DIAĽNICA D2 JE UŽ
BEZPLATNÁ

NAJSTARŠÍ JAROVČAN
OSLÁVIL ŽIVOTNÉ
JUBILEUM

Od 1. júna 2011 môžeme ísť
z Jaroviec do mesta po diaľnici
bezplatne. Na základe rozhodnutia ministra Jána Figeľa ...

Jarovčania majú naozaj úctyhodné a pevné korene. Dôkazom
toho je aj ďalšie krásne životné
jubileum ...
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Deň matiek je medzinárodný sviatok, ktorý odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť
matky v spoločnosti. U nás dlhú históriu nemá, ale každý z nás by si mal nájsť chvíľku,
aby si na tú svoju matku spomenul.
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Spomenuli si aj deti zo Základnej
a Materskej školy na Trnkovej
ulici. Svojim vystúpením v dome
kultúry prejavili lásku a vďaku

svojim matkám a babkám. Veľmi
pekne nacvičený program potešil
nielen prítomné mamičky, ale
aj oteckov či iných príbuzných.

Približne 200 hostí sledovalo
svoje ratolesti takmer dve hodiny.

VYUČOVANIE CHORVÁTSKEHO JAZYKA

NAŠI HASIČI SA DRŽALI
STATOČNE

DOLNORAKÚSKA VÝSTAVA

Aj počas tohto školského roku
zasadli žiaci a mladí našej obce
do lavíc, za účelom vyučovania
chorvátskeho jazyka.
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V sobotu 14.mája 2011 zorganizovali členovia miestneho
Hasičského zboru XIV. Ročník
súťaže o Pohár starostu ...
Strana 4

pokračovanie na strane 2

Výstava Dolného Rakúska vás pod
názvom „Získať – objaviť – zažiť
v rímskej krajine Carnuntum“,
unesie na jedinečnú cestu v čase
cez tisícročia našej minulosti.
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Jarovské noviny
Na úvod
Dvanásť či šestnásť strán? To je
otázka, s ktorou sa boríme vždy
pred vydaním Jarovských novín.
Nejakou zvláštnou náhodou
sa stáva, že nám obsah novín
vychádza vždy na štrnásť strán.
Nikdy predtým som si však
neuvedomil, že počet strán
v časopise môže pribúdať len po
štyroch. Štyri, osem, dvanásť,
šestnásť,... Každým pridaním
jedného hárku pribudnú štyri
strany. Zdanlivo jednoduchý
problém je prácou pre grafika
na niekoľko hodín. Väčšinou
to dopadne tak, že niektorý
článok musí počkať do ďalšieho
čísla. Nebojte sa, nič vám neujde. Článok, ktorý sme odložili
tentoraz, je nadčasový a nič
sa nestane ak si ho prečítate
až v septembri. Trošku horšie
je, keď sa nedá nič odložiť. To
sa nám stalo pred rokom, keď
nevošiel článok o Dni matiek.
Pre zadosťučinenie dostal teraz
titulnú stranu.
Boli by sme veľmi radi ak by
sme mali stále viac a viac
prispievateľov. Časom by sme
možno dospeli do štádia, že by
naše Jarovské noviny vychádzali
častejšie a teda články by boli
čerstvejšie. V susedných Rusovciach vychádzajú noviny päťkrát
ročne, u nás štyri krát.
Ak by niekto mal pocit, že by
chcel napísať niečo, čo by mali
jarovčania vedieť, pokojne sa
môže ozvať. Kontakty nájde
na zadnej strane. Podobným
spôsobom môžete zviditeľniť
svoje aktivity v mestskej časti
či mimo nej.
A možno aj vďaka takýmto
č l á n ko m a n ov ý m p r i s p i e vateľom budeme obsahovo
širší, pestrejší a zároveň
budeme môcť vydávať noviny
o niečo častejšie.
Na tomto mieste by som ešte
rád upozornil na akciu s názvom “Jarovská kvapka krvi”.
Podrobnejšie informácie o nej
nájdete na strane 7. Verím, že
jarovčania po vzore z minulého
roka znova ukážu, že im to nie
je jedno.

VEĽMI
ŤA ĽÚBIM, MAMA
(pokračovanie z prvej strany)
Vzťah detí ku svojim matkám
veľmi pekne vyjadrili piesňou
“Veľmi Ťa ľúbim mama”. Spokojní
boli nielen rodičia, ale aj učiteľky,
ktoré sa príprave detí na tento
sviatok venovali mnoho týždňov
predtým.
História Dňa matiek siaha až do
obdobia antiky. V starovekom
G r é c ku o s l avova l i ž e n u a ko
darkyňu života už 250 rokov
pred Kristom v podobe slávností
na počesť matky všetkých
bohov – bohyne Rhey. Oslavy
trvali obyčajne tri dni – od 15.
do 18. marca. Starovekí Rimania
oslavovali sviatok Matronalia,
ktorý bol zasvätený bohyni Juno.
Za predchodcu Dňa matiek
v jeho dnešnej podobe možno
považovať tzv. Nedeľu matiek
(Mothering Sunday), ktorú začali
oslavovať v 16. storočí v Anglicku.
V čase sviatku, ktorý bol stanovený na štvr tú nedeľu počas
veľkonočného pôstu, sa mohlo
služobníctvo žijúce v príbytkoch
svojich pánov vrátiť domov k svojim matkám a stráviť s nimi deň.
V novodobej histórii ľudstva sa
Deň matiek dostal do povedomia
na prelome 19. a 20. storočia,
a to vďaka Američanke Anne
Marie Jarvisovej. Po tom, ako
v roku 1907 zomrela jej matka,
začala viesť kampaň za vyhlásenie dňa venovaného matkám. Už
o dva roky neskôr tento sviatok
oslavovali v 45 štátoch USA. 8.
mája 1914 iniciatíva vyústila do
oficiálneho vyhlásenia druhej
májovej nedele za Deň matiek
Kongresom USA. Prezident Woodrow Wilson podpísal neskôr doku-

Najmenší škôlkári trochu ostýchavo, ale predsa

Ani malí, ani veľkí - naši „stredňáci“

Skúsení školáci
ment, v ktorom bol Deň matiek T. G. Masaryka a emancipovanej
vyhlásený za celoamerický národ- predsedníčky Československého
ný sviatok. Dátum druhej májovej červeného kríža. V 50. rokoch boli
nedele sa rozhodli prijať za svoj oslavy Dňa matiek v komunistictakmer všetky krajiny na svete.
kom Československu a ostatných
V Č e s k o s l o v e n s k u s a D e ň proruských krajinách nahradené
matiek začal oslavovať v roku marcovým Medzinárodným dňom
1923, a to najmä zásluhou Alice žien. Tradícia Dňa matiek na SloMasarykovej, dcéry prezidenta vensku bola obnovená až po roku
1989, kedy sa začal sláviť druhú
májovú nedeľu v roku.
Text a foto: Jozef Uhler

Veľké slečny školáčky - piatačky

Prajem vám krásne prežité leto.
Jozef Uhler,
vydavateľ Jarovských novín
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Budúci školáci prekvapili hip-hopom

