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ŠTART ŠKOLY S HOCHŠÍKMI

Školáci z Jaroviec na prvý deň v škole tak skoro nezabudnú! Veď ich privítali strieborní 
olympionici bratia Hochschornerovci i bratislavský primátor Milan Ftáčnik.

pokračovanie na strane 2

HODOVÝ VÍKEND V ZNA-
MENÍ FESTIVALOV
Prvou kultúrnou akciou ví -
kendu bola výstava vytvorená 
pr i  pr í lež i tost i  jub i le jného 
10. Festivalu zborového spevu.

Strana 4 a 5

ŠTEFAN POPLUHÁR - 
35 ROKOV S MIKROFÓNOM
„Chystám sa na prešovanie, 
vlaňajšie víno už nemám a nové 
ešte len bude.“, povedal pán 
Popluhár na privítanie.
                    Strana 13

VZOSTUP A PÁD 
BAŽANTNICE

HODOVÁ SVÄTÁ OMŠA ŠKÔLKA OTVORILA
ŠTVRTÚ TRIEDU
Žiadosť o prijatie do materskej 
školy na Trnkovej ulici podali 
rodičia 46 detí. Voľných miest 
však bolo len 15 a preto miestne 
zastupiteľstvo v Jarovciach ro-
zhodlo na jar o rozšírení škôlky... 
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Najdôležitejšou časťou našich 
hodových osláv bola slávnostná 
Sv.  omša,  ktorá sa začala 
v nedeľu o 10.00. Jej celebran-
tom bol náš p. farár Mário Or-
bán, ktorý si dal na jej organizá-
cii veľmi záležať. 
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Medzi najväčšie zaujímavosti 
Jaroviec nepochybne patrí baro-
ková bažantnica. Vznikla v po-
lovici 18. storočia, ale novšie 
poznatky posúvajú dobu jej 
vzniku do konca 17. storočia.
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„Čo je doma to sa počíta“ – 
veta známa nielen z f i lmu, 
ale aj z bežného života. Začal 
školský rok a naša škola bola 
poctená tým, že na slávnostné 
otvorenie prišiel aj pán primátor 
a naši úspešní reprezentanti 
bratia Hochschornerovci. Pri 
príležitosti otvorenia školského 
roka bola ocenená nielen škola, 
ale aj mestská časť Jarovce. 
Základná škola v Jarovciach 
má vynikajúce výsledky nie-
len v kolektívnej práci akou 
bola napríklad aj súťaž v zbe-
re  separovaného odpadu, 
ale aj v súťažiach jednotliv-
cov, ktorých výsledky môžete 
nájsť na strane 3 týchto novín. 
Ocenenia učiteľov tiež nie sú 
výnimkou a samotný fakt, že 
náš pedagogický zbor mladne je 
tiež dobrou vizitkou školy. Veď aj 
pedagóg, ktorý má kariéru pred 
sebou nejde pracovať do školy 
so zlou povesťou, ale hľadá 
si dobrú školu. Naši učitelia 
sa naďalej vzdelávajú a tak 
sa sami stávajú žiakmi, aby 
mohli napredovať a odovzdať 
čo najviac vedomostí svojim 
zverencom. V každoročnom 
monitore deviatakov sme pre-
siahli celoštátny priemer aj 
v matematike aj v slovenskom 
jazyku. To je dobrá správa pre 
všetkých, ktorí váhajú, či dať 
dieťa do školy v Jarovciach alebo 
hľadať inú školu v meste.
Podobne je to aj s materskou 
školou v Jarovciach. Pre zvýšený 
záujem sa v tomto roku otvára 
štvrtá trieda. Tí, ktorí skúsili inú 
materskú školu, vedia, že tá 
naša škôlka je dokonca lepšia 
ako mnohé platené.
Nuž, čo je doma, to sa počíta 
a Jarovčania môžu byť na svoju 
školu a škôlku právom hrdí.
V mene redakcie Jarovských 
n ov í n  a  z á rove ň  v  m e n e 
Rady školy, želáme do nové-
ho školského roka úspešné 
pokračovanie vo vynikajúcich 
výsledkoch ako žiakom, tak 
i  vše tkých  uč i te ľom.  Veď 
v konečnom dôsledku budú 
z toho profitovať celé Jarovce.

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín 

Na úvod ŠTART ŠKOLY S HOCHŠÍKMI

(pokračovanie z prvej strany)

Po prázdninách, v pondelok 3. 
septembra znova ožilo 2 200 
základných škôl. Medzi nimi 
aj tá naša v Jarovciach, ktorá 
privítala osemnásť prváčikov. 
Čerstv í  ško láč ikov ia  svo je 
nadšenie vôbec neskrývali . 
“Najviac som sa tešila na abece-
du a tiež spolužiakov,” povedala 
prváčka Ninka.
Ž i a k o m  u r o b i l i  r a d o s ť  a j 
strieborní olympionici, bratia 
Pavol a Peter Hochschornerovci. 
Sadli si do školských lavíc s ru-
kami za chrbtom a prelistovali 
aj šlabikár. Priznali však, že do 
školy sa netešili. “Vnímali sme 
ju ako niečo strašné, medzi 
spolužiakmi sme sa stále han-
bili. Pre trému sme sa ani poria-

dne nerozprávali s ostatnými,” 
zhodli sa športovci. 
Ftáčnik sa bál prísnych učiteľov
“Chcem vám zaželať naozaj 
k rásny  ško lský  rok ,  ž iac i , 
učiteľom pohodu a veľa po-

zit ívnej energie a na konci 
roka dobrý pocit z toho, že ste 
sa naučili opäť niečo nové,” 
povedal primátor Milan Ftáčnik. 
Do školy vraj chodil rád, hoci sa 
občas bál prísnych učiteľov. “Ale 

Zľava: Ľubomír Tancer - riaditeľ skoly, Milan Ftáčnik - primátor, Pavel Škoder - starosta Jaroviec,  
bratia Peter a Pavol Hochschornerovci, Ing. Jarmila Melichárková - členka predstavenstav OLO,  

Miloslava Šavelová - riaditeľka ZOO Bratislava, Jozef Uhler - predseda Rady školy,  
Karol Maász a Jozef Hegyi - zástupcovia dobrovoľného hasičského zboru v Jarovciach

Čerství prváčikovia so svojou pani učiteľkou Miroslavou Čerňanskou

Najlepší žiaci v separovanom zbere preberali darčeky
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tí nás naučili najviac,” priznal sa 
prvý muž Bratislavy.
Prví v separovanom zbere!
Žiaci z našej základnej školy ani 
vo svojom voľnom čase počas 
minulého školského roka vôbec 
nezaháľali. Práve naopak! V nul-
tom ročníku takzvanej OLOM-
PIÁDY sa umiestnili na prvom 
mieste, za čo si vyslúžili okrem 
obrovskej pochvaly aj vecné 
ceny. Je to súťaž bratislavských 
škôl v separovanom zbere, ktorá 
zábavnou formou má dostať do 
povedomia žiakov a pedagógov 
škôl dôležitosť separovania od-
padu a ochrany nášho životného 
prostredia.
Otvoren ia  ško lského  roka 
za zúčastnila aj zástupkyňa 
spoločnosti OLO, ktorá súťaž 
organizuje a riaditeľka ZOO 
Bratislava, ktorá už dlhodobo 
podporuje separovanie od-
padu.  Pr imátor s lávnostne 
otvoril 1. ročník OLOmpiády.  Jej 
prvým významným podujatím 
bude už 9. ročník akcie „s OLO 

zadarmo do ZOO“, ktorý pre 
bratislavské deti pripravili jeho 
organizátori, Spoločnosť odvoz 
a likvidácia odpadu spoločne 
s o  Z o o l o g i c ko u  z á h r a d o u 
v Bratislave. V rámci tejto akcie, 
ktorá potrvá od 17. septembra 
do 5. októbra, chcú organizátori 
opäť spojiť príjemný zážitok detí 
z prehliadky takmer 150 druhov 
zvierat s užitočným triedením 
odpadu.  Det i  i  takto môžu 
prispieť k ochrane životného 
prostredia. Stačí, ak každé z detí 
v doprovode pedagógov prinesie 
pred vchod do ZOO minimálne 
15 prázdnych PET fliaš, obalov 
TETRA Pack (mlieka, džúsov...) 
alebo plechoviek od nápojov 
a vstupné vo výške 3 EUR má za-
darmo. Škôlkárom stačí priniesť 
10 fliaš.
Mladí hasiči žnú úspechy
Vo svojom príhovore ku žiakom 
vyzdvihol pán Karol Maász 
ú s p e c h y  n a š i c h  m l a d ý c h 
hasičov spomedzi školákov. 
Poznamenal, že ich stáli dva 

metráky nervov, ale výsledok 
stál za to. Vyhrali okresné kolo, 
následne aj krajské kolo sútaže 
Plameň a prebojovali sa tak 
na celorepublikové kolo, čo je  
obrovský úspech.
Starosta Jaroviec Pavel Škodler 
aj riaditeľ školy Ľubomír Tancer 
vo svojich príhovoroch žiakom 
spomenul i  úspechy ž iakov 
našej školy v matematických, 

chemických, ale i speváckych 
súťažiach. Ocenili snahu rodičov 
a starých rodičov pri separova-
nom zbere počas Olompiády. Po 
ukončení oficiálneho sprevádza-
li primátora Milana Ftáčnika 
prehliadkou priestorov školy.

Zuzana Bankovichová,  
Jozef Uhler

foto: Rastislav Polák

ÚSPEŠNÍ  REPREZENTANTI  NAŠEJ  ŠKOLY  
V UPLYNULOM ŠKOLSKOM ROKU

• Slávik Slovenska - okresné kolo:
     Hana Habalová (2.A) - 1. miesto
• Pytagoriáda - okresné kolo:
    Samuel Balucha (3.A) - 1. miesto
    Tereza Bártová (3.A) - úspešná riešiteľka
    Stanislav Teško (3.A) - úspešný riešiteľ
    Terézia Kabátová (4.A) - 3. miesto
    Matej Bárta (6.A) - úspešný riešiteľ
• Chemická olympiáda - okresné kolo:
    Jakub Chrtiansky (9.A) - úspešný riešiteľ
    Michal Beňo (9.A) - úspešný riešiteľ
    Lumír Salajka (9.A) - úspešný riešiteľ
• Matematický klokan - najúspešnejší žiaci školy:
    1. stupeň - Tereza Bártová (2.A)
    2. stupeň - Kristína Freyová (6.A)
• Taktik výzva – vedomostná súťaž prebiehajúca cez počítač.
   Zapojilo sa 20 žiakov 2. stupňa a všetci boli úspešní.
    Lenka Sladká - dosiahla najväčší počet bodov - 8534

Deviataci postupne privádzali prvákov k ich pani učiteľke. Tradícia, 
ktorú ocenil aj primátor.

Bratia Peter a Pavol Hochschornerovci zapaľujú OLOmpijskú 
pochodeň za asistencie žiakov ZŠ Jarovce

Radosť prvákov v ich novej triede spolu so striebornými  
olympionikmi
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HODOVÝ VÍKEND V ZNAMENÍ FESTIVALOV

Tohtoročné hody v Jarovciach 
sa niesli v znamení 10. výročia 
Festivalu zborového spevu. 

