INTERKULTURÁLNE
VZDELÁVANIE

Z ROKOVANIA MIESTNEHO
ZASTUPITEĽSTVA

Cieľom projektu je vytvárať
partnerstvá medzi materskými
školami – tá naša oslovila materskú školu v obci Berg...
Strana 10.

Riadne februárové zastupiteľstvo
sa zišlo 23. februára. Nieslo sa
v duchu bezpečnosti a športu.
Strana 8.
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karnevalom a večernou tanečnou zábavou.
Zraz masiek sa tradične konal
v kultúrnom dome o deviatej
hodine dopoludnia. Masky boli
originálne, tradičné aj netradičné,
tvorila
ich
najmä
mládež
z Jaroviec, ktorej nechýbala dobrá nálada. Keď už boli masky
vyobliekané, namaľované a pripravené, sprievod sa mohol začať.

POĽOVNÍCKY PLES

Začiatok nášho jarovského koloritu je už niekoľko rokov spojený
s usporiadaním plesov jednotlivých spoločenských organizácií
pôsobiacich v našej mestskej
časti.
Strana 6.
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K veselej atmosfére prispeli aj
miestni muzikanti, ktorí masky
sprevádzali hrou na hudobné
nástroje a spevom. Tento rok to
bolo trochu netradične – sedeli
na vlečke, ktorú ťahal traktor.
Sprievod mal množstvo divákov,
ktorí ho netrpezlivo vyčkávali pred
svojimi domami. Miestami sa

zastavil, masky veselo tancovali
medzi sebou a do tanca zobrali aj
ľudí na ulici. Niektorí Jarovčania
sa im za to odmenili symbolickou
ﬁnančnou odmenou alebo rôznymi pochúťkami.
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Pokračovanie na strane 2...
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CHORVÁTSKY PLES

PLES ŠPORTOVCOV

Skvelú zábavu na 21. ročníku
Chorvátskeho plesu, ktorý sa
konal ako tretí v poradí, si tento
rok dňa 6. februára vychutnalo
okolo 180 hostí.
Strana 4.

Tak ako každý rok, aj začiatkom tohto sa už tradične
konal
v
Jarovciach
Ples
športovcov, ktorý organizovali
TJ Jarovce a Starí páni Jarovce.
Strana 7.
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Jarovské noviny
Na úvod
Už takmer dva mesiace mám
na stole historicky prvé číslo
Jarovských novín a z času na čas
si ich prelistujem a rozmýšľam čo
by sa dalo pridať či vylepšiť. Vec,
ktorú by nebolo možné vylepšiť
snáď ani neexistuje. A je to tak aj
s našimi novinami. Je to pre nás
záväzok a výzva. Záväzok v tom, že
ak sme sa raz do niečoho pustili,
tak to treba udržať a výzva v tom,
aby sme postupne vylepšovali to
čo sa v rámci našich možností
vylepšiť dá. Píšem v množnom
čísle a to preto, že jednotlivec sám
veľa nedokáže, ale za Jarovskými novinami stojí tím mladých
ľudí, ktorí sa pridali k môjmu
zámeru informovať, zachovať
a zblížiť. Informovať o dianí
v Jarovciach a to najmä o kultúrnospoločenských akciách, pomôcť
zachovaniu kultúry a tradícií aj
takým spôsobom, že sa bude
o nich písať a v neposlednom rade
zbližovať ľudí, či už pôvodných,
ale aj nových Jarovčanov. Noví
Jarovčania sa takto môžu ľahšie
dozvedieť o dianí a zvykoch ku
ktorým sa môžu postupne zapájať.
Myslím, že nám v Jarovciach vyrastá nová generácia mladých ľudí,
ktorí nie sú poznačení diktatúrou
myslenia z predošlého režimu, ale
majú vlastné názory a tiež majú
veľký záujem na tom, aby sa naša
malá obec rozvíjala a zároveň si
zachovala to svoje, čo robí Jarovce
Jarovcami.
Chcel by som pripomenúť,
že dvere do našich novín má
otvorené každý, kto chce prispieť
svojou troškou k ich tvorbe. Dáme
priestor každej organizácii v našej
mestskej časti, ktorá prispieva
ku kultúre, zdraviu, vzdelávaniu,
zábave či bezpečnosti našich
spoluobčanov. Nečakal som, že
už druhé vydanie bude rozšírené
z 8 na 12 strán a rovnako som
nepredpokladal, že z dôvodu
nedostatku miesta budú musieť
niektoré články počkať do ďalšieho
vydania. Je však potešujúce,
že informácií, ktoré vám môžeme
priniesť je stále viac a viac.
Na záver by som chcel osobitne
poďakovať ﬁrme JK – Cars, ktorá
sa podieľa na spoluﬁnancovaní
tohto vydania.
A ešte jedno želanie: Ak sa Vám
niečo nepáči, povedzte to mne
a o tom čo sa Vám páči, povedzte
všetkým.
Príjemné čítanie.
Jozef Uhler
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FAŠIANGY 2010
Pokračovanie z titulky...

Fašiangový sprievod trval tento
rok o čosi dlhšie, až do jednej
hodiny popoludní. V tom čase už
na všetkých v kultúrnom dome
čakal tradičný guláš, o ktorý
sa postarali šikovné kuchárky
a kuchári. Za dobrovoľný príspevok si na ňom mohli pochutnať
všetci, ktorí sa rozhodli prísť.
Približne o hodinu neskôr sa
v Dome kultúry začal detský karneval, na ktorý prišli menšie aj
väčšie deti v tých najrôznejších
maskách v sprievode rodičov. Toto
detské popoludnie organizovalo
Miestne zastupiteľstvo a Klub
mladých Chorvátov.
Medzi sponzorov tejto akcie, ktorí
prispeli či už ﬁnančnými darmi
alebo vecnými cenami do tomboly patria: Slovenský Červený
kríž, František Majtán z TPD,
Tibor Berky s manželkou, Katarína

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

Škodlerová, Telovýchovná jednota Jarovce, Jozef Szabo, Klub
mladých Chorvátov, Peter Líška,
Jednota Výrobňa – Studená
kuchyňa.
Detským popoludním sprevádzal
zhovorčivý moderátor Juraj Hegyi,
ktorý sa staral o zábavu a príjemnú atmosféru. Kultúrny dom bol
preplnený najrozličnejšími maskami, ktorých je každým rokom
čoraz viac a spomedzi ktorých
boli vybrané tie najkrajšie. Masky
boli rozdelené do dvoch skupín
– škôlkari a školáci. Náhodne
zvolená porota vybrala v každej
kategórii
sedem
najkrajších
masiek, ktoré boli odmenené
vecnými cenami. Ostatní, ktorí sa
neumiestnili na prvých siedmich
miestach dostali sladkú odmenu.
Po vyhodnotení sa začala žrebovať
tombola, na ktorú už všetky deti
netrpezlivo vyčkávali. Po tombole sa mohli deti ešte zabaviť
a zasúťažiť si v stoličkovom tanci,
do ktorého sa moderátorovi podarilo prehovoriť aj rodičov. Celým
popoludním hudobne sprevádzal
obľúbený DJ PEFO (Peter Fogl),

ktorý deťom zahral aj ich obľúbené
hudobné hity. Detské popoludnie
sa nezadržateľne blížilo ku koncu,
a tak deti postupne odchádzali.
Keď sála kultúrneho domu zostala
prázdna, organizátori večernej
fašiangovej zábavy – členovia
Červeného kríža sa ihneď pustili
do upratovania sály.
O siedmej hodine večer bol
kultúrny dom opäť plný –
tentoraz však už dospelých ľudí,
ktorí sa prišli naposledy zabaviť
a zatancovať si pred 40-dňovým
pôstnym obdobím. O zábavu sa
starala a do tanca hrala už známa
skupina METEOR. V tento večer
čakalo na hostí aj jedno veľké
prekvapenie – Sisa Sklovská,
ktorá zaspievala aj niekoľko
pesničiek zo svojho repertoáru
a zatancovala si na parkete

spolu s ostatnými obyvateľmi
Jaroviec.
Posledná
pesnička
odznela presne o polnoci a práve
to bol čas, kedy sa začala žrebovať
aj hodnotná tombola.
Dobrá nálada, skvelá atmosféra,
šťastné deti, spokojní a uvoľnení
ľudia - týmito slovami by sme
mohli charakterizovať tohtoročný
,,posledný fašiang“, ktorý sa
všetkým organizátorom aj tento
rok opäť vydaril.
Text: Zuzana Bankovichová
Foto: Miro Blusk,
Adriana Tesáková,
Ján Tomasich,
Jana Kubinová