Ani sólové vystúpenia neboli
výnimkou

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

VYUČOVANIE CHORVÁTSKEHO JAZYKA

Aj počas tohto školského roku zasadli žiaci a mladí našej obce do lavíc, za účelom vyučovania chorvátskeho jazyka.
Matica Chorvátska a Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky
dali už po deviatykrát možnosť
bezplatne navštevovať hodiny
chorvátskeho jazyka všetkým
deťom a mladým, ktorí sa hlásia
k svojim chorvátskym koreňom,
alebo ktorých tento jazyk a kultúra
zvlášť oslovujú, a preto túžia ich
spoznávať.
Ve d e n i e k u r z u u ž t r e t í r o k
zabezpečuje profesorka Davorka
Jergović, ktorá pochádza priamo
zo Slavónie.
Počas každého školského roka je
výučba prispôsobená počtu žiakov
a ich vedomostiam a veku. Tohto
roku boli žiaci rozdelení do troch
skupín. Prvú skupinu tvorili naši
najmladší (žiaci 1-4. roč.) ktorých
záujmu sme sa veľmi potešili.
Ich hodiny sa uskutočňovali
v popoludňajších hodinách. Druhú
skupinu tvoria predovšetkým žiaci
vyšších ročníkov základnej školy
a študenti stredných škôl. Poslednú skupinu navštevujú študenti
vysokých škôl a pracujúci mladí,

väčšina ktorých kurz navštevuje
od jeho počiatku.
Vyučovanie prebieha v priestoroch Klubu mladých Chorvátov
na Trnkovej ulici a je realizované
zábavnou formou. Pre najmenších
najmä pomocou zaujímavých
didaktických hier, zameraných
na osvojenie si základov bežnej
komunikácie a iných tvorivých
a k t i v í t . H o d i ny p r e s t a r š í c h
žiakov, študentov a pracujúcich
sú zamerané najmä na rozvíjanie
komunikácie pomocou rozhovorov, rôznych cvičení, sledovania
filmov v chorvátskom jazyku,

navštevovaním a organizáciou
rôznych kultúrnych a športových
udalostí. Celá výučba je vedená

kreatívnou a nenásilnou formou,
blízkou deťom a mladým ľuďom,
ktorí si chcú voľný čas spríjemniť
rozširovaním svojich vedomostí
a majú v sebe živý záujem
spoznávať jazyk našich predkov.
S vo j e b r á ny p r e v y u č ova n i e
chorvátčiny otvorí Klub mladých
Chorvátov i počas nasledujúceho
školského roku, preto pozývame
všetky deti a mladých ľudí, aby
neváhali a pridali sa k nám.
Veronika Tyková
Daniela Pauhofová

OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ NA ZŠ

Pravidelne 1. júna sa koná pestrá prehliadka súťaží a hier detí, ktoré sú žiakmi našej jarovskej základnej školy,
v športovom areáli ZŠ.

Nebolo tomu inak ani tohto roku.
Organizátorom akcie je Základná
škola Trnková 1 v spolupráci
s Radou rodičov a ďalšími rodičmi
i priateľmi tejto školy za pomoci
sponzorov.
Počasie síce ráno hrozilo dažďom,
no umúdrilo sa a nastal príjemný
slnečný deň. Najskôr sa deti
zišli vo svojich triedach, kde
dostali občerstvenie – bagetu a
nápoj. O deviatej sa všetci presunuli von do športového areálu.
Z petržalskej ZŠ Dudova zavítali
na návštevu šiestaci vedení pani
učiteľkou Beňovou, obyvateľkou

Jaroviec. Nastúpenú mlaď prišiel
pozdraviť aj pán starosta Ing.
Škodler.
Program začal sadením ihličnatého stromu na pamiatku pani
učiteľky Márie Chalupkovej, ktorá
nás náhle opustila v tomto roku.
Ako pani učiteľka prírodopisu vždy
išla deťom príkladom v ochrane
prírody.
Potom si už deti pod dohľadom
pedagógov i rodičov vyskúšali
podľa vlastnej vôle rôzne atrakcie, ktoré pre ne pripravila pani
Viera Jaboreková spolu s ďalšími
rodičmi a priateľmi školy. Boli to:
p. Wolfová, p. Kotvasová s dcérou,
p. Mošková, p. Salkovičová,
p. Haršányi. P. Berki zabezpečil
pre deti čapovanú vineu a ma-

linovku. Manželia Gálloví pripravili
výbornú domácu „ruskú“ zmrzlinu
a rôzne druhy pečenej bábovky.
P. Bomba vyrobil drevenú ohradu
pre zvieratká: kozičku Gállových
a dvoch zajkov p. Demetera.
V. Jankovichová predviedla deťom
štyri roztomilé šteniatka.
P. Wolf s mladými pomocníkmi
ponúkol možnosť starším žiakom
vyskúšať si svoj talent v streľbe zo
vzduchovky. Ďalšími atrakciami
boli: beh po lavičke s loptičkou
na lyžičke, lov rybičiek na háčik,
tanec popod hrazdu, hádzanie

krúžkov na cieľ, twister, plazenie
sa tunelom, hod do plechoviek, logická hra s červenými
kuželkami, streľba na cieľ vo
futbalovej bránke a tiež hokejkou
pukom do fliaš s vodou. Deti za
svoje výkony dostávali ceny, ktoré
do súťaží venovali sponzori.
Celé podujatie sa úspešne
skončilo v čase obeda a všetci
o r g a n i z á to r i b o l i o d m e n e n í
tým, že deti odchádzali šťastné
a spokojné.
				
Text: Marta Fremlová
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NAŠI HASIČI SA DRŽALI STATOČNE
V sobotu 14.mája 2011 zorganizovali členovia miestneho Hasičského zboru XIV. Ročník súťaže o Pohár starostu
Mestskej časti Bratislava Jarovce.
Milá tradícia nadväzuje na
hasičské súťaže organizované
v Jarovciach v predchádzajúcich
desaťročiach, ktorú si naši
občania a priaznivci pamätajú
z histórie.
Týždeň predtým, v sobotu
7. Mája 2011 sa umiestnilo
naše družstvo s Historickou
technikou na celoslovenskej
súťaži v Trenčíne na 3. mieste.
Nechýbalo veľa a boli by sme
obhájili prvenstvo z roku 2009.
Na tomto mieste ďakujeme za
podporu a dar pánu Jánovi
Dudášovi ako dlhoročnému
sponzorovi. Z týchto prostriedkov
sme zabezpečovali dopravu do
Trenčína a občerstvenie.
Dopoludnia s očakávaním
prebehla prehliadka družstiev
Starých pánov s Historickou
technikou, jarovčania si zmerali sily s priateľmi zo Záhorskej
Bystrice. Naše družstvo dosiahlo lepší výsledok ako hostia,
ale spojené družstvo bolo ešte
o ničo rýchlejšie. Spoločnými
silami to ide vždy lepšie.
Ukážky požiarneho útoku predviedli družstvá jarovských
žiakov, dorastencov, ako aj
obnoveného kolektívu mužov, je
to dobrý štart do novej sezóny.
Podľa posledných výsledkov sa

1
2
3
4
5
6
7
8

družstvo
as [s]
Kyselica
14,63
Šenkvice
16,04
Boldog
16,84
Jarovce dorast 17,17
Jarovce muži
17,64
Dúbravka
22,23
Rusovce
23,62
uovo
30,14

Víťazné družstvo Kyselice

Historická techika vyžaduje silných chlapov
naši dorastenci prebojovali do spoľahlivo a nekompromisne
krajského kola Previerok pripra- odmeriavala čas kontrolovaný
venosti požiarnych družstiev ručným kontrolným meraním.
a naši muži skončili na druhom Priebeh súťaže riadila rokmi
mieste v Bratislavskom kraji.
overená skupina rozhodcov. Bez
Poobede sa zišlo osem kole- akýchkoľvek protestov a nedoroktívov, z toho dva domáce, zumení sme sa dopracovali
a súťažilo sa v požiarnom útoku. k poradiu. Dosiahnuté výsledky
Naši muži a naši dora-stenci v príhovore ocenil predseda
zápolili so šiestimi kolektív- Krajského Výboru DPO SR
mi. Elektronická časomiera p. Anton Urdovič, Pohár starostu