VÝSTAVA
Prvou kultúrnou akciou ví -
kendu bola výstava vytvorená 
pri príležitosti jubilejného 10. Fe-
stivalu zborového spevu v Jarov-
ciach a predstavuje jednotlivé 
ročníky kultúrno-spoločenského 
podujatia pod názvom „Festival 
zborového spevu v Jarovciach“ 
za posledných deväť rokov jeho 
konania. Dnes už tradičné podu-
jatie bolo iniciované Mužským 
speváckym spolkom (MJD) 
Jarovce, ktoré sa od svojho 
založenia v roku 1991 zaoberá 
zachovávan ím a  rozvo jom 
chorvátskej vokálnej hudby na 
Slovensku. Jarovce, ako miesto 
konania tejto prehliadky chor-
vátskej vokálnej hudby, majú 
v tejto oblasti chorvátskeho 
ľudového umenia na Slovensku 
veľkú tradíciu. Tradícia chor-
vátskej vokálnej hudby v obci 
siaha až do roku 1930, kedy bol 
v Jarovciach založený Mužský 
spevácky spolok (1930-1944) 
pod vedením Pave Vukovicha, 
ktorý v oblasti  chorvátskej 

vokálnej hudby aktívne pôsobil 
a predstavuje najstarší známy 
chorvátsky spevácky spolok 
v okolí a na celom Slovensku. 
Umelecké telesá prezentujúce 
sa každoročne na festivale 
prichádzajú nielen zo Slovens-
ka, ale aj z Chorvátska, Rakúska 
a Maďarska, čo iba potvrdzuje 
jeho medzinárodný charakter. 
Doteraz sa na tejto každoročnej 
prezentácii chorvátskej hudby 
a folklóru zúčastnilo 29 rôznych 
folklórnych skupín zo spome-
nutých krajín. Na výstavu boli 
použité materiály z archívu 
Mužského speváckeho spolku 
Jarovce. Projekt bol realizovaný 

Chorvátskym kultúrnym zväzom 
na Slovensku. 

FESTIVAL PODUNAJ-
SKEJ KULTÚRY
Po otvorení výstavy nasledoval 
Festival podunajskej kultúry. 
Za menej priaznivého počasia 
otvorila program mládež z Jarov-
iec a Čunova pod vedením 
Jur icu  Maásza.  Zasp ieva l i 
niekoľko piesní, ktoré sa naučili 
s doprovodom tamburíc v let-
nom jazykovom tábore v chor-
vátskom meste Selce. 
Ďalej  sa predstavi l 
detský folklórny súbor 
LJULJANKA z Jarov-
i e c .  D e t i č k y  v e d ú 
Marcela Škodlerová 
a Martina Komendová. 
Zatancovali choreo-
graf iu zo Slavoni je 
a zaspievali pieseň 
Kad se moja Marica. 
S ú b o r   M O L O D Y 
RUSYNY z Bratislavy 
p o d  v e d e n í m  P e -
t r a  Š te f a ň á k a ,  z a s p i ev a l 
niekoľko piesní s doprovodom 
akordeónu. Folklórny súbor 
z Maďarskej obce Unda, VESELI 
GRADIŠĆANCI, vystúpil spolu so 
ženskou skupinou pochádza-

júcou tiež z tejto obce. Zas-
pievali a zatancovali piesne zo 
šopronského regiónu. Na záver 
vystúpila so svojím programom 
dychová hudba zo susednej 
rakúskej obce Kittsee pod náz-

Ing. Rudolf Streck - predseda Chorvástkeho kultúrne-
ho spolku Jarovce, Dr. Stanko Horvath - predseda 

Chorvátskeho kultúrneho spolku v Burgenlande, Ing. 
Pavel Škodler - starosta, Ivana Antolić - Jurić - kon-

zulka chorvátskeho veľvyslanectva cv SR

Detský folklórny súbor LJULJANKA z Jaroviec

Mládež z Jaroviec a Čunova

Súbor  MOLODY RUSYNY

VESELI GRADIŠĆANCI z Maďarskej obce Unda

Otvorenie výstavy „Festival zborového spevu v Jarovciach“
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vom MUSIKVEREIN KITTSEE. 
Vedie ich Walter Milleschitz. 

SOBOTNÝ VEČER
Večer  spr í jemňova la  a  do 
tanca hrala v tanečnej sále 
n a š a  n a j s t a r š i a  h u d o b n á 
skupina z Jaroviec - Melódia. 
Hudobn íc i  h ra l i  na jmä na 
počúvanie. S pribúdajúcou hodi-

nou večernou sa zintenzívnili 
aj tanečné kroky hodovníkov, 
tanečný parket zaplnili napo-
kon až tie mladšie ročníky. 
V  p r o g r a m e  p o k r a č o v a l a 
ď a l š i a  h u d o b n á  s ku p i n a , 
a to Brilliance. Po niekoľkých 
úvodných pesničkách sa k sku-
pine mladších hudobníkov 
pripojili aj hudobníci z Melódie. 
Muzicírovali na pódiu spoločne. 
Hudobníci nám na zmesi kla-
sických ľudových, ale aj moder- 
ných pesničiek ukázal i ,  že 
hudba ich spája, že vedia hrať 
aj na spoločnú nôtu. Príjemným 
spestrením bol aj občasný vstup 
speváčky Lenky, z Brilliance, 
s jej krásnym sýtym hlasom. 
Nálada bola skvelá. Hudba hrala 
do noci. 

NEDEĽA
P o  s v i a t o č n o m  o b e d e  u ž 
nedočkavo čakali detičky na 

tradičnú zábavu na kolotočoch, 
kde sa vybrali v sprievode celej 
rodiny na Chotárnu ulicu. Je 
neskutočné, koľko atrakcií sa 
zmestí na taký malý trávnatý 
priestor, bola tam strelnica, 
autodrom, rôzne kolotoče pre 
malých, väčších aj najväčších, 
nafukovacia šmykľavka „Jungle-
mania“, kyvadlo, trampolína, 
v láčik,  točiace sa kabínky, 
lietajúci káčerovia, či Ruské 
kolo. Proste každé dieťa si našlo 
to svoje ... Hlasná púťová hudba 
len dotvárala atmosféru hodov. 

FESTIVAL ZBOROVÉ-
HO SPEVU
O 17. hodine už začal znovu 
program pred Domom kultúry 
- jubilejný 10. ročník Festivalu 
zborového spevu chorvátskych 
skupín,  ktorý  zorganizoval 
Chorvátsky kultúrny spolok. 
Zúčastnil i  sa na ňom pred-
stavitelia slovenských a chor-
vátskych kultúrnych zväzov 
a spolkov a starosta našej 
obce Pavel Škodler. Príjemné 
počasie dotiahlo na lavice pred 
Domom kultúry viac priaznivcov 
chorvátskych piesní ako v prvý 
deň. Ako prví sa predstavil so 
svojim repertoárom spevácky 
súbor Mali Dunaj z Maďarskej 
obce Horvath Kimle. Nasledovali 
Novoselski muzikaši z Devínskej 
Novej Vsi s netradičným hu-
dobným nástrojom – gajdami. 
Po nich zaspievala 8-členná 
skupina z Chorvátska tvorená 
členmi KLAPA ASSERIA z Ben-

kovca a KLAPA DRNIŠ z Drniša 
s nádhernými hlasmi, vokálmi 
a basmi. Aj Trio z Devínskej 
Novej Vsi vystúpilo ešte raz. 
Na záver zaspieval náš domáci 
súbor Muško jačkarno društvo 
piesne z ich posledného CD. 
Všetky spevácke zbory boli 
odmenené veľkým pot les -
kom. Festival bol ukončený už 
tradičnou Rajskou divou, ktorú 
všetky súbory a prítomní 
spoločne spievali. Svojím 
spevom nám pripravi l i 
krásny kultúrny zážitok. 

JOŽKA ČERNÝ
O  1 9 .  h o d i n e  b o l 
vyhradený priestor pre 
moravskú stálicu ľudových 
piesní – Jožka Černého 
a jeho skupinu. Hudba, ale 
hlavne pieseň Dalmácia, 

rozihrala žilky obecenstvu. Obe-
censtvo spievalo spolu s ním. 
Návštevníci si vytlieskali ešte 
dva hudobné prídavky. Jožka 
Černý sa rozlúčil s Jarovcami 
krásnou piesňou „Dyž sem šel 
z Hradišťa“. 

NEDEĽA VEČER
Po krátkej prestávke nastúpila 
chorvátska rocková skupina 
z Rakúska – PAX. Tá to okamžite 
rozbalila. Ich hudba vytiahla tan-
cujúcich ihneď na kamenný par-
ket. Prispela k tomu aj ich sym-
patická speváčka, ktorá si hneď 
našla kontakt s publikom. V sku-

pine hral na gitare aj Jarovčan 
Tome Jankovič. Zo speváka 
chorvátskych ľudových piesní 
s krásnym basom z mužského 
zboru z Jaroviec sa vykľul pravý 
rocker, ktorý publikum nielen 
zabával, ale si to aj so svojou 
gitarou užíval. Dobre padli určite 
aj pochvalné slová speváčky 
a jej kolegov z Rakúska, že 
Jarovčania sú súper a vedia sa 

dobre zabávať. Na 
kamennej dlažbe si 
spoločne zašantil i 
m l a d í ,  a j  t í  s k ô r 
n a ro d e n í .  H u d b a 
hrala tiež do noci.

PONDELOK
Oslavy hodov doznievali v pon-
delok večer na štadióne. Malý 
drobizg pobehoval po štadióne, 
hral sa na ihrisku a tešili sa 
z  pr í jemného letného dňa. 
Langoše a cigánska pečienka 
nechýbala pri žiadnom stole. 
Taktiež hrala živá hudba na 
počúvanie. Dni hodov pomi-
nuli a my sme sa znovu vrátili do 
kolobehu všedných dní.

