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V predvečer sviatku Sv. Mikuláša zažili naše deti veľa radosti zo stretnutia so Sv. 
Mikulášom v kostole v našej mestskej časti, ktorý je zasvätený práve tomuto svätcovi.

pokračovanie na strane 2

PREDVIANOČNÉ SÚST-
REDENIE JAROVČANOV 
A ČUNOVČANOV
Posledný novembrový týždeň sa 
jarovské, čunovské deti a tam-
buraši Čunovskí bećari ...
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PRVÉ TRÉNINGOVÉ CEN-
TRUM PRE FREESTYLE
Freestyle snowboarding a lyžo-
vanie sú rýchlo rozvíjajúce sa 
športy čoho dôkazom je aj zara-
denie týchto športov na ...
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12. CHORVÁTSKY 
KONGRES V JAROV-
CIACH

VÝSLEDKY KOMUNÁL-
NYCH VOLIEB 

OBSAH:

V ostatných komunálnych voľ-
bách mohlo v Jarovciach voliť 
o 322 voličov viac ako tomu 
bolo pred štyrmi rokmi. Kým 
v roku 2010 bolo v Jarovciach 
1261 oprávnených vol ičov, 
v roku 2014 ich už bolo 1583. 
Mestská časť podľa očakávania 
znova dosiahla vysokú volebnú 
účasť ...
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V sobotu, 22. novembra sa v Kul-
túrnom dome v Jarovciach usku-
točnil v poradí už 12. Chorvátsky 
kongres na Slovensku, ktorý 
organizuje Chorvátsky kultúrny 
zväz na Slovensku (CHKZS). 
Prítomných svojím programom 
pozdravila Tamburica Konjic ...
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detí, ktoré sa tešili na príchod 
patróna všetkých detí a patróna 
Jaroviec - Sv. Mikuláša. Po tejto 
peknej udalosti sa časť detí 
a rodičov, ktorým ešte nebolo 
príliš neskoro, presunula do 
domu kultúry na malé vianočné 
občerstvenie, kde sa predávali 
lokše, cigánska, čaj a varené 
vínko, a rozdávali výborné do-
máce bábovky. 

Veríme, že na budúci rok sa 
podarí obnoviť aj tradíciu Vianoč-
ných trhov, aby bol tento sviatok 
ešte viac zaujímavý a lákavý.

Žaneta Uhlerová
foto: Oliver Bergl, Jozef Uhler

(pokračovanie z úvodnej strany)

Hneď po piatkovej detskej svätej 
omši vyšli do kostolnej záhrady, 
kde očakávali jeho príchod. Na 
veľkú radosť malých i veľkých 
prišiel Sv. Mikuláš v sprievo-
de anjelíčkov a čertov, ako to 
už býva u nás zvykom. Deti si 
pripravili básničky a pesničky 
a každé sa snažilo, aby sa prá-
ve jeho jemný hlások zapáčil 
Mikulášovi. Aj po presune do 
kostola vystúpenia detí pokra-
čovali. Nechýbala ani spoločná 
modlitba, po ktorej Sv. Mikuláš 
a jeho anjelíčkovia rozdali de-
ťom balíčky. Aj deti, ktoré sa 
najskôr ostýchali, sa neskôr 
prestali hanbiť a za maškrty 
v balíčku zarecitovali básnič-
ky, alebo zaspievali Vianočné 
piesne, samostatne alebo aj 
v skupinkách. Kostol tak v tento 
výnimočný piatok ožil nielen 
tradičnou piatkovou detskou 
omšou, ale aj veľkým počtom 

PATRÓN JAROVIEC ZNOVA POTEŠIL DETI

Jarovské noviny majú 5 rokov. 
Áno, práve týmto vydaním no-
vín sa završuje piaty rok ich 
existencie. 
Koncom roka 2009, keď som 
nápad pretavil do reality,  netušil 
som, či tento projekt pretrvá rok, 
dva alebo viac. Pamätám si ako 
sme štvrť roka zbierali nápady 
pre prvé číslo, ako sme zháňali 
fotky, spoločne s grafikom pri-
pravovali dizajn, ktorý s mierny-
mi obmenami pretrval dodnes. 
Nikdy nezabudnem na deň, keď 
sme prvýkrát roznášali noviny do 
schránok a čakali na reakcie. 
Bolo to niečo ako novonarodené 
dieťa. Toto dieťa má mnohých 
rodičov a mnohých krstných 
rodičov, ktorí v priebehu tých 
piatich rokov prispievali svojou 
troškou. Ich mená sa objavovali 
pod článkami, alebo na zadnej 
strane v tiráži. Im všetkým patrí 
veľká vďaka.
Vďaka však patrí najmä všetkým 
čitateľom, bez ktorých by tento 
projekt nemal význam. Vždy 
ma poteší, keď sa ľudia pýtajú, 
kedy bude ďalšie číslo, prípadne 
si pýtajú výtlačok navyše pre 
rodinu žijúcu mimo Jaroviec. Je 
príjemné počuť, že sa rodičia 
a starí rodičia tešia, že našli 
v novinách fotku s ich dieťaťom, 
či vnúčaťom. Práve na to sme 
tu – informovať a potešiť.
Bolo to pekných päť rokov a ve-
rím, že nadšenie a chuť vydrží 
všetkým zainteresovaným ešte 
veľmi dlho.
Na záver dodám ešte jednu in-
formáciu. Inzercia v Jarovských 
novinách bola aj je pre Jarov-
čanov bezplatná. Ak ste o tom 
nevedeli, tak už viete a môžete 
to využiť.