Konkurenica bola presná

Všetko je zapísané
MČ odovzdal zaslúžilý člen DPO
SR p. Karol Maász zastúpujúci
pána starostu.
Naše kolektívy sa výsledkami
priblížili k účastníkom Západoslovenskej hasičskej ligy
a vidíme, že im nič nebráni
v dosahovaní výborných výsledkov. Nakoľko usilovne
trénujú, verme, že majú pred
sebou v tejto sezóne množstvo
úspešných súťaží, aby sme
na Výročnej členskej schôdzi
mali čo hodnotiť. Ak dokážeme
podnietiť žiakov a dorastencov,
aby sa kolektívne venovali zmysluplnej činnosti, máme šance
vychovávať našich nástupcov.
Ke ď v i d í m e , a ko j a rov s k í
hasičskí dorastenci zdieľajú
členov kolektívu od jarovských
futbalistov, plánujú termíny
a reprezentujú Jarovce, verte,
je to príjemný pocit.
Podklady: Karol Maász
Text: Milan Husár
Foto: Jozef Uhler

Ide o sekundy a každý článok je dôležitý

Rýchlosť pri ktorej hadice lietajú
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Každý má svoju nezastupiteľnú úlohu
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LIST ARCIBISKUPOVI VO VECI PREDAJA STAREJ FARY

Na žiadosť pána farára Jozefa Krupu, zverejňujeme list, ktorý v máji minulého roka zaslal Arcibiskupskému úradu.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BRATISLAVA-JAROVCE

Mandľová 90, 851 10 Bratislava 59, tel.: 02/62860359, e-mail: Jozef.Krupa@frcth.uniba.sk, IČO: 317 455 39, DIČ: 2021666372

Najdôst.
Arcibiskupský úrad
Špitálska 7
814 92 Bratislava 1							

Bratislava-Jarovce 25. 5. 2010

Vec: stanovisko k predaju starej farskej budovy
25. 5. 2010 sme dostali Váš list č. 1417/2010, v ktorom nás žiadate o bezodkladné písomné stanovisko k listu pána
starostu Mestskej časti Bratislava-Jarovce Ing. Pavla Škodlera k predaju starej budovy.
V ten istý deň večer zvolal farár J. Krupa na Rím. katol. farský úrad Bratislava-Jarovce stretnutie členov Farskej ekonomickej rady - Jána Radovicha, Štefana Strecka a Jozefa Radovicha - a najvýznamnejších dobrodincov výstavby novej fary, ktorí
sú zároveň aj aktívnymi členmi našej farnosti - Luciu Grebečiovú, RNDr. Schultzovú Katarínu st., Knoteka Rudolfa st., Škodlerovú
Gertrúdu, Némethovú Máriu st., Rudolfa Madarásza, Petra a Ivana Morského, Mateja Bankovicha, Warenicha Jána, Klapkovú
Máriu (zastupovala manžela Jozefa), Szabóovú Rozáliu, Jankovichovú Máriu, Popluhára Štefana, Pauhofovú Alžbetu (zastupovala
manžela Jána) a Pauhofa Františka.
Po prečítaní listu p. starostu Ing. P. Škodlera niektorí farníci navrhli, že sa treba ísť spýtať p. starostu a poslancov, ktorí
práve vtedy mali na Miestnom úrade zasadnutie, či majú záujem o kúpu starej budovy za 200.000 eur, lebo v takom prípade by
veriaci uprednostnili predaj Miestnemu úradu. Po chvíli sa vrátili s odpoveďou, že miestne zastupiteľstvo trvá na sume 131.700
eur, ktorú by po prvej splátke splácali ešte „v 10 polročných splátkach“, čiže 5 rokov. Po tejto informácii takmer všetci prítomní
podpisom vyjadrili, že sú za predaj budovy Ing. Škorupovi za 200.000 eur. Tento papier s podpismi veriacich Vám prikladáme. Na
druhý papier, kde bola možnosť podpísať sa za predaj starej budovy za 131.700 eur podľa návrhu p. Ing. P. Škodlera, sa nepodpísal nikto. Aj tento papier Vám posielame na vedomie.
Po prečítaní listu, podpísanom iba p. starostom Ing. P. Škodlerom, sa zhromaždení najvýznamnejší dobrodinci výstavby
novej fary pýtali, kto sú to tí veriaci alebo členovia komisií Miestneho úradu Bratislava-Jarovce, pre ktorých predaj starej fary bol
negatívnou informáciou, „ktorých nemohol nechať ľahostajnými“, keďže nikto z nich nie je v liste podpísaný?
Aktívni veriaci konštatovali, žeby to bol zlý hospodár, ktorý predá svoj majetok pod cenu, a potom ide po žobraní pýtať
peniaze od iných. Pýtali sa, či by pán starosta alebo nemenovaní a nepodpísaní občania predali svoj dom o dva milióny lacnejšie?
Členovia Farskej ekonomickej rady a najvýznamnejší dobrodinci výstavby novej fary konštatovali, že mestská časť má
niekoľko budov, ktoré nie sú využívané na účely, uvedené v liste. Plán zriadiť chorvátske múzeum bol aj v bývalej starej škole, ktorá
bola pred niekoľkými rokmi zbúraná a bola v blízkosti domu súčasného p. starostu Jaroviec. Dnes je tam len holé priestranstvo.
Viacerí farníci, ktorí chodili do tejto školy, vyjadrili rozhorčenie nad jej zbúraním. Podobný osud by mohol postihnúť aj starú faru. Miestna časť nemá peniaze ani na kúpu starej fary bez splátok, tým menej na opravu budovy, ktorá je v havarijnom stave. Múzeum,
knižnica a spolky by tu bez generálnej opravy nemali dôstojné priestory.
Zhromaždení farníci si nemyslia, že je neetické predať starú budovu a výťažok z jej predaja použiť na opravu kostola - na
rozdiel od tých nepodpísaných občanov, ktorých „informácia“ o predaji starej fary (ktorý schválil Arcibiskupský úrad v Bratislave),
„nemohla nechať ľahostajnými“ a „ktorí sa zaujímajú o dianie u nás“. Je otázka, či sa zaujímajú aj o praktizovanie náboženského
života účasťou na nedeľných bohoslužbách a o podporu cirkevných inštitúcií. Pohľad do stavebnej kroniky novej fary je veľavravný.
P. starosta Ing. P. Škodler píše, že „na mieste fary pribudne iba ďalšia moderná stavba“. Táto stavba však „vyhryzne
do histórie Jaroviec“ omnoho menšiu „nevyliečiteľnú ranu“, ako hroziaci projekt výstavby Megakasína v Jarovciach. „Alibistické
vyjadrenia p. starostu Ing. P. Škodlera v novinách k Megakasínu“ (p. dekan ThDr. Ing. J. Jančovič, PhD.), nepodporenie odmietnutia Megakasína na stretnutí starostov a farárov z Čunova, Rusoviec a Jaroviec ohľadom stavby Megakasína – pred ktorým
varovala i Konferencia biskupov Slovenska - v Rusovciach 27.12.2009 a jeho mlčanie pri predstavovaní jeho výstavby v Jarovciach
v kultúrnom dome 9.2. 2010, kde sa viacerí občania pýtali, prečo sa k protestujúcej väčšine nepridá aj pán starosta.
Farár J. Krupa oboznámil zhromaždených farníkov, že v liste nie je pravdivá informácia, že suma „214.000 eur ... o viac
ako dva milióny korún presahuje pôvodnú sumu navrhnutú AÚ (= Arcibiskupským úradom) v Bratislave“. Sumu cca 133.000 eur
navrhla prvá realitná kancelária, ktorá chcela sprostredkovať predaj, nie Arcibiskupský úrad v Bratislave.
Počas pôsobenia farára J. Krupu v Jarovciach Miestny úrad Jarovce na žiadosť R. k. farského úradu Jarovce prispel
v roku 2002 na opravu organa sumou 25.000 Sk, v roku 2008 sumou 210.000 Sk na opravu vnútornej omietky, ktorú Miestnym
úradom vybraná firma realizovala v roku 2009 a cca 300.000 Sk na opravu vonkajšej fasády kostola, čiže 535.000 Sk (= cca
18.000 eur), čo je spolu s navrhovanou cenou 131.700 eur cca 150.000 eur, čím sa na 1,5 milióna Sk (= 50.000 eur) „priblížil“
k sume, ponúkanej Ing. Škorupom. Po predaji starej fary za trhovú cenu sa farský úrad nebude musieť nejaký čas prosiť, či mu
niekto prispeje na opravu kostola.
V liste nie sú uvedené ďalšie výdavky Mestskej časti Jarovce, o ktoré žiadal R. k. farský úrad Jarovce, ani suma za ne.
Okrem toho kostol je kultúrna pamiatka, zatiaľ čo „historická budova fary“ nie.
S katolíckym pozdravom							