3

Jarovské noviny

AKO SA ZABÁVALO
NA CHORVÁTSKOM
PLESE V JAROVCIACH
Minuloročná plesová sezóna sa niesla v duchu osláv
okrúhleho – 20. výročia vzniku tradície usporadúvania Chorvátskeho plesu. Postupom času si tento ples
získal svojich stálych priaznivcov a sme veľmi radi,
že k nim stále pribúdajú noví. Skvelú zábavu na 21. ročníku
Chorvátskeho plesu, ktorý sa konal ako tretí v poradí,
si tento rok dňa 6. februára vychutnalo okolo 180 hostí.
Plesové
prípravy
prebiehali
priebežne od začiatku roka, no
v plnom prúde sa rozbehli až
dva dni pred samotným konaním
plesu. Minulý rok sme odeli sálu
do oranžovej a zelenej farby, tento
rok sme vsadili na kombináciu
ﬁalovej
so
smotanovou.
Vyzdobenou sálou pripravenou
na slávnostný plesový večer sa
môžete potešiť na fotkách nižšie.
Nás (ako organizátorov) zasa
potešil
počet
hostí
medzi
ktorými nechýbala ani zástupkyňa
Veľvyslanectva
Chorvátskej
republiky na Slovensku Ivana

Jurić Antolić s manželom, predseda Chorvátskeho kultúrneho
zväzu na Slovensku Juraj Cvečko,
predsedníčka
Chorvátskeho
kultúrneho spolku v Jarovciach
Hilda Mitterpachová, predseda
Chorvátskeho kultúrneho spolku
v Čunove Ive Maász, učiteľky
chorvátskeho
jazyka
Davorka Jergović a Barbara Petras
s manželom, zástupkyne inštitútu
zo Záhrebu z odboru etnológia
a etnomuzikológia a nechýbali
ani hostia z folklórneho súboru
Koloslavuj z Viedne, ako aj
redaktor Hrvatskih novin Petar

Čunovski bećari

Tyran s rodinou. Každého hosťa
čakal pri vstupe symbolický prípitok, malá pozornosť pre dámy
a syrovo - olivové taniere pripravené na stoloch, čo sa stretlo
s pozitívnym ohlasom.
Ples slávnostne otvorila svojím
vystúpením tamburášska skupina

Predseda KMH Pavel Malý a členka Výboru KMH Petra Kotvasová
vítajú hostí a otvárajú ples valčíkom

Vyzdobená sála

Hudobná skupina Melódia
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Čunovski bećari, ktorá funguje
v rámci Chorvátskeho kultúrneho
spolku Čunovo. V ich prevedení
si hostia mohli vypočuť pôvodné gradišćansko – chorvátske
piesne sprevádzané hrou na
tamburiciach.
Po skončení kultúrneho programu predseda Klubu mladých
Chorvátov Pavel Malý oﬁciálne
privítal všetkých hostí a otvoril ples prvým tancom – valčíkom.
Do tanca hrala v tento večer hudobná skupina Melódia, ktorej
repertoár je bohatý na chorvátske
piesne.

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

Losovanie tomboly

Organizačný plesový tím

Predseda KMH Pavel Malý odovzdáva výhercovi prvú cenu – poukážku
na wellness pobyt v Bojniciach
O príjemnú atmosféru bolo
postarané nielen chutným jedlom,
tancom a spevom, ale aj hodnotnými vecnými cenami v tombole, ktorými sme mohli potešiť
svojich hostí vďaka štedrosti
našich sponzorov, ktorým by sme
sa touto cestou chceli ešte raz
veľmi pekne poďakovať. Hostia si z tomboly mohli odniesť
rôzne ceny: reklamné predmety,
chorvátske hudobné CD, kozmetické
balíčky,
poukážky,
lístky do divadla, vstupenky na
budúcoročný 22. ročník Chorvátskeho plesu, bohaté darčekové
koše a nechýbala ani elektronika.
Prvú cenu do tomboly – štvordňový
wellness pobyt v Bojniciach pre
dve osoby so šiestimi relaxačnými
procedúrami a polpenziou venoval
Klub mladých Chorvátov.
Zábava trvala do skorých ranných
hodín a tu je zopár malých fotopostrehov:
Pevne veríme, že sa nám podarilo zorganizovať ples, na ktorom
sa naši hostia cítili príjemne
a prežili chvíle, ktoré si budú
chcieť s radosťou zopakovať aj na
budúci rok.
Už teraz sa na vás všetkých opäť
tešíme :-).
Text a foto: Petra Salajková
člen Výboru KMH

Naši hostia
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Poľovnícky ples

Začiatok nášho jarovského koloritu je už niekoľko
rokov spojený s usporiadaním plesov jednotlivých
spoločenských organizácií pôsobiacich v našej
mestskej časti.
Stáva sa pomaly tradíciou, že
otvorenie prislúcha poľovníkom,
ktorí sú akési prvé lastovičky
ohlasujúce
začiatok
plesovej sezóny a skvelej zábavy.
Jarovská poľovnícka spoločnosť
usporiadala tento rok už 35.
ročník
Poľovníckeho
plesu,
ktorý sa podobal na tie predošlé
nielen honosnou zábavou, širokou
ponukou kulinárskych špecialít,
dostupnosťou rôznych miešaných
nápojov, ale aj pochúťkami pravej
poľovníckej kuchyne. Všetkým
vám, ktorí ste sa nemohli nášho
plesu zúčastniť, ale už ste mali

reprodukovanú plesovú atmosféru
a náladu, ktorá v ten večer prebiehala, si dovolím priblížiť niekoľko
zaujímavosti.
Na plese sa stretlo 130
plesajúcich, ktorých zabávala hudobná skupina Meteor. V pestro
vyzdobenej sále s poľovníckymi
motívmi sa podávali chutné jedlá
z diviny a lahodné nápoje pod
taktovkou Slovenskej reštaurácie
a nechýbali ani bohaté švédske
stoly, o ktoré sa starala
obsluha pod záštitou p. Kmeťa
zo Slovrestu Bratislava. Tombola, ktorá pozostávala z darov

Výročná členská schôdza
Jarovskej poľovníckej
spoločnosti
Dňa 27.02.2010 sa konala
výročná členská schôdza Jarovskej
poľovníckej spoločnosti.
Členskú
základňu
Jarovskej
poľovníckej spoločnosti tvorí
23 členov.
Výbor JPS sa skladá z piatich
členov a troch členov dozornej
rady, ktorá dozerá na pôsobenie
a prácu výboru.
Na výročnej členskej schôdzi bola
hlavným bodom voľba nového
výboru, ktorý si bude svoju funkciu
zastávať po dobu nasledujúcich
5 rokov.