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín 

Na úvod
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PREDVIANOČNÉ SÚSTREDENIE JAROVČANOV A ČUNOVČANOV

chorvátskeho folklóru pre deti 
a mládež.
Vo štvrtok ráno bol odchod vla-
kom z Hlavnej stanice v Bratisla-
ve. Trojhodinovú cestu si všetci 
užívali. Z vlakovej stanice vo 
Vrútkach sa mestskou hromad-
nou dopravou prepravili priamo 
do Hotela Piatrova, v ktorom boli 
ubytovaní. Piatkové ráno bolo 
pre všetkých prekvapením v po-

dobe snehovej nádielky. 
Deti z Tamburice Konjic pod 
vedením  Juricu Maásza a Rad-
ka Jankoviča každý deň štyri 
hodiny poctivo cvičili na svojich 
nástrojoch, medzi ktoré patria 
bisernica, brač, bugarija a basa. 
Učili sa hrať a spievať známe 
vianočné koledy, a to: Predraga 
dičica, Z neba je andjeo, Narodi 
nam se, O Betleme, Radujte 
se narodi, Svim na zemlji mir 
veselje. Okrem týchto kolied sa 
naučili hrať aj pesničky Sitne 
bole, Zagorje moje, Dalmatinska 
rapsodija a Šroteš. Veľká vďaka 
patrí Juricovi a Radkovi za ich 
trpezlivosť a pevné nervy.
Deti z tanečného súboru Lju- 
ljanka sa pod vedením Marcely 
Škodlerovej učili spievať vianoč-
né koledy, aby pripravili vianočný 

program. Tamburaši Čunovskí 
bećari nacvičovali nové pesnič-
ky, o ktoré rozšírili svoj bohatý 
repertoár.
S finančnou podporou občian-
skeho združenia Veritas dostali 
deti z Tamburice Konjic a ta-
nečného súboru Ljuljanka nové 
mikiny. Tamburaši majú oran-
žové mikiny s logom a názvom 
Tamburica Konjic. Tanečníci 
majú modré mikiny s názvom 
Ljuljanka Hrvatski Jandrof.  
Všetky nástroje priamo do Ho-
tela Piatrova odviezol Richard 
Szabó, za čo mu prináleží veľké 
poďakovanie. Zároveň patrí 
veľká vďaka za pomoc s deťmi 
Martine Polákovej z Jaroviec 
a Márií Broszovej z Čunova.
Predvianočné sústredenie vo 
Vrútkach sa všetkým veľmi páči-
lo. Pre veľký úspech sa stretnu-
tie Jarovčanov a Čunovčanov 
vo Vrútkach pred Veľkou nocou 
zopakuje.

Text a foto: Marcela Škodlerová

Posledný novembrový týždeň sa 
jarovské, čunovské deti a tam-
buraši Čunovskí bećari zúčastni-
li štvordňového predvianočného 
sústredenia v Hotely Piatrova vo 
Vrútkach pod záštitou Chorvát-
skeho kultúrneho zväzu na Slo-
vensku s finančnou podporou 
z Grantového programu hlav-
ného mesta SR Bratislavy. Jed-
nalo sa o projekt Tvorivé dielne 

VERITAS
... podporujeme dobré veci

SPONZORI
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prečítať 4x do roka na webovej 
stránke školy.

Prvýkrát boli prváčikovia prijatí 
do stavu žiackeho a cechu škol-
ského. Ako pamiatku na túto 
udalosť si odniesli pozornosť 
a pamätný list. Bolo to ich prvé 
verejné vystúpenie s programom.

Som rada, že sa začínajú plniť 

vízie, o ktorých som Vám písala 
v predchádzajúcom čísle. Žiaci 
boli dvakrát v škole v prírode, 
a to v Trenčianskej Teplej v Twis-
tove za 1. miesto v zbere papiera 
a plastov a v Repišti pri Sklených 
Tepliciach. Pobyt bol zameraný 
na plavecký výcvik, ktorý absolvo-
vali každý deň.
V zbere stále pokračujeme, tak 
vás chcem poprosiť, aby ste mys-
leli na životné prostredie aj počas 
sviatkov a prispeli do súťaže. Za-
tiaľ sme nazbierali 6 ton papiera 
a 1250 kg plastov. Chceme sa 
zapojiť aj do zberu batérií, veď 
si hovoríme, že sme EKOŠKOLA.
Vymaľované bol i  chodbové 
priestory na prízemí a 1. po-
schodí. Steny skrášľujú obrazy, 
v ktorých sú žiacke práce. Týždeň 
zdravej výživy sme ochutnávali 
výborné jablká a čerstvé nátierky. 
Jesenná výzdoba z tekvíc a rôz-
nych plodov zas skrášlili parapety 
na oknách.
Chemické a fyzikálne pokusy 
riešili žiaci 6. až 8. roč. vo Vlčom 
hrdle v Slovnafte a v Kids labe 
mimo školy. Aspoň takto sa učia 
pracovať v technickej oblasti.
Nedá sa vymenovať všetko, čo sa 
udialo za štyri mesiace, ale život 

školy bol skutočne rôznorodý.

V novembri sa uskutočnila hod-
notiaca štvrťročná porada, kde 
bolo udelených 29 pochvál tried-
nym učiteľom, ale aj 3 pokarha-
nia za správanie. Neospravedlne-
né hodiny nemáme. Spolu bolo 
vymeškaných 1 608 ospravedl-
nených hodín.

Výborne sme obstáli v integrova-
nej súťaži v stolnom tenise pod 
názvom Gerulata cup, kde sme si 
vybojovali medaily.
V internetovej súťaži iBOBOR 
sme mali 5 úspešných riešiteľov 
v kat. Benjamín a 13 úspešných 
riešiteľov v kat. Kadet.
V obvodnom kole Technickej 
olympiády v kat. A získali chlapci 
z 9. roč. Matej Bárta a Marco 
Boško 1. miesto s postupom do 
krajského kola. 
Chcela by som poďakovať ja-
rovským hasičom za pomoc pri 
ošetrovaní a presvetlení stromov 
v areáli školy. Bola to prvá sobot-
ňajšia akcia. Na jar by sme chceli 
pokračovať aj s Vami, milí rodičia.
Bola by som rada, keby sa ob-
novilo mladé družstvo HASIČOV, 
ktoré malo v minulosti výbornú 

Milí Jarovčania,
„Okienkom do činnosti základnej 
a materskej školy“ sa Vám opäť 
prihováram, aby som Vám priblí-
žila činnosť a prácu za mesiace 
september až december.
Pripravila som pre Vás aktuálne 
akcie aj s fotografiami, ktoré ab-
solvovali Vaše deti. 
Obnovilo sa vydávanie školského 
časopisu Trnky, ktorý si môžete 

