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DETI OSLAVOVALI AJ
V JAROVCIACH

„LIJEPOM NAŠOM“ AJ
S JAROVSKÝM MJD

Oslavy odštar tovali o 14-tej
h o d i n e z a z v u ku h ú ka č i e k
policajného auta a príchodu
príslušníkov policajného zboru
SR.
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Presne 8. marca sa v priestoroch MKB Arény v maďarskom
Soprone uskutočnilo verejné
nahrávanie tohto programu
pred viac ako ...
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Bratislavský primátor Milan
Ftáčnik pri príležitosti Dňa
učiteľov ocenil 25 pedagógov,
ktorí svojím umom a úsilím
príkladne prispievajú k ...
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NAŠI HASIČI VALCUJÚ
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Na Floriána v sobotu 4. mája
2013 súťažili jarovskí hasiči
na IV. Ročníku s Historickou
technikou v Trenčíne v areáli
výstaviska TMM. Zúčastňujeme
sa pravidelne, súťaž sa koná
každé dva roky.
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JAROVSKÍ POĽOVNÍCI
OSLAVUJÚ
PÄŤDESIATKU

V pekné sobotňajšie ráno
8. júna 2013 v rámci osláv Jún
- mesiac poľovníctva a ochrany
prírody, poľovníci z Jaroviec oslávili aj 50. výročie založenia ...
Strana 18

▪
		
▪
		

V JAROVCIACH MAJÚ VYRÁSŤ
FILMOVÉ ŠTÚDIÁ
NOVÁ OPATROVATEĽSKÁ
SLUŽBA JE O 21% LACNEJŠIA

STRANA 16

▪ SPOMIENKA NA VÝLET
		 ČERVENÉHO KRÍŽA
▪ PÚŤ DETÍ V MARIANKE

STRANA 17

▪ ČÍM NAPLNÍM SVOJ ŽIVOT?
▪ SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

STRANA 18

▪ JAROVSKÍ POĽOVNÍCI OSLAVUJÚ
		 PÄŤDESIATKU

STRANA 19

▪ TVORIVÉ DIELNE NA TÉMU
		 VEĽKÁ NOC
▪ ŠPORT - FUTBAL (DORAST)

STRANA 20

▪ ŠPORT - FUTBAL (PRÍPRAVKA,
		 SENIORI)

Jarovské noviny
Na úvod
Tragické správy, krv, škandály,
šoky a odhalenia. To je pravá
tvár dnešného spravodajstva,
ktorým nás kŕmia komerčný
novinári. Schválne, pozrite si
televízne noviny a robte si čiarky
za každú dobrú aj zlú správu.
Ktorých bude viac? Pri pozeraní
niektorých komerčných televízií
nenájdete v správach ani jednu
dobrú správu. Tlačené médiá sú
na tom podobne. Bulvárne plátky asi tiež nemožno považovať
za šíriteľov pozitívnych správ aj
keď to neznamená, že bulvárne
spravodajstvo je vždy negatívne.
Môžeme ich skôr zaradiť do
kategórie nula, pretože presne
toľko podstatných informácií
nám prinášajú. Veď čo už je
na tom, že sa nejaká celebrita
potkla na schodoch, alebo má
hodinky za desaťtisíce. V niektorých ľuďoch to vyvolá závisť,
iní sa divia, že prečo niekto
o tom vôbec píše.
Za omnoho zaujímavejší možno
u nás na Slovensku považovať
projekt Dobré noviny, ktorý
v máji oslávil prvý rok. Jeho
zakladateľom je pán menom
Robert Sedlák, ktorý si povedal,
že dosť bolo negatívnych správ
a začal prostredníctvom svojich
Dobrých novín šíriť zaujímavé
články, ktoré majú v sebe nielen
pozitívny odkaz, ale aj užitočnú
informáciu. Prináša ľuďom pozitívne správy, ktoré im urobia
pekný deň. Za rok fungovania
zverejnil na internete viac ako
10000 článkov. Toto nedokáže
väčšina komerčných médií, on
to dokázal. Aj za to si tohto mladého človeka veľmi vážim. Určite
stojí za povšimnutie webová
stránka tohto projektu www.
dobrenoviny.sk.
Aj Jarovské noviny sa od
začiatku svojej existencie profilujú ako dobré noviny. Chceme
byť nositeľom dobrých správ
a v pozitívnom svetle vykresľovať
dianie v našej mestskej časti.
Tak ako pohár môže byť poloprázdny aj poloplný zároveň,
tak aj o udalostiach sa dá
informovať z rôznych pohľadov.
My chceme byť tí, ktorí vám
urobia pekný deň.
Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín
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Ocenenie bolo pripravené pre každé
zúčastnené družstvo.

Turnajový tím družstva Jarovce B
(pokračovanie z úvodnej strany)
Bola sobota ráno a areál nášho
futbalového ihriska sa zaplnil
nielen hráčmi, ale aj veľkým
množstvom fanúšikov. Začal
nultý ročník turnaja detí do 10
rokov – U10. Autá parkovali
široko – ďaleko, ale vďaka
slušným vodičom a tolerantným jarovčanom sa pretlak
áut zaobišiel bez problémov.
Celkovo hralo 12 tímov. Za
Jarovce hrali deti rozdelené na
dve skupiny A a B. Pozvaných
bolo 10 družstiev z Bratislavy
a okolia. Ihrisko bolo rozdelené
na dve časti, aby mohli hrať dva
tímy súčasne. Hralo sa dvakrát
8 minút. V poli malo každé
družstvo 5 hráčov a brankára.
Prvý výkop bol naplánovaný na
9:30 a s miernym meškaním
sa takmer dodržal. Po dlhom
období dažďov a záplav bol
práve toto krásny slnečný deň.
Aj počasie sa tešilo, že naše deti

radi športujú. Areál žil naplno.
Dva zápasy súčasne v dvoch
skupinách po šesť tímov. Okolo
obeda bola únava poznateľná
nielen na deťoch, ale slnko
vytiahlo energiu aj z mnohých
divákov. Pre hráčov a rozhodcov
bol pripravený obed. Aj diváci
mali k dispozícii cigánsku či
pečenú klobásu. Vďaka obedu,
s ktorým sa v pôvodnom rozpise

Hralo sa až kopačky lietali.

nepočítalo, sa turnaj trošku
natiahol. Celkovo sa odohralo
36 zápasov. Pohľad na deti,
ktoré sú skutočnou nádejou
bratislavského futbalu, bol veľmi
príjemný.
Pohár za účasť síce dostalo
každé družstvo, ale víťazom
turnaja mohol byť len jeden.
Stalo sa ním Kalinkovo. Dve
družstvá Jaroviec skončili na
5. a 12. mieste. Okrem ocenení
pre družstvá odovzdal starosta
Jaroviec Pavel Škodler ocenenia
aj hráčom. Najlepším brankárom
sa stal Jakub Hronec z Lamača.
Ocenenie najlepšieho hráča
vybojoval Sebastián Šíp z Dúbravky a cena za najlepšieho

Celým turnajom nás za mikrofónom
sprevádzal Štefan Popluhár

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

Pohár za účasť preberá od starostu
kapitánka družstva Jarovce B Emma Plankenauerová
strelca ostala u nás doma. Získal
ju náš vynikajúci strelec Matej
Janyík.

Celkové poradie:
1. SFC Kalinkovo
2. TJ Čunovo
3. Lokomotíva Devínska
Nová Ves
4. FK Lamač
5. TJ Jarovce „A“
6. MŠK Iskra Petržalka
7. ŠKP Inter Dúbravka
8. LP Domino Bratislava
9. MFK Rusovce
10. ŠK Danubia
11. OFK Dunajská Lužná
12. TJ Jarovce „B“

nebola. Za to patrí vďaka Jarkovi
Dorotovičovi, ktorý s týmto nápadom prišiel, všetkým aktívnym
členom TJ Jarovce, sponzorom
a každému, kto pomohol s organizáciou.
text a foto: Jozef Uhler

Ten, kto sa zúčastnil turnaja
určite vie, že takýto skvelý turnaj
sa v Jarovciach určite zopakuje
znova. Nejeden skúsený futbalista priznal, že takáto akcia
v Jarovciach už dvadsať rokov

Starosta Jaroviec Pavel Škodler odovzdáva víťazný
pohár pre Kalinkovo

Obedňajšia prestávka, ktorú zabezpečovali šikovní rodičia

Piate miesto v celkovom poradí a k tomu ocenenie pre najlepšieho strelca
Mateja Janyíka
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MGR. MIROSLAVA ČERŇANSKÁ - „VYNIKAJÚCI UČITEĽ“

Bratislavský primátor Milan Ftáčnik pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 25 pedagógov, ktorí svojím umom a úsilím príkladne
prispievajú k rozvoju osobností žiakov v bratislavských školách. Slávnostné honorovanie ocenených pedagógov sa
uskutočnilo v Primaciálnom paláci.

25 ocenených učiteľov spolu s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom, primátorom Milanom Ftáčnikom
a viceprimátorkou Vierou Kimmerlingovou (vpravo).
Medzi 25 ocenenými mali najväčšie zastúpenie pedagógovia zo základných umeleckých škôl, vyznamenanie si
prevzalo 14 z nich. Ocenení
boli aj deviati učitelia základných škôl, učiteľka z materskej
školy a vychovávateľka z Centra voľného času. Ocenených
navrhli ich kolegovia, rodičia
detí i samotní žiaci.
Len 9 učiteľov z 83 základných
škôl na území Bratislavy získalo
toto ocenenie. Medzi nimi bola
aj učiteľka našej Základnej
školy na Trnkovej ulici Mgr.
Miroslava Čerňanská. V minulom
školskom roku mala štvrtákov,
dnes učí prváčikov a svojím
empatickým prístupom moti-

vuje žiakov k učeniu, rozvíja ich
sociálne zručnosti, pristupuje
k nim individuálne, a s pedagogickým taktom im pomáha
v ich individuálnych špecifických
potrebách. Vytváraním zdravej
progresívnej klímy v triedach
prirodzene rieši vzdelávacie, sociálne a vzťahové otázky medzi
deťmi.
“Ocenenie je výrazom vďaky
pedagógom za ich celoživotnú
prácu a ľudský prístup k svojim zverencom, za mimoriadne
výsledky v oblasti výchovy,
vzdelávania a voľnočasových
aktivít,” priblížila hovorkyňa
bratislavského magistrátu Daniela Rodinová.
magistrát BA, Jozef Uhler

Ocenená učiteľka 1.A triedy Miroslava Čerňanská a primátor
Milan Ftáčnik

PROJEKT HLÁSI POLČAS!
S blížiacim sa koncom školského
roku sa projekt „Forests and
Sustainability-Time to Learn
and Act“, do ktorého sa naša
škola zapojila v rámci projektov
Comenius - školské partnerstvá,
pomaly prehupne cez pomyselný
polčas.
V druhom polroku uskutočnili
naše partnerské školy v Českej
republike a v Dánsku projektové
stretnutia, ktorých sa zúčastnili
nielen naši pedagógovia, ale aj
vybraní žiaci.
Ako prvé sa v dňoch 17.3. 21.3.2013 konalo projektové
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stretnutie v Dánsku. Okrem
p. učiteľky Brátovej a Saričovej
dostali možnosť zúčastniť sa
aj dvaja žiaci. Ich výber nebol
jednoduchý. Záujem o účasť
na zahraničnej ceste bol naozaj veľký a miest málo. Preto sme uskutočnili súťaž, do
ktorej sa mohli zapojiť všetci
žiaci školy starší ako 12 rokov, ktorých rodičia podpísali
súhlas s cestou do zahraničia
v prípade, že by vyhrali. Body
boli prideľované za známky,
účasť na súťažiach, aktívnu
prácu na projekte a správanie.
Najviac bodov získali dvaja žiaci
siedmeho ročníka Matej Bárta
a Matej Jankovich. Odmenou

M.Bárta, S.Saričová, Z.Bártová, M.Jankovich
za ich prácu tak bol päťdňový
výlet do Dánska a množstvo
nezabudnuteľných zážitkov. Viac
o ich pobyte v Dánsku napísal

Matej Jankovich v samostatnom
článku.
Len nedávno, 5.5 -8.5.2013,
sme navštívili aj našu partner-

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

skú školu v Českej republike
v neďalekých Vlachoviciach.
A účasť z našej strany bola
skutočne bohatá. Pani učiteľky
Bártová, Čerňanská, Dubovská,
Ondrášeková a Šefčíková mali
možnosť nahliadnuť a porovnať,
ako to vyzerá v škole kúsok
za našimi hranicami. A vidieť
bolo naozaj všeličo. Asi najviac
v nás zarezonovali perfektne
vybavené odborné učebne, ktoré
by sme na tak malej (158 žiakov)
dedinskej škole asi nečakali.

