keď nám často

2005 víta pod svojimi ochrannými krídlami naraz nie-

oblasť, ktorej sa po represii, prevencii a údržbe tech-

komplikujú našu existenciu

koľko generácií - bábätká, predškoláčikov, mamičky,

niky venuje Dobrovoľný hasičský zbor, ktorého čin-

skutočnosti, ktoré by sa pri

ockov a starkých. Každý týždeň mamy – dobrovoľníčky

nosť je nezastupiteľná.

správnom postoji dali vyrie-

otvárajú pre vás herňu s pestrým programom.

šiť. Vtedy sa energia stráca a
my si povieme: nemá to cenu.
Ráno sa však väčšinou obloha
vyjasní a nahromadená energia sa derie von. A my si uvedomíme, že dar, ktorý sme do
vienka dostali, nemôže zostať
nevyužitý. Energia dobrovoľníctva je späť a rastie s každým poďakovaním a milým
slovom, ktorým nás obdaru-

Integrované výstavy prác malých výtvarníkov

Futbalovým detským a mládežníckym talen-

jete vždy, keď ju do niečoho,

zo ZŠ a MŠ v Rusovciach a ľudí s mentálnym postih-

tom mávate a trúbite z auta pri vstupe do Rusoviec.

dobrovoľne a s láskou, inves-

nutím potešili srdcia nás všetkých. Spoločné výtvar-

O ich športové napredovanie sa starajú zanietení

tujeme :).

né workshopy pripravuje Kresťanská liga pre po-

športovci z Miestneho futbalového klubu. Príďte sa

moc mentálne postihnutým na Slovensku v spoluprá-

pozrieť na niektorý zo zápasov, možno tam stretnete

Ďakujeme za každú dobr ú

ci s akad. maliarom Dušanom Sekelom. Za posled-

budúceho Messiho. Samotný areál MFK je výsledkom

príležitosť!

né roky spomeňme výstavy Mesto, v ktorom žijem,

tisícok brigádnických hodín zanietencov.

Slnko nad Východnou či Anjeličku, môj strážničku.

Túto prílohu pripravila Rada komunitných občianskych združení Rusoviec. Jej členmi sú: Dobrovoľný hasičský zbor, Vitus, Torana, Rodinné centrum Kukulienka, Natura Rusovce, Za lepšie
Rusovce, Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku, Trojhraničný Veterán
Car Club a Máme radi Rusovce.
Náklady na tlač tejto prílohy si členovia občianskych združení hradili z vlastných prostriedkov.

S Kukulienkou na krídlach šarkanov zaletíte do výšok...

To najlepšie pre deti na Deň detí! Vozenie sa na býkovi, bláznenie v pene,

a pozriete sa na Rusovce z vtáčej perspektívy. Šarkaniáda je jed-

megašmykľavky, pohybové atrakcie, najdlhší vláčik z detí a rodičov a kopa na-

nou z mnohých akcií, na ktoré vás Kukulienka srdečne pozýva.

nukov... Radosť v očiach našich detí spojila Kukulienku, hasičov, Kresťanskú

A nielen to: môžete sa zapojiť do ich príprav.

ligu a pracovníkov mestskej časti do príprav niekoľkých ročníkov MDD.

Kukulienka ako jednu zo svojich prvých aktivít

Preliezky v areáli materskej škôly v Ru-

Starším deťom je venované ihrisko pri fut-

komplexne zrekonštruovala ihrisko pri pošte.

sovciach vznikli spoluprácou rodičov a dob-

balovom štadióne. Vzniklo v roku 2010

To slúžilo deťom až do roku 2011, keď bolo na-

rovoľníkov zo združení Kukulienka a Ihriská

vďaka spolupráci a financiám mestskej časti,

hradené novým v rámci rekonštrukcie námestia.

Rusovce.

MFK a Kukulienky.

Dôchodcovia a ľudia so zdravotným postihnutím
Každý utorok sa v Dennom centre (Klube dôchodcov) na Kovác-

priestorov klubu hradí Kresťanská liga a na ich udržiavaní sa po-

sovej ulici 85 stretávajú dôchodcovia a spoločne sa zúčastňujú na

dieľajú aj obyvatelia s mentálnym postihnutím z Podporovaného

rôznych záujmových činnostiach. Režijné náklady na prevádzku

bývania Gerulata.

Organizovanie divadelných
predstavení hercov s mentálnym postihnutím je jedna z dob-

O dobrovoľníctve

rovoľných aktivít Kresťanskej ligy.

s Luciou Tulekovou Henčelovou, ktorá dlhoročne pôsobí v tre-

Vystúpenia sa uskutočňujú v Hu-

ťom sektore. Venuje sa najmä problematike znevýhodnených skupín

manitnom centre na Kovácsovej

v rôznych regiónoch Slovenska. Žije s manželom v Rusovciach, má

ulici. Spomeňme napríklad pred-

jedno dieťa.

stavenia More alebo Cesta (s) nami,
či pripravované vystúpenie Stroj

Máš skúsenosti s dobrovoľníctvom na celonárodnej úrovni. Ako

času v Divadle SĽUK-u.

vidíš spoluprácu obce a tretieho sektora pri budovaní komunitného života v Rusovciach?