Kristína Kernová, Radoslav 
Jankovič, Jozef Uhler

Foto: Juraj Grebeči, Jozef Uhler

Jožka Černy a jeho doprovod

Novoselski muzikaši z Devínskej Novej Vsi Súbor Mali Dunaj z Maďarskej obce Horvath Kimle

Sobotným večerom sprevádzali sku-
piny Brilliance a Melódia z Jaroviec
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
na likvidáciu škôd spôsobených 
živelnými katastrofami.
Nová ekonómka miestneho úra-
du – pani Puhovičová, predložila 
poslancom informáciu o plnení 
rozpočtu  za  pr vý  š tv r ť rok . 
K rozpočtu mali poslanci viaceré 
otázky, ktoré zodpovedala pani 
ekonómka, alebo pán starosta.
V  ďa lšom sa  pok račova lo 
vypočutím obyvateľky Jarov-
i e c ,  k t o r á  m a l a  p r o b l é m 
s rekonštrukciou náhrobku. 
Keďže k problematike bolo 
potrebné prizvať aj zamest-
nancov úradu,  dohodlo sa 
z a s t u p i t e ľ s t v o ,  ž e  b u d e 
nasledovať ďalšie stretnutie na 
úrade.
C h o r v á t s k y  ku l t ú r ny  z v ä z 
požiadal miestny úrad o dotáciu 
na nákup hudobných nástrojov 
– tamburíc vo výške 2.400 eur. 
Zastupiteľstvo schválilo dotáciu 
vo výške 1.800 eur.
Na programe bol aj plán práce 
miestneho kontrolóra, vrátane 
j eho  odmien .  P ráve  p ros -
tredníctvom kontrolóra môže 

Jún – riadne zasadnutie
Na úvod pán starosta infor-
moval poslancov, že nájomná 
zmluva za pozemok pod Domom 
smútku je uzavretá. O nájomné 
požiadal bývalý pán farár Jozef 
Krúpa  v  roku  2011.  Do je -
dnávanie podmienok zmluvy 
trvalo viac ako pol roka.
P r v ý m  p r a c ov n ý m  b o d o m 
programu bolo  schválen ie 
záverečného účtu za rok 2011. 
Toto sa musí udiať vždy do 
30. Júna kalendárneho roka. 
Zas tup i te ľs tvo  je  pov inné 
rozhodnúť ako sa naloží s peni-
azmi, ktoré zostali z minulého 
roka, a v prípade straty musia 
rozhodnúť ako sa vykryje. Ten-
toraz sa rozhodovalo o tom 
ako naložiť s prebytkom vo 
výške 53.549 eur. Poslanci 
jednomyseľne rozhodl i ,  že 
táto čiastka sa prevedie do 
rezervného fondu. Tento fond 
je možné použiť v budúcich 
rokoch na vykrytie straty, alebo 
na odstránenie havarijných 
stavov majetku obce alebo tiež 

zastupi teľstvo kontro lovať 
z á k o n n o s ť  v y n a l o ž e n ý c h 
prostriedkov a chod úradu. 
Zastupiteľstvo rozhodlo o tom, 
na čo sa má v druhom polroku 
sústrediť a svoju spokojnosť 
s  j e h o  p r á c o u  p r e j a v i l o 
zastupiteľstvo odmenou kon-
trolóra vo výške 20% jeho platu.
Podobne sa prerokúval aj plat 
starostu mestskej časti, Ing. 
Pavla Škodlera. Zákon usta-
novuje minimálny plat, ktorý 
môžu poslanci zvýšiť až o 70%. 
Poslanci, rovnako ako naposledy 
schválili plat starostu o 10% 
vyšší ako je zákonné minimum. 
V absolútnej čiastke je to 1.712 
eur mesačne.
Najviac času sa zastupiteľstvo 
venovalo všeobecne záväznému 
nariadeniu (VZN) o výške poplat-
kov v materskej škole. Na jar 
rozhodli poslanci o otvorení 
štvrtej triedy v MŠ. Toto však 
vyžaduje nielen jednorazové 
náklady na zriadenie triedy, ale 
aj prevádzkové náklady, najmä 
mzdy učiteliek. Mestská časť 

nedostáva na materskú školu 
zo štátu ani cent. Všetko hradí 
mestská časť a je samozrejmé, 
že ide o službu najmä pre vlast-
ných občanov. Pre tých, ktorí 
majú v Jarovciach trvalý pobyt 
a Jarovce dostávajú časť ich 
daní (je to takmer 70% dane 
z príjmu fyzických osôb). Po 
dlhej diskusii rozhodli poslanci 
o mesačnom poplatku za dieťa 
v materskej škole vo výške 100 
eur s tým, že Jarovčania majú 
zľavu 80% a teda poplatok za 
ich deti je len 20 eur mesačne.
Na záver rokovania informoval 
starosta o spoločnej petícii 
Jarovčanov a Petržalčanov za 
vybudovanie protihlukovej steny 
na diaľnici D2 a pláne mesta 
a mestskej polície umiestniť dve 
bezpečnostné kamery v našej 
mestskej časti za účelom pre-
vencie a znižovania kriminality.

Jozef Uhler

idúci z Mandľovej ulice smerom 
ku kostolu musia obchádzať 
nový ostrovček po pravej strane. 
Ich výhodou je, že už pri tom 
nepotrebujú využívať zrkadlo 
a autám idúcim z mesta nemu-
sia dávať prednosť na dvoch 
bodoch, ale len na jednom, čím 
sa zvyšuje ich bezpečnosť na 
úkor niekoľkých sekúnd času. 
Zároveň ide o najmenej frekven-
tovaný smer.  Križovatka je 
najčastejšie využívaná v smere 
z a do mesta.
Dnes by sa už teda nemalo stať, 
že si križovatku niekto pomýli 
s kruhovým objazdom, pri čom 
vznikali nebezpečné kolízne 
situácie, ktoré si mestská časť 

“KRUHOVÝ OBJAZD”
JE UŽ MINULOSŤOU
Po dlhoročnej kritike kruhového 
kvetináča v križovatke ul íc 
Mandľová – Jantárová došlo 
začiatkom leta k jeho prestavbe. 
Rekonštrukcia bola urobená na 
základe dopravného projektu, 
ktorého úlohou bolo sprehľadniť 
križovatku, zvýrazniť hlavnú 
cestu a znížiť počet kolíznych 
bodov. Okrem prestavby sa zre-
alizovalo nové zvislé a vodoro-
vné dopravné značenie. Prejazd 
vozidiel na všetky smery je už 
zreteľne vyznačený nielen pred 
križovatkou ale aj priamo v nej. 
Znížil sa počet kolíznych bodov. 
Jedinou nevýhodou je, že vodiči 

nemôže dovoliť na mieste kde je 
zvýšený pohyb chodcov, najmä 
detí.

NOVÉ TOALETY
V ŠKOLE
Základná škola sa po 30-tich 
rokoch dočkala rekonštrukcie 
toaliet. Rozhodli o tom poslanci 
v rámci priorít na roky 2012 – 
2014. V rozpočte mestskej časti 
bolo na tento účel vyčlenených 
20000 eur. Zámer sa podarilo 
zrealizovať v mesiacoch júl 
a august. Nové toalety si pri 
svojej návšteve pozrel aj primá-
tor Bratislavy Milan Ftáčnik. 

Zrekonštruovali sa dievčenské 
a  ch lapčenské  toa le t y  na 
prízemí aj na poschodí, pričom 
sa menila sanita, dlažba, ob-
klady, vchodové dvere aj dvere 
na kabínkach.

DOM KULTÚRY DOS-
TAL NOVÉ JAVISKO 
A ZÁVESY
Počas prázdnin došlo k zmene aj 
v Dome kultúry. Po minuloročnej 
výmene parkiet a následnej ob-
nove časti mobiliáru sa zmeny 
dočkalo aj javisko. Kumbál 
za javiskom plný vecí, ktoré 
už dvadsať rokov nikto nepot-
reboval sa vypratal, prebytočné 
priečky sa odstránili, vymenili 
sa okná za javiskom a opravili 
sa dosky na jeho podlahe. 
Najviditeľnejšia zmena nastala 
v opone a závesoch, ktoré sa 
vymenili za nové – nehorľavé. 

Jozef Uhler
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ŠKÔLKA OTVORILA ŠTVRTÚ TRIEDU – ŠTÁT NÁM NEDÁVA ANI CENT

JAROVSKÚ KVAPKU KRVI DAROVAL AJ STAROSTA

Žiadosť o prijatie do materskej 
školy na Trnkovej ulici podali 
rodičia 46 detí. Voľných mi-
est však bolo len 15 a preto 
miestne zastupiteľstvo v Jarov-
ciach rozhodlo na jar o rozšírení 
škôlky o ďalšiu triedu. Tak budú 
prijaté všetky deti z Jaroviec, 
prípadne aj tie, ktoré sa sem 
čoskoro prisťahujú lebo majú 
rozostavaný dom.
Na zriadenie novej triedy boli 
využité priestory na prízemí 
b u d ov y  s ú č a s n e j  š k ô l k y, 

ktoré boli kedysi plánované 
pre detského lekára. V týchto 
priestoroch zabezpečil miestny 
úrad v priebehu leta výmenu 
okien, sanity, rekonštrukciu 
toaliet, sprevádzkovanie kúrenia 
a nákup potrebného nábytku. 
Rodičovská rada, ktorá zís-
kava väčšinu peňazí z dvoch 
percent z daní zakúpila didak-
tické pomôcky, hračky a detskú 
kuchynku.
Zo strany obce išlo o investíciu, 
ktorá v tohoročnom rozpočte nebola a tak zastupiteľstvo 

rozhodlo o tom, že prostriedky, 
ktoré boli pôvodne plánované 
na výmenu posledných starých 
okien v základnej škole, inves-
tuje do škôlky. Okná v škole sa 
vymenia v ďalšom roku, ak to 
rozpočet umožní.
Jarovce na prevádzku škôlky 
nedostávajú od štátu ani cent. 
Rozdielna situácia je v základnej 
škole, kde štát prispieva obci 
na každého žiaka. Poslanci 
preto rozhodli, že deti, ktoré 
nemajú trvalý pobyt v Jarovciach 
budú mať mesačný poplatok 
za škôlku vyšší ako domáce 
deti. Nejarovčania zaplatia za 
svoje dieťa v škôlke 100 eur 
mesačne, pričom Jarovčania len 
20 eur. Ani toto však nepokryje 
náklady na deti, pretože tie sú 
vyššie ako 170 eur mesačne. 

Toto nie je problém Jarovčanov 
a nejarovčanov, ale problém 
štátu, ktorý presunul mater-
ské školy pod pôsobnosť obce 
a nedal im na to ani cent. Zároveň 
štát zakázal diskrimináciu, takže 
riaditeľ školy nemôže zamietnuť 
prijatie dieťaťa len preto, že nie 
je z Jaroviec.
V roku 2007 sa otvárala 3. trie-
da a Jarovce mali vtedy 1300 
obyvateľov.  Dnes majú Jarovce 
o 300 obyvateľov viac a otvore-
nie štvrtej triedy bolo dobrým 
rozhodnutím. Je však nevyhnuté, 
aby si čo najviac obyvateľov 
žijúcich v Jarovciach prihlásilo 
sem k nám trvalý pobyt. Len tak 
Jarovce získajú viac peňazí, aby 
mohli chod školy a škôlky udržať 
na dôstojnej úrovni.

Jozef Uhler

nevhodný alebo len dočasne 
nevhodný. Stačilo ak sa niekto 
vrátil z dovolenky z Grécka, či 
z Turecka a počas najbližších 
6 mesiacov nemôže darovať krv.
Celkovo prišlo 20 darcov za 

čo im veľmi pekne ďakujeme. 
Krv ktorú darovali  už dnes 
pravdepodobne koluje v žilách 
človeka, ktorému zachránila 
zdravie, či život.
V lete býva akútny nedostatok 

krvi a takto Jarovce každoročne 
prispievajú svojou kvapkou krvi.