ŠKOLSKÉ OKIENKO

Imatrikulácia prvákov

Výstava - Plody našej záhrady

Firma B. Štefanoviča pri bezplatnom maľovaní školských chodieb

Žiaci pri chemických pokusoch

Fyzikálne pokusy
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úroveň. Žiaci navštívili aj ha-
sičskú zbrojnicu, mali možnosť 
vidieť film a počúvať zaujímavosti 
z tejto oblasti. Je na škodu, že 
nikto nemá záujem pokračovať 
v zbore s dlhoročnou tradíciou.
Občianske združenie Luskáčik 
nám prinieslo jesennú atmosfé-
ru vo výrobe Gaštankov v ŠKD. 
Boli to tvorivé dielne s našimi 
prvostupniarmi.
V školskom stravovaní nastali 
zmeny v platbe. Rodičia dostali 
kartičky, na ktorých majú po-
trebné údaje k platbám podľa 
variabilného symbolu. Stáva sa 
však, že niektorí rodičia zabudnú 
včas uhradiť stravu do 20.dňa 
v mesiaci a tým nám komplikujú 
nákup potravín. Strava sa uhrá-
dza vždy vopred. V mene p. vedú-
cej ŠJ Vás prosím, aby ste zvážili 
postup platenia. Najideálnejšou 
formou je trvalý príkaz.
Zaviedol sa kamerový systém, 
ktorý slúži na bezpečnosť detí 
v budove školy. Celý vchod je 
monitorovaný, aby mali p. vy-
chovávateľky v popoludňajších 
hodinách prehľad, kto si prišiel 
vyzdvihnúť dieťa.

Vo vstupnej hale si môžete po-
zrieť výtvarné práce žiakov zo 
školského klubu detí. V druhom 
decembrovom týždni boli tvorivé 
dielne v pečení a zdobení me-
dových perníkov. Na dobré deti 
nezabudol ani Sv. Mikuláš, v po-
dobe prezlečených deviatakov, 
ktorý priniesol sladké balíčky od 
rodičovského združenia. Deti mu 
spievali, recitovali a ja, za všet-
kých ďakujem.

Rok 2014 sme ukončili Vianoč-
nými trhmi v Starom Meste, 
besiedkami s programom a kon-
coročnou rozlúčkou v kultúrnom 
dome Jarovce.

Stretneme sa 8.januára v roku 
2015. 

Prajem Vám pokojné 
a požehnané sviatky, voňavú 

atmosféru ihličia, dobrôt 
a láskavých slov. 

Viera Zavřelová, 
riaditeľka ZŠ s MŠ

 
 
 
 
 
 

Mladšie žiačky 
1. miesto  Salkovičová Danka  6.A 
2. miesto  Bártová Tereza   6.A 

 

Mladší žiaci 
1. miesto  Čerňanský Alexander 6.A 
2. miesto  Kmeť Martin    7.A 

 

Staršie žiačky 
1. miesto  Cigánková Viktória  8.A 
5. miesto  Sladká Lenka    8.A 
 

Starší žiaci 
1. miesto  Ebringer Peter   9.A 
2. miesto  Bárta Matej     9.A 

 
 
Družstvo po 3. krát obhájilo celkové prvenstvo družstiev. 





Akcie materskej školy za mesiace september - december

•	 Ekochodník
•	 Najzaujímavejší plod v našej záhrade - výstava
•	 Divadelné predstavenie - Škriatok Piatok
•	 Plavecký výcvik
•	 Mesiac s Ovocníčkom a Vitamínikom
•	 Kultúrny program MŠ pre jubilujúcich spoluobčanov
•	 Hallowen
•	 Hráme sa na rozprávku
•	 Brigáda v areáli materskej školy
•	 Divadelné predstavenie - Fidlikanti
•	 Pečenie medovníkov
•	 Vianoce kedysi a dnes
•	 Vianočná besiedka

Naši úspešní reprezentanti v stolnom tenise na Gerulata Cupe

Brigáda rodičov na dvore materskej školy
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MEMORIÁL RÓBERTA KMEŤA - 6. ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠU

POKATARÍNSKA SILENT DISCO PARTY

Víťazi prvej cenyPorota pri ochutnávaní gulášovZbieranie vzoriek gulášov
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DOBROVOĽNÍ HASIČI OREZALI 
DREVINY V AREÁLI ŠKOLY

suché konáre, presvetlili koruny 
hlavne od Trnkovej ulice. Vypíle-
né husto prerastené kríky vyrašia 
na jar v novej sile. Neverili by 
ste, že zelenej masy bolo na tri 
vlečky. Borovicovú čečinu sme 
nechali ležať na mieste - zostal 
tam materiál použiteľný na spra-
covanie na pracovné vyučovanie. 
Zelené šišky z vrcholcov stromov 
sú jedinečné. Posledné zbytky 
naložili žiaci nasledujúci pon-
delok na vlečku, ktorú traktor 
odviezol na skládku. 

Ďakujeme hasičom, ktorí sa ak-
tívne pričinili a pomohli.

Dobrovoľný Hasičský Zbor  
Bratislava – Jarovce

Foto: Jozef Uhler

Základná škola s materskou 
školou má od septembra novú 
pani riaditeľku. V rámci dobrej 
spolupráce sme v kontakte s ve-
dením školy, chodia tam naši 
perspektívni nástupcovia – mladí 
hasiči. Kolektív družstva mužov 
v zimnom období trénuje pohy-
bové aktivity v telocvični. Bolo 
dohodnuté, že v čase vegetačné-
ho pokoja vykonajú hasiči orez 
drevín v areáli školy. Hlavne sa 
to týkalo tých akútnych prípadov, 
ktoré zasahovali – opierali sa 
o budovu či okná a pri silnom vet-
re mohli byť príčinou problémov. 
V sobotu 22.novembra bolo síce 
zamračené, ale celkom príjemne. 
Zišli sme sa siedmi. Mali sme 
k dispozícii rebríky a nebáli sme 
sa výšok. Začalo sa z dvora, bo-
rovice, breza, niekoľko konárov 
z orechov pri bráne. Opílili sme 