Členovia výboru jednohlasne
zvolili nový výbor, ktorý pozostáva
z týchto členov a funkcií:
Predseda JPS:
• Plankenauer Roman
Poľovný hospodár JPS:
• Wolf Martin ml.
Tajomník JPS:
• Bukoviansky Ján
Členovia výboru:
• Harvan Vladimír
• Knotek Tomáš
Dozornú radu tvoria:
• Bičan Dušan
• Wolf Martin st.
• Kašiak Tibor.
Text a foto: Tomáš Knotek
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od spoločenských organizácií
z Jaroviec, podnikateľov, ﬁriem
pôsobiacich v Bratislave a okolí
a samozrejme aj Jarovskej
poľovníckej spoločnosti, prispeli
k príjemnej zábave, ktorá sa niesla
celým večerom až do skorých ranných hodín. Fašiangová a plesová
sezóna sa teda mohla začať.
Verím, že sme vás všetkých
dostatočne motivovali a nabudili
na budúcoročnú plesovú sezónu
2011. Chcem sa poďakovať
všetkým zúčastneným, organizátorom, DHZ ako aj MČ za
ich ústretovosť a pochopenie skutočnosti, že ak chceme
v dnešnom uponáhľanom svete
v rámci komfortu a úrovne jednotlivých spoločenských podujatí
spríjemniť ich atmosféru, je bez
pochýb potrebná aj trocha tolerancie a ohľaduplnosti pri prenajímaní
všetkých dostupných priestorov
v našom Kultúrnom dome

v Jarovciach. Zároveň by som
chcel dať do pozornosti, že
každá nezištná pomoc (už len
samotnou účasťou na uskutočnených podujatiach a svojím
ﬁnančným prínosom), pomáha
skrášľovať a podporovať druhovú
pestrosť našej fauny a ﬂóry, ktorá
nám - poľovníkom spadá do
kompetencií.
Teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Text: Martin Wolf,
poľovnícky hospodár
Foto: Martin Wolf,
Monika Plankenauerová
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Ples športovcov

Družstvo St. pánov v Trenčíne v máji 2009 s prezidentom Dobrovoľnej Požiarnej
Ochrany JUDr. Jozefom Minárikom

Tak ako každý rok, aj začiatkom tohto sa už tradične
konal v Jarovciach Ples športovcov, ktorý organizovali
TJ Jarovce a Starí páni Jarovce.

Hasičský ples

Dobrovoľný Hasičský Zbor každoročne usporadúva
Fašiangový ples v Jarovciach v posledný fašiangový
víkend. Tento rok to vyšlo na piatok 12. Februára.
Do tanca hrala skupina MONDEO z Čunova, čo sú naši
obľúbení a overení muzikanti.
O 20.00 hodine začali prichádzať
prví hostia, ktorí boli plní
očakávania, aký bude tohtoročný
ples. Pri vstupe do sály si nebolo
možné nevšimnúť futbalovú výzdobu z dresov a zelenej farby,
ktorá pripomínala atmosféru
na futbalovom ihrisku. Ako
už býva zvykom, ples otvoril krátkym príhovorom prezident
TJ Jarovce Miroslav Roštár, ktorý
poprial hosťom príjemnú zábavu.
A mohlo sa začať plesať! Do tanca
hrala hudobná skupina Meteor až
do skorých ranných hodín, kým
neodišli poslední skalní hostia.
Plesu sa zúčastnilo 160 hostí
medzi ktorými nechýbali futbalisti,
ale ani obdivovatelia a vyznávači

športu. Hostia si pochutnali na
skvelej večeri a pohostení, ktoré
ich čakalo na stole. Celý večer
ich zabávali piesne rôznych
hudobných žánrov , či už slovenské, chorvátske, maďarské, alebo
cigánske, pri ktorých speve, ale aj
tanečných kreáciách, im mohla
vytráviť večera. Malú prestávku na
prelome dní spríjemnila tombola,
v ktorej bola možnosť vyhrať rôzne
zaujímavé ceny. Prvou cenou bol
plazmový televízor, ktorý si našiel
svojho majiteľa až po druhom
ťahu. Výhercom sa stal Ján Novák
mladší, dlhoročný futbalista Jaroviec. Ďalšími cenami boli mikrovlnka, autorádio, vstupenky do
divadla, darčekové koše, nechýbal
ani tradičný takmer 1,5m rohlík,
dokonca aj dve pečené kačice od
Slovenskej reštaurácie, konzumné do pizzerie, kazety s vínom,
a mnoho ďalších zaujímavých
cien.
V mene TJ Jarovce a Starých pánov
Jarovce ďakujeme za podporu
a veríme, že sa opäť o rok stretneme v takej skvelej zostave.
Text: Petra Kotvasová,
Tatiana Jankovichová
Foto: Adriana Tesáková,
Denis Németh

Mnohí
členovia
nášho
Dobrovoľného Hasičského zboru
sa plesu zúčastňujú v hasičských
vychádzkových uniformách. Spolu
sa na tohtoročnom plese zabávalo 150 ľudí. Chutnú večeru nám
pripravil majster kuchár Jaro
Tomas s kolektívom. K príjemnej zábave prispela skutočnosť,
že v priestoroch domu kultúry
sa nefajčí. Ceny do tomboly tradične
venujú naši členovia, sympatizanti
a sponzori. Prvá cena býva od
nepamäti poukážka na 15kg živé
prasiatko. Ďakujeme sponzorom
aj za ostatné zaujímavé ceny
ako napríklad domáca pekáreň,
soľná lampa, CD prehrávač alebo
bohaté
darčekové
koše.
Náš ples tento rok podporili
Glovlak spol.s r.o. p.Koglerová;
PD Dunaj Rusovce; Keramika
p.Mahdalíková; Karol Šurabík
masér;
Zubná
ambulancia
MUDr. Milan Mosnár; Pizzeria
Malá; Kaderníctvo Malá; Veterinárna poliklinika MVDr. Švihran;
Novinový stánok p.Šišková; Bufet
Štadión p.Berki p.Novák; Klub
Mladých Chorvátov; EUROWATER;
COOP Jednota výrobňa studenej
kuchyne; Kvetinárstvo Rotman.
Výťažok z plesu použijeme na
prevádzku nášho Dobrovoľného

hasičského zboru, vrátane vybavenia a účasti na súťažiach.
Zaujímavosťou plesu je naša pozvánka, na ktorej sa v posledných
rokoch snažíme prezentovať dosiahnuté výsledky našich kolektívov aj medzi našimi plesovými
hosťami. V tomto roku sme sa na
pozvánke pochválili úspechom
družstva Starých pánov, ktoré
vyhralo
celoslovenskú
súťaž
s Historickou technikou v máji
2009 v Trenčíne. Dovoľujeme
si Vám tiež oznámiť, že dňa
15. mája 2010 náš zbor oslavuje
120. výročie založenia.
Text a foto: Milan Husár
Foto: Zuzana Harrerová
Príhovor p.Maásza

Funkcionári DHZ pri vstupe
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Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
po prvý krát sa k Vám prihováram
na stránkach Jarovských novín
a som rád, že mám túto
možnosť. V prvom rade sa chcem
poďakovať skupine nadšencov na
čele s p. Uhlerom, ktorí sa odhodlali k vydávaniu občasníka pre
našu mestskú časť, ktorý nám
tu chýbal. Získali sme tým všetci
možnosť informovať, upozorňovať
a prezentovať svoje názory.
V dnešnom svete sa všetko meria
peniazmi a peniaze sú rozhodujúce aj pre fungovanie našej samosprávy. Chcem Vám preto aspoň
stručne objasniť tvorbu a zdroje
rozpočtu mestskej časti. Jarovce
mali na konci minulého roka 1448
obyvateľov prihlásených na trvalý
pobyt a to je 0,38 % celkového
počtu
obyvateľov
Bratislavy.
Od toho sa odvíja suma, ktorú
z
prostriedkov
pridelených
zo štátneho rozpočtu pre hlavné
mesto Bratislavu dostaneme do
nášho rozpočtu. Rozdelenie daní
v rámci Bratislavy je v pomere
50% pre mestské časti a 50%
pre magistrát z výberu dane
za nehnuteľnosti a v pomere
32 % pre mestské časti a 68% pre
magistrát z výberu dane z príjmov
fyzických osôb. Preto je dôležité,
aby sa na trvalý pobyt prihlásil
čo najväčší počet obyvateľov.
Zo 17 mestských častí sú
Jarovce sú tretia najmenšia MČ
v Bratislave. Suma, ktorú by sme
takto dostali ako podiel na daniach by však nestačila na pokrytie
výdavkov MČ. Starostovia všetkých
MČ sa preto dohodli, že malé MČ
(celkovo 7 MČ) budú dostávať
z podielu veľkých MČ (celkovo
4 MČ) minimálne 3%, ktoré