Počas letných prázdnin má náš
projekt krátku prestávku, ale
naplno sa rozbehne hneď so
znovuotvorením školských tried.
Téma bude naozaj zaujímavá –
les v obrazoch.
A prezradím ešte toľko, že už
v októbri sa môžu aj dvaja ďalší
žiaci tešiť na projektové stretnutie, ktorého organizátorom je
portugalská partnerská škola.
Mgr. Eva Ondrášeková
koordinátorka projektu

Pani učiteľky Sefčíková, Čerňanská, Dubovská, Bártová,
Ondrášeková so žiakmi 2. ročníka v ZŠ Vlachovice

SPRÁVA Z CESTY - DÁNSKO 17.3. - 21.3.2013

V dňoch 17.3. – 21.3. som sa zúčastnil projektového stretnutia “Lesy a ich trvalá udržateľnosť (Forests and Sustainabillity)“ v Dánsku.
anglicky. Po večeri sme si išli Utorok 19.3.
Čakali nás dobroty ako: tortiNedeľa 17.3.
So spolužiakom Maťom a pani
učiteľkou Bár tovou sme
odchádzali o 12:10 hod. taxíkom
z Jaroviec na Letisko Schwechat,
odkiaľ nám o 15:15 hod. letelo
lietadlo do Kodane.
Na letisku pred odletom sme
podstúpili kontrolu batožiny
a príručnej batožiny. O 15:10 nás
začali púšťať do lietadla. Usadili
sme sa, vypli sme si všetku
elektroniku, pripútali sa a mohlo
sa letieť. Počas letu nám chvíľu
zaľahlo v ušiach ale potom to
už prestalo. Neskôr sme sa už
mohli odpútať a letuška nám
začala nosiť malé občerstvenie
a nápoj podľa výberu. Pristáli
sme o 17:00 hod. Vyzdvihli sme
si batožinu, ktorá prichádzala na
bežiacom páse (moja prišla ako
posledná ☺), zamenili peniaze
za dánske koruny a kúpili si
lístky na vlak.
Naše cestovanie ďalej
pokračovalo vlakom do mesta
Odense. Dánske vlaky sú veľmi
rýchle. Po príchode na stanicu
v Odense nás čakala hostiaca rodina – pán Rasmussen
a jeho mladší syn Robert. Ja
a spolužiak Maťo sme u nich
počas výletu v Dánsku bývali. Do
ich domu do dediny Brenderup
sme išli autom. Rodina, v ktorej
sme bývali bola veľmi milá.
Pán a pani Rasmussenovi mali
štyri deti – 2 synov a 2 dcéry.
Mali aj psa, volal sa Simbe. Ujo
nám pomohol s našimi vecami
a teta nám urobila na večeru
dánsky párok v rohlíku. Pri
večeri sme sa s nimi rozprávali
– spolužiak Maťo s ujom po
nemecky, s tetou po anglicky
a ja som sa s nimi rozprával po

umyť zuby a po namáhavom dni
konečne ľahnúť.

Pondelok 18.3.

Vstávali sme o 7 hod. ráno.
Prezliekli sme sa, umyli si zuby,
zbalili desiatu a teta nás spolu
so svojimi najmladšími deťmi
(Robertom a Rie) odviezla autom
do miestnej školy. Ich škola
bola rozdelená na budovu pre
prvý stupeň a budovu pre druhý
stupeň. Neskôr sme sa stretli
s našimi pani učiteľkami – p.u.
Bártovou, p.u. Saričovou a ujom
Peťom.
Nasledoval uvítací program,
na ktorom sme sa zúčastnili
spolu so všetkými hosťami
z 8 štátov (Rumunska, Talianska, Španielska, Francúzska, Lotyšska, Poľska, Česka
a Slovenska). Všetci sme sa
navzájom predstavili, zaspievali nám pesničky v dánčine
a zahrali divadlo. Neskôr sme
sa so Španielmi a Poliakmi išli
pozrieť na dánske vyučovanie,
zahrali sme si nejaké hry s ich
žiakmi a robili pokus. Potom pre
mňa a spolužiaka Maťa prišiel
Robert, s ktorým sme sa presunuli pešo do budovy Folk High
School. Riaditeľ tejto školy nás
pozval na prednášku, ktorá bola
v angličtine. V strede prednášky
s m e s p i eva l i p i e s e ň W h a t
A Wonderful World. Po krátkej
prestávke nasledovala ďalšia
prednáška v tzv. Strawberry
house (Jahodový dom). Keď bol
koniec prednáškam rozlúčili sme
sa s pani učiteľkami a išli sme
s Robertom a Rie späť k nim
domov. Pozerali sme s nimi
zábavné videa a potom sme
večerali zapekané špagety.

Čakal nás výlet do Odense. Doobeda sme strávili opäť v škole na
dánskom vyučovaní a poobede
o 12:15 hod. sme vyrážali všetci
z 8 štátov do Odense. Navštívili
sme Múzeum a dom rozprávkara
H. Ch. Andersena. Navštívili sme
aj katedrálu, ktorá bola naozaj
nádherná! Nasledoval čas na
SHOPING. Keď sme donakupovali išli sme celá skupina
večerať do ázijskej reštaurácie.
Deň sme teda zavŕšili ázijskými
dobrotami na švédskych stoloch
spôsobom “Daj si čo chceš“ ☺.
O 20:15 hod. sme odchádzali
autobusom späť do Brenderupu.

Streda 20.3

Doobeda sme strávili opäť
v škole. Tento krát sa prezentovali prezentácie jednotlivých
štátov, na tému ktorá bola
zadaná – Čo je to les?
Poobede o 12:20 hod. sme
absolvovali výlet do Middelfartu autobusom. Najskôr sme
navštívili “kultúrne stredisko“
(bolo to kino, knižnica a kultúrny
dom v jednom). V zasadačke
nás uvítal starosta mesta Middelfart a pani, ktorá nám rozprávala o školstve. Na záver
povedala pár viet riaditeľka
základnej školy a čakalo nás
malé občerstvenie. Potom sme
navštívili prírodný park, v ktorom voľne žili jelene. To by
sme asi u nás na Slovensku
nevideli. Po prehliadke parku
sme nasadli znova do autobusu,
ktorý nás zaviezol pred mexickú reštauráciu. Nasledovalo
menšie nakupovanie a mexická
večera. Opäť švédske stoly, no
tentoraz s väčšími taniermi ☺.

las, nachos, guacamale, chili
con carne a pod. O 20:45 hod.
sme dorazili do Brenderupu.
Bol pred nami posledný večer
s hosťujúcou rodinou. Pripravili
pre nás rozlúčkové posedenie
a rozdali nám darčeky na pamiatku.

Štvrtok 21.3.

Posledný deň v Dánsku. Pani
Rasmussenová nás odviezla aj
s batožinou do školy. Doobeda
sme ešte strávili v škole, kde sa
prezentovali zvyšné prezentácie.
Poobede sme vyrazili na cestu
domov. Pán školník z Dánska
nás odviezol na vlak, ktorý
smeroval na stanicu v Odense.
Keď sme dorazili na stanicu,
čakali sme na ďalší vlak na
stanicu do Kodane. Absolvovali
sme 2-hodinovú prechádzku
hlavného mesta Dánska. Videli sme krásne staré budovy
a navštívili ohromný LEGO obchod (s vecami z Lega vo vnútri
a otáčajúcimi Lego postavami
vo výklade). Vlakom sme sa
presunuli na letisko. Vzlietli
sme o 20:35 a prileteli o 21:55
hod. do Schwechatu. Domov
som síce prišiel veľmi unavený
a vyčerpaný, ale zato s krásnymi
zážitkami, na ktoré budem dlho
spomínať.
Som veľmi rád, že som sa
mohol zúčastnil tohto proj e k t u a n av š t í v i ť D á n s ko .
Preto ďakujem aj mojim pani
učiteľkám - p.u. Saričovej, p.u.
Bár tovej, že som sa mohol
z ú č a s t n i ť n a t a ko m to m e dzinárodnom projekte.
Matej Jankovich,
žiak 6.A triedy ZŠ Trnková
5
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DETI OSLAVOVALI AJ V JAROVCIACH

Na 1. jún, sviatok všetkých detí, sa ani tento rok v Jarovciach nezabudlo. Komisia kultúry a športu v spolupráci s Telovýchovnou jednotou Jarovce a Materským centrom Luskáčik, s finančnou podporou hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej
časti Bratislava - Jarovce, pripravili nezabudnuteľný deň detí na miestnom futbalovom ihrisku.
Oslavy odštar tovali o 14-tej
h odi n e z a z v u ku h ú ka č i e k
policajného auta a príchodu príslušníkov policajného
zboru SR. Policajti predviedli
deťom ako zadržať páchateľa
a následne im dali možnosť
vyskúšať si to na vlastnej koži.
Ani jeden neodmietol možnosť
vyskúšať si nepriestrelnú vestu
či prilbu, chytiť do ruky naozajstnú zbraň, obušok alebo putá.
Svoj zásah nám prišlo ukázať
aj družstvo žiakov hasičského
zboru, ktoré svojou rýchlosťou
a šikovnosťou zaujalo malých
aj veľkých.
Nechýbali ani skákací hrad
pre najmenších a horolezecká
stena pre tých odvážnejších čo
vyliezli až na samý vrchol. Deti
potešili aj koníky, na ktorých mali
možnosť povoziť sa v priebehu
celého poobedia.
Súťaže boli pripravené pre
veľkých aj malých - skákanie
vo vreci, preliezanie rebríka,
chodenie na chodúľoch, lezenie