Jozef Uhler

Už po tretíkrát vítal i  v lete 
Jarovce každého, kto sa rozhodol 
darovať svoju krv. Vzácnu teku-
tinu bolo možné darovať 24. Júla 
v Dome kultúry. Národná trans-
fúzna spoločnosť zabezpečila 
mobilný odber priamo u nás.
Miestna organizácia sloven-
ského červeného kríža nám 
pomohla akciu zorganizovať, 
pozvať darcov ale i zabezpečiť 
občerstvenie. Darcovia prišli 
nielen z Jaroviec, ale aj z Ruso-
viec a Petržalky. Nie každý však 
mohol darovať, pretože samot-
nému darovaniu predchádzalo 
vyšetrenie. Lekárka určila, či 
je potenciálny darca vhodný, 

Starosta Pavel Škodler je držiteľom Janského 
plakety. Tentoraz daroval krv “doma”. Medzi darcami dominovali ženy.
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November - Február 7:00 - 17:00 
Marec 7:00 - 18:00 
Apríl 7:00 - 19:00 

Pondelok 9:00-12:00, 13:00-17:00 Pondelok 9:00-12:00, 13:30-17:00 Máj - August 7:00 - 20:00 
Utorok nestránkový deň Utorok nestránkový deň September 7:00 - 19:00 
Streda 8:00-12:00,13:00-16:00 Streda 8:00-12:00,13:00-15:30 Október 7:00 - 18:00 Streda 8:00-12:00, 13:00-19:00 
Štvrtok nestránkový deň Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00 Piatok 8:00-12:00 

Október - Apríl 9:00 - 17:00 
Máj - September 9:00 - 19:00 

zatvorené 

Spoloný stavebný úrad Jarovce, 

Rusovce, unovo

Vývojová 8, 851 10 Bratislava

tel: 02 / 68207019

Stránkové hodiny

Detské ihrisko

Knižnica je otvorená v utorok a 
štvrtok od 17:00 do 20:00

Otváracie hodiny

Cintorín

Hodiny pre verejnosť

Stránkové hodiny

Miestny úrad M Bratislava - 

Jarovce, Palmová 1

tel: 02 / 62860178

info@jarovce.sk, www.jarovce.sk

Slovenská pošta

Balkánska 102, Rusovce

Pondelok
Utorok

8:00-12:00, 12:30-18:00 

Štvrtok
Piatok

8:00-12:00, 12:30-18:00 

Sobota
Nedeľa

Pondelok 7:30 - 12:00 Odbery Ambulancia Objednávky
Pondelok 9:00 - 13:00 Pondelok zatvorené Utorok 14:00 - 17:00 Pondelok 7:00 - 8:00 8:00 - 12:00 12:00 - 13:00 Pondelok 8:00 - 14:00
Utorok 12:00 - 15:00 Utorok 8:00 - 11:30 Streda 7:30 - 12:00 Utorok 7:00 - 8:00 8:00 - 12:00 12:00 - 13:00 Utorok 10:00 - 17:00
Streda 12:00 - 18:00 Streda 8:00 - 11:30 Štvrtok 12:30 - 15:00 Streda 12:00 - 16:30 16:30 - 18:00 Streda 8:00 - 14:00
Štvrtok 12:00 - 15:00 Štvrtok zatvorené Piatok 7:30 - 12:00 Štvrtok 7:00 - 8:00 8:00 - 12:00 12:00 - 13:00 Štvrtok 9:00 - 16:00 Sobota 10:00 - 13:00
Piatok 10:00 - 14:00 Piatok 8:00 - 13:30 Piatok 8:00 - 13:00 Piatok 7:00 - 8:00 8:00 - 12:00 Piatok 8:00 - 12:00 Nedeľa 10:00 - 12:00

ok ok ok ok ok ok

Pondelok až
Piatok

8:00 - 19:00

Ordinačné hodiny

Veterinárna poliklinika

MVDr. Milan Švihran

Semenárska 36

tel: 02 / 6286 0274

pohotovos: 0905 404521Ordinačné hodiny

Gynekologická ambulancia

MUDr. Jana Lazárová Chabadová

Balkánska 51, Rusovce

tel: 02 / 6285 9275

Lekáre Pharmex

Pohraniníkov 1, Rusovce

tel: 02 / 6285 9765, 02 / 332 271 85

pharmex.filialka@mail.t-com.sk

Otváracie hodiny

Detská poradňa vo štvrtok 9:00-11:30

Ordinačné hodiny Ordinačné hodiny

Zdravotné stredisko

MUDr. Roman Rutkovský

Mandová 44

tel: 02 / 43294648

Stomatologická ambulancia

MUDr. Božena Murínová

MUDr. Zuzana Chudobová

Mandová 21

tel: 02 / 6286 0004, 6382 8557

Stomatologická ambulancia

MUDr. Marta Ulrichová

MUDr. Milan Mosnár

Kôstková 54

tel: 02 / 6286 0033

Ordinačné hodiny

Ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Mariana Krempaská

Balkánska 53, Rusovce

tel: 02 / 6285 9685

Pondelok
až
Štvrtok

8:00 - 20:00

Nedeľa 10:00 - 22:00 Nedeľa 10:00 - 22:30

10:00 - 24:00
Piatok
Sobota

Prevádzková doba

Hospdka u Maa
Jantárová 6

tel: 02 / 6225 0712

Pohostinstvo Bufet štadión

Ovocná 17

Pondelok až
Štvrtok

10:00 - 22:00

Otváracie hodinyPrevádzková doba

V mesiacoch apríl až september je 
prevádzková doba predĺžená do 22:00

Pondelok až
Nedeľa

11:30 - 21:00
Pondelok až
Nedeľa

9:00 - 22:00

RESTAURANT - PIZZERIA MALÁ

Pílová 3

tel: 02 / 6286 0256

Pondelok až
Štvrtok

10:00 - 22:30

Piatok
Sobota

10:00 - 23:30

Jarovský dvor

Mandová 48

tel.: 02 / 6286 0000

Otváracie hodiny

dámske pánske
Pondelok 8:00 - 14:00 14:00 - 18:00 Pondelok na objednávku
Utorok 14:00 - 19:00 8:00 - 13:00 Utorok na objednávku
Streda 14:00 - 19:00 8:00 - 13:00 Streda na objednávku
Štvrtok 8:00 - 14:00 14:00 - 18:00 Štvrtok na objednávku

Sobota 6:00 - 13:00 Piatok 8:00 - 14:00 14:00 - 18:00 Piatok na objednávku
Nedeľa zatvorené Sobota 8:00 - 13:00 Sobota 8:00 - 12:00 zatvorené Sobota na objednávku

Kaderníctvo, nechtový dizajn

Lucia Ivaníková

Zeleninová 31

tel: 0907 622974

Otváracie hodiny

Kaderníctvo Malá

Pílová 3

tel: 02 / 6286 0345
(dámske kaderníctvo je poas nepárnych 

sobôt zatvorené)

Otváracie hodiny

Potraviny TETA

Ovocná 10

tel: 02 / 6225 0471
Kvetinárstvo Kvety pre Rados

Pavel Rotman

Jantárová 30

tel: 02 / 6286 0126, 0905 586 992

info@kvetypreradost.sk

Pondelok až
Piatok

10:00 - 12:00
13:00 - 18:00

Otváracie hodiny

Pondelok
až
Piatok

6:00 - 19:00

Pondelok 7:30 - 12:00 Odbery Ambulancia Objednávky
Pondelok 9:00 - 13:00 Pondelok zatvorené Utorok 14:00 - 17:00 Pondelok 7:00 - 8:00 8:00 - 12:00 12:00 - 13:00 Pondelok 8:00 - 14:00
Utorok 12:00 - 15:00 Utorok 8:00 - 11:30 Streda 7:30 - 12:00 Utorok 7:00 - 8:00 8:00 - 12:00 12:00 - 13:00 Utorok 10:00 - 17:00
Streda 12:00 - 18:00 Streda 8:00 - 11:30 Štvrtok 12:30 - 15:00 Streda 12:00 - 16:30 16:30 - 18:00 Streda 8:00 - 14:00
Štvrtok 12:00 - 15:00 Štvrtok zatvorené Piatok 7:30 - 12:00 Štvrtok 7:00 - 8:00 8:00 - 12:00 12:00 - 13:00 Štvrtok 9:00 - 16:00 Sobota 10:00 - 13:00
Piatok 10:00 - 14:00 Piatok 8:00 - 13:30 Piatok 8:00 - 13:00 Piatok 7:00 - 8:00 8:00 - 12:00 Piatok 8:00 - 12:00 Nedeľa 10:00 - 12:00

ok ok ok ok ok ok

Pondelok až
Piatok

8:00 - 19:00

Ordinačné hodiny

Veterinárna poliklinika

MVDr. Milan Švihran

Semenárska 36

tel: 02 / 6286 0274

pohotovos: 0905 404521Ordinačné hodiny

Gynekologická ambulancia

MUDr. Jana Lazárová Chabadová

Balkánska 51, Rusovce

tel: 02 / 6285 9275

Lekáre Pharmex

Pohraniníkov 1, Rusovce

tel: 02 / 6285 9765, 02 / 332 271 85

pharmex.filialka@mail.t-com.sk

Otváracie hodiny

Detská poradňa vo štvrtok 9:00-11:30

Ordinačné hodiny Ordinačné hodiny

Zdravotné stredisko

MUDr. Roman Rutkovský

Mandová 44

tel: 02 / 43294648

Stomatologická ambulancia

MUDr. Božena Murínová

MUDr. Zuzana Chudobová

Mandová 21

tel: 02 / 6286 0004, 6382 8557

Stomatologická ambulancia

MUDr. Marta Ulrichová

MUDr. Milan Mosnár

Kôstková 54

tel: 02 / 6286 0033

Ordinačné hodiny

Ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Mariana Krempaská

Balkánska 53, Rusovce

tel: 02 / 6285 9685

Pondelok
až
Štvrtok

8:00 - 20:00

Služby pre verejnosť

Zdravotníctvo

Reštauračné zariadenia, pohostinstvá

KaderníctvaKvetyPotraviny

Pošta

Zelené
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Pon, Uto 8:00-12:00, 13:00-17:00
Streda 8:00-12:00, 13:00-19:00
Štv, Pia 8:00-12:00, 13:00-17:00 Piatok 8:00 - 14:00 Sobota 8:00 - 12:00

Otváracie hodiny
Pondelok až
Piatok

7:00 - 16:00

Autoopravova - Chotárna 12/A

Štefan Schmöger, Vladimír Grajciar-

Šesták

Otváracie hodiny

Autoservis - Partl

Mandová 5

tel.: 02 6286 0386,

0905 600925

Otváracie hodiny
Pondelok až
Štvrtok

8:00 - 16:00

Servis a predaj motocyklov - Wolf

Palmová 46

tel: 02 6286 0143

0908 716773

Otváracie hodiny
Pondelok až
Piatok

10:00 - 17:00

KOVOVÝROBA

Matej Bankovich

Mandová 25

tel: 02 6286 0100, 0905 650 735

kovovyroba@chello.sk

Auto-moto, servis, kovovýroba

Odevy, Interent, noviny,...