Jozef Krupa, farár
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Marec

V m a rc i n av š t í v i l i m i e s t n e
zastupiteľstvo pracovníci mestskej aj štátnej polície. Dôvodom
ich návštevy bola informácia
o bezpečnostnej situácii v našej
mestskej časti. Konštatovali, že
Jarovciach riešili v minulom roku
44 priestupkov, ako napríklad
porušenie čistoty a poriadku,
pálenie odpadu a voľný pohyb
psa. Poslanci upozornili, že
vodiči často nedodržujú zákaz
vjazdu na časť Trnkovej ulice pri
škole a škôlke medzi siedmou
a ôsmou hodinou rannou.
Miestny úrad obdržal dve žiadosti od občanov, ktorí vlastnia
pozemky pod školou a požadujú
nájomné. Zastupiteľstvo požiadalo starostu o vypracovanie
zoznamu všetkých vlastníkov,
ktorí vlastnia pozemky pod budovami a plochami užívanými
mestskou časťou. Tak bude
môcť riešiť problematiku komplexne.
Poslanci schválili nákup nových
chladiarenských zariadení do
školskej kuchyne v cene cca
2000 EUR. Schválené boli aj
názvy nových ulíc: Bylinková,
Repková, Píniová, Bažantnicová,
Dalmátska, Karlovacká,
Osijecká, Plitvická, Slavónska,
Zadarská, Zagorská, Diaman-

KAUZA „OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA“
V predvolebnej kampani poslanca Jozefa Uhlera zarezonovala
téma opatrovateľskej služby,
ktorá zabezpečuje pre Jarovce
starostlivosť o troch občanov.
Podľa väčšiny právnikov išlo
o nevypovedateľnú zmluvu
za nevýchodných podmienok.
V marci sa problém uzavrel
dodatkom k pôvodnej zmluve,
k to r ý z av á d z a š t a n d a rd n ú
3-mesačnú výpovednú lehotu za
lepších podmienok. Jarovce tým
získali možnosť ukončiť zmluvu v priebehu troch mesiacov
a zároveň platia opatrovateľskej
službe zhruba o 1.000 EUR
mesačne menej (v závislosti od
počtu pracovných dní). Tým sa
ročne ušetrí cca 12.000 EUR.
Advokátska kancelária, ktorá
nás v spore zastupovala, to
urobila bez nároku na odmenu.
Ďakujeme.
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tová, Granitová, Opálová, Pri
sýpke, Rubínová, Smaragdová,
Strelnicová, Zafírová, Zamatová,
Villa Ban. Tieto bude musieť ešte
schváliť magistrát, následne
sa názvy pridelia konkrétnym
uliciam a potom by to malo
schváliť mestské zastupiteľstvo
vo forme všeobecne záväzného
nariadenia. Ide o dlhodobý administratívny proces.
Pán starosta opätovne predložil
návrh na voľbu zástupcu starostu. Tentoraz navrhol poslanca
Petra Malého. V hlasovaní sa
šiesti poslanci zdržali a jeden
bol proti. Mestská časť tak
ostáva naďalej bez zástupcu
starostu.

Apríl

Rokovanie poctil svojou náv š tevo u M U D r. Ru t kov s k ý ,
ktorý ordinuje v ambulancii
na Mandľovej ulici. Informoval
o z d r avot n e j s t a ro s t l i vo s t i
v mestskej časti. Vyjadril sa, že je
s ambulanciou, ktorú mu mestská časť bezodplatne prenajíma, spokojný. Znova sa otvorila
otázka schodov do ambulancie,
ktoré sú pre niektorých pacientov veľkou prekážkou. Pán doktor oznámil, že sa snaží k týmto
pacientom ísť priamo domov
a tak im vyjsť v ústrety.

JAROVCE PODALI ŽALOBU NA NDS

Miestne zastupiteľstvo Jaroviec
prijalo v marci 2011 uznesenie,
v ktorom žiadalo starostu, aby
podal podnet na okresný súd na
vydanie predbežného opatrenia
na zastavenie premávky na
diaľnici D2 v katastri Jarovce
z dôvodu jej neoprávneného
užívania Národnou diaľničnou
spoločnosťou (NDS).
Mestská časť následne podala
žalobu na NDS o splnenie povinnosti zdržať sa užívania stavby
diaľnice D2 v katastri Jaroviec
a zabrániť jej užívaniu inými
osobami. Rozhodnutia rezortu
dopravy, ktorými bolo povolené predčasné užívanie stavby,
stratili platnosť. Jarovce spolu
s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva namietajú, že
NDS, a.s. nezabezpečila ochranu
zdravia ľudí pred nepriaznivými
účinkami hluku napríklad vybudovaním protihlukových stien.

V rámci diskusie o doprave bola
navrhnutá výmena poškodených
ako aj vyblednutých dopravných
značiek v Jarovciach. Poslanci požiadali starostu aj
o úpravu križovatky Jantárová
– Mandľová, kde je umiestnený
neslávny „kvetináč“, ktorý spôsobuje dojem, že ide o kruhový
objazd. Tento by mal byť nahradený tak, aby bola dopravná
situácia v križovatke zrejmá
a nedochádzalo ku kolíziám.
Úrad p ri jal ďalši e ž i adosti
o d o b č a n ov, k to r í v l a s t n i a
pozemky pod školou o nájomné.
Zastupiteľstvo požiadalo starostu o návrh riešenia a o hľadanie náhradných pozemkov
pre týchto majiteľov.
Starosta informoval, že magistrát nám zo schválených 21
názvov nových ulíc odobril
19. Dve ulice mali podobný
názov ako ulice v iných mestských častiach. O slovo sa
prihlásila občianka, ktorá sledovala rokovanie zastupiteľstva.
Požiadala o urýchlenie procesu
určovania ulíc, pretože si bez
toho nemôže prihlásiť trvalý pobyt. Starosta ju informoval, že sa
proces určovania pohne až po
ukončení sčítania obyvateľstva.
Dovtedy to zákon neumožňuje.