6

Deti testujú policajnú výzbroj
cez tunel, a iné, na ktorých mohol každý ukázať aký je šikovný.
Nechýbalo ani maľovanie na
tvár.
„Wau! Fíha!“ bolo počuť keď
prišli na rad bikeri, ktorí na
svojich bicykloch skákali po
tribúnach, preskakovali palety,
zábradlie ale taktiež vybraných
dobrovoľnikov. Sánku dole
z adrenalínových výkonov mal
snáď každý.
Priestor dostali aj cvičitelia psov,
ktorí tento rok predviedli ukážky
z výcviku kríženca zlatého retrievera, vlčiaka a dobermana.
MC Luskáčik pripravilo tvorivé

Nechýbali ani pohybové aktivity s asistenciou
Vierky Jaborekovej

dielne, v ktorých sa vyrábali
bábky zo starých ponožiek
a gombíkov. Všetky vyrobené
bábky poputujú občianskemu
združeniu OZ Bábky v nemocnici, ktoré svojimi ponožkovými
bábkami a divadelnými predstaveniami robí radosť chorým
deťom, ktoré sú hospitalizované
v nemocniciach a uľahčujú im
tento nevyhnutný pobyt.
Asi najočakávanejší boli slovenskí hokejisti – Janus, Graňák,
Sersen, Lažo, Lisoň, Štajnoch,
na ktorých čakal futbalový súper
Družstevník Jarovce. V družstve
hokejistov boli aj herci (Robo Ha-

lák a Štefan Koška) a športový
moderátor (Miro Špaček). Pred
samotným zápasom sa konala
autogramiáda, ktorú si nenechali újsť ani staršie ročníky.
Pre všetky deti bolo pripravené
občerstvenie a darčeky v podobe
bublifukov a šiltoviek s nápisom
„SOM JAROVČAN“ .
Počasie nám prialo a tak sme
až do zotmenia mohli vidieť
deti ako pobehujú po ihrisku
a užívajú si svoj deň.
Zuzana a Petra Kotvasová
foto: Jozef Uhler,
Richard Szabó

Preskoky bicyklom zdvihli adrenalín najmä dvom figurantom

Záujemcov o podpisy hokejistov bolo neúrekom

Naši najmladší hasiči predviedli požiarny útok

Skoky do výšky na bicykli

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

Programom sprevádzala
Zuzana Kotvasová

Tí zdatnejší si vyskúšali lezeckú
stenu

Maľovanie na tvár využili najmä
dievčatá

Všetky vyrobené bábky poputujú občianskemu
združeniu OZ Bábky v nemocnici.

V skákacom hrade sa deti vybláznili do sýtosti

V tvorivých dielňach
MC Luskáčik vyrábali bábky
z ponožiek a gombíkov

Ukážky disciplíny a umenia štvornohých miláčikov
predviedol Jarko Dorotovič s pomocníkmi

Družstvá hokejistov a nášho Družstevníka Jarovce
7
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ŠKOLA ZAČALA OSLAVU MDD AKO PRVÁ
Medzinárodný deň detí pripadol
na sobotu. Rodičovské združenie
pri našej základnej škole rozhodlo, že pripraví oslavu Dňa detí už
deň predtým. V piatok ráno vítali
deti v škole raňajky v podobe
bagiet, nápojov Jupík a balíčky
s drobnými sladkosťami. Počasie
sa mračilo a tak sa všetky akcie
presunuli do priestorov školy
a telocvične. Získať odmeny
však nebolo jednoduché. Každé
dieťa dostalo na krk šnúrku
s kartičkou. Na každom z desiatich stanovíšť dostali úlohu

prišla až keď bola kartička plná.
Kým prišiel obed, úlohy boli
splnené a deti spokojné. Za
ich spokojnosť je potrebné
poďakovať aktívnym rodičom
a u č i te ľ o m , k to r í p o m o h l i
s organizáciou, alebo prisp-

a po jej úspešnom absolvovaní
im pribudla na kartičke značka.
Na stanovištiach ich čakalo
veľké drevené mikádo, golf,
terče, chytanie drevených
rýb, lezenie cez tunel, lezenie po rebríku, veľké domina,
skákanie na loptách aj lezenie popod tyč. Zaslúžená
odmena v podobe písacích
potrieb, balónov a sladkostí

eli všelijakými darčekmi
a drobnosťami. Za rodičovské
združenie sú to: Vlado Haršányi,
Andrea Klučková, Martina Hlinická, Zuzana Kotvasová, Silvia Dorotovičová, Martina Poláková, Renáta Gaálová, Marcela Škodlerová. Ďalej pomohli:
Veronika Sklenárová, Martina
Komendová, Vierka Jaboreková,
Petra Kotvasová, Monika Plankenauerová a učiteľský zbor našej
základnej školy. Všetkým patrí
veľká vďaka.
Marcela Škodlerová,
Jozef Uhler
Foto: Petra Kotvasová,
Monika Plankenauerová

MÍĽA PRE MAMU SA V JAROVCIACH STRETLA S ÚSPECHOM
Druhú májovú sobotu, predvečer
Dňa Matiek, sa v Jarovciach
konala najväčšia oslava dňa
matiek . Materské centrum
Luskáčik v spolupráci s Úniou Materských centier a pod
záštitou starostu mestskej časti
Bratislava – Jarovce Ing. Pavla
Škodlera, prvýkrát zorganizovali
rodinno-zábavné popoludnie
pre deti a ich rodičov, podujatie
pod názvom Míľa pre mamu,
ktorá sa konala v areáli Základnej školy v Jarovciach. Počasie
bolo premenlivé, na začiatku
programu nám aj začalo riadne
pršať, takže sme sa museli pred
dažďom ukryť do telocvične.
Napriek tomuto nepriaznivému počasiu prišlo veľa rodín,
čo nás tešilo. Každého registrovaného účastníka Míle pre
mamu čakali darčeky od našich
sponzorov, ktoré priniesli radosť
deťom i dospelým. Program sa
začal krátko po 15-tej hodine
príhovorom, kde sme v krátkosti
8

vysvetlili o čom je podujatie
Míľa pre mamu a hromadne
sme poďakovali každý svojej
mamičke. Pre návštevníkov
bolo pripravené hudobno –
tanečné vystúpenie miestneho
chorvátskeho detského súboru
Ljuljanka a vystúpenie detí,
ktoré svojej mamičke zarecitovali či zaspievali. Pre deti boli
pripravené hlavolamy, či tvorivé
dielne, kde mohli vyrobiť darček
pre mamičku. Pri príjemnej
hudbe sa mamy aj babky mohli

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

zapojiť do rôznych netradičných
súťaží – skladanie tričiek so zaviazanými očami, alebo s deťmi
do súťaže v kŕmení mám. Deti
si mohli vyskúšať prvú pomoc,
či nechať si ošetriť fingované
zranenie profesionálnymi záchranármi. Počas celej akcie
prebiehalo maľovanie na tvár. Po
symbolickej míľovej prechádzke

venovanej svojej mame, nás
čakala súťaž o najlepšiu detskú
múmiu a tombola, v ktorej mohla
vyhrať každá zaregistrovaná
ro d i n a z a u j í m av é c eny. To
všetko preto, lebo tu bol Deň
Matiek a s ním jedna z nosných
kultúrnych akcií organizovaná
MC Luskáčik.
Tento ročník Míle pre mamu bol
výnimočný pokusom o vytvorenie
najdlhšej reťaze z ponožiek,
ktorú si rodiny priniesli.
Z ponožiek neskôr na tvorivých
dielňach vytvoríme bábky, ktoré
darujeme OZ Bábky v nemocnici, ktorí svojimi ponožkovými
bábkami a divadelnými predstaveniami robia radosť chorým

deťom, ktoré sú hospitalizované
v nemocniciach a uľahčujú im
tento nevyhnutný pobyt.
V Jarovciach bolo zaregistrovaných 91 účastníkov a 24
ponožiek, čiže Míľová reťaz
v Jarovciach mala 2,4 m.
Na celom Slovensku bolo registrovaných 18 838 účastníkov
a celoslovenská ponožková
reťaz merala 685 m.
Veľmi pekne ďakujeme
našim sponzorom a partnerom tejto akcie, bez
ktorých by sme nemohli
pre Vás pripraviť takéto
zábavno-rodinné popoludnie a to:
Celoslovenským par tnerom: Únia materských
centier, Rajec, Wüstenrot,
Nivea BABY, Mama a Ja,
Jemné melódie.
Lokálnym partnerom: Magistrátu
hlavného mesta SR za grant,
Miestnemu úradu Jarovce za
finančnú, propagačnú i technickú podporu, Základnej
škole Jarovce za poskytnuté
priestory. Za ceny do tomboly
spoločnostiam: Best for baby,
Štúdio relax, Červený kríž, Pizzeria Restaurant Malá, Kvetinárstvo Kvety pre Radosť, Couching
poradňa, Kaderníctvo Lucia

Ivančíková, Vizážistke Petre
Novákovej a hlavne mamičkám
z Materského centra Luskáčik
a ich rodinám a dobrovoľníkom,
čo sa podieľali na Míli pre mamu.
Naša vďaka patrí aj Martinke
Komendovej, ktorá maľovala
viac ako tri hodiny detské
tváričky a pani Elene Kľučkovej
zo šikovných rúčok z Čunova,

ktorá nám pomáhala s tvorivými
dielňami. Poďakovanie patrí aj
všetkým účinkujúcim za prekrásny kultúrny program.
Ďakujeme Vám, že ste prišli,
priniesli dobrú náladu a podporili túto krásnu akciu. Veď bez
mamy by tu nebol nikto z nás.
Ing. Jana Turanská, predseda
Materského centra Luskáčik
foto: Marek Turanský

VYSTÚPENIE ŠKÔLKÁROV NA
DEŇ MATIEK
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HUDOBNÁ RELÁCIA „LIJEPOM NAŠOM“ AJ S JAROVSKÝM MJD

Tohtoročné 480. výročie príchodu „gradišćanskih“ Chorvátov na územie vtedajšieho západného Uhorska sa bude niesť
vo výnimočnom duchu. V rámci jeho osláv sa skutoční množstvo kultúrno-spoločenských podujatí, ktorých hlavnou
myšlienkou bude práve toto výročie. Verejné nahrávanie populárnej chorvátskej relácie „Lijepom našom“ bolo v roku 2013
prvým spoločným podujatím „gradišćanskih“ Chorvátov z Rakúska, Maďarska a Slovenska pri tejto príležitosti.
Presne 8. marca sa v priestoroch MKB Arény v maďarskom
Soprone uskutočnilo verejné
nahrávanie tohto programu
pred viac ako 1500 divákm i , p r e d ov š e t k ý m z r a d ov
„gradišćanskih“ Chor vátov
z krajín, kde dodnes žijú v miestnych kom un i tá c h . Jedn ou
z nich je aj naša obec Jarovce
s chorvátskym pomenovaním
„Hrvatski Jandrof“ a Jarovčania
(Jandrofci) boli zastúpení v publiku, pri organizácii podujatia
a aj na javisku. Na programe
sa okrem chorvátskych top interpretov ako napríklad Gazde,
Kićo a mnohí iní podieľalo aj
27 chorvátskych hudobných,
speváckych a folklórnych skupín
z Rakúska, Maďarska a zo Slovenska.
Samotná televízna relácia bola
vysielaná v dvoch častiach, a to
23. a 30. marca na televíznej
stanici HRT 1. Organizáciu
celého podujatia si rozdelili
jednotlivé centrálne organizácie „gradišćanskih“ Chorvátov
v jednotlivých krajinách, a to:
Chor vátsky kultúrny spolok
v Burgenlande - Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću (A),
Spolok „gradišćanskih“ Chorvátov v Maďarsku - Društvo
gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj (H) a Chorvátsky kultúrny
zväz na Slovensku - Hrvatski

kulturni savez u Slovačkoj (SK).
Chorvátov zo Slovenska zastupovali Mužský spevácky spolok
MJD Jarovce a Čunovski bećari.
Naše jarovské MJD sa prezentovalo vlastnou piesňou „Od
onde smo mi“ a piesňou interpretovanu spolu s Čunovskimi
Bećarmi „Milost ka pelja nas“.
Obe spomenuté vystúpenia boli
publikom ocenené veľkým potleskom a potvrdili veľkú popularitu jarovského speváckeho
spolku medzi „gradišćanskimi“