si rovnomerne rozdelia. Vlani to
bolo 3,5% a pre našu MČ tvorilo viac ako polovicu rozpočtu
a pre tento rok je schválených
3,3%. Táto solidarita je ukotvená
aj v Štatúte hlavného mesta a
nie je už potrebné každoročné
presviedčanie
poslaneckých
klubov v Mestskom zastupiteľstve
pri
schvaľovaní
rozpočtu
Bratislavy. Keďže sme ešte len
v prvom štvrťroku tohto roka,
chcem sa krátko obzrieť za rokom
uplynulým. V rámci schváleného
rozpočtu mestskej časti sme vlani
uskutočnili niektoré investičné
akcie, ktoré nám v rokoch
nasledujúcich pomôžu znížiť
nutné
prevádzkové
náklady
na vykurovanie. Uskutočnili sme
výmenu zdrojov tepla v Materskej škole, Kultúrnom dome a na
Miestnom
úrade,
ktorý
je
s
kultúrnym
domom
prepojený.
Vykurovacie
teleso
z Miestneho úradu sme použili
na zabezpečenie tepelnej pohody
v Chorvátskom klube, ktorý je
teraz, čo sa týka tepla, nezávislý
na vykurovaní v Materskej škole.
Obnova sa uskutočnila v letných
mesiacoch. Ostatné akcie boli
menšieho rozsahu, jedná sa
o opravu ciest, výsadbu stromov,
opravy chodníkov a pod. Musím
sa na tomto mieste poďakovať
aj sponzorom našej MČ, ktorí
nezištne prispeli na investície
väčšieho rozsahu a to lavičky
v kostolnej záhrade v cene
cca 3.600,- EUR, na vianočné
osvetlenie v Jarovciach v rokoch
2008 a 2009, celkovo v cene cca
10.500,- EUR, a samozrejme aj
sponzorom, ktorí prispeli menšími
darmi na akcie poriadané Miestnym úradom alebo komisiami

Z rokovania Miestneho
zastupiteľstva

8

pri Miestnom zastupiteľstve.
Sú medzi nimi aj občania, ktorí sa
do Jaroviec prisťahovali a našli tu
nový domov. Už dva roky pôsobí
v našej MČ okrskár Mestskej
polície. Osobne nie som spokojný
s frekvenciou jeho hliadkovania
v Jarovciach, je prideľovaný do hliadok v Petržalke. Podľa informácie
od náčelníka MsP v Petržalke je to
spôsobené celkovým nedostatkom príslušníkov MsP v Bratislave
a potrebou zabezpečovať hliadky
vo všetkých MČ.
V súčasných dňoch vrcholí príprava a schválenie rozpočtu na rok
2010 a na niektorom z najbližších
zasadnutí Miestne zastupiteľstvo
schváli investičné akcie pre tento
rok. Predpokladám, že medzi nimi
bude aj oprava Urbárskej ulice,
ktorá je po výstavbe rodinných
domov v tejto lokalite v dezolátnom
stave. Predpokladám tiež, že tam
nebude chýbať oprava chodníkov,
ktorá by sa mala uskutočňovať nie
výstavbou nových, ale opravou
terajších chodníkov, čím získame
možnosť za rovnakú sumu opraviť
viac ako dvojnásobnú plochu
chodníkov. Podarilo sa nám nájsť
podnikateľa, ktorý je schopný
a ochotný túto prácu vykonať.
Potešiteľné je to, že je občanom
Jaroviec a investované peniaze
ostanú v našej MČ. Osobne by
som chcel zabezpečiť prípravu
prestavby roky chátrajúcej budovy bývalých jaslí na nájomné
byty s využitím ﬁnančných zdrojov
zo Štátneho fondu rozvoja bývania
a aj prestavbu priestorov bývalého
salónu Inge na priestory, kde by
mohol fungovať zatiaľ neexistujúci klub dôchodcov, prípadne by
sa tieto priestory mohli využiť ako
priestor na prácu s deťmi. Ako po

iné roky budeme zabezpečovať
údržbu zelene, výsadbu ďalších
stromov, drobné opravy výtlkov
na cestách a veľa iných drobných
činností, ktoré si občania všimnú
až keď sa prestanú vykonávať.
Nedá mi, aby som nespomenul aj
to, čo všetci vidíme a veľmi citlivo
vnímame. Je to čistota a poriadok
v našej MČ. V minulosti nám vždy
na jar a na jeseň mestská organizácia OLO pristavila bezplatne
veľkokapacitné kontajnery. Od
minulého roka sa tomu tak nie
je, OLO nám tiež zvýšila poplatky
za odvoz kontajnerov a spoplatnila nám niektoré druhy odpadov,
ktoré doteraz odvážala bezplatne.
Dôvodom je zmena zákona
o Bratislave, podľa ktorého
magistrát hl. m. SR Bratislavy
zasiela MČ 10 % sumy, ktorú
občania uhrádzajú za odvoz
komunálneho odpadu. Pre našu
MČ to pre tento rok bude približne
3.000,- EUR. Výdavky MČ na odvoz
komunálneho odpadu za vlaňajší
rok boli cca 28.000,- EUR a aj pre
tento rok navrhujeme v rozpočte
rovnakú sumu. Tieto náklady by
mohli byť nižšie, keby občania
saparovali odpad, pretože odvoz
a spracovanie separovaného komunálneho odpadu je lacnejší.
V neposlednom rade nám náklady
zvyšujú nelegálne skládky. Vlani
sme odstránili nelegálnu skládku
pri stojisku kontajnerov, čaká
nás likvidácia nelegálnej skládky
v Bažantnici, pri Chorvátskom
ramene, vzniká nám nelegálna
skládka na ceste do Rusoviec. To
všetko sú ﬁnancie, ktoré by sa dali
využiť účelnejšie.

Zasadanie 26. januára 2010
Na úvod prvého zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva v tomto
roku informoval riaditeľ základnej a materskej školy o výchovno
–vzdelávacom procese v Základnej a materskej škole. Základnú
školu navštevuje 122 žiakov,
z toho 15 detí z iných mestských častí. V prvom polroku
školského roka 2009/2010 prospeli všetci, pričom bolo udelených
7 pokarhaní triedneho učiteľa
a 3 pokarhania riaditeľa školy.
Pán riaditeľ prejavil spokojnosť
s prospechom žiakov. V tomto
roku opustí školu 15 deviatakov
a o štúdium na strednej škole prejavilo záujem aj 5 zo 16-tich ôsmakov. Materskú školu navštevuje
66 žiakov rozdelených do troch

tried. Škôlka je kapacitne plná
a v minulosti sa uvažovalo aj
o rozšírení o ďalšiu triedu.
Základná a materská škola majú
spoločnú kuchyňu a jedáleň
so štyrmi zamestnankyňami.
Zastupiteľstvo sa so záujmom informovalo aj o možnosti varenia
obedov nielen pre žiakov školy, ale
aj pre iných obyvateľov Jaroviec,
najmä dôchodcov.
Poslanci sa tiež zaoberali
možnosťami odkúpenia starej
fary na Mandľovej ulici. V ich
záujme je získať faru do majetku
obce, pretože patrí ku kultúrnemu dedičstvu Jarovčanov, avšak
samospráva nemá dostatok ﬁnancií na jej odkúpenie za trhovú hodnotu navrhovanú Arcibiskupským
úradom, ktorá je 214 000 EUR.

Pavel Škodler, starosta

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.
V bode rôzne informoval starosta o blížiacom sa verejnom
prerokovaní projektu Metropolis
(konalo sa 9.2.2010, pozn. red.).
Zaujímavou bola tiež informácia
o ﬁnančnej čiastke, ktorú mestská časť zaplatila v roku 2009 za
odvoz o likvidáciu odpadu. Táto
činila takmer 28.000 EUR. Ide
o likvidáciu odpadu zo zberného
dvora „Studjenac“ a kontajnerov
separovaného odpadu rozmiestnených v obci.
Februárové zasadnutia
Február bol na zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva štedrejší. Okrem riadneho mesačného
zasadnutia, tu bolo aj jedno mimoriadne za účelom zaujatia
stanoviska k urbanistickej štúdii
polyfunkčého centra Metropolis,
medzi občanmi známeho pod
zjednodušeným názvom „Megakasíno“. Konalo sa 18. februára
a okrem novinárov sa zúčastnili
aj
zástupcovia
spoločnosti