JAROVČANOV SI NEMÔŽETE KÚ-
PIŤ, MÔŽETE SI ICH LEN ZÍSKAŤ

hlasocv 301. Chýbali mu tri hlasy 
na Milana Kňažka.
Som rád, že dnes je primáto-
rom práve on, pretože okrem 
spoločných cieľov, ktoré chceme 
v tomto meste dosiahnuť, máme 
k sebe blízko aj názorovo a ľud-
sky.
Na ustanovujúcom mestskom za-
stupiteľstve som v tajnom hlaso-
vaní mestských poslancov znova 
obhájil pozíciu predsedu komisie 
dopravy a informačných systé-
mov a verím, že ak sa podarí roz-
hýbať aj pracovníkov magistrátu 
zodpovedných za rozvoj dopravy 
v meste, bude na konci tohto 
volebného obdobia vidieť veľký 
posun. Okrem toho som dostal 
dôveru veľkej časti mestských 
poslancov a v tomto volebnom 
období povediem druhý najväč-
ší poslanecký klub v mestskom 
zastupiteľstve. Je to veľká zodpo-
vednosť a nebude to ľahké.
Za predsedu komisie územného 
plánovania, životného prostre-
dia a výstavby bol zvolený Rado 
Jenčík, mestský poslanec za Ru-
sovce. Pre mňa je to zárukou, že 
v témach územného rozvoja nás 
veľké mestské časti nepreval-
cujú a pre svoje mestské časti 
zabezpečíme udržateľný rozvoj. 
Dostali sme vašu dôveru, za 
ktorú vám zo srdca ďakujeme 
a prijímame ju s pokorou ako 
veľký záväzok voči Jarovčanom. 
Čakajú nás štyri roky aktívnej 
práce a som presvedčený, že na 
konci volebného obdobia budete 
spokojní.
Na záver si pomôžem slovami 
nášho nového primátora „Dáme 
to!“.

Jozef Uhler

V prvom rade chcem vyjadriť svo-
ju vďaku všetkým Jarovčanom za 
prejavenú dôveru v komunálnych 
voľbách. Získať hlasy viac ako 
80% voličov sa nepodarilo žiad-
nemu poslancovi v Bratislave. 
Vyjadrili ste podporu nielen mne, 
ale aj mojim blízkym spolupra-
covníkom, ktorí v týchto voľbách 
kandidovali. Hovorí sa, že „Od 
toho, komu veľa zverili, budú aj 
viac žiadať.“ a s tým vedomím 
som to týchto volieb išiel. 
Pred voľbami ste si iste všimli, že 
tu bola aj snaha kúpiť si voličov 
drahou kampaňou a nesplniteľ-
nými sľubmi. Nereagoval som 
na to, pretože svojich voličov po-
znám a dovolím si tvrdiť, že Jarov-
čanov si nemôžete kúpiť, môžete 
si ich len získať. V konečnom dô-
sledku ste to vy sami vo voľbách 
jednoznačne potvrdili.
V Jarovciach sa vymenila väčši-
na zastupiteľstva. Starosta sa 
nezmenil a začína svoje tretie vo-
lebné obdobie. Budeme pracovať 
tak, aby sme realizovali spoločné 
ciele a hľadali konsenzus vo ve-
ciach, kde máme odlišný názor. 
Už dnes je jasné, že vieme, čo 
chceme robiť a dôležité budú roz-
hodnutia, ako to budeme robiť. 
Komunikujeme spolu na dennej 
báze, či sa to týka poslancov aj 
starostu. Verím, že dobrá a pra-
videlná komunikácia je význam-
ným prostriedkom na kvalitnú 
spoluprácu.
Veľká zmena nastala na pozí-
cii primátora Bratislavy, ktorým 
sa stal Ivo Nesrovnal, bývalý šéf 
poslaneckého klubu, v ktorom 
som v meste štyri roky pôsobil. 
V Jarovciach skončil Ivo Nesrov-
nal na druhom mieste s počtom 
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aj okolitých obcí a miest. Znova 
sa tu spomína biskup Otto von 
Freising, významný nemecký his-
toriograf, kronikár, ktorý popísal 
druhú krížovú výpravu z rokov 
1147–1149 a pomery v Uhor-
sku. Poďme ale po poriadku.
V novembri roku 1095 sa ko-
nala synoda v Clermont-Fer-
rand, na ktorej pápež Urban 
II. (1088–1099) apeloval na 
kresťanský svet, aby sa spojil 
v svätom boji za oslobodenie 
Svätej zeme a Kristovho hrobu 
od seldžuckých Turkov. Prvá 
krížová výprava sa sformovala 
v roku 1095 a zúčastnil sa na 
nej výkvet rytierstva vtedajšej 
Európy. Uhorský kráľ Koloman 

(1068–1116) povolil  na jar 
v roku 1096 predvoju križiac-
kych vojsk, pod velením pus-
tovníka Petra z Amiens a Wal-
tera z Poissy, prechod územím 
Uhorska vstupom cez Mošonskú 
bránu (Wieselburger Tor). V júni 
roku 1096 postupovali oddiely 
nemeckých rytierov, ktoré viedol 
Gottschalk uhorským územím 
a počínali si veľmi bezohľadne. 
Doplatili na to hlavne susedné 
Rusovce, ktoré nechal i s hra-
dom zničiť. V ich stopách po-
stupovalo vojsko v počte asi 30 
tisíc mužov, ktorému velil gróf 
Emich von Leiningen. Presúvalo 
sa pozdĺž Dunaja a je viac ako 
pravdepodobné, že prechádzali 

aj jarovským chotárom. Toto 
vojsko predbehla povesť o násil-
nostiach a lúpežiach, ktorých sa 
dopúšťali. Vynucovali si prechod 
územím násilím. Takmer sa im 
podarilo dobyť Mošon, zabrá-
nilo im v tom uhorské vojsko, 
ktoré sa im postavilo na odpor 
a zabránilo im tak v ďalšom 
postupe. Túto patovú situáciu 
sa podarilo vyriešiť až v októbri 
roku 1096 po príchode hlav-
ných síl križiackeho vojska pod 
spoločným velením kniežat Got-
tfrieda a Balduina z Bouillonu. 
Obe strany sa napokon dohodli. 
Križiaci poskytli uhorskej strane 
rukojemníkov, ktorými boli sám 
knieža Balduin a jeho manželka. 
Križiacke vojsko tak mohlo po-
kračovať územím Uhorska ďalej 
na juh, smerom na Palestínu.
Početnejšia bola druhá krížová 
výprava (1147–1149), ktorej 
vojsko sa presúvalo po podob-
nej línii, ako ich predchodcovia. 
Tiahli na Balkán, do Malej Ázie. 
Čiže aj táto krížová výprava 
pravdepodobne nechala svoje 
stopy v pôde jarovského cho-
tára. Jej účastníkom bol aj už 
spomínaný biskup Otto von 
Freising, významný stredoveký 
nemecký dejepisec a kronikár. 
Okrem neho sa na tejto výprave 
zúčastnil aj dvorný kaplán fran-
cúzskeho kráľa Ľudovíta VII. Odo 
de Deogilo. Túto cestu so svojimi 
skúsenosťami a zážitkami pod-
robne popísali a sústredili sa aj 
na údaje o pomeroch v stredo-
vekom Uhorsku.
O štyridsať rokov neskôr (1189–
1192) nasledovala tretia krížová 