Chorvátmi, ktorú si spolok vo
svojej viac ako 22-ročnej histórii
postupne budoval prostredníctvom vystúpení a vydaných
CD nosičov. Relácia „Ljepom
našom“ predstavila prostredníctvom jednotlivých vystupujúcich
súborov celú šírku a hodnotnosť
fo l k l ó r u , ku l t ú r y a j a z y k a
„gradišćanskih“ Chor vátov
v strednej Európe a na jednom
mieste jedinečným spôsobom
zoskupila to najhodnotnejšie
a najtradičnejšie z ich viac

ako 480-ročného kultúrneho
dedičstva a ich pôsobenia na
tomto území.
Ako sme už vyššie spomenuli, táto udalosť bola iba jedna z mnohých v tomto roku
p l á n ova n ý c h p o d u j a t í . P r e
vás, čitateľov Jarovských
novín, je v tomto roku jedným
z najzaujímavejších aktuálne
pripravovaný chorvátsky festival
s názvom „DOBRODOŠLI“, ktorý
sa uskutoční na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave dňa
13. júla 2013 so začiatkom
o 18:00 hodine. Zúčastnia sa
na ňom aj naše domáce súbory:
Tamburica Konjic, detský súbor Ljuljanka a Mužský spevácky spolok MJD Jarovce. Do
pozornosti dávame aj organizovaný alegorický sprievod
s konskými záprahmi v chorvátskych krojoch, ktorý sa
v rovnaký deň v popoludňajších
hodinách predstaví najprv Jarovciach a následne sa presunie
do centra Bratislavy na už
spomínaný chorvátsky festival
„DOBRODOŠLI“.
Všetci ste vítaní!
Text: Zuzana Bankovichová
Foto: Petar Tyran
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Hrvatski kulturni savez u Slovaèkoj
Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku
pod záštitou

Ve¾vyslanectva Chorvátskej Republiky na Slovensku
Pozýva na
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Realizované s finanènou podporou Úradu vlády SR - program Kultúra národnostných menšín

Republika Hrvatska
Ministarstvo vanjskih i
europskih poslova
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Apríl – riadne zasadnutie
Ako pr vý pracovný bod prerokúvalo zastupiteľstvo žiadosť
spoločnosti Eurospedit, ktorá
má prenajaté pozemky a budovy od mestskej časti na
Kožušníckej ulici. Predmetom
žiadosti bolo zníženie nájmu
o 50%, ktoré odôvodnili zlou
finančnou situáciou. Rokovania
sa zúčastnili aj zástupcovia
spoločnosti Eurokameň, ktorá
od Eurospeditu odkúpila budovu a plánuje využívať areál
na spracovanie kameňa. Pre
krátkosť času a nedostatok
informácií sa poslanci rozhodli,
že urobia pracovné stretnutie so
zástupcami oboch spoločností
a o výške nájmu rozhodnú na
mimoriadnom rokovaní.
Fórum pre aktívne zdravie, ktoré
organizuje pravidelné cvičenie
zumby v sále Domu kultúry,
požiadalo o zníženie nájmu na
5 eur za hodinu. Rovnakú sadzbu schválili poslanci pred rokom.
Dôvodom pre pokračovanie
v zníženej sadzbe je činnosť,
ktorá prospieva zdraviu a je
určená najmä pre obyvateľov
Jaroviec. Poslanci schválili
predĺženie zníženého nájomného.
Ďalším bodom rokovania bol
odpredaj predzáhradky rodinného domu, ktorý bol schválený
už v roku 2011. Dôvodom opätovného prerokúvania bolo, že
uznesenie neobsahovalo všetky
zákonné náležitosti. Tento spôsob odpredaja je potrebné robiť
ako prípad hodný osobitného
zreteľa, čo znamená, že pred
predajom musí byť zámer vyvesený na nástenke pred úradom a pre schválenie sú potrebné tri pätiny poslancov. Predaj
predzáhradky schválili poslanci
jednomyseľne. V prípade, že
žiadateľka pozemok naozaj
odkúpi, prilepší si rozpočet
mestskej časti o 19.800 eur.
Telovýchovná jednota Jarovce
požiadala o dotáciu na svoju prevádzku. Mestská časť
každoročne podporuje športovú
činnosť, ktorú toto občianske
združenie zabezpečuje.
Vzhľadom na napätý rozpočet sa
predstavitelia mestskej časti so
zástupcami Telovýchovnej jednoty dohodli na dotácii zníženej
o 4300 eur v porovnaní s mi12

nulým rokom. Poslanci schválili
dotáciu v celkovej výške 9.000
eur, ktorá bude poskytnutá
v dvoch splátkach.
V bode rôzne informoval starosta
o tom, že materská škola prijala
57 žiadostí o prijatie detí na
školský rok 2013/2014. Predpokladá sa, že prijatých bude
môcť byť 23 z nich. Poslanci
požiadali o zoznam detí, ktoré
v súčasnosti navštevujú škôlku
a aj o zoznam prihlásených detí.
Ďalej starosta informoval, že
dá vypracovať cenové ponuky
na chodník na Mandľovej ulici
do kostolnej záhrady, cenové
ponuky na bezbariérový prístup
do zdravotného strediska a tiež
na informačný systém obce. Informoval aj o príprave projektu
pre parkovisko pri základnej
škole a o oprave strechy na
materskej škole. Poslanci sa
zaoberali aj drobnými dopravnými riešeniami vo forme opravy
dopravného značenia a rozmiestnenia zrkadiel v križovatkách.
Zástupca starostu predložil poslancom návrh zmluvy na nájom
pozemkov pod školou, ktoré
vlastnia občania Jaroviec. Zmluva bude rozoslaná dotknutým
občanom na pripomienkovanie.

Apríl – mimoriadne zasadnutie
Na mimoriadnom zasadnutí
sa zastupiteľstvo zaoberalo
jediným bodom – zníženie
nájomného spoločnosti Eurospedit, ktorá sa dostala do
finančných ťažkostí. Poslanci na
predchádzajúcom pracovnom
stretnutí zhodnotili, že uvedená
spoločnosť sa dobre správala
k mestskej časti a domácim
organizáciám. Poskytovala rôzne
dotácie a inú pomoc v čase
keď na to mala. V minulom
roku sa nie svojou vinou dostala do druhotnej platobnej
neschopnosti a dostala sa do
omeškania so splátkami nájomného. Mestskej časti dlhuje 36.290 eur. Rokovania
sa zúčastnili aj zástupcovia
spoločnosti Eurokameň, ktorá
plánuje v areáli bývalej Kary
podnikať. Prisľúbili, že v prípade
zníženia nájomného starý dlh
doplatia. Tiež prejavili záujem
v budúcnosti odkúpiť pozemky
pod svojimi budovami. Poslanci

sa zhodli na tom, že spoločnosť
Eurospedit si zaslúži pomoc
mestskej časti. V prípade, že
by im neposkytli pomocnú ruku,
mohol by ostať areál prázdny
a hrozilo by jeho spustnutie.
V budúcnosti by sa tak mohla
skomplikovať snaha o ďalší
prenájom. Jednomyseľne rozhodli o znížení nájmu o 50% na
obdobie jedného roka. Zároveň
schválili splátkový kalendár pre
starý dlh, ktorý bude Eurospedit
splácať do konca roka 2013.
Tiež prejavili ochotu rokovať
v budúcnosti o možnosti odpredaja pozemkov pod budovami
spoločnosti Eurokameň.

Máj – riadne zasadnutie
Rokovanie začalo problematikou
kapacity materskej školy. Okrem
riaditeľa školy Ľubomíra Tancera
a zástupkyne Eriky Poropatichovej boli prítomní aj rodičia detí,
ktorí žiadali o prijatie svojho
dieťaťa do materskej školy. Pred
rokom rokovali poslanci o tom, či
otvoriť štvrtú triedu alebo nie. Tá
sa nakoniec otvorila. Vyžiadalo
si to investície do rekonštrukcie
nevyužívaných priestorov v materskej škole a tiež prevádzkové
peniaze na ďalších zamestnancov. Zastupiteľstvo vtedy vyšlo
v ústrety svojim občanom, aby
ich deti mohli chodiť do škôlky
a aby sa mamičky mohli vrátiť
do práce po rodičovskej dovolenke. Vtedy bola štvrtá trieda
otvorená na jeden školský rok
s tým, že sa po roku prehodnotí
jej potreba. Koncom roka 2012
schválilo miestne zastupiteľstvo
aj všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o prijímaní
detí do materskej školy. Okrem
výšky poplatkov obsahovalo toto
nariadenie aj odporúčanie podmienok, na základe ktorých by
mali byť deti prijímané. V zmysle
nariadenia by mali byť v prioritne
prijímané deti z Jaroviec. Pre
budúci školský rok boli prijaté
žiadosti o prijatie 57 detí z toho
35 z Jaroviec. V prípade, že
štvrtá trieda ostane otvorená,
bude prijatých približne 23 detí.
Presný počet bude jasný až keď
bude známy počet detí, ktorí
budú mať odložený začiatok
školskej dochádzky. Poslanci
sa sťažovali na oneskorené
dodanie zoznamu detí, ktoré

žiadali v prvej polovici apríla.
Na rokovaní zastupiteľstva už
mali zoznam a štvrtá trieda
bola jednomyseľne schválená.
Aj napriek tejto skutočnosti
zatiaľ nie je možné prijať všetky
deti. Poslanci sa dohodli na
úprave poplatkov, tak aby rodičia
detí z iných mestských častí
nevyužívali výhodnú cenu našej
škôlky. Predpokladajú, že by
sa mohli uvoľniť ďalšie miesta
pre deti z Jaroviec. Definitívne
rozhodnutie o výške poplatkov
by malo padnúť koncom júna.
Rokovanie pokračovalo rozhodnutím zastupiteľstva o výmene
posledných starých okien na
budove základnej školy. V uplynulých rokoch boli postupne
vymenené okná na triedach
a v chodbách. Ostáva ešte
vymeniť okná na zborovniach
a kabinetoch. Poslanci schválili výmenu posledných okien
a dohodli sa so starostom, že
okná na školskej telocvični sa
budú vymieňať na jar, ak to
dovolí finančná situácia mestskej časti. Výmena okien si
vyžiada investíciu vo výške 16
tisíc eur.
Poslanci prerokúvali aj
rozšírenie priestorov spoločného
stavebného úradu v Rusovci ach. Vz h ľadom na sti es nené pracovné podmienky
je potrebné rozšíriť priestory
úradu o jednu kanceláriu, ktorú
môže poskytnúť mestská časť
Rusovce. Ročné náklady pre
každú z troch mestských častí
sa tým zvýšia o cca 530 eur.
Rozšírenie je vhodné aj z dôvodu častých návštev stránok –
obyvateľov našich mestských
častí. Poslanci žiadosti vyhoveli
a rozšírenie schválili.
Ďalej zastupiteľstvo prerokúvalo žiadosti primátora Milana
Ftáčnika o súhlas s dodatkami štatútu mesta a návrhmi
VZN týkajúcimi sa výberu daní
z nehnuteľností a parkovacej
politiky. Všetky dokumenty mestská časť schválila.
Jozef Uhler