Máj

Pán Štefan Židek – veliteľ
dobrovoľného hasičského
a záchranného zboru v Jarovciach informoval o činnosti
a potrebách ich zboru. Pripomenul najmä potrebu niektorých
opráv v hasičskej zbrojnici.
Zastupiteľstvo určilo umiestnenie ôsmych názvov ulíc
na niektorých konkrétnych
ul i ci ach . O p ár dn í neskôr
však pracovníčka magistrátu
upozornila, že pre niektoré ulice
s komplikovanejším tvarom
je potrebné určiť dva názvy
(napríklad pre ulice tvaru písmena T). Zastupiteľstvo sa tým
bude pravdepodobne zaoberať
na júnovom zasadnutí.
Poslanci sa rozhodli finančne
podporiť účasť futbalového
tímu na III. Ročníku futbalových
majstrovstiev Európy chorvátskych národnostných menšín
v Zágrebe do výšky 1500 EUR.
Schválená bola aj rekonštrukcia
chodníka na Ovocnej ulici, ktorý
je po daždi ťažko prechodný,
stojí na ňom voda a tečie do
priľahlých dvorov. Chodník bude
potrebné odstrániť a vyriešiť odtok vody z cesty. Následne bude
vybudovaný nový.
Jozef Uhler

DIAĽNICA D2 JE UŽ BEZPLATNÁ
Od 1. júna 2011 môžeme jazdiť
z Jaroviec do mesta po diaľnici
bezplatne. Na základe rozhodnutia ministra Jána Figeľa zo
dňa 15.4.2011 zrušila Národná
diaľničná spoločnosť (NDS) spoplatnenie diaľnice D2 v lokalite
Jarovce pre motorové vozidlá
s celkovou hmotnosťou do 3,5
tony, vrátane prípojného vozidla, ktoré doteraz museli mať
diaľničné nálepky. Úsek diaľnice
D2 od Bratislavy smerom na
k r i ž ov a t ku D 2 - D 4 J a rovc e
v oboch smeroch je pre tieto
vozidlá od 1. júna 2011 nespoplatnený, a teda prejazdný bez
diaľničnej nálepky. Po mnohých
intervenciách našich volených
zástupcov sa teda Jarovčania
dočkali bezplatného cestovania
po najrýchlejšej komunikácii
do mesta.
(red.)

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

V NÁBOŽENSTVE PRÁZDNINY NEEXISTUJÚ
Milí priatelia,

blíži sa čas dovoleniek a oddychu, postupne budeme svedkami toho, ako aj na bratislavských uliciach ubudne áut,
hlavne žiakom a študentom
sa „radikálne“ zmení životný
štýl, pribudne im viac voľného
času, ale aj ľudia, ktorí už majú
za sebou školské povinnosti
a pracujú, pocítia aspoň na
niekoľko týždňov počas čerpania
dovoleniek pocit uvoľnenia
a oddychu.
Neviem prečo, ale vždy keď
prichádza čas prázdnin, spomeniem si na slová nášho staršieho

pána farára, ktorý nám deťom
každoročne v júni opakoval
výrok: „Deti, ale v náboženstve
prázdniny neexistujú“. Je to milá
spomienka na moje detstvo, aj
podľa tohto výroku nášho kňaza
sme vedeli, že onedlho bude
koniec školského roka...
Myslím, že náš starší kňaz mal
pravdu. Náboženstvo, to je
predovšetkým živý vzťah človeka
k Bohu, podobne ako je živý
napr. vzťah medzi manželmi,
pričom je každému jasné, že
ani v manželstve prázdniny
neexistujú.
Stará legenda rozpráva
o kráľovi, ktorý sa vydal na cestu

do ďalekých hôr, aby sa stretol
s jedným múdr ym mníchom
a nechal si od neho poradiť.
Keď po dlhom putovaní kráľ
spolu so svojím sprievodom
dorazil k veľkému kláštoru uprostred lesa, vystúpil na vrchné
podlažie, kde našiel mnícha
obklopeného mnohými knihami a spismi. Kráľ povedal:
„Otče, závidím Vám, že v týchto
svojich spisoch ste dokázali
obsiahnuť toľko múdrosti a sily“.
„Mýliš sa, kráľ“ odpovedal mních
a zaviedol ho do maštale, kde
práve jeden z jeho spolubratov
prerušil prácu, aby sa na chvíľu
pomodlil. Učený mních ukázal na

zopnuté ruky modliaceho sa spolubrata a povedal: „Z týchto rúk
zložených na modlitbu vyžaruje
múdrosť a sila pre tento svet
a nie z mojich kníh“.
Veta, ktorú povedal múdr y
m n í c h k r á ľ ov i j e a k t u á l n a
aj pre nás v čase prázdnin
a dovoleniek, lebo múdrosť
a silu potrebujeme neustále... aj
v čase oddychu.
Viera v Boha a „ruky zložené na
modlitbu“ sú pre nás dôležité.
Veď prejavom našej v i er y,
čiže nášho živého, nepretržite
trvajúceho vzťahu k Bohu, je
modlitba.
Martin

STRETNUTIE FARSKÉHO SPOLOČENSTVA 9.1.2011
V prvom čísle Jarovských novín
v roku 2011 sa na str. 12 objavil článok s názvom Voľby do
Ekonomickej farskej rady, ktorý
nebol podpísaný. Za jeho obsah
nesie zodpovednosť vydavateľ
novín Mgr. Jozef Uhler.
V článku je popri pravdivých
údajoch aj jeden nesprávny
a dva neúplné. Pán farár J. Krupa
zvolal 9.1.2011 zhromaždenie
fa r s k é h o s p o l o č e n s t va d o
kultúrneho domu, aby odpovedal
tým katolíkom, ktorí finančne
alebo brigádnicky prispievali
na výstavbu novej fary, ako sa
nakladá s ich peniazmi, nielen

o navrhovanom „systéme vykurovania kostola“. Títo dobrodinci
sa nepýtali na nič. S názormi na
rozličné oblasti života farnosti
vystúpili najmä katolíci, ktorí
odmietali výstavbu novej fary
od začiatku alebo len málo
prispeli na jej výstavbu. Na
požiadavku, aby pán farár zriadil novú Farskú ekonomickú
radu, on odpovedal kladne.
Nie však preto, lebo „došlo
k mnohým prejavom nesúhlasu
s rozhodovaním súčasnej farskej rady“, ale preto, aby sa
čím viacerí zapojili do rozvoja
náboženského života farnosti.

V Katolíckej cirkvi vo farnosti
o podstatných veciach, ako je
výstavba novej fary, predaj starej
fary, oprava kostola, nerozhoduje farská rada ani farár, ale pán
arcibiskup. Pán farár vyjadruje
poďakovanie členom doterajšej
Farskej ekonomickej rady za
ich doterajšiu obetavú prácu
pre rozvoj náboženského života
v našej farnosti v materiálnej
oblasti pri oprave a udržiavaní
kostola a výstavbe novej fary,
ako o tom svedčia aj informácie
v Stavebnej kronike novej fary.
Traja z nich sú aj členmi novej
Farskej ekonomickej rady (FER).

DRUHÝ ROČNÍK JAROVSKEJ KVAPKY KRVI
Bolo to pred rokom, čo sa
jarovčania odhodlali darovať
najcennejšiu tekutinu tým, ktorí
ju najviac potrebujú. Tridsať
statočných prišlo ponúknuť
s vo j e ž i l y, a by d a l i n á d e j .
Urobme to znova, nájdime sily
a prekonajme
sami seba.
Možno niektorí z vás prídu
po prvýkrát
a získajú pocit,
ktorý sa nedá
kúpiť. Nie nedá.
Dobročinnosť je totiž zdarma
a mnohokrát je nedocenená. My
však viem, že Jarovská kvapka
krvi zachráni niekomu život
a oplatí sa kvôli tomu prísť
neskôr do práce, alebo vstať
o niečo skôr. Oplatí sa nejesť
predtým ťažké jedlá, či nepiť
alkohol.

Jarovské noviny v spolupráci
s komisiou kultúr y a Národnou transfúznou službou
v Bratislave, vás preto radi
uvítajú na spoločnom darova n í k r v i p r i a m o u n á s ,
v Jarovciach. Prídťe 16. augusta
2011 medzi 8:00 a 11:00 do
domu kultúry v Jarovciach a darujte krv tým, ktorí to potrebujú.
Podmienky darovania krvi:
•
Musíte mať vek od 18 do
60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete
darovať krv až do svojich
65 rokov.
•
Musíte mať telesnú
hmotnosť minimálne 50 kg.
•
Nemôžete byť po prekonaní
hepatitídy (žltačky) typu
B a C.
•
Nemôžete trpieť na iné
závažné a chronické
ochorenia.