Naša mestská časť Jarovce v mi-
nulosti akosi doplácala na svoju 
geografickú polohu, nakoľko ak 
nazrieme do histórie zistíme, že 
už avarské a rímske osídlenia, 
ako i neskoršie stredoveké i no-
voveké stavby boli orientované 
do oblasti Čunova a Rusoviec. 
Analyzovať príčiny tohto javu 
môžeme na základe známych 
skutočností a faktov, to by ale 
bol článok mimo našej témy. 
I keď Jarovce nie sú bohaté na 
architektonické pamiatky, odo-
hrali sa tu významné udalosti 
ktoré sa zapísali do histórie. Ten-
to raz si pripomenieme obdobie 
Krížových výprav.
11. storočie sa nieslo v znamení 
neustálych krvavých rozbrojov 
v podobe mocenských bojov 
medzi kráľom a kniežatami. 
Ambície byť hlavnými lénnymi 
pánmi na tomto území viedlo 
k neustálym potýčkam. V roku 
1141 sa dostal na trón Gejza II. 
(1141–1161). Boris, ktorý po-
chádzal z druhého manželstva 
kráľa Kolomana (1095–1114), 
sa ponáhľal k cisárovi Konrádovi 
III. (1138–1152), u ktorého sa 
uchádzal o podporu pre snahy 
o získanie svojho dedičstva. 
Prihovárali sa za neho české 
knieža Vladislav a bavorský 
markgróf Henrich II. Rakúsky 
(1141–1177). Povolil mu, aby 
na nemeckom ríšskom úze-
mí sústredil vojsko, ktoré by 
mu pomohlo získať dedičstvo. 
Udalosti sa ale začali vyvíjať 
iným smerom. Po krátkom in-
termezze pri Prešporku Gejza 
II. vyhlásil Henrichovi II. vojnu. 
Bánus Belos sústreďoval vojsko 
pri Leithe a Gunzeli (Bruck). Po 
niekoľkohodinových bojoch so 
striedavým výsledkom rozhodol 
los síce v neprospech Uhrov, ale 
následne bolo rakúsko-bavorské 
vojsko v dôsledku šikovného 
uhorského ľstivého manévru 
zničujúco porazené. Aj samotný 
biskup Otto von Freising, jeden 
zo stredovekých kronikárov, 
žiali vo svojom popise bitky nad 
potupou a zánikom najlepších 
nemeckých rytierov a obrovským 
množstvom zahynutých vojakov.
Nasledujúce obdobie sa nieslo 
v znamení krížových výprav, 
ktoré mali vplyv aj na územie 
Jaroviec a jeho obyvateľov, ako 

Gottfried z Bouillonu, asi 1060-1100

Cisár Fridrich Barbarossa na čele krížovej výpravy
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na Kittsee, kde sa zastavili, aby 
počkali na povolenie k prekroče-

niu hraníc Uhorska. V Klosterne-
uburských análoch sa dočítame, 
že kráľ a cisár Fridrich Barba-
rossa (1125/6–1190) využil 
toto čakanie tak, že zhromaždil 
svoje vojsko na pamätnom poli 
s názvom Vierfeld (Rovné po-
lia) medzi Jarovcami a Kittsee 
a sviatok Turíc oslávil vojenskou 
prehliadkou. Usporadúvali sa aj 
rytierske turnaje v ktorých rytieri 
z rôznych krajín, spojení v jed-
nom vojsku spoločnou myšlien-
kou, dokazovali svoje hrdinstvo 
a majstrovstvo. Tretia krížová 
výprava bola pre Friedricha Bar-
barossu nešťastná. Na jej konci 
ho čakala smrť.
Na tomto poli, nachádzajúcom 
sa v jarovskom chotári, sa podľa 
dobových správ odohrala v roku 
1264 veľkolepá svadba medzi 
kniežaťom Belom, mladším sy-
nom kráľa Bela IV. a Margarétou 
z Babenberga, neterou kráľa 
Přemysla Otakara II.
Babemberské knieža Leopold 
V. nechal v rokoch 1192–1194 
celú hranicu v tejto oblasti (vý-
chodný okraj ríše) znova opev-
niť. V tom čase bol založený 
Viener Neustadt, obnovili sa 
opevnenia Hainburgu a bola 
postavená nová pohraničná 
cesta medzi Viener Neustadtom 
a Bruck am der Leitha. Uhorský 
kráľ Belo III. (1173–1196) na 
to reagoval zrušením pôvodnej 
hraničnej línie a stavbou opev-
nených kamenných hradov. Kráľ 

Belo III. prisťahovalcom, ktorí 
prišli z Nemecka, Francúzska 
a Aragónska, zveril obranu tých-
to hradov, ktoré plnili funkciu 
hraničných pevností. Komitát 
Mošon patril v tom čase k 44 
župám Uhorského kráľovstva.
Toto územie pretínali dva druhy 
ciest – kráľovské (hlavné) cesty 
a vedľajšie. Sú viditeľné aj dnes. 
Kráľovská cesta viedla cez Ráb, 
Mošon, Rusovce, Jarovce a Ha-
inburg do Viedne. Bola známa 
už v rímskom období a bola po-
stupne obnovovaná. Vo všetkých 
týchto mestách sa zachovali 
architektonické pamiatky, alebo 
aspoň zmienky o nich z tohto 
obdobia, napr. v susedných 
Rusovciach to bol mestský hrad, 
ktorý stál v miestach rímskej vo-
jenskej stanice Gerulata z ktorej 
kamene poslúžili na jeho stav-
bu. Zrejme krátkosť vzdialenosti 
medzi Rusovcami a Jarovcami 
bude príčinou, prečo aj tu neboli 
vybudované akési zásobovacie, 
oporné či obranné stavby slúžia-
ce užívateľom kráľovskej cesty 
v smere na Hainburg. V tom 
lepšom prípade sa môžeme 
nádejať, že takáto architektúra, 
či jej základy, ba i pamiatky na 
oveľa staršie historické obdobie 
na svoje objavenie stále iba 
čakajú ukryté v zemi jarovského 
chotára...