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

PLUKOVNÍK PANDÚROV - BARÓN FRANJO TRENK (2/5)
Narodil sa ako najmladší z troch
bratov 1. januára roku 1711
v Reggio di Calabria v rodine
vysokého rakúskeho dôstojníka
pruského pôvodu Jána Henricha von der Trenka. Ten ako
príslušník armády Rakúskej
monarchie slúžil v Taliansku,
na sklonku života bol veliteľom
posádky v Levoči, kde roku
1743 aj zomrel. Príroda obdarila Františka (Franja, Franza)
Trenka herkulovským vzrastom,
súmerným telom a príjemnou
tvárou. Už v mladosti naháňal
Trenk hrôzu svojmu okoliu nielen svojou divokou povahou,
ale aj mimoriadnou telesnou
zdatnosťou, vzrastom a silou.
Podľa antropologických výskumov bol vysoký okolo 190 cm,
čo bola na tú dobu úctyhodná
výška. Trenka zaujímavo charakterizoval jeho o 15 rokov mladší
brat, vojak a básnik, barón Fridrich von der Trenk.
„Červený diabol s dušou rytiera. Bol to mimoriadne nadaný muž, ktorý vedel plynule
rozprávať siedmimi jazykmi,
dobre sa vyznal v hudbe a pekne
spieval. V spoločnosti sa správal
neobyčajne slušne a nikto by

v ňom nebol predpokladal vlastnosti, ktorými oplýval vo víre
bitiek. Inakšie to bol človek
tvrdého srdca, ktorý nepoznal
zľutovanie s nepriateľmi, ani
s vlastnými podriadenými.“
Jeho životopis pripomíná Casanovove, ale aj Beňovského
pamäti a neskôr z neho čerpali
mnohí románopisci - medzi
inými i štúrovský prozaik Samo
Tomášik, autor nedokončeného
vo ľ n é h o p r e k l a d u ro m á n u
rakúskeho autora Eduarda Breiera, pod názvom Barón Trenk,
vodca pandúrov. Skutočnosť
však bola ešte vzrušujúcejšia
než fikcia. Barón Trenk bol povahou dobrodruh a svoj život prežil
naozaj naplno.
Otec synovi Fraňovi zakúpil majetky v Slavónii, na území vojenskej hranice s Osmanskou ríšou.
Keď ho ako dvadsaťročného pre
nedisciplinovanosť prepustili od
vojska, utiahol sa práve sem.
Mladého vojaka s horúcou hlavou ale vôbec nezaujímalo spravovanie majetkov. Preto začal
na vlastnú päsť robiť poriadky
s tlupami potulných hajdúchov.
Neprestajné šarvátky spôsobili porušenie krehkého prímeria

s Osmanskou ríšou. Vyvolalo
to rozruch na rakúskych úradoch, ktoré Trenka pokutovali
sumou tisícsedemsto zlatých.
Znechutený Trenk odcestoval za
otcom do Levoče.
V roku 1731 si vzal za manželku
Jozefu, dcéru polného
podmaršálka Jozefa Maxmiliána von Tilliera, veliteľa pevnosti Petrovaradín. Odchádza
na panstvo Brestovac v Slavónii.
Počas návštevy otca v Levoči sa
im narodila dcéra Jana Žofia.
Všetci skôr narodení synovia
zomreli v kojeneckom veku.
V roku 1737 po smrti manželky
a dcéry sa ako dvadsaťšesťročný
vdovec bez potomkov vracia na
vojenskú dráhu. Po odmietnutí
v rakúskej armáde vstupuje do
služieb ruskej cárovnej.
Ani otec počas Trenkovho pobytu v Levoči nedokázal ovplyvniť
jeho divokú povahu. Sluhovi
napríklad prikázal vyliať obsah
nočníka na istú baronesu, aby
sa jej pomstil za to, že prezradila jeho pomer s inou grófkou.
Táto Casanovovská historka
pobúrila nielen Trenkovho otca
ako poriadkumilovného Prusa.
Výtržník bol odsúdený na väzenie, ktorému unikol vstupom

do ruskej armády. V tejto krajine strávil dva roky (1738 1740). Vo svojom životopise
opisuje toto obdobie pomerne
dramaticky, keď mal podniknúť
početné výpravy proti Osmanskej ríši, ale prevažnú časť svojej služby strávil hýrením na
Ukrajine. Pre vlastné obveselenie si kúpil tri otrokyne. I tu
ho jeho búrlivá povaha dostala do problémov, keď ho pre
neznášanlivosť a neporiadnosť
odsúdili na smrť. Trest mu potom
zmenili na vyhostenie z Ruska
a zákaz návratu. Azyl zasa našiel
u otca v Levoči, kam prišiel koncom mája roku 1740. Dlho sa
nezdržal, rozhodol sa pozrieť si
svoje majetky v Slavónii. Zasa
však pri prenasledovaní zbojníkov protizákonne prekročil
hranicu s Osmanskou ríšou. Veliaci generál, markíz Guadagni,
ho dal pre nedisciplinovanosť
trestne stíhať. Trenk našiel azyl
vo františkánskom kláštore,
z ktorého sa dostal do Záhrebu
a neskôr do Viedne.
Pokračovanie nabudúce ...
Autor textu: Juraj Hradský
Foto: archív autora
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NAŠI HASIČI VALCUJÚ SÚŤAŽE
Vyhrali sme v Trenčíne

Na Floriána v sobotu 4. mája
2013 súťažili jarovskí hasiči
na IV. Ročníku s Historickou
technikou v Trenčíne v areáli
výstaviska TMM. Zúčastňujeme
sa pravidelne, súťaž sa koná
každé dva roky.
Usilovná a dôsledná príprava
prináša ovocie. Boli precvičené
detaily, nácvik prebiehal so
všetkými prekážkami. Boli
vybratí najvhodnejší hasiči súťažilo 11 členov družstva
z prítomných 16 v Trenčíne.
Historická ručná striekačka
vyrobená v roku 1875 bola pripravená, premazaná a nastavená
– nič sme nenechali na náhodu.
Trénovali sme na lúke na Chotárnej ulici, pričinili sa viacerí
členovia zboru. Cvičenie organizovali Ladislav Halás st.
s Karolom Maászom, technické
a personálne vedenie veliteľ
zboru Štefan Židek, technickú
údržbu striekačky vykonáva
Zoltán Wandracsek.

Deň hasičov v Jarovciach

V sobotu 11.5.2013 sa konal
už po sedemnásty krát Deň
požiarnikov v Jarovciach. Tento

bol trochu viac výnimočný, boli
udelené ocenenia práce pre
hasičov.
Za Mestskú časť Bratislava Jarovce bol prítomný zástupca
starostu Mgr. Jozef Uhler, za
DPO SR jej viceprezident Anton
Urdovič, ktorý odovzdal jednotlivé ocenenia:
● Ďakovný list prezídia DPO SR,
Stužku za Vernosť v členstve 60
rokov a rad sv. Floriána Karolovi
Maászovi, zasl. členovi DPO SR.
● Medailu Miloslava Schmidta za výcvik Ottovi Tesákovi.
Vyznamenanie za Mimoriadne
zásluhy Šimonovi Radovichovi
a Františkovi Židekovi st.
● Stužku za vernosť 30 rokov
členstva Pavlovi Írovi st.
● Ďakovný list OV DPO Bratislava
Ladislavovi Halásovi ml.
Predpoludním prebehla súťaž
družstiev s vlastnou Historickou technikou, kde sa potvrdili výsledky spred týždňa
v Trenčíne. Putovný pohár starostu MČ zostal doma, kolektív
si vychutnal domáce prostredie
a zúročil úsilie v príprave. Radi
prídeme na pohárové súťaže
k našim priateľom – býva to
už dobrým zvykom. Škoda, že

Družstvo Mužov v Podunajských Biskupiciach na okresnom kole
PPPD (Previerky Pripravenosti Požiarnych Družstiev) 11.5.2013

Jarovskí hasiči na Deň hasičov, Jarovce 4.5.2013
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Starí páni vyhrali v Senci 18.5.2013
k nám nemohli prísť tento rok
susedné zbory.
Potešil nás výkon jarovských
žiakov, že sme ich vedeli „dať
dohromady“, lebo najbližších
súperov mali až z okresu Pezinok zo Šenkvíc – dievčenské
d r u ž s t vo . V a u g u s te 2 01 2
jarovskí žiaci reprezentovali
Bratislavský kraj na celoslovenskom kole hry Plameň v Lipanoch
okres Sabinov. Akých nástupcov
sa nám podarí vychovať, takí
hasiči budú v Jarovciach po nás.
Popoludní prebiehala súťaž
družstiev mužov a žien
v požiarnom útoku podľa pravidiel Západoslovenskej hasičskej
ligy. Mračilo sa, ale všetky
družstvá mali rovnaké podmienky, popŕchať začalo až po
ukončení disciplíny posledného
štartujúceho družstva. Oživením
súťaže bola súťaž družstiev žien.
Družstvo jarovských mužov svoj
požiarny útok nedokončilo, putovný pohár vyhralo družstvo
z Kyselice. Uviedli sme do
činnosti štartovacie zariadenie časomiery pre letmý štart.
Meranie prebieha s presnosťou
na stotiny sekundy. V časoch
druhého a tretieho družstva bol
rozdiel len jedna stotina.
Toto podujatie otvára sezónu.
Ďalej nasledujú Previerky pripravenosti Požiarnych družstiev

okresné kolo a množstvo pohárových súťaží v jednotlivých
dedinách, mestečkách, či mestských častiach.
Držme palce našim hasičom,
reprezentujú Jarovce!