Krv nedarujte v prípade:
•
Užívania drog vnútrožilovo
či vnútrosvalovo teraz alebo
v minulosti.
•
Liečby poruchy zrážania
krvi krvnými prípravkami.
Nehladujte! Na odber kr vi
nechoďte nalačno! Večer pred
odberom a taktiež tesne pred
odberom nejedzte tučné jedlá
(syry, maslo, smotanu, mäsové
jedlá a výrobky, údeniny...).
Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu,
sucháre, netukové pečivo, džem,
med ...
Pred odberom krvi nefajčite
(minimálne 6 hodín), nepite
alkohol (aspoň 12 – 14 hodín)
a 24 hodín pred odberom sa
nevystavujte priveľkej psychickej
a telesnej námahe, vynechajte
tréningy a návštevu posilňovne.
Jozef Uhler

Čo sa týka vyškrtnutia jedného
člena, išlo o kandidáta, ktorý
nechodí pravidelne na nedeľné a
sviatočné sv. omše. Členmi FER
môžu byť len aktívni katolíci,
ktorí praktizujú vieru účasťou
na nedeľných a sviatočných sv.
omšiach. Všetci ľudia dobrej
vôle, aj tí, ktorí nie sú členmi
FER, a ktorí nechodia na sv.
omše, sa však môžu rozmanitým
spôsobom zapojiť do opravy
kultúrnej pamiatky, ktorou je
katolícky kostol a do rozvoja
náboženského života.
Jozef Krupa, farár

Anketa v minulom
čísle
V minulom čísle novín sme
chceli vedieť, ktorý chodník je
podľa vás v Jarovciach najhorší.
Do ankety sa zapojili len štyria
občania. Mali síce veľkú šancu
na výhru, ale bolo ich príliš málo
na to, aby sme z toho získali relevantnú informáciu. Výherkyňou
sa stáva Anna N., ktorá okrem
odmeny 20 EUR získava aj
obnovu chodníka pred svojim
domom, ktorú schválilo miestne
zastupiteľstvo.
Ďaľších 20 podnetov sme dostali prostredníctvom internetu.
To znamená, že najmä mladší
ľudia majú záujem o riešenie
problémov, či si veľmi vážime.
Za všetky názory ďakujeme.
Tentoraz to bude bez ankety, ale
v prípade, že vznikne otázka, na
ktorú budeme chcieť poznať váš
názor, určite sa ozveme.
(red.)
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Generálna schôdza HKD Jarovce
V Kultúrnom dome v Jarovciach sa v nedelu 27.3.2011
konala generála schôdza Chorvátskeho kulturneho spolku
v Jarovciach. Chorvati z Jaroviec
si zvolili nový výbor HKD (Hrvatsko Kulturno Društvo). Doterajšia
predsedníčka HKD pani Hilda
Mitterpachová sa stala členkou
grantového vyboru úradu vlády
Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a z titulu tejto
funkcie už naďalej nemohla byť
predsedkyňou HKD Jarovce.
Z a n ov é h o p r e d s e d u H K D
v Jarovciach bol zvolený Ing.
Rudolf Streck ktorý bol doteraz
vo funkcii podpredsedu HKD.

Novými a staronovymi členmi
výboru HKD sú: Ing. Radoslav
Jankovič, Mario Fogl, Alžbeta
Pauhofová, Branko Wolf, Zuzana
Nováková, Edita Malovcová,
Ján Višpel, Mária Višpelová,
Viera Salajková, Mária Višplová
a Juraj Grebeči. Kontrolórkou
HKD Jarovce sa stala Alžbeta
Račková. Úlohy nového výboru
sa týkajú v prvom rade posilnenia chor vátského jazyka
a chor vátskeho povedomia
v Jarovciach, ktoré bolo potrebné prejaviť aj v máji tohto
roka pri sčítaní obyvateľstva,
ktorého výsledky budú veľmi
dôležité pre chorvátov na Slo-

vensku. Ďalšími neposlednými
a dôležitými úlohami sú podpora kultúrnych, cirkevných
a miestnych podujatí, práca
s mládežou, podporovanie
speváckych zborov a spolupraca s chorvátskymi spolkami na Slovensku, v Maďarsku
a v Rakúsku ako aj spolupráca s Veľvyslanectvom Chorvátskej republiky na Slovensku
v Bratislave a skultúrnymi
a spoločenskými organizáciami
v Chorvátsku.
Text: Juraj Grebeči
Foto: Matej Bankovich

Nový predseda HKD
Ing. Rudolf Streck

Zľava: Mario Fogl, Juraj Grebeči, Edita Malovcová, Ján Višpel, Alžbeta Pauhofová, Zuzana Nováková, Ing. Rudolf Streck (predseda),
Mária Višpelová, Branko Wolf, Vierka Salajková, Maria Višpelová, Ing Radoslav Jankovič

MODERNÁ
SÚKROMNÁ
ŠKÔLKA

VESELÝ VLÁČIK
• Pre deti od 2 rokov • Denne výučba anglického jazyka metódou HOCUS LOTUS
• VŠ vzdelaný personál v odboroch pedagogika, psychológia, angličtina
• Aj krátkodobé opatrovanie detí
• Akceptujeme deti so špeciálnymi výživovými potrebami
• Ponúkame denný letný tábor v období letných prázdnin
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Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

NAJSTARŠÍ JAROVČAN OSLÁVIL KRÁSNE ŽIVOTNÉ JUBILEUM
Jarovčania majú naozaj úctyhodné a pevné korene. Dôkazom toho je aj ďalšie krásne
životné jubileum, ktoré si nedávno pripísal do knihy života najstarší obyvateľ Jaroviec Matej Treuer. V kruhu svojich najbližších oslávil 22. mája svoje 90. narodeniny.
Matej Treuer spolu s mladšou
sestrou Annou vyrastali v rodine
Mateja a Heleny Treuer. Otec
pochádzal z Jaroviec, mama
z rakúskej dedinky Pama
(chorvátsky názov Bijelo Selo).
V čase začiatku 2. svetovej vojny
Matej dovŕšil plnoletosť a ako
väčšina mládencov nemal na
výber, pretože musel narukovať
a bojovať vo vojne.
Ďalším medzníkom v jeho živote
bola svadba s Annou Warenich.
Svoje „áno“ si povedali 19.
apríla 1950 a dnes je to už
neuveriteľných 61 rokov trvania
ich spoločného života. Minulý
rok v apríli oslávili diamantovú
svadbu. Aj napriek tomu, že
Matej pochádza z dvoch detí, so
svojou manželkou Annou spolu
vychovali štyri deti (Mária, Matej,
Štefan, František). Vetvy rodiny
Treuer sa postupne rozrastali
a dnes sa môžu „diamantoví
manželia“ tešiť jedenástim
vnúčatám (Štefan, Karin,
Mar tina, Katarína, Mar tina,
Štefan, Denisa, Eduard, Tomáš,
Michal, Michaela) a siedmim
pravnúčatám (Eduard, Salome,
Daniel, Peter, Marko, Martin,
Sofia).
Komu sa priezvisko Treuer
spája s históriou Jaroviec, ten
sa nemýli. Otec Mateja Treuera
bol v Jarovciach istý čas richtárom a jeho brat Jure Treuer
sa zasa svojho času venoval
v Jarovciach písaniu kroniky.
Udalosti, ktoré o Jarovciach a ich
obyvateľoch zaznamenal dnes

môžeme nájsť v knižnej podobe
pod názvom Hrvatski Jandrof,
Chorváti na Slovensku.
M a te j Tr e u e r s a z a m l a d a
naučil štyri jazyky: chorvátsky,
m a ď a r s k ý , n em e c ký a slovenský. Týmto by sme sa
v mene Jarovských novín chceli
pripojiť ku gratulácii a nášmu
jubilantovi touto cestou srdečne

zablahoželať k jeho 90.
narodeninám.