Juraj Hradskývýprava. Vojsko križiakov sa 
presúvalo popri Dunaji smerom 

Dobrý deň, chcela by som si kúpiť byt v Jarovciach. Rada by som si 
zobrala 100 % hypotekárny úver. Neviem si však vybrať byt, ktorý 
sa mi páči. Známa mi povedala, že sa mám ponáhľať, lebo od 
nového roku mi banka nemusí 100 % hypotéku dať. Je to pravda? 

Veľmi dobrá otázka, ktorú momentálne rieši veľké množstvo ľudí, 
ktorí majú podobnú obavu ako Vy. NBS vydala vyhlásenie, na ktorom 
poukazuje, že podiel objemu úveru v porovnaní s hodnotou zabez-
pečenia nehnuteľnosti je vysoký. NBS má obavu, že v budúcnosti 
keď úrokové sadzby porastú a úverové splátky pôjdu hore, môžu 
mať ľudia problém hypotekárne úvery splácať. Preto NBS chce, aby 
banky poskytovali  úvery v objeme 90 až 100 %  z hodnoty nehnuteľ-
nosti maximálne v štvrtine úverov určených na bývanie. Taktiež NBS 
neodporúča predlžovať obdobie splácania hypotéky dlhšie ako na 
30 rokov. Momentálna situácia na trhu s nehnuteľnosťami je taká, 
že pri sadzbách od 1,79  do 2,29 % je veľký dopyt po dostupných 
nehnuteľnostiach a ceny v niektorých častiach Bratislavy medziča-
som stúpli najmä z dôvodu, že ľudia majú obavu, že od 1.3.2015 
im banky neumožnia  financovať kúpu nehnuteľnosti prostredníc-
tvom 100 % financovania. Takže odpoveď na Vašu otázku je, že ak 
stihnete kúpiť byt v Jarovciach ešte tento rok, nemali by ste mať 
problém so 100% financovaním. Avšak je možné, že sa nedohodnete 

s predávajúcim na zľave, prípadne 
nehnuteľnosť môže byť o trochu 
drahšia ako keby ste ju kúpili po 
1.3.2015. Ak ju kúpite v roku 2015 
môže sa Vám stať, že Vám banka 
neposkytne 100 % financovanie 
a budete si musieť časť peňazí 
požičať formou spotrebného úveru, 
prípadne stavebného sporenia, čím 
Vám ale vzniknú ďalšie náklady 
a je aj predpoklad, že splátka 
spotrebného úveru bude vyššia, 
keďže spotrebné úvery sa posky-
tujú v niekoľko násobne vyšších 
úrokových sadzbách v porovnaní 
s hypotekárnymi úvermi. Verím, 
že som Vašu otázku zodpovedal, 
v prípade nejasností ma prosím kontaktujte na telefónnom čísle 
0902 111 333.

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky týkajúce sa realít, ktoré prosím 
zasielajte na tomko@grahams.sk. Autor Marián Tomko, MBA

PRÁVNA PORADŇA REALITNEJ KANCELÁRIE GRAHAMS.SK

Marián Tomko, MBA

.sk

Kráľ Fridrich Barbarossa so synmi 1125-1190



Jarovské noviny

10

V ostatných komunálnych voľbách mohlo v Jarovciach voliť o 322 
voličov viac ako tomu bolo pred štyrmi rokmi. Kým v roku 2010 bolo 
v Jarovciach 1261 oprávnených voličov, v roku 2014 ich už bolo 

1583. Mestská časť podľa očakávania znova dosiahla vysokú vo-
lebnú účasť, keď k urnám prišlo 975 voličov, čo je 61,59%. Jarovce 
sa tak vo volebnej účasti umiestnili na druhom mieste spomedzi 
17 mestských častí. Najvyššiu volebnú účasť malo Čunovo, ktoré 
dosiahlo až 71,65%. Celobratislavský priemer bol 33,79%.
Vo voľbe starostu obhájil mandát starosta Pavel Škodler so ziskom 
597 hlasov, jeho vyzývatelia získali 277 hlasov (Martin Wolf) a 47 

hlasov (Jozef Szabo). Staronový starosta teda začína svoje tretie 
funkčné obdobie. V rámci všetkých mestských častí Bratislavy získal 
Pavel Škodler najväčší podiel všetkých voličov, keď ho z 1583 opráv-
nených voličov, volilo až 597, čo je 37,7%.
Voľby primátora hlavného mesta tesne vyhral v Jarovciach Milan 
Kňažko, ktorý s počtom hlasov 304 len o tri hlasy predbehol Iva 
Nesrovnala a o 11 hlasov Milana Ftáčnika. Jarovce sú jedinou 
mestskou časťou, v ktorej celkový víťaz primátorských volieb Ivo 
Nesrovnal nevyhral.
Spomedzi piatich kandidátov na jedno miesto mestského poslanca 
obhájil svoj post mestský poslanec Jozef Uhler s počtom hlasov 
745. Podobne ako starosta, aj mestský poslanec Jozef Uhler, získal 
prvenstvo v rámci Bratislavy, keď dostal hlasy až 82,5% zo všetkých 
platných hlasov. Prvým náhradníkom na post mestského poslanca 
je Viktor Béreš s počtom hlasov 95.

Voliči si vyberali aj siedmych poslancov miestneho zastupiteľstva. 
Na výber mali z 19 kandidátov. Svoje mandáty obhájili Jozef Uhler, 
Juraj Hegyi a Peter Malý. Dvaja z novozvolených poslancov boli po-
slancami aj vo volebnom období 2006-2010. Sú to Juraj Hradský a 
Milan Husár. Nováčikmi medzi poslancami sú Marcela Škodlerová 
a Richard Szabó. Prvou náhradníčkou je Zuzana Kotvasová. Počty 
hlasov sú uvedené v grafe.