Aktuality

Od ostatnej Výročnej členskej
schôdze v decembri 2012 ubehlo už pol roka. Čo sme si vtedy
dohodli, naplánovali naše aktivity na tento rok, aby sme vedeli
pripraviť a realizovať zmysluplné
úlohy užitočné nielen pre členov,
ale aj pre našu mestskú časť.
Hneď v prvých dňoch januára
sme predložili do zastupiteľstva
návrhy do rozpočtu pre požiarnu
ochranu. Hasičské hadice, pracovnú obuv pre jedno hasičské
družstvo, materiál na sprístupnenie vodného zdroja v záhrade
požiarnej zbrojnice a materiál
na omietku v hasičskej zbrojnici.
Okrem toho bolo dohodnuté, že
pri hlavnej bráne na futbalové
ihrisko bude vyvŕtaná studňa
ako vodný zdroj pre požiarnu
ochranu.
Postupne plány realizujeme a čo
sa podarí budeme hodnotiť pre
našich členov na konci roka.
Sme dobrovoľný zbor, čo znamená, že činnosť každého člena,
funkcionárov až po veliteľa je
bezplatná. O to viac teší, ak sa

Družstvo žiakov na okresnom kole Hry Plameň
v Malackách 8.6.2013

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

Ocenenie za 60 ročné členstvo
dostal Karol Maász
nám darí združovať Jarovčanov,
ak si rozumieme a reprezentujeme našu mestskú časť.
Ďakujeme jarovským voleným
zástupcom za podporu, našim
podporným členom, vážime si
našich sponzorov a všetkých,
ktorým záleží na dobrej veci.
Družstvo žiakov absolvovalo
okresné kolo hry Plameň v sobotu 8. júna 2013 v Malackách
ako jediné družstvo z Bratislavského okresu. V minulom
roku reprezentovali Jarovce –

bratislavský kraj na celoštátnom
kole hry Plameň v Lipanoch
okres Sabinov. Nestaráme sa
o iné zbory, ale pokým naši žiaci
poznajú cestičku k hasičskej
zbrojnici, máme šance mať
pokračovateľov hasičských
tradícií v Jarovciach.
Družstvo mužov súťažilo v okresnom kole Previerok pripravenosti
Požiarnych družstiev v Podunajských Biskupiciach v sobotu
11. mája 2013. Časom hasičskej
štafety a hasičského útoku
94,25s postúpili z druhého miesta tesne za domácimi s časom
93,25s. Krajské kolo bude 29.
júna 2013 v Lozorne, chlapci
trénujú pravidelne a usilovne
zlepšujú detaily. Spojili sily na
hasičskú štafetu aj s priateľmi
futbalistami – našimi členmi –
aby bol výsledok čo najlepší.
Okrem toho nás reprezentujú
na pohárových súťažiach, kde
si porovnajú sily aj v iných
okresoch v okolí, aj na súťažiach

Západoslovenskej Hasičskej
ligy. Na súťaži o pohár starostu MČ Bratislava Jarovce Ing.
Pavla Škodlera sa zúčastnilo
12 zborov a podľa možností
im návštevu – účasť na súťaži
opätujeme.
Družstvo Starých pánov naposledy vyhralo na pohárovej
súťaži v Senci 18. mája 2013
a usilovne sa pripravuje na
pohárovú súťaž v Kaplnej okres

Senec. V propozíciách súťaže
sú popísané aj menej obvyklé
disciplíny – o skutočných podrobnostiach Vás určite budeme
informovať. Má to byť premiérový
ročník, s Kaplnou sme sa videli na súťažiach tento rok
niekoľkokrát.
Milan Husár
podklady: Karol Maász
foto: Milan Husár, Jozef Hegyi,
Jozef Uhler

Viete, ktorá partia v Jarovciach postavila Máj? Pozrite si. Je to už
tradícia desiatky rokov.

V JAROVCIACH MAJÚ VYRÁSŤ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ ZA 60 MILIÓNOV
Pri Jarovcich majú do roku 2016
vyrásť špičkové štúdiá pre filmovú a televíznu tvorbu. Momentálne finišujú niekoľkoročné
rokovania o financovaní projektu. Prípravné práce na výstavbu
by sa mali rozbehnúť na prelome
apríla a mája budúceho roku.
Prevádzka by sa potom mala
spustiť v septembri 2016.
V máji predložila spoločnosť
Solid Enterprise projekt na
posúdenie vplyvov na životné
prostredie. Realizovať by sa mal
medzi cestou tretej triedy na
Kittsee a diaľnicou D4. Je to časť
poľa, ktoré môžeme vidieť pri
ceste do Kittsee za nadjazdom

ponad diaľnicu vľavo. Na ploche
6,4 hektára by mali vyrásť tri
filmové haly s príslušenstvom.

Vybudovať by sa mala aj kinosála pre 500 divákov a parkovisko
pre 321 áut.

Areál by mohol do Jaroviec
prilákať aj kongresovú turistiku, pretože má slúžiť aj na
organizovanie kongresov. Okrem
toho by tu mala prebiehať aj
výučba a školenia zamerané na
špeciálne vizuálne efekty.
Po privatizácii filmových štúdií
Koliba podobný areál na Slovensku chýba. Dobré dopravné
napojenie by mohlo byť ďalším
signálom o budúcom úspechu tohto projektu. Náklady na
projekt sa odhadujú na 60 miliónov eur a mali by ich zaplatiť
zahraniční investori.
Jozef Uhler

NOVÁ OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA JE O 21% LACNEJŠIA
V roku 2004 uzavrela mest s k á č a s ť J a rov c e z m l u v u
s opatrovateľskou službou Salvus. Táto sa starala o občanov,
k to r ý m to b o l o p o s u d ko m
priznané. Koncom toho istého
roka bol podpísaný dodatok
k zmluve, ktorým sa mestská
časť vzdala akejkoľvek bežnej
možnosti výpovede. Mestská
časť platila viac ako bolo nutné
od roku 2005 a výpoveď zmluvy
sa javila ako nemožná. V roku
2010, som síce ešte nebol poslancom, ale suma, ktorá sa

platila opatrovateľskej službe sa
mi zdala privysoká. Začal som sa
o problém zaujímať. Navrhol som
starostovi akým spôsobom môže
zmluvu vypovedať. On to urobil
a začala sa vojna právnikov.
Advokátska kancelária, ktorú
som požiadal o pomoc, bola
ochotná zastupovať nás bezplatne. V marci roku 2011 sa
nám podarilo zrušiť nevýhodný
dodatok k zmluve, zaviesť opäť
možnosť trojmesačnej výpovednej lehoty a tiež sa znížili hodinové sadzby za opatrovanie.

Prvý krok bol za nami, mestská
časť už ušetrila množstvo prostriedkov, ale bolo potrebné ísť
ďalej. Starosta začal hľadať
lacnejšieho dodávateľa, čo sa
nakoniec podarilo. V januári
zaslal firme Salvus výpoveď,
k to r á j u n a j s k ô r n e c h c e l a
akceptovať. Znovu sme oslovili
advokátsku kanceláriu, ktorá
nás v spore už raz zastupovala
a po konzultáciách uznala druhá
strana výpoveď. Od začiatku
mája poskytuje opatrovateľskú
službu pre našu mestskú časť

nezisková organizácia, ktorá
na tejto činnosti nepotrebuje
zarábať a preto nám mohla
ponúknuť cenu o 21% nižšiu
ako tomu bolo doteraz. Zmluva
je uzatvorená s možnosťou
štandardnej výpovednej lehoty
3 mesiace. Mestská časť môže
takto ušetriť približne 5000 eur
ročne.
Jozef Uhler, poslanec MiZ
Bratislava - Jarovce
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SPOMIENKA NA VÝLET ČERVENÉHO KRÍŽA

Slovensky červený kríž v Jarovciach aj tento rok uskutočnil zájazd pre svojich členov. Navštívili
sme nádherné miesta na našom
krásnom Slovensku.
Boli sme v Starej Bystrici,
kde sme si na námestí pozreli Slovenský orloj. Ďalej sme
p o k r a č ova l i d o V yc hy l ov k y
na historickú lesnú úvraťovú
železnicu, ktorou sme sa aj
povozili. Po spoločnom obede
v Oščadnici sme pokračovali do
Rajeckej Lesnej. Je to miesto,
kde sa oplatí zastaviť a potešiť
oči pohľadom na nádhernú
prácu rezbára, ktorý vyrezal
drevený betlehem a zakomponoval doňho celé Slovensko,
takže tento skvost sa volá Slov-

enský Betlehem. Je to úžasne,
kresťanské, národné aj umelecké rezbárske dielo majstra
Jozefa Pekaru. Náš celodenný
zájazd sme ukončili v malebnej
dedinke Čičmany. Domčeky
pomaľované bielymi ornamentmi, známe po celom svete stoja
za to. Po krátkej prestávke, ktorú
niektorí využili na ochutnávku
domácich špecialít, sme sa unavení, ale určite spokojní vrátili
vo večerných hodinách domov.
Tešíme sa, že sa naším členom
na zájazde páčilo a v budúcnosti
pozývame aj ostatných členov
nech s nami prežijú krásny deň.
Anna Hlinická,
predsedníčka MO SZČK

PÚŤ DETÍ V MARIANKE

Veta ,,Kto si Mária?“ bola hlavnou myšlienkou tohtoročného
stretnutia detí bratislavskej
a trnavskej arcidiecézy v poslednú májovú sobotu v Marianke. Púť mala za cieľ spoločne
zoskupiť čo najviac detí spolu
s ich rodičmi, duchovnými ot16

Drevený betlehem v Rajecej Lesnej

cami či vedúcimi skupiniek okolo
nebeskej Matky a zároveň sa
duchovne zjednotiť pri slávení
bohoslužby.
My sme sa na čele s naším
pánom farárom taktiež rozhodli
toto stretnutie podporiť svojou
účasťou, tohto roku i tak, ako

sa na správnych pútnikov patrí,
a to peši. V sobotu 25.5. sme sa
o 9.30 dopravili do Rače, odkiaľ
sa začalo naše pešie putovanie
až do Marianky. ,,Vstupenkou“ všetkých účastníkov bola
vlastnoručne vyrobená zástava,
ktorá mala symbolizovať znaky
jednotlivých farností. Tú našu
reprezentoval, ako inak, sv.

Mikuláš, patrón jarovskej farnosti. Vo veselej nálade sme kráčali
upršaným lesom viac ako dve
hodinky. Cestou na nás čakali
dve stanovištia, na ktorých sme
museli splniť zadané úlohy, za
ktoré sme dostali body do pustovníckej knižky, ktorú obrdžal
každý pútnik pri štar tovnej
registrácii.

Cestou do Marianky, dostávali pútnici úlohy.

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

S malými prestávkami sme na
miesto konania dorazili okolo
poludnia. Tu už bol pre každého
pripravený chutný obed v podobe párkov a malý darček pre deti
– svätená voda, ktorú mali po
príchode domov odovzdať ako
dar staršej osobe.