Bezpenos, cirkev, školstvo

Obvodné oddelenie Policajného zboru Rusovce, Vývojová ul., 0961 039902
Rímskokatolícky farský úrad, Mandľová 90, tel: 02 628 603 59, 0917 146 816
Materská škola, Trnková 4, tel: 02 6286 0365
Základná škola, Trnková 1, tel: 02 6286 0332
Hlásenie porúch verejného osvetlenia, tel: 02 6381 0151

Miestni podnikatelia

Autočistiareň - Ferus, Mandľová 5, tel: 0902 616903, jozefferus@yahoo.com
Autoklampiareň - Krištof, Mandľová 77
Kovovýroba - p. Bankovich, Mandľová 25, tel: 02 6286 0100
Lahôdkárska výrobňa, Ovocná 10, tel: 0908 770 841, pjvyrobna@ternosk.eu
Materské centrum Luskáčik, tel: 0902129866, mcluskacik@gmail.com, aktuálne 
informácie o MC na facebook: MC Luskáčik
Peter Malovec - kozuby, Chotárna 21, tel: 02 6286 0363
Pokládka zámkovej dlažby - Jozef Behon, Mandľová 10, tel: 0908846045
Stolárstvo - p. Plankenauer, Pílová 1, tel: 02 6286 0390
Združenie technických a športových činností, Jantárová 48, tel: 02 6286 0141

Adresár

MHD - odchody zo zastávky Jarovce

Piatok 10:00 - 16:30 Sobota 6:10 - 12:00

Utorok 15:00 - 17:00

Pondelok zatvorené

Nedeľa 14:00 - 20:00

Sobota
8:00 - 12:00

13:00 - 16:00

e-mail:
redakcia@jarovskenoviny.sk

Internetová itáre
Štefan Haász - CYBERNET

Mandová 31

tel: 6286 0142, 0905 666292

www.cybernet1.sk

cybernet@chello.sk

Otváracie hodiny

Utorok až
Piatok

13:00 - 21:00

Sobota
9:00 - 11:00

13:00 - 22:00

TREND SECOND HAND

Denisa Pitzer - Fashion

Mandová 53

tel: 0903 416805

Otváracie hodiny
Pondelok až
Štvrtok

10:00 - 18:00

Marec - November

Jarovské noviny

Zeleninová 25

851 10 Bratislava

web: http://www.jarovskenoviny.sk

Telefón: 0905 617 305

V mesiacoch Január, Február 

Stánok PNS / Trafika

Gabriela Šišková

Jantárová ul.

Otváracie hodiny
Pondelok až
Piatok

06:10 - 10:00
15:00 - 18:00

Stojisko kontajnerov

M Jarovce

Zelené stránky

 Čunovo        Rajka      Čunovo  

 Čunovo - námestie        Rajka, autóbuszforduló     Čunovo - námestie  
 MiÚ Čunovo        Rajka, Calida kötöde   MiÚ Čunovo  
  Čunovské jazerá         Schengenská       Čunovské jazerá  
  Pieskový hon       MiÚ Čunovo       Pieskový hon  
  Gaštanová aleja        Gaštanová aleja      Gaštanová aleja
  Kaštieľ Rusovce       Gerulata       Kaštieľ Rusovce
 Gerulata       Vývojová      Gerulata
 Vývojová       Sady       Vývojová
  Kovácsova               Kovácsova
 Sady         Žehrianska     Sady

         Ekonomická univerzita       
  Píla        Most Apollo       Píla
  Strelnica        Nová budova SND     Strelnica
  Jarovce - záhrady             Jarovce - záhrady
  Slnečnice            Slnečnice
  Jasovská            
  Nákupná zóna Lúky          

  Kolmá         
 ŽST Petržalka         
 Dvory         
 Aupark     Jasovská  

    Žehrianska  
 Slnečnice  

  Jarovce - záhrady  
  Strelnica  

 Nová budova SND       Píla  
 Most SNP       Most Apollo       
 Aupark       Ekonomická univerzita       Sady
 Dvory        Žehrianska      Kovácsova
 ŽST Petržalka               Vývojová
  Kolmá        Sady      Gerulata
  Nákupná zóna Lúky        Vývojová       Kaštieľ Rusovce
  Jasovská        Gerulata      ŽST Rusovce

 Slnečnice         Gaštanová aleja      Gaštanová aleja
  Jarovce - záhrady        MiÚ Čunovo       Pieskový hon
  Strelnica         Schengenská      Čunovské jazerá
  Píla        Rajka, Gépjavító      MiÚ Čunovo

         Rajka      Čunovo - námestie
 Sady           
  Kovácsova          
 Vývojová         
 Gerulata         
  Kaštieľ Rusovce         
 ŽST Rusovce         
  Gaštanová aleja          
  Pieskový hon         

  Čunovské jazerá      
 MiÚ Čunovo
 Čunovo - námestie
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VZOSTUP A PÁD BAŽANTNICE

Bažantnica má tvar nepravidel-
ného šesťuholníka a pôvodne 
bola husto vysadená lipou malo-
listou. V súčasnosti je Bažantnica 
významným ekoprvkom, kde žije 
množstvo vtákov a cicavcov, 
z ktorých viaceré sú zákonom 
chránené.  Chránený  areá l 
Jarovská Bažantnica je jediným 
väčším lesným celkom v okolitej 
agrárnej krajine. Rozkladá sa 
v hraničnom pásme s Rakúskom 
na ploche viac ako 78 hektárov 
a  pôvodne patr i la  panstvu 
v Kopčanoch (nem. Kittsee, 
maď. Köpcsény). V roku 2001 
bol tento areál vyhlásený za 
chránené územie (CHÚ), resp. 
chránený areál (CHA). Je regi-
strovaný pod evidenčným číslom 
1097. Jeho výmera je 782 579 
m². Bažantnica je za CHA vyh-
lásená z dôvodu významnosti 
ako prvku ekologickej stability 
v poľnohospodárskej a urbani-
zovanej krajine a ako jediný 
kompaktne zachovaný barokový 
krajinný útvar. Nachádza sa 
v 4. stupni ochrany. Bažantnica 
je situovaná do plochy pôvod-
ného lužného lesa. Zachoval 
sa i šesťuholníkový lesný útvar, 
ktorý bol v 18. storočí upravený 
v barokovom slohu. J. M. Ko-
rabinský ho spomína vo svojom 
diele z roku 1786 „Geographisch 
historisches und Produkten 
lexikon von Hungarn” ako Fas-
sengar ten – Bažantnicu pri 
mestečku Kittsee.
Pr iestorom Bažantnice,  ro-
zdeleným hviezdicovito uspo-
riadanou cestnou sieťou s ôs-
mymi ramenami lemovanými 
stromoradiami, tieklo dunajské 

rameno. Cez toto rameno bol 
smerom na Kittsee postavený 
kamenný most s dvoma oblúkmi. 
Dnes tento most nie je v do-
brom stave. Pôvodný pôdorys 
Bažantnice je zakreslený na 
mape 1. vojenského mapovania 
z rokov 1766-1788 kráľovským 
vo jenským kar tografom C. 
J. Walterom. Centrom tohto 
priestoru bola drevená stavba 
na príležitostné využívanie počas 
poľovačiek. Okolo areálu bol 
postavený kamenný múr, ktorý 
bol po roku 1948 postupne 
rozobratý. Neskôr chátrali aj 
ďalšie stavebné objekty. Boli to 
stavby kde bývali niektorí oby-
vatelia Jaroviec. Po nástupe ko-
munistov k moci a s príchodom 
socializmu bola Bažantnica a jej 
okolie vyhlásená za hraničné 
pásmo a ľudia sa museli v roz-
pätí rokov 1950-51 zo svojich 
domovov vysťahovať. Práve toto 
malo za následok postupné 
zdevastovanie týchto staveb-

ných objektov. 4. decembra 
1947 začala svoju činnosť aj 
jednotriedna Obecná ľudová 
škola v areáli Bažantnice. Tá sa 
o dva mesiace spojila so Štátnou 
ľudovou školou v Janíkovom 
dvore a vytvorili tak jednotriednu 
Štátnu ľudovú školu v Jarovciach 
– Bažantnici. Na prelome rokov 
1950–1951 však bolo osídlenie 
v Bažantnici zrušené, a tým sa 
skončila aj krátka existencia 
tejto jednotriednej školy.
Niektor í  pamätníc i  dodnes 
spomínajú na svoje detstvo 
prežité v krásnom prostredí 
Bažantnice. 
V dnešných dňoch Bažantnicu 
tvorí lesný porast patriaci medzi 
lesy osobitného určenia. Z drevín 
tu nájdeme najmä jasene, lipy, 
javory a agáty. Pri zakladaní tejto 
obory využili práve rameno rieky 
Dunaj, ktoré zasahovalo až ku 
Kittsee. Na mape z roku 1754 sú 
zakreslené dve časti Bažantnice 
s pravidelným, usporiadaným 
delením plochy. Samotný objekt 
Bažantnice bol založený pre 
špeciálny odchov bažantov. 
V bezprostrednej blízkosti, na 
križovatke cesty z Kittsee do 

Bratislavy a do Rusoviec, je na 
mape z roku 1754 zaznačená 
mýtna stanica – mýto kniežaťa 
Esterházyho. Topograf Walter 
zaznamenal na svojej mape aj 
Božiu muku, kríž, ktorý stál pri 
ceste z Bažantnice do Jarov-
iec. Priblížme si aspoň stručne 
osobnosť C. J. Waltera. 
Constant in  Johann  Wal te r 
(1721–1781) patril do plejády 
vojenských inžinierov dôsto-
jníkov, ktorí významne prispe-
l i  k rozvoju kar tograf ie 18. 
storočia. Rodák z viedenského 
Leopoldstadtu ako 17- ročný 
nastúpil ako kadet do cisárskej 
armády a celý jeho život bol 
poznačený politickými a najmä 
vojnovými udalosťami tohto 
búrlivého storočia. Počas násled-
níckych vojen Rakúska (1740–
1748) sa dostal až na územie 
dnešného Belgicka, kde začal 
kresliť svoje prvé „vojenské 
mapy“. V rokoch 1748 až 1756 
v službách mesta Viedeň pro-
jektoval nové opevnenie mesta. 
Z tohto obdobia pochádzajú jeho 
viaceré vynikajúce fortifikačné 
plány cisárskej Viedne. Ďalšie 
veľké topografické dielo Wal-
tera vzniklo na najvyšší príkaz 
Márie Terézie. Roku 1754 mu 
bola zadaná veľmi náročná 
a najmä politicky citlivá úloha 
– zmapovať pohraničné územia 
m e d z i  R a k ú s ko m  a  U h o r -
skom, ktoré už po stáročia 
boli predmetom rôznych spo-
rov. Zadanie tejto úlohy bolo 
ešte náročnejšie preto, lebo 
sa okrem existujúcej hranice 
mali  zakresl iť  aj  tzv.  Gene- 
rálne Praetensie (nároky) oboch 
strán Rakúska i Uhorska. Pritom 
sa mali  čo najpodrobnejšie 
zaznačiť aj  všetky prírodné 
i stavebné danosti – reality 
predmetného územia a taktiež 
popísať vlastnícke pomery. 
Vyžadovalo si to perfektnú spolu-

Medzi najväčšie zaujímavosti Jaroviec nepochybne patrí baroková bažantnica. Vznikla v polovici 18. storočia, ale 
novšie poznatky posúvajú dobu jej vzniku do konca 17. storočia. Bola založená v duchu barokových zverincov a je 
jediná známa zachovaná v pôvodnom riešení na Slovensku. 

Dvojklenbový kamenný most v Bažantnici

C.J.Walter - Bažantnica a Mýtna stanica kniežaťa Esterházyho Mapa Bažantnice
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prácu s miestnou samosprávou 
ako aj so župou. Hoci sa jednalo 
o veľmi rozsiahle územie v cca 
40 km širokom páse, siahajúce 
od hraníc Moravy po hranice 
so Štajerskom, podarilo sa C. J. 
Walterovi túto namáhavú prácu 
v marci 1756 ukončiť a odovzdať 
na cisárskom dvore. Originály 
sú uschované v Kriegsarchiv 
a Hofkammerarchive vo Viedni. 
Manuskript tohto mapového 
diela v mierke 1:28800 pozos-
táva z listov 140 cm širokých 
o  d ĺ ž ke  t a k m e r  6  m et rov. 
Našťastie sa zachovali aj listy 
z pôvodných záznamov z terénu 
v mierke 1:14400, z ktorých 
možno presne rekonštruovať 
spôsob geodetických postu-
pov (meračský stôl, ktorý sa 
umiestňoval podľa možnosti na 
panoramaticky výhodných mie-
stach). Samotný kartografický 
záznam sa urobil zakreslením 
bodu stanovišťa a cieľového 
bodu, určovaných pomocou 
buzoly alebo krokovaním, ale 
najčastejšie sa asi používala 
metóda „á la vue“, čiže „od 
oka“.  Terén sa už neznači l 
v šikmom bočnom pohľade, 
ale schematickým pôdorysom. 
Mapa bola orientovaná v smere 
juhovýchod  a  C .  J .  Wa l te r 
s obľubou zaznačoval do mapy 
rôzne Božie muky, kríže, stĺpy 
a taktiež popravné miesta. 