TRIGRANIT,
ktorá
je
predkladateľom tejto štúdie a niekoľko
Jarovčanov. Stretnutie bolo krátke
a vecné. Bolo zrejmé, že poslanci
už svoj názor majú a akýkoľvek
ďalší argument za, či proti stráca
na význame. Poslanci pripomenuli
problém dopravného zaťaženia
nášho územia plánovanou dostavbou diaľnice D4, tzv. „nultého
obchvatu“, hlučnosť , pripravovanú výstavbu Južného mesta
ako aj doposiaľ neodhlučnenú
a neskolaudovanú časť diaľnice
D4 prechádzajúcu územím Jaroviec. Tiež spomenuli nesúlad
projektu s územným plánom
a argumenty spojené s časťou
projektu, ktoré už mnohokrát zaznievali v médiách ako gamblerstvo a kriminalita. Pán Zászlós
ako zástupca ﬁrmy TRIGRANIT
navrhol aj možnosť pomoci Jarovciam v prípade, že poslanci projekt podporia. Ďalej vyzdvihol
prínos Metropolisu pre Jarovce
vo forme navýšenia rozpočtu

o vyše 1.100.000 EUR ročne. Na
záver krátkeho zasadnutia bolo
odsúhlasené menovité hlasovanie
poslancov a uznesenie, ktoré vyjadrovalo nesúhlas s výstavbou
Metropolisu bolo prítomnými poslancami jednomyseľné prijaté.
Riadne februárové zastupiteľstvo
sa zišlo 23. februára. Nieslo sa
v duchu bezpečnosti a športu.
Na
úvod
porozprávali
dvaja
zástupcovia
mestskej
a jeden zástupca štátnej polície
o bezpečnostnej situácii v našej
mestskej časti. Mestská polícia
robí pravidelné obhliadky Jaroviec či už cez deň, alebo aj v noci,
monitoruje znečisťovanie obce
a tiež pomáha s organizáciou dopravy počas kultúrnospoločenských podujatí a pohrebov. Zástupca štátnej polície
konštatoval, že Jarovce sú pokojnou mestskou časťou, ale aj
napriek tomu tu istý stupeň kriminality existuje. Spomenul početné
vlámania do rodinných domov,

Gratulujeme pani Anne Jaborekovej
Pani Anna Jaboreková oslávila v kruhu svojich najbližších dňa
21. januára 2010 krásnych 99 rokov svojho života. Je jednou
z piatich dcér rodičov Márie a Antona Bauerových, s ktorými
žila spolu so svojím manželom Tomášom a deťmi Máriou
a Antonom. Dnes je rodina jej najbližších už početnejšia. Dožila
sa dvoch vnučiek a dvoch vnukov, troch pravnučiek a štyroch
pravnukov. Starochorvátština, ktorá je jej materinským jazykom,
je jej najbližšia. Rozpráva však slovensky aj maďarsky ako
väčšina jarovských rodákov. Vďaka jej trpezlivosti, húževnatosti
a chuti odovzdať niečo svojim vnúčatám a pravnúčatám sa
dnes môže väčšina z nás popýšiť, že sa u nás doma zachoval
chorvátsky jazyk a niektoré chorvátske tradície. Pokojná,
rozvážna a vyrovnaná povaha určite prispela k tomu, že sa
dožila krásneho vysokého veku v primeranom zdraví. Hoci
už dnes počuje slabšie, stále sa rada rozpráva a spomína na
nespočetné množstvo udalostí, ktoré za svoj život zažila. Už
v pomerne pokročilom veku, okolo osemdesiatky, podstúpila
operáciu oboch očí, pretože šedý zákal jej znemožňoval vidieť.
Hoci sa operácii vtedy bránila, dnes je rada, že pokroku v medicíne verila. Starostlivosti o rodinu a vrúcnej modlitbe zasväcuje
svoj život. Touto cestou by sme sa chceli v mene celej rodiny
poďakovať za všetky roky života, ktoré nám nezištne venovala
v podobe láskyplnej výchovy a starostlivosti o nás. Prajeme našej
babke a prababke Anne, aby Boh žehnal jej kroky a dni napĺňal
pokojom a láskou najbližších.
„Naša baba, željimo Vam sve najbolje, ostante zdravi.“

ale aj občasné vykrádanie zaparkovaných áut. Uviedol tiež fakt,
že najvyššia kriminalita v našom
chotári je v okolí čerpacích staníc
a odpočívadiel diaľnice D2.
Športovú sezónu 2008/09, ale
aj jesennú časť sezóny 2009/10
zhrnul v ďalšom bode prezident
televýchovnej jednoty p. Miroslav
Roštár. Vyzdvihol najmä starší
dorast, ktorý v uplynulej sezóne
postúpil do III. Ligy a družstvo
starších žiakov súťaž vyhralo.
V časti rôzne diskutovali poslanci
o rozšírení verejného osvetlenia
v Jarovciach, o žiadosti združenia
technických a športových činností
o dotáciu, ale aj o návrhu VZN
ktorým sa určuje výška dotácie na dieťa v materskej škole
a v školských zariadeniach.
Ďalším rokovaním, ktoré poslancov čaká je rokovanie o rozpočte
MČ Jarovce.
Text a foto: Jozef Uhler

Blahoželáme
V mesiacoch január až marec 2010
sa významných životných jubileí
dožili títo naši spoluobčania:

Anna Jaboreková za mlada

Vnučka Viera Jaboreková a pravnučka Petra Salajková

65 rokov ŠVARCOVÁ Edita
70 rokov CSÓKOVÁ Helena
MARKO Stanislav
SALAJKA František
NOVÁKOVÁ Priska
75 rokov VANEK Rudolf
SCHMÖGER Ján
VAJAS Viliam
TOMASICH Šimon
RADOVICHOVÁ Mária
80 rokov ŠKODLEROVÁ Gertruda
SCHIESLEROVÁ Mária
85 rokov WARENITS Jozef
ŽIDEKOVÁ Katarína
86 rokov NOVÁKOVÁ Mária
MITTENDORFEROVÁ Mária
KARÁCSONY Jozef
89 rokov ŠKODLEROVÁ Mária
VISPLOVÁ Rozália
96 rokov NOVÁKOVÁ Magdaléna
99 rokov JABOREKOVÁ Anna
Našim jubilantom prajeme všetko
len to najlepšie, zdravie, šťastie,
spokojnosť a veľa životného elánu do
ďalších rokov života.

Odišli od nás
ŠEFČÍK Pavol vo veku 67 rokov
ČIZMADIA Oskar vo veku 69 rokov
NOVÁKOVÁ Katarína vo veku 80 rokov
Anna Jaboreková so svojimi rodičmi a sestrami: (zľava) Mária
Pauhofová, Anna Jaboreková, Margita Wagnerová, Klára
Vandrašeková, Katarína Strecková a rodičia Anton a Mária Bauerovi

Odpočívajte v pokoji !
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Interkulturálne vzdelávanie v našej
materskej škole
Už dlhé roky fungujú v Európskej Únii programy zamerané na
spoluprácu regiónov v pohraničí
členských krajín – programy
cezhraničnej spolupráce. Sú
ﬁnancované z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a majú
podporiť
rozvoj,
spoluprácu
a najmä konkurencieschopnosť
jednotlivých regiónov. Spolupracujúce regióny získavajú nielen
ﬁnancie zo zdrojov EÚ, ale profitujú najmä z výmeny vlastných
cenných skúseností. Naša materská škola sa v spolupráci so svojim
zriaďovateľom zapojila do projektu s názvom „Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých 2009
– 2012“ a je teda účastníkom programu cezhraničnej spolupráce
Slovenskej republiky s Rakúskom.
Sme hrdí na fakt, že náš projekt
sa umiestnil na 1.mieste v rámci
kategórie Človek a kultúra a získal
z 27 zapojených projektov EUROREGIO Cenu za inováciu 2009.
Vedúcim partnerom projektu je
Úrad vlády Dolného Rakúska, Oddelenie pre materské školy; projekt sa realizuje v období február