Po krátkom oddychu program
pokračoval ďalej katechézami,
ktoré viedli bohoslovci a mladí
animátori. Na piatich zastaveniach sme mohli odkrývať zaujímavé udalosti zo života Panny
Márie a tak ju bližšie spoznávať.
Spolu s pánom farárom sme si

Vlajka Jaroviec, ktorú nám pre túto priležitosť vyrobil Janko Pauhof.
vykonali i súkromnú pobožnosť
krížovej cesty po jednotlivých
zastaveniach Kalvárie s krátkymi
zamysleniami.
Popoludní sa začala slávnostná
sv. omša za účasti trnavského
arcibiskupa a viacerých

ČÍM NAPLNÍM SVOJ ŽIVOT?
Slnko konečne ukázalo svoj
jas a pozvalo nás vyjsť si von.
Kráčame medzi domami, stromami i záhradami. Naše nohy sa
dotýkajú zeme, po ktorej počas
dejín kráčali už mnohí. Niekedy,
dávno pred tým ako sme sem
prišli my, tu nebolo nikoho,
neobývaná, nedotknutá príroda
a potom prišli ľudia. Praobyvatelia tohto kúska zeme, ktorí si tu
svojím umom a pracovitosťou
postavili prvé obydlia, napred
z dreva a potom i z tehál, a tak
poznačili tieto miesta svojim
duchom, ktorý ich napĺňal.
Zem po ktorej kráčame je tá
istá a pevné kamene i staré
stromy by nám mohli rozprávať
tajomstvá minulých i dávnych
rokov. Ľudia sú tí, ktorí vytvárajú
atmosféru života na zemi. Dejiny
veľa hovoria. Raz chvália našich
predkov za dobro, lásku, ktorú
vložili do svojich rúk a mysle
a vytvorili diela, ktoré boli a sú
našou slávou i požehnaním.
I n o ke d y z a s a n a p o m í n a j ú
a poučujú, lebo zlo preniklo do
ľudských sŕdc a naplnilo ich
závisťou, hnevom, či nenávisťou
a mnohé z toho, čo bolo dobré
a užitočné si napokon samy
zničili.
Rôzni ľudia žili na zemi, na
miestach, kde žijeme teraz my,
kráčali po tej istej pôde ako
my, bojovali s ťažkosťami života
a budovali i tvorili atmosféru

života, životné prostredie. Boli
to ľudia dobrí, pracovití, veselí
a srdeční, ale niekedy i ľudia nie
celkom dobrí, pokryteckí, neprajní, či hnevliví. Boli i takí, ktorých
nazývame slabými. Chceli veľa
dobrého a o mnohé dobro sa aj
namáhali, ale nevládali. Každý
z tých, ktorí tu žili, mal tu svoje
miesto a každý do tohto sveta
niečo vniesol. Každý človek, i ten
najmenší v lone matky i ten nevládny, pripútaný na lôžko, každý
tvorí súčasť tohto sveta, ktorý by
nebol taký aký je, keby chýbal čo
i len jeden z nich. Všetci spolu
tvoríme tento svet a sme spojení
vzájomnými vzťahmi...
Medzi všetkými a mnohými sú
„veľkí ľudia“, ktorí dokázali
vykonať veľa dobra, svojím
umom, fyzickou prácou, alebo láskavou službou bratom
a sestrám – im patrí najväčšia
úcta a pochvala. Niektorí, videli
ovocie svojho života na vlastné
oči, a ďalší z neba pozerajú na
ovocie, ktoré dozrelo až po ich
smrti. Každé dobro, každý skutok lásky má nesmiernu hodnotu
pre nás všetkých. Skutok lásky,
ktorý vidíme, oceňujeme i ten
vykonaný v tichu a skromnosti –
o ktorom vie len Boh. Áno, zem
po ktorej chodíme a miesto na
ktorom žijeme je tu pre nás, pre
mňa i pre teba. My jej dávame
hodnotu, my ju napĺňame láskou a dobrom, alebo neláskou

zúčastnených kňazov.
Myslím, že na budúci rok si
túto pútnickú akciu všetci radi
zopakujeme ☺.
Daniela Pauhofová
foto: Jozef Uhler

Blahoželáme
a zlom... Naše skutky nás hodnotia. Skutky, ktoré sa zapíšu
do dejín. Skutky, ktoré vyplnia
sekundu, minútu, hodinu, ktorá
sa už nikdy nevráti. V tomto
prípade všetko závisí odo mňa
– ako ja naplním chvíľu, ktorú
mám pred sebou, čo vnesiem
do tohto sveta, do mojej rodiny,
obce, či národa. Verím, že každý
z nás sa chce tešiť z krásneho
a dobrého ovocia svojho života,
z toho, čo svojím rozumom, či
pracovitosťou dokázal. Hodnotia
nás dejiny, hodnotia nás ľudia
a hodnotí nás Boh. „Chcem
mať radosť a požívať šťastie
a dobro?“ Boh nám radí ako to
dosiahnuť. A síce: „premieňať
všetky životné možnosti na
skutky lásky“. Nech láska k Bohu
a človeku je prvým a pravým
dôvodom, zmyslom a cieľom
mojej práce, môjho rozmýšľania
i mojej služby pre dobro bratov,
sestier, obce i národa... Svätí
Cyril a Metod urobili veľa, lebo
mali v sebe veľa lásky. Láska,
ktorá znamenala činný záujem
o človeka, o národ, o jeho dobro, blaho i o jeho budúcnosť.
Vďaka im a všetkým, čo nás
predišli už k Bohu i tým, ktorí sú
medzi nami a majú veľké srdce
– vždy ochotné a pohotové konať
skutky lásky a dobra.
Mário Orbán, farár

V mesiacoch apríl, máj a jún 2013
sa významných životných jubileí dožili
títo naši spoluobčania:
70 rokov

HARRER Pavol
PALACKA Milan
ILONOVÁ Mária
POLUCH Vladislav
DUDÁŠOVÁ Eva

75 rokov

VALLOVÁ Terézia
VAŇOVÁ Mária

87 rokov

WARENITSOVÁ Vilma
HUSZÁROVÁ Anna

89 rokov

POLAKOVIČ Ján
TOMAŠICHOVÁ Mária

91 rokov

NOVÁKOVÁ Anna

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

Odišli od nás
JANKOVICH Robert vo veku 80 rokov
MALLESICH Anton vo veku 91 rokov

Odpočívajte v pokoji !
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JAROVSKÍ POĽOVNÍCI OSLAVUJÚ PÄŤDESIATKU

V pekné sobotňajšie ráno 8.júna 2013 v rámci osláv Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody, poľovníci z Jaroviec
oslávili aj 50. výročie založenia Poľovníckeho združenia Jarovce.
Usporiadatelia pripravili program, ktorý oslovil všetkých
ú č a s t n í kov, p o ľ ov n í kov,
rodinných príslušníkov ale
a j n e p o ľ ov n í c ku ve r e j n o s ť
a mládež. Pri neformálnych
stretnutiach si prítomní vymenili skúsenosti a poznatky z ochrany prírody a tvorby
životného prostredia zveri, lovu,
ale i zapájania sa poľovníkov do
celospoločenského života.
Spomienkami sa zhodnotila
50 ročná činnosť poľovníckeho
združenia v Jarovciach, ktorej
stručný prierez je nasledovný:
Po p r i p o j e n í o b c í J a rovc e ,

Rusovce a Čunovo k ČSR v roku
1947 na pravom brehu Dunaja
bola založená jedna poľovnícka
spoločnosť „Dunajské predmostie“, ktorá po prijatí zákona
o ochrane štátnych hraníc bola
rozdelená na štyri poľovné
združenia: „Pohraničník“ za
d r á te n ý m z á t a r a s o m , k d e
poľovali iba vybraní poľovníci,
ďalej „Matador Petržalka“, ale aj
PZ „Jarovce“ a „Čunovo“ s tým,
že katastrálne územie Rusoviec
bolo rozdelené medzi tieto dve
poľovné združenia . Stalo sa tak
v roku 1963. Počas 50 ročného
pôsobenia PZ Jarovce došlo

k ďalším zmenám, keď najskôr
sa do neho včlenilo PZ Matador
Petržalka a v roku 1990, kedy
po likvidácii „železnej opony“
sa poľovné plochy združenia
rozšírili o Pečeňský les a o polia
za už odstráneným dráteným
zátarasom po štátnu hranicu. Po
odčlenení rusovskej časti v roku
1993 nadobudlo poľovnícke
združenie Jarovce dnešnú podobu. V roku 2004 v zmysle nového
zákona o poľovníctve prešlo aj
poľovnícke združenie transformáciou a to založením z radov
členov PZ a vlastníkov poľovnej

pôdy „Jarovskej poľovníckej
spoločnosti“, ktorá uplatňuje
v revíri poľovné práva. Poľuje
na 2856 ha poľovnej plochy
a v súčasnosti má 21 členov.
Žiaľ, zo zakladateľov PZ Jarovce
už nikto nie je medzi živými.
Dnešní jarovskí poľovníci sa
starajú i poľujú na drobnú zver,
zastúpenú zajacmi a bažantmi,
srnčiu, ale aj diviačiu a sporadicky vysokú (jeleniu) zver.
Pri príležitosti 50. výročia
založenia PZ Jarovce uspo-

Víťaz putovného pohára Kazimíra Nagya - Tomáš Knotek,
hospodár PZ Jarovce Martin Wolf ml.
a predseda PZ Jarovce Roman Plankenauer
riadali PZ Jarovce a Jarovská
poľovnícka spoločnosť v spolupráci so ZO Združenia technických a špor tových činností
(ZTŠČ) Jarovce súťaž v streleckom trojboji na strelniciach PZ
a ZTŠČ v týchto disciplínach:
● streľba brokovej disciplíny
„Batéria“ o Putovný pohár Kazimíra Nagya
● streľba z malokalibrovky na
terč diviaka
● streľba z malokalibrovky na
terč srnca

Víťazmi v jednotlivých disciplínach sa stali:
Putovný pohár Kazimíra Nagya pre tento rok získal Tomáš
Knotek
Víťazom streleckého trojboja
sa stal Jozef Zaťko, druhý bol
Martin Wolf ml., tretí skončil
Marian Červený
Skôr, ako boli vyhodnotené
výsledky súťaže, zavítal medzi
členov PZ starosta MČ Jarovce
Ing.Pavel Škodler, ktorý odovzdal
pamätnú medailu k výročiu
služobne najstaršiemu členovi
PZ Martinovi Wolfovi staršiemu.
Za vydarenú akciu patrí
poďakovanie všetkým
zúčastneným, ako aj vedeniu PD
Dunaj Rusovce za zabezpečenie
občerstvenia a kuchárovi F.
Luknárovi za výborný poľovnícky
guláš.
PZ Jarovce
foto: Richard Szabó
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TVORIVÉ DIELNE NA TÉMU VEĽKÁ NOC
V jedno sobotné marcové poludnie sme sa rozhodli zorganizovať
pri príležitosti blížiacich sa
sviatkov Veľkej noci tvorivé
dielne na veľkonočnú tému.
Tvorivé dielne sa nám vydarili,
naučili sme sa vajíčka maľovať,
o z d o b i ť s e r v í t kovo u m et ó dou či bavlnkami a vytvoriť si
z pedigu košíčky na kraslice. Pri
veselej chorvátskej hudbe sa

nám dobre tvorilo a zabávalo.
Veľmi pekne ďakujeme Klubu
mladých Chorvátov za poskytnuté priestory a za pomoc pánovi Populhárovi, ktorý nám
ukázal ako krásne maľovať

kraslice, pani Klučkovej a pani
Maászovej z klubu šikovných rúk
a ručičiek za ukážku ako vyrobiť
košík z pedigu a zdobiť vajíčka
bavlnkami a servítkami a tiež
všetkým zúčastneným.