Jozef
UHLER

Viktor
BÉREŠ

Tomáš
ŽIAK

Jozef
SZABO

Peter
FRASCH

745

95
29 22 12

Pavel ŠKODLER Martin WOLF Jozef SZABO

597

277

47

61,59%

38,41%

727

458 426 425
374 370 369

322
240 236 220 215 205 188 176 164

102 90 88

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V JAROVCIACH

VOLEBNÁ ÚČASŤ V JAROVCIACH

VOĽBA STAROSTU

VOĽBA MESTSKÉHO POSLANCA

VOĽBA POSLANCOV MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
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USTANOVUJÚCE ROKOVANIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

nému rokovaniu zastupiteľstva. 
Odsúhlasené bolo nasledovné 
zloženie komisií:

Komisia finančná, podnikateľ-
ských aktivít a správy majetku
predseda: Marcela Škodlerová
poslanci: Milan Husár, Peter 
Malý, Jozef Uhler

Komisia kultúry, voľného času, 
vzdelávania, mládeže, športu, 
sociálnych vecí a zdravotníctva
predseda: Juraj Hradský
poslanci: Juraj Hegyi, Marcela 
Škodlerová

Komisia územného plánovania, 

Prvé rokovanie novozvolené-
ho miestneho zastupiteľstva 
zvolal staronový starosta Pavel 
Škodler na prvú decembrovú 
stredu. Jeho náplňou bolo naj-
mä zloženie sľubov, vytvorenie 
a obsadenie komisií miestneho 
zastupiteľstva.
Ako každé rokovanie zastupiteľ-
stva, aj toto bolo verejné a pri-
zvaní boli okrem novozvolených 
poslancov aj tí poslanci, ktorých 
mandát končil.
Predsedníčka miestnej volebnej 
komisie Terézia Wolfová oboz-
námila prítomných s výsledkami 
volieb. Nasledovalo odovzdáva-
nie osvedčení o zvolení a sľuby 
starostu a postupne aj všetkých 
siedmich poslancov miestneho 
zastupiteľstva. Po zložení sľubov 
vystúpil starosta s prejavom.
Za poslanca, ktorý bude môcť 
zvolávať a viesť zastupiteľstvá 
v zákonom predvídaných prípa-
doch bol zvolený Juraj Hradský. 
Túto funkciu spravidla vykonáva 
najstarší zvolený poslanec.
Na zložení komisií miestneho 
zastupiteľstva sa poslanci do-
hodli na pracovnom rokovaní, 
ktoré predchádzalo slávnost-

výstavby, dopravy a životného 
prostredia
predseda: Richard Szabó
poslanec: Juraj Hegyi, Milan Hu-
sár, Peter Malý, Jozef Uhler

Komisia na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií ve-
rejných funkcionárov mestskej 
časti
predseda: Jozef Uhler
poslanci: Milan Husár, Peter 
Malý

Po schválení komisií nasledova-
lo rozhodnutie o plate starostu 
mestskej časti. Na návrh poslan-
ca Jozefa Uhlera bolo schválené 

zachovanie rovnakého platu ako 
mal starosta doteraz, teda 10% 
navyše k zákonnému minimu. 
Poslanci môžu starostov plat 
navýšiť až o 70%.
Za sobášiacich boli schválení 
starosta a jeho zástupca. Na 
vymenovanie zástupcu má sta-
rosta 60 dní od zloženia sľubu.
Novozvolení poslanci pripravili 
po ukončení slávnostného ro-
kovania pre prítomných pohár 
sektu a spoločne so starostom 
si pripili na dobrú spoluprácu 
s obyvateľmi mestskej časti.

(ju)

PRÍHOVOR OPÄTOVNE ZVOLENÉHO STAROSTU PAVLA ŠKODLERA
Vážení spoluobčania,

v prvom rade ďakujem za dôve-
ru, ktorú som od Vás dostal zvo-
lením za starostu pre volebné 
obdobie rokov 2014 až 2018. 
Ukončili sme štvorročné voleb-
né obdobie, hektické obdobie 
volieb je za nami, hlasy sú spočí-
tané, mandáty rozdané. Stojíme 
na prahu nového volebného 
obdobia a pred nami sú štyri 
roky práce v prospech rozvoja 
našej mestskej časti a jej oby-
vateľov. Spoločne s poslancami 
sme na ustanovujúcom zasad-
nutí miestneho zastupiteľstva 
zložili zákonom predpísaný sľub 
volených predstaviteľov sa -
mosprávy. Poslanci a starosta 
vo voľbách dostali mandát na 
zastupovanie všetkých voličov 
a ich záujmov v miestnom zastu-
piteľstve a pri riadení mestskej 
časti, aj tých, ktorí nás nevolili. 
Dá sa povedať, že Vy občania ste 
nám tieto funkcie prepožičali na 
nasledujúce štyri roky a vo vo-

lebnom roku opäť zhodnotíte, či 
sme svoje sľuby splnili. Náš po-
hľad do budúcnosti by však mal 
tieto štyri roky presiahnuť a pod-
ľa toho by sme mali aj konať. Ja-
rovce majú svoju históriu, majú 
svoju súčasnosť a verím, že aj 
peknú budúcnosť. V posledných 
rokoch sme najdynamickejšie sa 
rozvíjajúca mestská časť a vývoj 
nasvedčuje tomu, že to tak bude 
aj naďalej. Preto úlohy, ktoré sú 
pred nami, súvisia hlavne so za-
bezpečením potrieb narastajú-
ceho počtu obyvateľov. Zároveň 
týmto ďakujem poslancom, ktorí 
strávili v miestnom zastupiteľ-
stve predchádzajúce štyri roky, 
za spoločne vykonanú prácu.
Vážení spoluobčania,
ešte raz Vám ďakujem za preja-
venú dôveru a dovoľte, aby som 
Vám v tomto adventnom období 
zaželal spokojné a požehnané 
vianočné sviatky a v Novom roku 
hlavne pevné zdravie.