2009 – jún 2012. Na projekt sme
zo zdrojov EÚ získali nenávratný
ﬁnančný príspevok.
Cieľom projektu je vytvárať
partnerstvá medzi materskými školami – tá naša oslovila
materskú školu v obci Berg.
V rámci spoločných aktivít sa deti
zapoja do multikulturálneho prostredia, všetko cudzie (reč a zvyky)
sa im stáva známym, deti sa hravou formou oboznámia s cudzím
jazykom a naučia sa ho používať.
Pedagógovia si vymenia skúsenosti, poznatky o výchove, ďalej
sa vzdelávajú na prednáškach
a
metodických
podujatiach,
kde získavajú nové poznatky
z oblasti výučby jazykov, rozvoja
osobnosti
dieťaťa,
vzdelávania detí v predškolskom veku
a nových inovačných prístupov
v edukačnom procese. Do projektu sa môžu zapojiť aj rodičia detí.
Projekt ,,Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých“ sme
v našej materskej škole začali
realizovať 2. 3.2009.
Súčasťou
je
aj
výučba
nemeckého jazyka, ktorá u nás

Karneval u našich najmenších

Ráno 15. februára 2010 deti
prichádzali do materskej škôlky
ako v každý obyčajný deň, ktorý
bol ale predsa niečím výnimočný.
Akoby mávnutím zázračného prútika sa naše deti zmenili na nádherné rozprávkové, ﬁlmové alebo
zvieracie bytosti a karneval sa mohol začať. Na karnevale nechýbala dobrá nálada, spievanie
pesničiek, tanec aj občerstvenie.
Každá trieda sa predstavila
ostatným, postupne maska po
maske. Najväčšie zastúpenie
mali princezné a batmani. Veľmi
pôsobivý bol napríklad Napoleon
či brušná tanečnica. Nechýbali
indiáni, piráti, šašo, snehulienka,
čarodejnice, červená čiapočka,
robot či duch.
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Keď pani riaditeľka vyhlásila
chlapčenskú volenku, tak chlapci
nelenili a vytvorili s dievčatami
také dvojice, ktoré by nám aj
Hollywood mohol závidieť. Spiderman tancoval s lienkou, požiarnik
Sam so šípkovou Ruženkou,
policajt so snehulienkou, batman s anjelom, alebo Napoleon
s indiánkou.
Pre
deti
bol
karneval
nezabudnuteľným
zážitkom
a keby mohli, asi by svoje kostýmy
ani nevyzliekli. Určite už začali
premýšľať, akú masku vymyslia
na budúci rok.
Text a foto: Jana Kubinová

prebieha dva krát týždenne
v dvoch triedach. Do výučby je
zapojených takmer 50 detí. Pod
vedením skúsenej lektorky sa
hravou formou, pomocou bábok
Hainsa a Lízi, deti oboznamujú
s témami z každodenného života.
Prostredníctvom básní, riekaniek
a piesní, ktoré sú dopĺňané hrami,
sa deti zoznamujú s nemeckým
jazykom.
Ďalšou fázou projektu budú
vzájomné návštevy v partnerskej materskej škole v Bergu,
v Dolnom Rakúsku. Vďaka týmto
návštevám, aj v sprievode rodičov,
získajú deti nové poznatky nielen
o jazyku, ale aj o kultúre, zvykoch,
tradíciách a spôsobe života detí
v rakúskej materskej škole. Týmto
spojením prispievame k rozvíjaniu našej najmladšej generácie
Európanov.

rozhodnutí susedných štátov vedenia materských škôl, osôb
z verejnej správy pre oblasť materskej školy a starostov, prijímanie
rozhodnutí o rámcových koncepciách, koncepciách o ﬁnancovaní
a
rámcových
podmienkach
a nových impulzoch pre ďalšiu prácu vo svojich krajinách. Plánované
stretnutie starostov Berg – Jarovce
by sa malo uskutočniť čoskoro
(1.polrok 2010).

Projekt
Interkulturálne
vzdelávanie detí a dospelých zahŕňa aj
organizovanie stretnutí nositeľov

EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

Veríme, že interkulturálne vzdelávanie našich detí a dospelých
prispeje k zvýšeniu poznania, porozumenia a spolupráce v rámci
celého Euroregiónu.
Erika Poropatichová
projektový asistent

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

Bratia a sestry a všetci ľudia dobrej vôle!
Svoj príhovor začínam aktuálnym
upozornením. Napriek tomu,
že sa schyľuje k predaju starej
farskej budovy, chcem Vás ešte
na zvyšných niekoľko týždňov
upozorniť na možný pád škridle zo
strechy starej fary na Mandľovej
81 na chodník pri prudkom vetre,
ktorý občas fúka v jarných mesiacoch. V tomto prípade zvýšte,
prosím, opatrnosť pri prechádzaní po tejto časti chodníka. Nový
majiteľ bude musieť ako jednu
z prvých vecí urobiť veľkú opravu strechy a zabezpečiť ju pred
možným pádom škridle, ako sa to
stalo naposledy 1.3.2008 okolo
11.00 hod.
Pozývame Vás sledovať aktivity
farského úradu na internetovej
stránke našej mestskej časti
www.jarovce.sk v kolonke „Fara“
a „Farské oznamy“, kde nájdete
podrobnejšie informácie, než sú
možné v novinách.
V tomto období je stále aktuálna
problematika odmietnutia výstavby megakasína na území našej
mestskej časti. Preto je naliehavé
opäť sa venovať tejto téme.
Vyslovujem Pán Boh odplať
všetkým poslancom Miestneho
zastupiteľstva
Jarovce,
ktorí
odmietli projekt kasína v katastri
Jaroviec. Televízia TA3 o tom informovala celé Slovensko a cez internet i celý svet.
9.2.2010 sa v kultúrnom dome
uskutočnilo
predstavenie
zámeru postaviť megakasíno.
V zaplnenom kultúrnom dome
sme v diskusii mnohí vyjadrili
proti stavbe kasína, vrátane
p. farára Mariána Prachára
z Rusoviec, pátra Jozefa Strečku
z rehole verbistov v Petržalke a
J. Krupu, farára z Jaroviec.
Nenamietali sme proti výstavbe
dopravnej infraštruktúry, hotelov,
akvaparkov a zelene.
V našom kostole, tak ako aj vo
všetkých kostoloch v Bratislave,
môže každý podpísať petíciu
proti megakasínu. Podmienkou je
uviesť celú a presnú adresu, aby
bol podpis platný.
V sobotu 6.3. zavítal do nášho
kostola katolícky kňaz zo Slovinska Bogdan Vidmar, ktorý
vystúpil s prednáškou
na
tému „Prečo občania Slovinska
odmietali MEGAKASÍNO ?“ Otec
Bogdan Vidmar sa podelil so
skúsenosťami, ktoré získal ako
aktivista občianskeho združenia
Koordinácia
za
obmedzenie
hazardu v roku 2008. Svetový
veľkopodnikateľ v oblasti hazardu
americká spoločnosť Harrah´s

v roku 2008 odstúpila od zámeru
postaviť Megakasíno v Slovinsku
v Novej Gorici. Harrah´s však
našiel v roku 2009 inú krajinu
- Slovensko a lokalitu Bratislava
-Jarovce, kde chce svoj zámer
uskutočniť. Moderátor prednášky
Martin Dilong pôsobil v rokoch
2003-2008 na Veľvyslanectve
Slovenskej republiky v Slovinsku.
Na prednáške sa zúčastnili aj
kňazi dekan J. Jančovič z Čunova
a miestny farár J. Krupa.
V Slovinsku dosiahli odmietnutie megasína vďaka masívnemu
protestu verejnosti. Megasíno
odmietla najprv Veľká Británia.
Americká spoločnosť Harrah´s
sa po odmietnutí západoeurópskymi štátmi zamerala na postkomunistické štáty v nádeji,
že tam budú k nim ľudia tolerantní. Poukázal na americkú štúdiu,
ktorá ukazuje, že za 1 dolár zisku
pre štát z hazardu musí vydať na
liečenie následkov hazardu – ako
sú liečenie gamblerov, rozpadnuté rodiny pre stratu majetku až
po samovraždy, drogy, atď. – musí
vydať 6 dolárov. Teda nie zisk, ale
strata hrozí štátu. Získajú len majitelia megakasína. Tí budú brať
zisk a štát – čiže dane občanov
– bude znášať náklady. Niektorí
hráči za jeden deň dokážu v kasínach prehrať aj 50.000 eur.
Kto môže prehrať toľko peňazí za
jeden deň? Človek, ktorý zarába
peniaze čestnou prácou, to určite
nemôže. Občania musia vyvíjať
tlak na politikov. Tí ustúpia len
vtedy, keď vidia odpor verejnosti,
lebo sa boja, že nebudú zvolení.
V Slovinsku sa podarilo verejnú
mienku získať pre odpor voči
megakasínu, preto sa kasíno
nepostavilo. Na Slovensku by
chcela spoločnosť Harrah´s
postaviť dvakrát také veľké kasíno ako v Slovinsku.
R. k. farský úrad Jarovce stále dostáva nové podnety od občanov.
Niektoré z nich Vám chceme
prezentovať:
Kolégium Antona Neuwirtha organizuje v spolupráci s Konrad
Adenauer
Stiftung
odbornú
konferenciu Hazard na Dunaji,
ktorá sa uskutoční sa v stredu
24. marca 2010 v čase od 16:00
do 20:00 vo veľkej sále kaštieľa
v Ivanke pri Dunaji. Záštitu nad
konferenciou prevzal primátor
Bratislavy Andrej Ďurkovský.
Úmyslom konferencie je hovoriť
jasne a pravdivo o psychických,
materiálnych a spoločenských
dôsledkoch hrania hazardných
hier.