Všetky fotografie z akcií nájdete
na našej facebookovej stránke
MC Luskáčik.
Jana Turanská
foto: Marek Turanský

Plánujete nakúpiť veci či potreby pre deti a mamičky, športové potreby, bicykle či hračky?
Využite zľavu 5% pri nákupe v obchodoch Best for baby, Bella sport alebo Didaktické hračky a pri
nákupe získate okamžitú zľavu 5% z ceny tovaru. Zároveň tak podporíte naše materské centrum 2%
z ceny tovaru. Nakupovať môžete cez e-shop alebo v kamenných obchodoch : Bratislava - OC Retro,
Nitra - OC Centro , Prešov - ZOC MAX, Poprad – Svitská cesta a Senica – podniková predajňa.
Podmienkou je kliknúť na odkaz uvedený na našej stránke MC Luskáčik na facebooku, v prípade
nákupu v kamennom obchode treba pri pokladni uviesť názov Materského centra Luskáčik a 2%
pôjdu na náš účet. Ďakujeme za podporu.

ŠPORT - FUTBAL
DORAST

Jarnú časť sezóny začal tím 17.
januára pod vedením trénerov
Davida Kejdanu a Denisa Németha, na 1. mieste po jesennej časti, s náskokom jedného
bodu pred BCT Bratislava. Vedúcim mužstva bol Jaroslav
Jaborek. V priebehu prípravy
a súťaže žiaľ odišli kľúčové
opory mužstva (Peter Morský,
Jaroslav Tomas, Lumír Salajka
a aj najlepší strelec Jaroslav
Vaculík), čo spôsobilo citeľné

oslabenie. Do „A“ mužstva bol
preradený Lukáš Szabó.
Mužstvo počas jarnej časti
neudržalo 1. miesto, ku cti mu
slúži, že ostatní hráči zabojovali a podarilo sa udržať veľmi
solídnu 2. priečku. Tréningový
cyklus sa skladal z 3 tréningových jednotiek (utorok, streda
a piatok) a prípravných stretnutí
v sobotu alebo nedeľu. Tréningová dochádzka však bola
veľmi slabá a to najmä v januári
a februári, čo sa na jar zlepšilo,
avšak musel byť upravovaný
tréningový plán a neboli splnené
ciele tréningového procesu.
To sa odzrkadlilo v niektorých
majstrovských stretnutiach a to
nestálou formou jednotlivcov
a slabšou kondíciou (hlavne
silovou pripravenosťou). Príchod
nových hráčov z Petržalky oživil
mužstvo. Absencie hráčov však
často menili základnú zostavu
a nedošlo k lepšiemu zohratiu
mužstva. Veľkým problémom
bola aj strelecká nemohúcnosť,
mužstvo si vypracovalo veľa
šancí, ale slabá produktivita ho
stála body.

Celkovo sme spokojní s umiestnením mužstva ale hlavným
cieľom na ďalšiu sezónu je
konsolidovať káder a zapracovať
mladých hráčov do základnej
zostavy. Už túto jar sa pridávali
veľmi mladí hráči, ročníky 19971999, čo je určite pozitívne.
Pri hodnotení výkonnosti hráčov
možno konštatovať, že mladší
hráči (1996-1997) sa veľmi
dobre v mužstve adaptovali
a väčšina z nich dostala priestor
v zostave (Patrik Čabrák, David
Jurík a Alex Frindt). Spoľahlivé
a hlavne vzostupné výkony predvádzali najmä Daniel Németh

a Zoltán Buchta, ale aj Adam
Vrajko, Richard Bán, Marek
Koršepa a Robert Beastro, ďalej
dobrý priemer dosahovali Martin Bodics, Kristián Kerezstéš,
Ľuboš Mravec. Najväčší výkonnostný skok ukázal Janko Németh, ktorý ako kapitán podával
niekedy až nadštandardné
výkony. Veríme, že náš dorast
má pozitívne smerovanie, že
mužstvo má chuť bojovať, hrať
futbal a dosahovať výborné
výsledky.
David Kejdana,
tréner dorastu
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Do jarnej časti ligy nastúpila
jarovská prípravka v takmer
identickej zostave ako na jeseň.
Do družstva pribudol iba jeden
nový hráč, ktorý sa ihneď po
svojom príchode zaradil do
základnej zostavy. Zimnú prestávku sme vyplnili tréningami
v hale, kde sme sa zamerali
predovšetkým na technickú
stránku hráčov. Prvé dva zápasy v jarnej časti sezóny sme
nezahrali dobre, pod čo sa podpísala dlhá absencia zápasovej
praxe. Oba zápasy s družstvami
Karlovej vsi sme vysoko prehrali
a zaznamenali iba jeden gól.
S pribúdajúcim počtom tréningov na vonkajšom ihrisku sa
dostavili aj výsledky, na ktoré
družstvo určite má. Svoj potenciál prípravka ukázala už
v nasledujúcich zápasoch, keď
dokázala pr výkrát v sezóne
vyhrať na pôde súpera. Pod
víťazstvá na Danubii i vo Vrakuni
sa podpísala predovšetkým
dobre organizovaná obrana
a góly nášho najlepšieho strelca
Mateja Janyíka, ktorý dokázal
skórovať takmer v každom
zápase. Náš vopred určený
cieľ získať v ligovej sezóne
aspoň dvadsať bodov sme
naplnili do bodky a dokonca aj
prekonali, keď sme zaznamenali dvadsaťjeden bodov a obsadili konečné 11 miesto. Na jar
sme celkovo odohrali jedenásť
súťažných zápasov, z toho sme
štyri krát vyhrali, jeden krát
remizovali a v šiestich prípadoch sme odišli zo súbojov bez
bodu. Predovšetkým ku koncu
sezóny bolo na zápasoch vidieť
stúpajúce taktické myslenie
hráčov, čomu zodpovedala
aj predvedená hra. Obzvlášť
výborný výkon podalo družstvo
Jaroviec v zápase s Čunovom,
kde sme vyhrali 4:1 a v zápase
s Interom na domácej pôde,
ktorý sa skončil nerozhodne 0:0.
Celkovo jarnú časť sezóny
možno zhodnotiť vysoko pozitívne, čo nám dodalo veľkú
chuť napredovať a poctivo
sa pripravovať na nasledujúcu ligovú sezónu. Celému
družstvu, rodičom, fanúšikom
Jarovské noviny vydáva:
Mgr. Bc. Jozef Uhler, Zeleninová 25,
851 10 Bratislava
Tel.: 0905 617 305
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a realizačnému tímu chcem
poďakovať za podporu a ochotnú
spoluprácu počas celej sezóny,
ale aj mimo nej.
Michal Kmotorka,
tréner prípravky

SENIORI

Keď sme takto pred rokom
hodnotili účinkovanie nášho
mužstva seniorov, ktoré skončilo
na poslednom mieste v súťaži
a následné zostúpilo do V. ligy
s ľ ú b i l i s m e fa n ú š i ko m , ž e
urobíme všetko pre to, aby sme
v nasledujúcom ročníku odčinili
tento náš neúspech a vrátili do
Jaroviec IV. ligu. Hráčsky kader
v ktorom ostali všetci hráči (až
na Gállika, ktorý prijal ponuku
3.-ligového klubu Dunajská
Lužná), sme doplnili hráčmi
dorastu o skúsených hráčov
Baluchu, Aksamita a šancu dostali aj bývalí odchovanci klubu
Švihran a Čizmadia. V zimnej
prestávke odišiel na hosťovanie
do Rajky dovtedy náš najlepší
strelec Peter Novák. Naopak do
mužstva sme získali skúseného
matadora Tótha. Od úvodného
kola sezóny išlo naše mužstvo
jednoznačne za svojim cieľom
a usadilo sa na čele tabuľky, kde
zotrvalo až do posledného kola
súťaže a zaslúžene postúpilo.
Z môjho pohľadu to bol rovnako
náročný ročník ako ten nešťastný
zostupový, s tým rozdielom, že
chlapci nahradili slová „musíme
vyhrať“ slovami „chceme vyhrať“
a aj keď sa herne nedarilo, vždy
v pravý čas dokázali, že v tejto
súťaži sú jasne najlepším tímom.
Tento náš úspech hodnotím ako
kolektívne víťazstvo dobrej partie hráčov vedenej kapitánom
Články, podnety, reklamy:
redakcia@jarovskenoviny.sk
Neprešlo jazykovou úpravou.

Štefanovičom. Hráči Kmotorka,
Szücs, Ganzarčík, Tóth, Balucha, Varenits, Čavojský, M. Németh, J. Novák, Bača, Švihran,
Čizmadia, Aksamit, Pauhof,
Szabó, Šida, Koršepa, Tyko,
P. Novák, Višpl, Mata, Krejsa,
Pleteník a nestor a žijúca legenda bratislavského futbalu
Kejdana dokázali na ihrisku, že
po roku sa vracia do Jaroviec
IV. liga. Ešte raz vďaka chlapci!!!
V závere chcem poďakovať
výboru TJ, že nám vytvoril
solídne podmienky na prípravu,

fanúšikom za podporu doma a aj
na ihriskách súperov a všetkým
ktorí stáli pri tomto mužstve
v dobrom aj zlom. Dovoľte ešte
jedno osobné „ďakujem“ kamarátovi, fanúšikovi Jaroviec,
ochotnému napriek svojmu
zdravotnému stavu pomôcť
seniorom, dorastu, prípravke
akoukoľvek formou, čo si ja
osobne veľmi vážim. Ďakujem
Marek Melichar.
Marian Koršepa,
tréner seniorov

TABUĽKY - Sezóna 2012/2013
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

V. liga Seniori Ba-mesto
Družstvo
Zápasy V R
TJ Jarovce
27
23 1
FKM Karlova Ves
27
19 4
ŠK Štart Nepočujúci 1947
27
18 3
FC Volkswagen
27
16 3
TJ Slávia Ekonóm
27
11 4
FK Dúbravka
27
11 2
MFC Záhorská Bystrica
27
7 3
ŠK Krasňany
27
7 2
FK The Dragons
27
7 0
ŠK Hamuliakovo
27
5 0

P
3
4
6
8
12
14
17
18
20
22

Skóre Body
106 : 31 70
95 : 39
61
105 : 48 57
59 : 50
51
49 : 50
37
56 : 64
35
28 : 46
24
56 : 82
23
46 : 89
21
25 : 126 15

Poradie
1
2
3
4
5
6

IV. liga SD Ba-mesto (SD4M)
Družstvo
Zápasy V R
FK BCT
30
26 1
TJ Jarovce
29
18 2
FK Lamač
29
16 4
Lokomotíva DNV
30
10 2
FKM Karlova Ves B
28
7 5
ŠK Slovan B
28
2 2

P
3
9
9
18
16
24

Skóre Body
119 : 20 79
70 : 42
56
62 : 60
52
69 : 79
32
57 : 66
26
18 : 128
8

Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Prípravka (PMB2)
Družstvo
Zápasy
FKM Karlova Ves (A)
22
ZŠ Kalinčiakova BNM
22
Lokomotíva DNV
22
FK Dúbravka
22
MFC Záhorská Bystrica
22
INTER Bratislava, o.z. (B)
22
ŠK Vrakuňa
22
FKM Karlova Ves (B)
22
TJ Čunovo
22
OFK Dunajská Lužná (B)
22
TJ Jarovce
22
FK ŠK Danubia
22

P
2
2
4
9
10
11
12
12
14
15
13
19

Skóre Body
190 : 20 60
157 : 39 58
127 : 58 54
101 : 80 35
72 : 87
30
35 : 70
27
81 : 107 26
78 : 94
24
59 : 92
22
70 : 94
21
42 : 95
21
40 : 216
9
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