Pravidelné výlety organizujú

Jednoznačne pozitívne. „Spojenectvo“ obce a partie nadšencov môže

Klub dôchodcov aj Jednota dô-

priniesť do života komunity nové a zaujímavé aktivity. Umocní tak do-

chodcov pre svojich členov. Prá-

jem z dobre fungujúcej samosprávy a atraktívneho bývania.

ca všetkých, ktorí sa dobrovoľne
podieľajú na organizovaní týchto

Majú Rusovčania možnosť aktívne sa zapájať do dobrovoľníckych

výletov, si zaslúži ocenenie.

aktivít?
Určite áno. Výborným príkladom je už 5-ročné pôsobenie Rady ko-

Motorizmus

munitných občianskych združení, v ktorej sa navzájom informujú o
Trojhraničný Veterán Ral-

plánovaných činnostiach. Každý Rusovčan, ktorý má chuť, vôľu, čas

lye je tiež už tradičnou akciou

a dobré nápady, je v tejto partii vítaný.

rusovského „veterána” Tibora
Straku. S historickými autami

Prečo odporúčaš zapájať sa do dobrovoľníckych aktivít?

a motorkami prichádza každo-

Pretože tu v Rusovciach máme dobrovoľníkov aj ľudí, organizovaných

ročne niekoľko desiatok nad-

v občianskych združeniach, ktorí už dokázali rýchlo, efektívne a čas-

šencov z Rakúska, Maďarska

to za minimálne finančné prostriedky odviesť kus dobrej práce. Tiež

a Slovenska. Aj pre divákov je

preto, že je to práca, ktorá teší nás samých, a jej výsledok poteší iných.

to nevídaný zážitok.

Staré tradície ožívajú, nové vznikajú
Ani v Rusovciach to nie je inak. Vďaka miestnym dobrovoľníkom

delne vypomáhajú hasiči, deti z Kukulienky a tanečníci z Gerulaty.

sa ich darí poznávať a uchovávať aj u nás. Mestská časť rozvíja za

Čaj o piatej počas letných mesiacov navštevujú mnohí bez rozdielu

prispenia mnohých dobrovoľníkov Deň Rusoviec či udržuje tradíciu

veku. Nedeľné popoludnia sú plné hudby, príjemných rozhovorov

majálesov. Tým každoročne predchádza stavanie mája, kde pravi-

a spokojných ľudí, ktorí sa navzájom delia o radosti i starosti.

Katarínska zábava je stará tradícia,
ktorú po mnohých rokoch obnovili dobrovoľní hasiči. Jedenásť úspešných ročníkov svedčí o obľube tohto podujatia.
Deň Matiek s Kukulienkou má jedinečnú atmosféru – cítiť v ňom lásku, radosť, nežnosť a úctu k mamám.
Je krásne vidieť štyri generácie z jednej rodiny, ako symbolicky kráčajú míľovým pochodom pre svoje mamičky,
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde! Krásne zvyky fašiangov sme si

tety a babičky.   Pozývame vás užiť si túto

zachovali hlavne vďaka našim dobrovoľným hasičom. Objavovať dávno

vzácnu chvíľu.

zabudnuté zvyky našim deťom i mnohým dospelým spolu s hasičmi poŽivý betlehem sa ako tradíciu pod-

máhajú od roku 2007 aj dobrovoľníci z Kukulienky, DFS Gerulata a MČ.

stúpili oživiť dobrovoľníci z Kukulienky
a MRR. Vytvorili pôsobivý živý betlehem s Pannou Máriou, Jozefom a Jezuliatkom, nechýbali ani Traja králi. Deti
zaujali ozajstné bábätká v kolíske a živé
nezbedné kozičky.
Netradičný Mikuláš je novou aktivitou dobrovoľníkov z OZ Máme radi RuGerulata Cup – už 13. ročník integrovaných športových hier v stolnom

sovce. Nielen deti, ale aj ich rodičia a sta-

tenise zorganizujú tento rok dobrovoľníci z Kresťanskej ligy pre pomoc

rí rodičia si radi zaspomínajú na návšte-

mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so Základnou školou

vu Mikuláša s anjelom a čertom na koči

v Rusovciach, pod záštitou primátora hl. mesta SR Bratislavy a staros-

zapriahnutom za priateľským koníkom.

tu MČ Rusovce.