Sve najbolje!
Legjobbakat!
Alles Gute!
Všetko najlepšie!

Text: Petra Salajková
Foto: Tomáš Treuer

Oslávenec Matej Treuer s
manželkou

Blahoželáme
V mesiacoch marec až máj
2011 sa významných životných
jubileí dožili títo naši spoluobčania:
65 rokov
70 rokov
Diamantoví manželia v kruhu svojich detí s manželkami
a manželmi

75 rokov
80 rokov

85 rokov
87 rokov

Diamantoví manželia v kruhu svojich vnúčat

88 rokov
89 rokov
90 rokov

KVASNICOVÁ Gizela
BADIAR Ivan
RADOVICHOVÁ Alžbeta
MÁZOROVÁ Alžbeta
NOVÁKOVÁ Alžbeta
JANKOVICHOVÁ Janka
ŠINKOVÁ Matilda
VISPL Štefan
JESZENKOVITSOVÁ
Barbora
WARENITSOVÁ Vilma
(Jantárová ul.)
WARENITSOVÁ Vilma
(Mandľová ul.)
HUSZÁROVÁ Anna
NOVÁKOVÁ Mária
KARÁCSONY Jozef
POLAKOVIČ Ján
TOMAŠICHOVÁ Mária
KOSTYÁLOVÁ Anna
MALLESICH Anton
NOVÁKOVÁ Anna
TREUER Matej

Našim jubilantom prajeme všetko
len to najlepšie, zdravie, šťastie,
spokojnosť a veľa životného elánu
do ďalších rokov života.

Odišli od nás
TOMASICH Šimon vo veku 76 rokov
ŠKODLEROVÁ Mária vo veku 90 rokov
VARENIČ Ján vo veku 59 rokov
Rok 1950 - svadobné foto Mateja
a Anny

Diamantoví manželia v kruhu svojich pravnúčat

Odpočívajte v pokoji !
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DOLNORAKÚSKA VÝSTAVA 2011
Získať – objaviť – zažiť v rímskej krajine Carnuntum
16. apríl 2011 – 15. november
2011
Výstava Dolného Rakúska 2011
vás pod názvom „Získať – objaviť
– zažiť v rímskej krajine Carnuntum“, unesie na jedinečnú
cestu v čase cez tisícročia našej
minulosti a ukáže prierez vývoja
ľudstva a prírody od praveku cez
Rimanov až po dnešok a možno
ešte ďalej.
S takou rozmanitou historickou
oblasťou regiónu Rimanov Carnuntum, s takým nekonečným
množstvom možností dobývania
územia, objavenia a množstvom
zážitkov, sa stretnete jedine na
Výstave Dolného Rakúska 2011.
Tí ktorých to zaujme, budú
mnohotvárnosťou tejto oblasti

R i m a n ov, ú z e m í m z v a n o m
Carnuntum doslova očarení.
Zažijú ako sa minulosť jednej
pulzujúcej civilizácie prebudí
k novému životu.

© Helmut Lackinger

© Helmut Lackinger
Múzeum pod holým nebom
Petronell, Múzeum Carnuntinum
v kúpeľoch Deutsch-Altenburg
a továreň kultúry Hainburg, sú
hlavné stanovištia tejto novej
výstavy a svojich návštevníkov
očakávajú s pôsobivými senzáciami.
Múzeum pod holým nebom
Petronell
Petronell-Carnuntum
Pri prechádzke svetom zážitkov
originálne zrekonštruovanej
mestskej časti Carnuntum, pocítia návštevníci nespochybniteľnú
rímsku atmosféru. Celosvetovo jedinečným spôsobom
tu nádherné vily a autentické
rímske kúpele večného života
a krásy tvoria dokonalú antickú
metropolu. Enormnú rozlohu
mesta demonštruje 3D model

PETRONELL - CARNUNTUM
BAD DEUTSCH - ALTENBURG
HAINBURG A.D. DONAU

Dolnorakúska výstava 2011
Hauptstraße 1A, 2404 PetronellCarnuntum
Tel. (+43) 2163 3377-799
Fax: (+43) 2163 3377-5
www.dolnorakuska-vystava.sk

www.dolnorakuska-vystava.sk
NOeLA_297x210_A_sk3.indd 1
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vo veľkosti 350 m².
Múzeum Carnuntinum
Kúpele Deutsch-Altenburg
Najznámejšie rakúske múzeum
Rimanov, otvorené od roku
19 0 4 , p r e z e n t u j e n a p r i e stranstve dvoch poschodí
najvzrušujúcejšie objavy antického miesta Carnuntum.
Výstava „Obrazy božstva – obrazy ľudstva“, ponúka prostredníctvom napínavých rekonštrukcií,
zaujímavých krátkych filmov
a obrazných znázornení,
pôsobivý prierez rímskymi
náboženskými zvyklosťami.
Továreň kultúry Hainburg
Hainburg a.d. Donau
Kým nám atraktívna sklen e n á te r a s a b ý va l e j k . u . k .
t a b a kove j tov á r n e p o n ú ka
dych berúci výhľad na Národný
park dunajských lužných lesov,
zaimponuje výstava vo vnútri,
s pohľadmi do sveta najväčších
dobyvateľov a objaviteľov z predhistorických čias až po 21.
storočie.
Región sa predstavuje
Výstava Dolného Rakúska v roku
2011 ponúka mnoho možností,
zažiť a znovu objaviť kedysi
veľké rímske osídlenie Carnuntum z rôznych stránok. Zmluvní
par tneri, predávajú zvýhodnené ceny vstupeniek k týmto
kultúrnym skvostom regiónu.
Cyklistické trasy vedú cez nádhernú krajinu. Gastronómia
vo všetkých zariadeniach
rôznych kategórií rozmaznajú
návštevníkov regionálnymi dobrotami a vynikajúcimi vínami.
Festival vína tohto regiónu sa
postará takmer o 70 projektov a 37 rôznych miest, kde
sa počas troch mesiacov
budú konať napínavé a rôznorodé programy, ktoré sú nielen
o vysokej úrovni kultúry, ale sú aj
pre rodiny s deťmi. Tí si v tomto
regióne počas celého trvania
Dolnorakúskej výstavy 2011
vďaka rôznym tipom prídu isto
na svoje.

06.12.10 19:01
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VYZDOBTE SI ŠKOLU A POĎTE NA HOKEJ!
Jedinečné športové podujatie - Majstrovstvá sveta v hokeji sa v tomto roku konalo práve v našom meste. Organizátori dali šancu zažiť atmosféru MS naživo aj žiakom základných škôl v oboch usporiadateľských mestách Bratislave
a Košiciach prostredníctvom súťaže “Vyzdobte si školu a poďte na hokej!”