Pravdepodobne aj z praktických 
dôvodov, pretože v prevažne rovi-
natej krajine tieto dobre poslúžili 
ako orientačné body. 
Z obdobia Sedemročnej vojny 
(1756–1763) sa zachovalo cel-
kovo 34 máp, znázorňujúcich 
poľné vojenské tábory,  pe-
vnosti a plány vojenských bitiek 
z územia Čiech, Moravy, Sliezska 
a Saska. Po mieri podpísanom 
v Hubertusburgu (1763) zastá-
val post hlavného inžiniera 
v Innsbrucku, kde okrem iného 
viedol prestavbu i novostavbu 
tamojšieho „Hofburgu“ a bol au-
torom návrhu „Triumfálnej brány 
na ulici Márie Terézie. Za jeho 
veľké zásluhy mu Mária Terézia 
v roku 1769 udelila šľachtický 
titul „Edler von Pfeilsberg“. 
Na jeho topografickej mape (viď 
foto) vidíme zakreslený objekt 
Bažantnice, kam s obľubou 
chodieval poľovať aj syn Márie 
Terézie a neskorší cisár Jozef II. 
V rusovskej kronike nachádzame 
zápis o častých poľovačkách 
cisára Karola VI., otca Márie 
Terézie, ktoré sa odohrávali aj 
v jarovskej Bažantnici. 
Jarovská Bažantnica je na zoz-
name nehnuteľných národných 
kultúrnych pamiatok SR.

Juraj Hradský
Foto: archív autora, Wikipédia, 

Facebook 

Mapa C.J.Waltera z roku 1754

Posledná augustová sobota 
patrila, ako už tradične, púti 
do Mariazellu. Toto malebné 
pútnické mestečko sa nachádza 
v rakúskej spolkovej krajine 
Steiermark.  Okrem prí jem-
ného oddychu pre dušu vyniká 
nádhernou okolitou prírodou, 
prostredím a horským ozduším. 
Od 24.-25. 8. sa v ňom konala 
trojdňová spoločná chorvátska 
púť, ktorej vyvrcholením býva 
slávnostný ceremoniál, pri kto-
rom sa odovzdáva socha putu-
júcej mariazellskej Panny Márie 
do jednej z chorvátskych dedín. 
Najbližší rok (do augusta 2013) 
bude jej domovom maďarská 
farnosť Koljnof (Kopháza). 
Náš autobus vyrazil ráno o 6.15 
spred kultúrneho domu a do 

cieľa prišiel tesne pred ran-
nou sv. omšou o 10.00, ktorú 
v bazilike celebroval prof. Ive 
Šmatovich z Maďarska. Veľkým 
d u c h ov n ý m  p ov z b u d e n í m 
okrem slov kňazov, každoročne 
bývajú i stovky veriacich, ktorí 
prichádzajú na púť pešo. Mnohí 
z nich tak putujú i niekoľko dní. 
Spoločný program pokračoval 
poobede výstupom na krížovú 
cestu a bol zavŕšený slávnost-
nou večernou sv. omšou v bazi-
like za účasti viacerých kňazov 
z Rakúska, Maďarska a Chor-
vátska. Na jej konci sa konala 
veľká procesia veriacich, ktorí 
vyšli v obrovskom dave do ulíc 
Mariazellu s piesňami na perách 
a sviečkami v rukách. 
Príchod domov bol síce v nes-

k o r ý c h  n o č n ý c h 
hodinách, no o to 
v iac  povzbudený 
sme sa mohli vrátiť 
do svojich príbytkov. 

Daniela Pauhofová

PÚŤ DO MARIAZELLU
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Najdôležitejšou časťou našich 
hodových osláv bola slávnostná 
sv.  omša,  k torá  sa  zača la 
v nedeľu o 10.00. Jej cele-
brantom bol náš p. farár Mário 
Orbán, ktorý si dal na jej orga-
nizácii veľmi záležať. Aktívne do 
nej zapojil najmä deti a mládež. 
Celá slávnosť sa niesla v duchu 
poďakovania Bohu za to, že 
nám dal náš chrám a stále ho 
spravuje, ako aj v duchu vďaky 
našim predkom, ktorí sa pričinili 
o jeho výstavbu. Bohoslužobným 

jazykom bola vo väčšej 
č a s t i  c h o r v á t č i n a , 
pretože práve predko-
via z  tej to kraj iny sa 
pričinili o vybudovanie 
nášho kostola. Sv. omša 
povzbudzovala slovom, 
ale i krásnym spevom. 
Predstavili sa nám na 
nej tr i  spevácke sku-
piny – mužská klapa Benkovci 
z Chorvátska, Mužský spevácky 
zbor z Jaroviec s doprovodom 
tamburíc a domáci mládežnícky 

zbor.  Po  sv.  omš i 
čakalo v kostolnej 
záhrade na všetkých chutné 
pohostenie, ktoré ochotne pri-
pravili naše ženy. Dobrý koláčik 
a pohár vínka spríjemnil vzá-
jomné rozhovory a bol dobrým 

,,predjedlom“ k slávnostnému 
hodovému stolu.

Daniela Pauhofová
foto: Daniela Pauhofová,  

Juraj Grebeči

HODOVÁ SVÄTÁ OMŠA

CESTA
Bolo pokojné jesenné ráno. 
Slnko svojimi lúčmi presvitalo 
cez rannú hmlu a dotýkalo 
sa tvári aj očí ľudí, ktorí už 
vyšli z domu a vydali sa na 
ka ž d o d e n n ú  c e s t u .  J e d n i 
kráčali pešo za svojim cieľom 
v slnečných lúčoch nového 
rána, iní už čakali na autobus, 
alebo prestupovali na vlakovej 
stanici a zasa ďalší merali au-
tom každodenné kilometre... 
Ráno je vždy svojím spôsobom 
tajomné a čarovné. Je zaujímavé 
vtedy pozorovať ľudí. Zobudení 
sú, ale predsa ešte v akomsi po-
lospánku a každý kamsi ide, nuž 
veď ak by nikam nešiel, načo by 
sa pridal k zástupu tých, ktorí sa 
niekam ponáhľajú. „Ale kam sa 
to len títo všetci vybrali? Kam 
idú?“ – pýta sa, len tak pre seba 
náhodný pozorovateľ. Jedni idú 
za prácou do každodenného 
zamestnania, iní idú za od-
dychom, iní po dobrú radu alebo 
zasa ďalší idú hľadať pomoc či 
skúšať šťastie... Každý kamsi 
ide, niekam kráča.
Keď slnko preniklo i cez po-
sledné zvyšky hmly a znena-
zdajky ožiarilo tváre ranných 
cestujúcich, bolo vidieť na nich 
všeličo. Jedni boli spokojní, iní 

napätí a iní očakávajúci čosi 
nové a zaujímavé. Boli i tváre 
ustarostené, ale aj tie, ktoré 
nikde nemôžu chýbať, tváre plné 
radosti a optimizmu. Veru sme 
rôzni, prežívame rozličné tajom-
stvá a naše tváre prezrádzajú to, 
čo v srdci nosíme. 
A o to práve ide. O ľudské srdce. 
Každodenne chodíme po ces-
tách. Ideme z domu do práce, do 
školy, do obchodu, niečo vybaviť, 
alebo len tak na návštevu. Cesty 
po ktorých človek denne kráča 
sú rôzne a vedú na rôzne mie-
sta. Je ale jedna cesta, možno tá 
po ktorej už nechodíme, ale ona 
je tou najkrajšou. Cesta, ktorá 
vedie k srdcu človeka. Od srdca 
k srdcu. Cesta, ktorou by sme 
mali každodenne kráčať ak chce 
radostne a spokojne žiť. 
Srdce človeka vždy zaujímalo 
a neustále zaujíma vedcov, 
lekárov i umelcov a rovnako, ba 
ešte viac zaujíma tých, ktorí sa 
majú radi, najmä zaľúbených... 
Veď č i  túžba preniknúť do 
srdca milovanej osoby, žiť jej 
život tak ako žijem ten svoj, nie 
je každodennou myšlienkou 
a túžbou tých, ktorí sa majú 
radi: „Nosím ťa vo svojom srdci. 
Stále a všade si so mnou.“ – 
počujeme tieto vyznania a nao-
zaj, čo viac môže povedať ten 

kto miluje milovanej osobe, 
než to, že ju má v srdci a že 
je pre neho všetkým. Ale ako 
začína toto prelievanie srdca 
do srdca, prenikanie duše do 
tajomstva druhej duše? Začína 
sa záujmom o toho druhého, 
záujmom o jeho osobu, o jeho 
život a o poznanie jeho tajom-
stiev... Tento záujem v túžbe 
poznať a preniknúť do srdca sa 
prejaví napokon tým, že chce 
nejakým aj vonkajším spôso-
bom komunikovať s tým druhým, 
či už očami, gestami, pohybmi 
až napokon sa odváži ku slovu 
a začne sa prihovárať. 
Srdce človeka, aby žilo musí 
neustále biť a biť. A kvôli tomu, 
aby bol možný tento hrejivý 
a životodarný tlkot srdca je 
potrebné, aby ľudské srdce 
malo otvorenú cestu dnu i cestu 
von, aby mohlo neustále prijímať 
životodarnú tekutinu do seba 
a zároveň ju i rozháňať von. Ak 
sa raz, čo i len na chvíľu upchá 
cieva vedúca dnu, alebo von 
a prestane v srdci prúdiť krv, je 
zle. A tak je to i s naším srdcom 
v zmysle duchovnom. Ľudské 
srdce ako môj príbytok, kde sa 
zdržiavam, kde bývam, skrytý  
stred môjho bytia i života, ono 
tiež potrebuje toto neustále 
prúdenie, neustály tok a po-

hyb. Ale čo má v ňom kolovať? 
Skutočná a pravá láska. Ak 
človek chce byť zdravý, ducho-
vne živý a životaschopný, nemô-
že sa uzavrieť sám do seba. Mu-
sí komunikovať prostredníctvom 
lásky, ktorá je nositeľkou dobra. 
Musí lásku v podobe dobra 
prijímať a rovnako ju i rozdávať.
„Od srdca k srdcu“ – taký je 
názov modlitebnej knižky, ale 
nech je to i náš životný program: 
hľadať cestu k srdcu človeka, 
mať záujem o neho, o jeho 
život, o jeho starosti, radosti, 
žiale i bolesti, prísť a skloniť 
sa k nemu... A potom vyberať 
z pokladnice svojho srdca práve 
to dobro a dobré, čo potrebuje: 
slová pochopenia, povzbudenia, 
múdrej rady či poučenia... alebo 
premeniť na skutky lásky tie 
najkrajšie city srdca, a možnože 
byť  iba s láskou duchovne 
prepojení pri tom koho máme 
radi a povedať: „tu som – nez-
abudol som na teba, si pre mňa 
dôležitý a chce ti povedať iba 
toľko, že ťa mám rád“ a potom 
zostať na chvíľu skutočne, alebo 
duchovne v mysli a srdci pri ňom 
a tešiť sa, možno i bez slov, zo 
vzájomného prepojenia sŕdc 
a duší...
   