Balíčkom obdaria deti poslušné, ba aj tie,
čo sľúbili, že sa do roka polepšia.
Lampiónový sprievod v réžii
Kukulienky a Tekvicová party

Vianočné trhy na rusovskom námes-

z dielne MRR vnášajú svetlo do

tí, ktoré pripravila MČ v spolupráci s no-

pochmúrnych jesenných dní. V

vovzniknutým OZ Rusovčan, pripome-

rámci zábavy bývajú ocenené naj-

nuli blížiace sa sviatky koláčikmi, va-

krajšie ručne vyrobené tekvice i

reným vínkom, cigánskou pečienkou i

masky. V minulom roku sa konal

rôznymi výrobkami z dielní Kresťanskej

už šiesty ročník tohto podujatia.

ligy a Kukulienky.

800 rokov Rusoviec

Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Rusovciach sa nenechali
zahanbiť ani občianske združenia a zorganizovali množstvo sprievodných akcií.

Dňom otvorených dverí aj
novým náterom fasády slávili
dobrovoľní hasiči 800. výročie. Prostredníctvom vystavenej techniky a výstavy Hasiči
ako ich nepoznáte informo-

Kresťanská liga zorganizovala výstavu

Kukulienka zorganizovala pre

vali širokú verejnosť o svojej

Gerulata – Rímsky vojenský tábor

deti a mládež Hľadanie pokla-

bohatej činnosti.

v Rusovciach a benefičný koncert.

du kráľa Ondreja II.

Životné prostredie v Rusovciach
Dobrovoľné aktivity v Rusovciach, týkajúce sa životného prostredia, sa nekončia pri takom potrebnom čistení verejného priestoru.
Na báze dobrovoľníctva sú aj ošetrované dreviny, rekonštruujú sa verejné priestory, s účasťou občanov sa plánuje budúci vzhľad obce.

Rímsky parčík je asi krajšie využitie priestoru než pôvodne plánované
bytovky. OZ Natura Rusovce zorganizovalo občiansku participáciu, kde
si sami Rusovčania vymysleli funkciu aj presné riešenie tohto verejného
Brigády dobrovoľníkov v lesoparku a okolo jazier organizuje

priestoru. Následne zohnalo financie na realizáciu parčíka a zorganizo-

každoročne mestská časť, ďalších brigád sa zúčastňujú žiaci a pedagó-

valo jeho vybudovanie.

govia zo ZŠ. V poslednom roku pribudli aj brigády združenia Máme radi
Rusovce. Všetci tak spoločne pomáhajú, aby boli Rusovce a ich okolie

Pomocou výškovej a postrekovej

čisté a krásne.

techniky dobrovoľní hasiči zabezpečujú orezanie stromov,
odstraňovanie suchých konárov,
ale aj postreky proti rastlinným
škodcom a komárom.

Park okolo kaštieľa je nielen krásny a cenný, ale aj zanedbávaný. OZ

Staré ošarpané zastávky MHD premenili dobrovoľníci a sympati-

Natura Rusovce sa dlhodobo snaží o zlepšenie jeho stavu – organizovalo

zanti MRR novým náterom a uprataním na dôstojnejšie a príjemnejšie

brigády na čistenie parku, vo vlastnej réžii kosilo okrajové časti parku,

priestory pre všetkých cestujúcich Rusovčanov i návštevníkov Rusoviec.

osadilo lavičky, zabezpečilo odborné orezanie stromov a s pomocou občanov vytvorilo víziu, ako by mohol park vyzerať v budúcnosti.

Gaštanová aleja bola roky predmetom sporov. Pracovná skupina
zložená zo všetkých rusovských
skupín od poslancov po občianske
združenia, hasičov aj miestnych
obyvateľov nechala v roku 2011 vyPlot pri železničnej stanici sa

pracovať nezávislý posudok stavu

vďaka rusovským deťom, obyvate-

stromov a s pomocou zapojených

ľom chráneného bývania Gerula-

občanov a odborníkov vytvorila

ta a ostatným z Kukulienky, Kres-

plán výsadieb a víziu, ako by aleja

ťanskej ligy a MRR pod vedením

mala vyzerať v budúcnosti. Tento

Kostolík sv. Víta bol dlhé roky v dezolátnom stave a chátral, až sa nad-

umelca Dušana Sekelu zmenil na

plán by mal obyvateľov do budúc-

šencom z občianskeho združenia Vitus podarilo dať ho zatiaľ aspoň zvon-

rozkvitnutú záhradu.

na spájať, nie rozdeľovať.

ka do súčasnej obdivuhodnej podoby.
Táto príloha RN prináša len niekoľko príkladov dobrovoľníckych aktivít v našej obci. Práca dobrovoľníkov sa skrýva v mnohých kútoch, často si ju neuvedomujeme alebo
nevšimneme. Usilovné tety nám každú sobotu poupratujú kostol. Chlapi a chlapci zasa pomáhajú pri búraní starej fary a budovaní nového pastoračného centra. Pán farár nám sprístupňuje podzemné priestory vzácnej krypty v Kostole sv. Magdalény. Rusovský nadšenec dlhodobo mapuje bohatú históriu Rusoviec. A veľa, veľa ďalších...

