Prečo mesto bocianov

Mesto bocianov
Máme pre vás tip na výlet počas teplejších dní.
Pri najbližšej návšteve Neziderského jazera sa vyberte
ešte o pár kilometrov ďalej do mesta Rust,
ktoré je známe nielen bocianmi a ušľachtilými vínami.
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alebný Rust rozprestierajúci sa pri brehoch
Neziderského jazera je
s menej než dvoma tisíckami stálych obyvateľov
najmenším štatutárnym
mestom v Rakúsku.
Týmto privilégiom sa mestečko pýši preto,
lebo už v roku 1681 sa stalo „slobodným
mestom“ a štatutárnym mestom zostalo
aj po roku 1920, keď sa o Burgenland sporili
Rakúsko s Maďarskom.

Najkrajšie mesto
Burgenlandu
Mestečko je to skutočné starobylé. Prvá
zmienka o Ruste pochádza z roku 1317.
Názov je odvodený od maďarského slova
pre brest, na čo nezabúdajú jeho obyvatelia
ani dnes – v Ruste pravidelne vysádzajú
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mnoho brestov. Staré mesto Rust patrí medzi
najmalebnejšie svojho druhu a je chránenou
pamiatkou. Za pozornosť stoja početné meštianske domy zo 16. až 18. storočia s udržiavanými barokovými a renesančnými fasádami,
prekrásnym lemovaním okien a portálov,
priezormi či erbovými a štukatérskymi dekoráciami. Pohladením pre oko sú aj oblúkové
portály a vstupné klenby vedúce do idylických
dvorov. Najvýznamnejšou a zároveň najstaršou stavbou mesta je kostol Fischerkirche.
Vznikol medzi 12. a 16. storočím a každý rok
v lete hostí viaceré koncerty. Historické jadro
mesta, ktoré obýva len zhruba 320 Rusťanov
a ktoré sa rozprestiera na ploche deviatich
hektárov, sa nachádza pod ochranou Haagskej
konvencie o ochrane kultúrneho bohatstva
v prípade ozbrojených konfliktov. Rust je
aj jedným z troch modelových miest Rakúska,
tými ďalšími sú Salzburg a Krems.

V erbe mesta Rust nájdete bociana a dôvod je
celkom prozaický. Práve na komínoch tohto
mestečka sa totiž nachádza najväčšia kolónia
bocianov v krajine. Ich počet veľmi kolíše,
preto bol v spolupráci s organizáciou World
Wildlife Fund vyvinutý zvláštny program
na ochranu tohto vtáctva. Jeho cieľom je
znovu vytvoriť bocianom ideálne podmienky
na život. V Ruste sa nachádza aj záchranná
stanica pre bociany, kde sa starajú o slabé
či zranené jedince a po uzdravení ich vracajú
do voľnej prírody. Bociany sú pre mesto Rust
charakteristické už od samého začiatku 20.
storočia.

Pre milovníkov aktívneho
oddychu
Priľahlé stepné Neziderské jazero je ako
stvorené na vodné športy, a to nielen na plávanie. Obrovská vodná plocha je vynikajúca
na jachting, surfovanie či kitesurfing. Tí menej
odvážni môžu absolvovať vyhliadkovú plavbu
loďou, ktorá štartuje v prístave v Ruste. Okolie
mesta je zase pretkané cyklotrasami, takže
krásy regiónu môžete spoznať aj z bicykla. Ak
patríte medzi milovníkov vína, potom vedzte,
že na južných úbočiach Rustskej pahorkatiny
sa rozprestiera okolo 500 hektárov viníc.
Na zhruba jednej tretine sa pestujú červené
odrody Frankovka a Cabernet a dve tretiny
prislúchajú viacerým bielym odrodám. Tunajšie víno má dobré renomé úplne zaslúžene.
K jeho výnimočnej kvalite prispieva stáročná
tradícia rustského vinohradníctva, dobré vzdelanie vinohradníkov, ale aj výrobné metódy,
ktoré nezaťažujú životné prostredie a sú kontrolované štátom. Zaujímavosťou je, že práve
v Ruste založili v roku 1989 prvú vinársku akadémiu na svete, kde sa vyučuje po nemecky.