Mário Orbán - farár
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Od júla do polovice septembra 2012 
sa významných životných jubileí 
dožili títo naši spoluobčania:

70 rokov ŠMERINGOVÁ  Zlatica
75 rokov RADOVICH  Šimon
 NÉMETHOVÁ  Mária
80 rokov JANKOVICH  Robert
 BUGYIOVÁ  Mária
 MRVOVÁ  Mária
85 rokov NOVÁKOVÁ  Mária
 MATUŠKA  Peter
86 rokov ARTNER  Štefan
87 rokov BANKOVICHOVÁ  Alžbeta
88 rokov WOLF  Ján
 HEGYI  Michal
91 rokov PETROVÁ  Nina
92 rokov SCHMIDLOVÁ  Rozália

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

Blahoželáme

Odišli od nás

RADOVICH Ján vo veku 73 rokov
BARTOLICH Matej vo veku 76 rokov

Odpočívajte v pokoji !

ŠTEFAN POPLUHÁR - 35 ROKOV S MIKROFÓNOM
Už 35 rokov moderuje futbalové zápasy. Zaujímalo ma viac a preto som sa za pánom Štefanom Popluhárom 
vybral domov. Keď mi jeho pani manželka otvorila, pán Štefan pripravoval na dvore mlynček na hrozno a preš. 
Oberačková sezóna začala.
„Chystám sa na prešovanie, 
vlaňajšie víno už nemám a nové 
ešte len bude.“, povedal pán 
Popluhár na privítanie.

Pán Štefan, ako ste sa dostali 
do Jaroviec?
Do Jaroviec som sa oženil v roku 
68. Počas svadby bol u nás 
ako svadobný hosť pán Šimon 
Behon starší, ktorý robil takého 
ľudového kronikára. On si písal 
koľko ľudí zomrelo, koľko sa 
narodilo a koľko ľudí do Jaroviec 
sa priženilo. Mne pridelil číslo 
80. Ja som po roku 1947 bol 
80-ty, čo som sa sem priženil. 
Boli starší, ktorí tu boli vojaci 
a potom sa priženili.
Vy ste tu slúžil na vojne?
Ja som sa sem dostal  tak, 
že svokrovci  bol i  po vojne 
vysťahovaní do obce Nebo-
jsa, odkiaľ pochádzam aj ja. 
Nútene vysťahovaní!  Vtedy 
bolo vysťahovaných 8 rodín 
z Jaroviec. Tam som sa spoznal 
s manželkou. V roku 1964 svok-
rovcov rehabilitovali a povolil im 
vrátiť sa. V Novembri ‘68 sme 
mali sobáš. Tá dedinka Nebo-
jsa je dnes mestskou časťou 
Galanty.
Ako ste sa cítili ako prisťa-
hovalec?
Tu každý každého poznal. Nás 
priťahovaných ešte nebolo veľa, 
takže sme neboli v nejakej 
anonymite, ale sme sa stretávali 
v kostole, na brigádach, zapájali 
sme sa do života. Hneď po roku 
‘68 sa začal kostol opravovať, 
lebo veža bola vo vojne zbúraná. 
V akcii „Z“ sa porobilo veľa. 
Okrem kultúrneho domu som na 
všetky akcie „Z“ chodil. Porobilo 
sa úžasne veľa. Škola, škôlka, 
zdravotné stredisko, oplotenie 
cintorína, Dom smútku, fara sa 
opravila, ale najviacej, čo sme 
chodili brigádovať, tak to bolo 
na to ihrisko. Najprv sa stará 
tribúna porobila, potom keď 
sme padli pod Prefmontu, post-
avili tam halu a k nej sa urobila 
druhá tribúna. Potom sa vyše 
roka robil trávnik. Ten má veľmi 
dobrý podklad, lebo aj dnes 
vidno, že aj po veľkom daždi 
voda vsiakne.
Hrali ste za Jarovce futbal?

Nie. Keď som sem prišiel, tak 
v sedemdesiatom roku som 
začal trénovať spolu s pánom 
Illéšom, ktorý bol tréner, ja 
som bol pomocný tréner a pán 
Csabaj bol vedúci mužstva. 
A tým som ja začal vo futbale. 
Potom som na podnet pána 
Schmögera  a  teda  výboru 
založil prvých mladších žiakov 
v Jarovciach, ktorí sú teraz starší 
páni. Škodler, Jaborek a títo čo 
hrajú za starých pánov teraz. 
Keď som mal voľno stále som 
konferoval tie zápasy. Väčšinou 
som moderoval áčko a mojich 
obľúbencov žiakov.
Vtedy bolo ihrisko ozvučené?
Prvú aparatúru sme dostali, keď 
Národný výbor vyradil taký star-
odávny zosilovač, čo mal ešte ro-
letu. Tam sa púšťali ešte platne, 
ktoré škŕkali a malo to jeden 
reproduktor. Tým sa to začalo.
Dovtedy sa na zápasoch neh-
lásilo?
Nie, týmto sa to začalo. Na jedny 
hody, mali sme vtedy veľmi do-
bré mužstvo, aj sme postúpili a 
Schmöger mi hovorí, že Ty máš 
na to ústa, začni to moderovať. 
On bol dlhoročný tajomník. Rád 
na to obdobie spomínam. Asi do 
roku 1985 sa nám to tak dobre 
držalo, každý každého poznal, aj 
tých, ktorí tu nebývali a chodili 
sem za dievčatami. Nebolo to 
také anonymné, ako napríklad 
teraz keď sa niektorí zašijú za 
trojmetrový múr, aby ich nikto 
nevidel.
Ľudia už nie sú takí otvorení?
Tu sa chodilo párkrát do roka 
po všetkých rodinách. Napríklad 
som chodil členské zbierať, 
lebo sme mali veľkú základňu, 
aj tristo ľudí. Toľko lístkov som 
predával aj na kartársku súťaž. 
Na súťaži sme mali do tristo 
ľudí.
Výbor telovýchovnej jednoty 
organizoval kartárske súťaže?
Áno a veľké. Petržalčania si dali 
už dopredu kupovať lístky. Dnes 
už taká veľká súťaž nebýva a 
mohla by byť. Zisk zo súťaže 
išiel na futbal. Aj zábavy sme 
zvykli organizovať. Vtedy sku-
pina Melódia, čo dnes hráva, 
len začínala. Vtedy hrávali na 
našich hodových zábavách. Hrali 

do rána aj do piatej – šiestej. 
Zábava bývala v starej krčme, čo 
je dnes Jarovský dvor. Na dvore 
sme vždy museli ponaťahovať 
plachtu, aby bola z toho veľká 
sála. Potom sa to párkrát urobilo 
aj na ihrisku kde je tá hala.
Ako hodnotíte dnešný stav fut-
balu v Jarovciach?
Vtedy sme mali 850 až 900 
obyvateľov a futbal išiel. Zaro-
bili sme si na týchto akciách aj 
družstvo nám prispelo. Aj sme 
cestovali, pán Schiessler nás 
vozil s tým Roburom. Niekedy 
sme išli s tými žiakmi aj mest-
skou dopravou. Keby sme neboli 
dvaja s nebohým Dušanom 
Hlinickým, tak by som to sám 
nezvládol. V tom čase som mal 
tých žiakov 22. Bolo len málo 
chlapcov, ktorí nehrávali futbal. 
Bolo aj tak, že z ročníka len 
jeden nehral.
Ako hodnotíte jarovských 
fanúšikov?
Na niektoré zápasy si pripravím 
aj taký predslov, kde vyzvem 
fanúšikov,  aby sa správal i 
slušne. No niektorí takzvaní 
“fanúšikovia” sú aj tak vugárni 
na hráčov aj rozhodcov. Je to 
také nešportové a som z toho 
smutný.
Máte príhodu, na ktorú rád 
spomínate?
Raz sa stalo, že dvadsať cha-
lanov mi tu pred domom se-
delo na bicykloch a ja som niečo 
vzadu robil. Svokor išiel otvoriť a 
oni mu povedali, že ujo Popluhár 
už mešká na tréning. To nebolo 
tak, že ja by som ich zháňal, ale 
oni prišli pre mňa. Svokor došiel 
za mnou a smial sa, lebo ja 

som mal dve dcéry a hovorí „Ty 
potrebuješ mať chlapca? Pozri, 
koľko chlapcov Ťa čaká vonku. 
Ale už aj utekaj s nimi!“ To bolo 
také milé, lebo tí chlapci chceli 
hrať futbal.

Rozhovor a foto: Jozef Uhler
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Žiacke družstvo Dobrovoľného 
hasičského zboru postúpilo 
v júni tohto roku v krajskej súťaži 
hry Plameň vo Veľkých Levároch 
na Záhorí. Postup vybojovali 
v zložení: Zoltán Buchta, Marián 
Lebeda, Luboš Mravec, Jaro-
slav Tomas, Roland Podkovčík, 
Michal Ankhely, Daniel Mázor, 
Sebastián Halás a Denis Novák. 
Pohár za 1.miesto z krajského 
kola bude vystavený na čestnom 
mieste v Základnej škole. Na 
slávnostnom otvorení nového 
školského roku ho prepožičali 
výborom DHZ poverení Karol 
Maász a Jozef Hegyi zástupcom 
ZŠ s MŠ.

Nakoľko niekoľkí mládenci do-
siahli vek 16 rokov do konania 
republikového kola, museli 
pribrať posily aj z mladších 

ročníkov. Máme širokú členskú 
základňu cca 250 členov, takže 
sme toto dokázali zabezpečiť.
Na celoslovenskom finále súťaže 
v Lipanoch okres Sabinov 18. 
augusta 2012 sa umiestnili na 
8. mieste. Jarovce reprezen-
tovali : Roland Podkovčík, Michal 
Ankhely, Sebastián Halás, Denis 
Novák, Eduard Polák, Patrik 
a Dominik Čabrák, Alex Ondrej 
Feranec, Michal Iró a Norbert 
Uhrovič. Cvičitelia Jozef He-
gyi a Tomáš Tesák. Zároveň 
ďakujeme rodičom za podporu 
pri výcviku a zabezpečení.
Chlapc i ,  sme na Vás hrd í . 
Pokračujeme v nasledovaní 
našich výborných výsledkov 
účasťou na republikových ko-
lách v hasičskom športe.

Milan Husár

MLADÍ HASIČI NA REPUBLIKOVOM KOLE

Účasť jarovských družstiev na republikových kolách:
1988 - Trnava - Modranka, muži
1996 - Košice, dorastenci
2003 - Lipany okr. Sabinov, dorastenky a dorastenci
2005 - Šurany, dorastenci a muži
2007 - Pruské okr. Ilava, muži
2012 - Lipany okr. Sabinov, žiaci

MUŽSKÝ SPEVÁCKY SPOLOK OCENENÝ V ZAHRANIČÍ!