Na konferencii odznejú príspevky
Hroznatu Živného (psychoterapeuta, ktorý pôsobí v Centre
pre liečbu drogových závislostí),
Barbory Kuchárovej (pracuje
priamo v teréne s gamblermi),
známeho ekonóma a audítora
Martina Štochmaľa a Karola
Wolfa z Dynamic Relations.
Na konferencii vystúpia aj politici,
ktorí sa v súčasnosti zasadzujú
proti kasínam: Jana Žitňanská
(podpredsedníčka KDH) a Pavol
Minárik (poslanec NR SR).
Účasť treba potvrdiť telefonicky
na čísle 0949 847 640 alebo
e-mailom
na
adresu
matus.demko@kolegium.org.
Spoločenstvo Kresťanské Slovensko sa v diskusii o megaprojekte
Metropolis v Bratislave pripája
k tým, ktorí tento projekt odmietajú. V liste, adresovanom
prezidentovi SR, predsedovi
vlády SR, poslancom NR SR,
predstaviteľom
politických
strán SR, primátorovi hlavného
mesta SR Bratislavy, poslancom
hlavného mesta SR Bratislavy
a Konferencii biskupov SR, píšu:
„Nechceme
argumentovať
ﬁnančnými a ekonomickými faktami. To robia, už urobili (pozri
napr. internetový text O rizikách
a dôsledkoch projektu Metropolis
v Bratislave) alebo urobia iní. Projekt Metropolis odmietol primátor
Bratislavy a poslanci, odmietli ho
niektorí politici, petícia proti nemu
sa podpisuje v našich kostoloch,
najnovšie ho z urbanistického
hľadiska v relácii SR odmietol
aj hlavný architekt Bratislavy
prof. Š. Šľachta. Zdôrazňujeme
najmä to, že sľubovaný prínos
do štátnej pokladnice nevyváži
zlé dôsledky megakasína –
hráčskeho centra, ktoré je hlavnou časťou predloženého projektu. Predkladateľ hovorí, že
kasíno nemožno vypustiť z tejto
stavby, a že vplyv tohto strediska bude siahať do vzdialenosti
300 km. Podstatné je to,
že tento vplyv je mravne, sociálne
a z viacerých iných hľadísk veľmi
zlý. Výrazne negatívne by sa prejavil na ďalšom vývine Slovenska.
Je zjavné, že údajné pozitívne
dôsledky na hosťovskú krajinu sú
iba klamlivým lákadlom: podstatnou časťou programu je práve kasíno - stredisko hazardných hier,
gamblerstva, prostitúcie, kriminality, drog, maﬁí. Nie je náhoda,
že Slovinsko, Maďarsko, Rakúsko
a určite aj iné štáty rázne odmietli túto ponuku. Etickú stránku
tejto akcie odkrýva už to, ako

náš parlament urýchlene prijal zákon, ktorým sa staviteľovi
(maďarská skupina TriGránit),
investorovi,
spravovateľovi
a majiteľovi vytvoril veľmi výhodný,
pre SR veľmi nevýhodný zákonný
rámec na tvorenie zisku. Hovorí
to, bohužiaľ, aj o úrovni tých, ktorí
za tento zákon – celkom bezhlavo, bez uvedomenia si, o čo ide
a aké to bude mať dôsledky - hlasovali. Zo strany predkladateľa je
to nechutný pokus aj o nasledujúcu manipuláciu dotknutých
funkcionárov nášho mesta a štátu
a pokus o oklamanie občanov.
Kto to zorganizoval? Prečo veľmi
aktívny
pán
G.
Zászlós
nepresvedčil o materiálnych prínosoch tohto projektu Maďarskú
republiku, ktorá by ﬁnančnú
pomoc určite potrebovala?
Upozorňujeme ešte na to, že tento projekt je aj súčasťou nového
programu budovania mestských
zoskupení, tzv. metropolitných
centier v Európe. O tom sa u nás
doteraz nehovorilo. Bola o tom
diskusia
vo
švajčiarskych
novinách
Zeit-Fragen.
Ide
o program zakladania nových
mestských
centier,
ktorými
sa má prekryť (odstrániť) historická administratívna a kultúrna štruktúra európskych štátov
s cieľom plazivej likvidácie
národných štátov. Švajčiari to,
samozrejme, odmietli. Má byť
Slovensko podporovateľom aj
tohto programu?
Pripájame sa k tým, ktorý tento
projekt odmietli, a žiadame
- primátora Bratislavy, jej poslancov a funkcionárov, aby zotrvali
na ohlásenom odmietavom stanovisku;
- vládu a poslancov, aby prehodnotili svoj postoj a aby čo najskôr
zmenili veľmi zlý zákon, ktorý,
dúfame, prijali v nedorozumení
a nevedomosti, že degraduje SR,
je proti jej záujmom a záujmom
občanov SR, na prvom mieste
obyvateľov Bratislavy;
- NR SR, všetky politické strany,
vládu SR, osobitne premiéra, aby
sa urýchlene prijalo vyhlásenie,
ktorým SR tento projekt oﬁciálne
odmietne, ako to urobili susedné
štáty;
- všetkých kresťanov SR, aby
verejne deklarovali svoj kritický
postoj k tomuto projektu;
- politikov a všetkých, ktorý o tomto programe môžu rozhodovať,
aby našu spoločnosť týmto projektom ďalej netraumatizovali.“
Jozef Krupa, farár, Jarovce
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Jarovské noviny
Turnaj starých pánov v kartách
Kartárska súťaž má v Jarovciach už dlhoročnú tradíciu. Ani
tento rok nebol výnimkou. V sobotu 27. februára sa stretli hráči
a fanúšikovia hry „šnaps“, aby
si medzi sebou zmerali sily. Žiaľ,
každým rokom je stále menej
a menej záujemcov, čo neteší
organizátorov. Tí však dúfajú,
že záujem ľudí sa prinavráti,
kartárska súťaž v Jarovciach
znovu získa na obľúbenosti
a prerastie do formátu, aký mala
v minulosti. Tohtoroční organizátori, mužstvo jarovských starých
pánov v spolupráci s TJ Jarovce,
privítali účastníkov v priestoroch klubovne telovýchovnej jednoty. Začiatok bol naplánovaný
na 10 hodinu, ale zišlo sa len 14
súťažiacich. Organizátori sa preto
rozhodli nejaký čas počkať, či ešte
neprídu omeškanci, no nestalo
sa tak. Každý z účastníkov zaplatil štartovné vo výške 10 EUR.
Vyzbieraná suma sa potom prerozdelila ako výhra pre prvých
troch umiestnených v pomere 80,