Úlohou školákov bolo vyzdobiť
si školu v hokejovom duchu.
Vítaná bola akákoľvek kreatívna
výzdoba tried, chodieb, okien
a podobne. Žiaci našej základnej školy na Trnkovej ulici mali
tiež chuť vyhrať lístky na hokej.
Pani učiteľky výtvarnej výchovy
pomohli žiakom s maľovaním,
vystrihovaním a lepením.
Postupne sa zapojili všetci
od prváčikov až po ôsmakov.
Školník nelenil a rozhodol sa
priložiť ruku k dielu. Veď aká
by to bola výzdoba bez mantinelov? Premaľoval stenu chodby
na mantinel a žiaci tak mohli
vystaviť svoje výtvory vo vernom
hokejovom prostredí. Pridali sa
aj družinárky a deti zo školského

klubu a v priebehu štyroch
týždňov vytvorili výzdobu, na
ktorú môžu byť hrdí. Deti priniesli z domu rôzne fanúšikovské
predmety, dresy, šály a rukavice,
aby duchu hokeja nechýbal
žiaden detail.
Fotografie školskej výzdoby
zaslali do súťaže a tešili sa na
výhru. Do súťaže sa v Bratislave
zapojilo 14 škôl, v Košiciach
19. Konkurencia bola veľká.
O víťazovi rozhodla komisia
zložená z členov organizačného
výboru. Našim sa nepodarilo
vyhrať, ale pri pohľade na ich
výzdobu vyhrávajú pochvalu
a úctu všetkých z nás. Vyhrala
základná škola pri zimnom
štadióne. Žiaci aj s učiteľmi

Základnej školy Kalinčiakova
dostali tristo lístkov na zápas
Slovincov o záchranu.
Text: Zuzana Bártová,
Jozef Uhler
Foto: Radomil Procházka,
Václav Bárta, pán Klučka
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Konštrukcia loga

Variant I

HRACIA PLOCHA SA DOČKÁ NOVÉHO ZAVLAŽOVANIA
Ťažkopádnemu rozťahovaniu
hadíc a postrekovačov by mohol
byť raz a navždy koniec. Hracia
plocha nášho futbalového ihriska
sa dočká umelého zavlažovacieho
systému. V druhej polovici júna
sa zrealizujú výkopové práce,
inštalácia rozvodov, postrekovačov
a č e rp adla. Zv ý ši sa kvali ta
trávnika, na ktorom trénujú hráči
takmer všetkých vekových skupín.
Zefektívni sa práca hospodára a zavlažovanie bude môcť fungovať
aj v automatickom režime. Celkový rozpočet projektu je zhruba

10.000 EUR. Projekt sa realizuje
s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja,
ktorý prispel sumou 1.300 EUR.
Časť hradí Telovýchovná jednota
z vlastných zdrojov, ale zároveň
treba poďakovať štedrým sponzorom, bez ktorých by sa nové
zavlažovanie nerealizovalo. Je to
družstvo starých pánov Jarovce,
firma AMMOS, s.r.o., ktorá zakúpi
čerpadlo, ale aj ďalší sponzori.
Ďakujeme.
Text: Miroslav Roštár
Foto: Jozef Uhler

Variant II

Staré zavlažovanie, ktoré sa čoskoro stane históriou.

BRATISLAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ - TABUĽKY PO 26. KOLE
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

IV.Liga seniori - S4A
Tím
Zápasy V R
Domino
26
18 5
Vrakua
26
16 3
Tomášov
26
15 6
Kalinkovo
26
15 3
D.N.V
26
14 4
Hrubý Šúr
26
11 5
Most pri Bratislave
26
9 7
Vajnory
26
8 8
Malinovo
26
7 10
Rusovce
26
8 4
Jarovce
26
7 6
Blatné
26
7 3
Danubia
26
6 4
Ivánka pri Dunaji
26
4 6

P
3
7
5
8
8
10
10
10
9
14
13
16
16
16

Skóre
80:17
54:26
40:23
54:43
56:23
57:50
53:54
37:38
33:48
29:47
35:68
23:55
37:70
33:59

+/- Body
63 59
28 51
17 51
11 48
33 46
7
38
-1
34
-1
32
-15 31
-18 28
-33 27
-32 24
-33 22
-26 18

Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IV.liga starší dorast - SD4VC
Tím
Zápasy V R P Skóre +/- Body
D.Lužná
24
20 1 3 144:21 123 61
Ivánka p/D
23
15 5 3 63:32 31
50
Igram
23
12 7 4 69:41 28
43
Lama
23
11 4 8 58:44 14
37
Tomášov
23
7 4 12 39:56 -17 25
ataj
23
6 5 12 42:84 -42 23
Jarovce
23
5 7 11 53:63 -10 22
uvedených
Malinovo
23 Použitie
6 loga
4 je
13povolené
30:81iba v-51
22
variantoch.
Ekonóm
23 kompozičných
2 3 18
24:100 -76
9
Voný žreb
0
0 0 0 0:0
0
0

ROZPIS ZÁPASOV S VÝSLEDKAMI - JARNÁ ČASŤ, ročník 2010/2011
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

dátum
20.03.2011
27.03.2011
03.04.2011
10.04.2011
17.04.2011
24.04.2011
01.05.2011
08.05.2011
15.05.2011
22.05.2011
29.05.2011
05.06.2011
12.06.2011

IV.Liga seniori - S4A
de
as
domáci
Nedea 15:00 Tomášov
Nedea 15:00 TJ Jarovce
Nedea 16:30 Domino
Nedea 16:30 DNV
Nedea 16:30 TJ Jarovce
Nedea 17:00 Blatné
Nedea 17:00 TJ Jarovce
Nedea 17:00 Malinovo
Nedea 17:00 TJ Jarovce
Nedea 17:00 Hrubý Šúr
Nedea 17:00 TJ Jarovce
Nedea 17:00 Rusovce
Nedea 17:00 TJ Jarovce

hostia
TJ Jarovce
Danubia
TJ Jarovce
TJ Jarovce
Vrakua
TJ Jarovce
Most
TJ Jarovce
Ivanka "B"
TJ Jarovce
Kalinkovo
TJ Jarovce
Vajnory

výsledok
2:0
2:0
10 : 0
4:2
1:2
1:3
2:2
0:0
1:1
4:4
1:0
1:0
5:3

V poslednom zápase sezóny sme hostí z Vajnor porazili 5:3
Jarovské noviny vydáva:
Mgr. Jozef Uhler, Zeleninová 25,
851 10 Bratislava
Tel.: 0905 617 305
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Články, podnety, reklamy:
redakcia@jarovskenoviny.sk
Neprešlo jazykovou úpravou.

kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
27
24
25
26

IV.liga starší dorast - SD4VC
dátum
de
as
domáci
20.03.2011 Nedea 12:30 Igram
27.03.2011 Nedea 12:30 TJ Jarovce
02.04.2011 Sobota 16:30 Blatné
10.04.2011 Nedea 14:00 TJ Jarovce
17.04.2011 Nedea 14:00 ataj
24.04.2011 Nedea 13:30 Ekonóm
01.05.2011 Nedea 14:30 Tomášov
08.05.2011 Nedea 14:30 TJ Jarovce
14.05.2011 Sobota 14:00 D.Lužné
22.05.2011 Nedea 14:30 TJ Jarovce
25.05.2011 Streda! 18:00 TJ Jarovce
28.05.2011 Sobota 14:30 Ivánka p/D
05.06.2011 Nedea 14:30 TJ Jarovce
11.06.2011 Sobota
9:30 Lama

hostia
TJ Jarovce
Ivánka p/D
TJ Jarovce
Lama
TJ Jarovce
TJ Jarovce
TJ Jarovce
Malinovo
TJ Jarovce
Igram
ataj
TJ Jarovce
Blatné
TJ Jarovce

výsledok
3:3
2:2
0:0
3:3
0:3
4:3
1:2
7:1
4:1
11 : 0
5:2
5:1

Aj napriek mnohým príležitostiam sme v domácom zápase
podľahli Vrakuni 1:2
Evidenčné číslo: EV 3955/09
Periodicita: štvrťročník
Dátum vydania: 17.6.2011

Spolupracovníci: Petra Salajková, Daniela
Pauhofová, Veronika Tyková, Juraj Hradský, Žaneta Uhlerová

Redakcia nezodpovedá za obsah článkov tretích osôb, prípadné chyby či nepravdivé informácie.