V dňoch od 20. až do 22. júna 
bol Mužský spevácky spolok 
Jarovce spolu s Čunovskimi 
bećarmi na turné v chorvát-
skom meste Benkovac v kaštieli 
Benković blízko mesta Zadar.
Vyvrcholením celého zájazdu 
bola účasť na domácom 5. Etno 
festivale, ktorý sa niesol v zna-
mení tradičnej interpretácie 
pôvodných chorvátskych piesní 
z jednotlivých regiónov, kde ešte 
aj dnes žijú Chorváti. V súťažnej 
časti festivalu sa zúčastnilo 
spolu až jedenásť mužských 
a ženských speváckych skupín, 
pričom každá reprezentovala 
jeden z regiónov Chorvátska. 
Jedna mužská „klapa“ bola 
dokonca z Bosny a Hercego-

viny, slovenských Chorvátov 
reprezentovalo naše MJD. 

Skvelé 3. miesto
V ostrej konkurencii, ako po-
tvrdil aj predseda festivalovej 
poroty a súčasne aj riaditeľ 
štátnej  prehl iadky folklóru 
„Vinkovačke jeseni“ zo Slavonije 
Danijel Šota, získal Mužský spe-
vácky spolok 3. miesto v súťaži 

a stal sa tak najúspešnejšou 
mužskou speváckou skupinou. 
Prvé dve miesta obsadili ženské 
skupiny z Vukovaru a z okolia 
Záhrebu. Umiestnenie MJD 
je ocenením nielen viac ako 
dvadsaťjedenročnej činnosti 
spolku, ale aj dôkazom bohat- 
stva a významu nášho jarov-
ského kultúrneho dedičstva pre 
celý chorvátsky národ. V súťaži 
MJD zaspievalo dve pôvodné 
staré chorvátske piesne z Jaro-
viec, a to „Rozmarija raste“ a „Ja 
sam junak“. Ďalším výstupom 
z tohto zájazdu bola aj návšteva 
skupiny Klapa Asseria z Ben-
kovaca u nás v Jaroviach na 
tohtoročnom jubilejnom 10. 
Festivale zborov, pričom táto 
spolupráca je len začiatkom 
intenzívnejších priateľských 

kontaktov a j  v  iných obla-
stiach spoločenského života, 
ako zdôrazni l  predstav i teľ 
mesta Benkovac na stretnutí so 
zástupcami našej obce – Sta-
rostom Jaroviec P. Škodlerom 
a Predsedom Chorvátskeho 
kultúrneho zväzu na Slovensku 
R. Jankovičom. 

Ďalší už na jeseň
Už v tomto roku je na druhú po-
lovicu októbra naplánovaný zá-
jazd Jarovčanov a Čunovčanov, 
ktorý sa uskutoční v rámci pro-
jektu „Europe for Citizens“ reali-
zovaného vďaka Chorvátskemu 
zväzu za podpory oboch spome-
nutých obcí a ich Chorvátskych 
kultúrnych spolkov.

Text: Radoslav Jankovič

Na 5. Etno festivale v chorvátskom Benkovci skončil Jarovský mužský spevácky spolok na 3. mieste
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Akciové ceny v potravinách Teta na Ovocnej ulici
od 17.9.2012 do 29.9.2012

0,0,7676€0,76€

DISKO
Opavia, 5 druhov, 179 g

0,0,25€0,25€
TYČINKA RUMBA
Figaro, 32 g

0,0,2525€€0,25€
TYČINKA NUGAT
Figaro, 32 g

7,80€€7,80€
KARPATSKÉ BRANDY
0,7 l

0,0,79€€0,79€
PERLA TIP
500 g

0,0,39€0,39€
JOGURT JOGOBELLA
4 druhy, 150 g

0,7171€0,71€
PRIBINÁČIK
4 druhy, 125 g

0,49€0,49€
FAZUĽA GIANA
3 druhy, 425 g

4,79€€4,79€
KÁVA JACOBS VELVET
200 g

4,10€4,10€
OLEJ HELIOL
2 l

1,20€1,20€
CESTOVINY FARFALLE
Emco, motýliky, 500 g

1,20€1,20€
CESTOVINY KOLIENKA
Emco, 500 g

1,20€1,20€
CESTOVINY RIGATE
Trubičky, 500 g

0,95€0,95€

KOFOLA
2 l

0,95€0,95€

KOFOLA CITRUS
2 l

0,0,0,0,0,0,0,6262626262626262€0,62€
MAGNESIA 1,5 L
Perlivá, jemne perlivá, neperlivá

0,41€0,41€
OREO
66 g

0,0,49€0,49€

PIŠKÓTY
Opavia, 120 g

0,29€0,29€

HORALKY
Sedita, 50 g

•	 Obklady	a	dlažby
•	 Zatepľovanie	budov
•	 Prenájom	lešenia
•	 Zatepľovacie	systémy
•	 Montáž	sadrokartónu
•	 Prestaviteľné	priečky
•	 Sadrokartónové	a	podhľadové	systémy
•	 Maľby	a	potery
•	 Výmena	bytových	jadier

mobil: 0905 541 425        e-mail: lpw@open.sk
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ŠPORT - FUTBAL

Štyri zápasy počas 
jedného víkendu
Hodový víkend si všetky futba-
lové tímy Jaroviec uctili hrou na 
domácom ihrisku. V sobotu na-

stúpili starí páni proti Devínskej 
Novej Vsi, s ktorou prehrali 1:2.
V nedeľu sa hrali až tri  zá-
pasy. Pred obedom svoj prvý 
majstrovský zápas odohrali 
n a š i  p r í p r av k á r i  rov n a ko 
s Devínskou. Zjavne skúsenejší 
a  o n iečo starš í  súper i  na 
trávniku dominovali a strelili 
našim najmladším 9 gólov. Nový 
brankár Samko Novák vychytal 
množstvo ďalších súperovych 
šancí. Šance boli aj na našej 
strane, ale útočníkom sa ich 
nepodarilo premeniť. Mladé 
nádeje Jaroviec však za svoj 
prvý „majstrák“ zožali veľký 
aplauz.
Popoludní sa dorastenci stretli 
s tímom FKM Karlova Ves “B” 
a zvíťazili 4:1. Bola to ich druhá 
výhra v sezóne a prvá na domá-
com trávniku.
Seniori si podvečer hravo poradi-
li s Dúbravkou, keď v 22. minúte 
už vyhrávali 4:0. V poslednej 
minúte prvého polčasu dali gól 
obe mužstvá a stav 5:1 sa už do 
konca zápasu nezmenil.

Prípravkári dali svoj 
prvý gól na Interi
V druhom zápase sezóny sa 
prípravkári stretl i  s vekovo  

vyrovnaným družstvom FK 
Inter.  Zápas bol  vyrovnaný 
s množstvom šancí na oboch 
stranách. Po dvoch inkaso-
vaných góloch sa podar i lo 
prekonať súperovho brankára 
nášmu rýchlemu útočníkovi 

Dominikovi Tomasovi. Konečný 
výsledok 2:1 síce nebol dôvo-
dom na oslavu, ale ukázal, že 
dokážeme vyrovnane hrať aj pro-
ti súperovi so zvučným menom.

(ju)

kolo dátum de as domáci hostia výsledok
1 19.8.2012 Nedea 17:00 TJ Jarovce ŠK Krasany 5:0
2 26.8.2012 Nedea 17:00 ŠK Hamuliakovo TJ Jarovce 0:6
3 2.9.2012 Nedea 16:30 TJ Jarovce FK Dúbravka 5:1
4 9.9.2012 Nedea 16:30 MFC Záh. Bystrica TJ Jarovce 0:2
5 16.9.2012 Nedea 16:00 TJ Jarovce FKM Karlova Ves
6 22.9.2012 Sobota 10:00 ŠK Štart Nepoujúci TJ Jarovce

7 30.9.2012 Nedea 15:30 TJ Jarovce FC Volkswagen
8 7.10.2012 Nedea 10:00 FK The Dragons TJ Jarovce

9 14.10.2012 Nedea 15:00 TJ Jarovce Slávia Ekonóm
10 20.10.2012 Sobota 10:30 ŠK Krasany TJ Jarovce

11 28.10.2012 Nedea 14:00 TJ Jarovce ŠK Hamuliakovo
12 4.11.2012 Nedea 13:30 FK Dúbravka TJ Jarovce
13 11.11.2012 Nedea 13:30 TJ Jarovce MFC Záh. Bystrica

kolo dátum de as domáci hostia výsledok
1 TJ Jarovce ŠK Slovan "B-ženy"
2 25.8.2012 Sobota 14:00 FK Lama TJ Jarovce 0:3
14 29.8.2012 Streda 16:00 TJ Jarovce Lokomotíva DNV 1:5
3 2.9.2012 Nedea 14:00 TJ Jarovce FKM Karlova Ves "B" 4:1
4 8.9.2012 Sobota 14:00 Lokomotíva DNV TJ Jarovce 4:1
15 12.9.2012 Streda 17:00 TJ Jarovce FK BCT Bratislava
5 16.9.2012 Nedea 13:30 TJ Jarovce FK BCT Bratislava
6 23.9.2012 Nedea 10:00 ŠK Slovan "B-ženy" TJ Jarovce

7 30.9.2012 Nedea 13:00 TJ Jarovce FK Lama
8 7.10.2012 Nedea 15:00 FKM Karlova Ves "B" TJ Jarovce

9 13.10.2012 Sobota 14:00 Lokomotíva DNV TJ Jarovce

10 21.10.2012 Nedea 10:00 FK BCT Bratislava TJ Jarovce

11 28.10.2012 Nedea 11:30 TJ Jarovce ŠK Slovan "B-ženy"
12 3.11.2012 Sobota 14:00 FK Lama TJ Jarovce
13 11.11.2012 Nedea 11:00 TJ Jarovce FKM Karlova Ves "B"

kolo dátum de as domáci hostia výsledok
1 2.9.2012 Nedea 10:30 TJ Jarovce Lokomotíva DNV 0:9
2 8.9.2012 Sobota 13:00 FK Inter TJ Jarovce 2:1
3 16.9.2012 Nedea 10:30 TJ Jarovce FKM Karlova Ves "B"
4 náhradný termín FKM Karlova Ves "A" TJ Jarovce

5 30.9.2012 Nedea 10:30 TJ Jarovce ŠK Danubia
6 6.10.2012 Sobota 14:30 OFK Dunajská Lužná TJ Jarovce

7 14.10.2012 Nedea 10:30 TJ Jarovce MFC Záh. Bystrica
8 21.10.2012 Nedea 9:30 ZŠ Kaliniakova TJ Jarovce

9 28.10.2012 Nedea 10:30 TJ Jarovce ŠK Vrakua
10 4.11.2012 Nedea 10:30 TJ Jarovce ŠK unovo
11 11.11.2012 Nedea 9:30 FK Dúbravka TJ Jarovce

V.Liga seniori - S5M

IV.liga starší dorast - SD4M

Prípravka - PMB2

ROZPIS ZÁPASOV S VÝSLEDKAMI - Sezóna 2012/2013 - základná as

ROZPIS ZÁPASOV S VÝSLEDKAMI
JESENNÁ ČASŤ, ročník 2012/2013

Jediný gól starých pánov padol po tejto strele z kopačky J. Hronca

Brankár prípravky - Samuel 
Novák

Dorast v zápase s FKM Karlova Ves “B”

Prípravka pred zápasom s Interom