40 a 20 EUR. Prebehlo riadne
žrebovanie, v ktorom sa vytvorili
súťažné dvojice. V každom kole sa
hralo na dva “pumle”. Ten, kto ich
súperovi uštedril skôr, postúpil do
ďalšieho kola. Keďže súťažiacich
nebolo veľa, turnaj mal pomerne
rýchly vývoj. Už okolo jednej hodiny
bola jasná ﬁnálová dvojica a takisto dvojica, ktorá mala bojovať
o tretie miesto. Do ﬁnále sa prebojovali Norbert Wolf a Jozef Pauhof,
o tretie miesto si zahrala dvojica Gabriel Karácsony a Štefan
Ihász. Obe hry sa začali naraz,
no po odvážnejšej hre ﬁnalistov
sme sa meno víťaza dozvedeli
o niečo skôr. Stal sa ním Norbert
Wolf, ktorý zvíťazil v pomere 2:0.
V tom čase sa už ku koncu chýlila
aj druhá hra v súboji o tretie miesto. Tá skončila výsledkom 1:1,
čiže o víťazstve sa rozhodovalo až
v treťom „pumli“. Hra a tým aj celý
turnaj (keďže víťaz ﬁnále bol už
známy) skončili vo veľkom štýle,
hláseným durchom. Štefan Ihász
z jeho pohľadu za nepriaznivé-
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IV. Liga SENIORI (S4A) 2009/2010 - po jesennej časti
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tím
Zápasy
Slovan Most pri Bratislave
13
Rovinka
13
Družstevník Malinovo
13
FK Cepit Vajnory Bratislava
13
SDM Domino Bratislava
13
Šport klub Tomášov
13
SFC Kalinkovo
13
ŠK Vrakuňa Bratislava
13
Jarovce Bratislava
13
Lokomotíva Devínska Nová Ves 13
MFK Rusovce Bratislava
13
ŠK Danubia Bratislava
13
Družstevník Blatné
13
FK Dúbravka Bratislava
13

V
8
8
7
7
7
6
6
5
5
3
3
3
2
1

R
3
3
3
2
1
4
3
4
4
5
3
1
3
1

P
2
2
3
4
5
3
4
4
4
5
7
9
8
11

Skóre
28:11
26:13
20:18
19:16
30:14
18:14
24:15
18:16
17:22
15:19
14:22
9:32
9:21
14:28

+/- Body
17
27
13
27
2
24
3
23
16
22
4
22
9
21
2
19
-5
19
-4
14
-8
12
-23
10
-12
9
-14
4

P
1
3
4
3
4
4
4
4
3
4
5
7
9
9
10
11

Skóre
48:15
50:34
30:18
32:18
25:16
34:26
24:14
29:23
39:24
34:24
27:24
24:32
26:44
17:49
21:62
9:46

+/- Body
33
29
16
25
12
24
14
23
9
22
8
22
10
21
6
20
15
19
10
19
3
15
-8
13
-18
7
-32
7
-41
6
-37
3

III. Liga Starší DORAST (SD3R) 2009/2010
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tím
Zápasy
MFK Petržalka
12
Záhoran Kostolište
12
Tatran Stupava
12
MŠK Kráľová pri Senci
12
FK Rača Bratislava
12
MŠK Iskra Petržalka Bratislava 12
ŠK Svätý Jur
11
SDM Domino Bratislava
12
ŠK Vrakuňa Bratislava
12
ŠK Gajary
11
PŠC Pezinok
12
Lokomotíva Devínska Nová Ves 12
FKM Karlova Ves Bratislava
12
Jarovce Bratislava
12
FK Dúbravka Bratislava
12
ŠK FO Malacky
12

Jarovské noviny vydáva:
Mgr. Jozef Uhler, Zeleninová 25,
851 10 Bratislava
Tel.: 0905 617 305
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V
9
8
8
7
7
7
7
6
5
6
4
4
2
2
2
1

R
2
1
0
2
1
1
0
2
4
1
3
1
1
1
0
0

ho stavu 20:8 ohlásil
durch, zvíťazil a tak sa umiestnil
na treťom mieste. Ostáva nám
len zvolať: Sláva víťazom a česť
porazeným! Tešíme sa na ďalšie
ročníky tohto podujatia a pevne
veríme, že sa organizátorom splní
ich prianie a súťažiacich bude
každým rokom stále viac a viac.

IV.Liga seniori - S4A
kolo dátum
deň
14
21.3.2010 nedeľa
15
28.3.2010 nedeľa
16
4.4.2010
nedeľa
17
11.4.2010 nedeľa
18
17.4.2010 sobota
19
25.4.2010 nedeľa
20
2.5.2010
nedeľa
21
9.5.2010
nedeľa
22
16.5.2010 nedeľa
23
23.5.2010 nedeľa
24
30.5.2010 nedeľa
25
6.6.2010
nedeľa
26
13.6.2010 nedeľa

čas
15.00
15.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

domáci
Družstevník Blatné
TJ Jarovce
MFK Rusovce
TJ Jarovce
ŠK Vrakuňa
TJ Jarovce
ŠK Tomášov
TJ Jarovce
Rovinka
DNV
TJ Jarovce
FK Dúbravka
TJ Jarovce

hostia
TJ Jarovce
Slovan Most
TJ Jarovce
FK Cepit Vajnory
TJ Jarovce
SDM Domino
TJ Jarovce
SFC Kalinkovo
TJ Jarovce
TJ Jarovce
Danubia
TJ Jarovce
TJ Malinovo

III.liga starší dorast - SD3R
kolo dátum
deň
16
21.3.2010 Nedeľa
17
28.3.2010 Nedeľa
18
3.4.2010
Sobota
19
11.4.2010 Nedeľa
20
17.4.2010 Sobota
21
25.4.2010 Nedeľa
29
28.4.2010 Streda
22
1.5.2010
Sobota
23
9.5.2010
Nedeľa
24
16.5.2010 Nedeľa
25
22.5.2010 Sobota
30
26.5.2010 Streda
26
30.5.2010 Nedeľa
27
5.6.2010
Sobota
28
13.6.2010 Nedeľa

čas
10.00
12,30
14.00
14.00
10.00
14.30
17.00
17.00
14.30
13.00
14.30
17.30
14.30
11,30
14.30

domáci
MFK Petržalka “B”
TJ Jarovce
DNV
TJ Jarovce
MŠK Iskra Petržalka
TJ Jarovce
ŠK Svätý Júr
ŠK Gajary
TJ Jarovce
FK Rača
MŠK Kráľová p.Senci
TJ Jarovce
TJ Jarovce
ŠK Vrakuňa
TJ Jarovce

hostia
TJ Jarovce
FKM Karlova Ves
TJ Jarovce
Záhoran Kostolište
TJ Jarovce
SDM Domino
TJ Jarovce
TJ Jarovce
Tatran Stupava
TJ Jarovce
TJ Jarovce
PŠC Pezinok
ŠK FO Malacky
TJ Jarovce
FK Dúbravka

Články, podnety, reklamy:
redakcia@jarovskenoviny.sk
Neprešlo jazykovou úpravou.

Evidenčné číslo: EV 3955/09
Periodicita: štvrťročník
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Text a foto: Juraj Hegyi

Konečná tabuľka
1. Rovinka
2. D. Lužná
3. Čunovo
4. Jarovce
5. ŠKP Dúbravka
6. Malinovo
7. Vrakuňa
8. Rusovce

7
7
7
7
7
7
7
7

5
4
4
3
2
2
2
2

2
2
1
0
2
1
0
0

Zimný turnaj seniorov 2010
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo

Jarovce : ŠKP Dúbravka
Jarovce : Vrakuňa
Jarovce : Rovinka
Jarovce : Rusovce
Jarovce : Malinovo
Jarovce : D.Lužná
Jarovce : Čunovo

0
1
2
4
3
4
5
5

17:8 17
30:10 14
13:12 13
17:20
9
15:13
8
10:15
7
9:21
6
6:18
6
1:3
2:3
1:3
3:1
3:2
6:5
1:3

Vážení rodičia a milí športovci,
v prípade Vášho záujmu stať sa členom
novovznikajúceho mužstva prípravky TJ
Jarovce, napíšte nám na mailovú adresu:
mlade.nadeje@centrum.sk alebo zavolajte
na telefónne číslo 0904/996737. V tomto
roku sa do prípravky môžu zapojiť všetky
deti narodené po 01.01.2000 a mladšie.
TJ JAROVCE

Redaktori: Petra Salajková, Zuzana
Bankovichová, Zuzana Ferusová, Juraj
Hegyi, Jozef Uhler