Pavel Škodler, starostaFoto: Oliver Bergl

Poslanci MiZ (zľava): Juraj Hradský, Peter Malý, Milan Husár, Jozef Uhler, 
Marcela Škodlerová, Richard Szabó a Juraj Hegyi



Jarovské noviny

12

PRI UMELOM KOPCI VYRASTÁ PRVÉ TRÉNINGOVÉ CENTRUM 
PRE FREESTYLE JAZDCOV V EURÓPE

vďaka mäkkým dopadom zlože-
ných z nafukovacích vankúšov je 
pravdepodobnosť zranenia veľ-
mi nízka a napredovanie jazdcov 
niekoľkonásobne rýchlejšie.
Poskytne širokej verejnosti ako 
aj profesionálom možnosť zdo-
konaľovať svoje schopnosti po-
čas celého roka bez ohľadu na 
ročné obdobie. Table spolu s do-
padom a odjazdovou časťou sú 
zložené z vankúšov. Pri presnom 
dopade jazdca umožňujú spraviť 
trik ako na bežnom skoku. Pri 

Freestyle snowboarding a lyžo-
vanie sú rýchlo rozvíjajúce sa 
športy čoho dôkazom je aj zara-
denie týchto športov na zimné 
olympijské hry.
V blízkosti Jaroviec na takzva-
nom umelom kopci práve vy-
rastá nové tréningové centrum 
s názvom Line 36.
Projekt  Line 36 predstavuje ce-
loročné tréningové centrum  pre 
freestyle jazdcov v Bratislave.  
Stredisko simuluje podmienky 
skokov v snowparku pričom 

páde jazdca sa vankúš zmäkčí 
čiastočným vypustením vzduchu 
a eliminuje možnosť zranenia 
jazdca. Vankúše sú neustále 
dofukované systémom ventiláto-
rov, ktoré zabezpečujú okamžité 
doplnenie vzduchu.
Freestylové centrum Line 36 je 
multifunkčné zariadenie plne 
prispôsobené požiadavkám 
a nárokom na trénovanie, zdo-
konaľovanie a posúvanie hraníc 
v oblasti freestyle snowboardin-
gu a lyžovania, či už na skokoch 
alebo jibbových prekážkach.
Line 36 disponuje tromi stupňa-
mi obtiažnosti skokov a jibbo-
vých prekážok. Každá z obtiaž-
ností je navrhnutá s ohľadom 

na výkonnostný level športovca 
a teda rozdelená na 3 úrovne: 
začiatočník (3 m), pokročilý  (8 
m) a pro línia (10 m).
Centrum chce priblížiť freestyle 
snowboarding a lyžovanie verej-
nosti, pritiahnuť ľudí k aktívne-
mu športu. Vytvára podmienky 
pre rýchle napredovanie freesty-
le snowboardingu a lyžovania.
Kapacita strediska bude 50 
jazdcov. Momentálne sa na 
celom projekte už pracuje a pre-
biehajú výkopové a terénne 
úpravy.

zdroj: line36.sk

ŠESTNÁSŤ Z OSEMNÁSTICH ČIERNYCH STAVIEB V JAROVSKOM 
RAMENE UŽ ODSTRÁNILI
Informovala o tom Vodohospo-
dárska výstavba, ktorá zaslala 
užívateľom hausbótov výzvy, aby 
sporné objekty odstránili. Výzva 
sa týkala altánkov, kozubov či 
prístreškov, ktoré v okolí haus-
bótov nezákonne postavili ich 
majitelia. V posledných dvoch 
prípadoch prebieha konanie 
stavebného úradu.
Ako povedala hovorkyňa Vodo-
hospodárskej výstavby Diana 
Migaľová Baschierová, štátny 
podnik ako vlastník pozemkov 
pri hausbótoch dlhodobo bojuje 
s čiernymi stavbami, ktoré si 
tam postavili majitelia pláva-
júcich domov. „Niektorí si tieto 
pozemky aj ohradili,“ povedala 
Migaľová Baschierová.
V snahe zastaviť tento neželaný 
stavebný boom, podala Vodo-
hospodárska výstavba, š.p. v júli Čierne stavby na brehu Dunaja
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2013 podnet na Stavebný úrad 
Bratislava-Jarovce vo veci od-
stránenia nepovolených stavieb.
Vodohospodárska výstavba 
zaslala z vlastnej iniciatívy výzvy 
užívateľom hausbótov, aby spor-
né objekty na štátnom pozemku 
odstránili. „Doteraz sa tak stalo 
v 16 prípadoch, konanie staveb-
ného úradu prebieha v prípade 
posledných dvoch sporných 
stavieb,“ sumarizovala Migaľová 

Baschierová.
Starosta mestskej časti Bratisla-
va-Jarovce Pavel Škodler upres-
nil, že v týchto prípadoch sa rieši 
odvolanie majiteľov hausbótov.
Podnik sa v spolupráci s re-
gionálnymi orgánmi ochrany 
životného prostredia takisto 
zameral na 85 hausbótov, ktoré 
boli postavené v rozpore so sta-
vebným povolením alebo úplne 
bez povolenia. Z 85 si 51 ma-

jiteľov zabezpečilo dodatočné 
stavebné povolenie. Zostáva tak 
sporných 34 hausbótov. 
Ako dodal generálny riaditeľ 
Vodohospodárskej výstavby La-
dislav Lazár, podnik má snahu 
čeliť problému aj tak, že uzavrie 
dohodu s majiteľmi hausbótov 
o vymedzení vzájomných vzťa-
hov. Predmetom dohôd bude 
určenie jednotných podmienok 
na užívanie pozemkov v blízkosti 

hausbótov.
„Chceme docieliť to, aby ich 
užívatelia prevzali zodpovednosť 
za priľahlý pozemok a jeho stav, 
čo znamená, že ak na pozemku 
vznikne nepovolená stavba, 
budeme presne vedieť identifi-
kovať toho, kto je za ňu zodpo-
vedný,“ povedal Lazár.

zdroj: TASR
foto: Jozef Uhler

INVESTOR JANTÁRU SPLNIL 
STARÝ ZÁVÄZOK A VYBUDO-
VAL CHODNÍK

Začiatkom roka 2011 sa in-
vestor obytného súboru Jantár 
zaviazal, že prepojí chodníkom 
novú časť Jaroviec s tou pô-
vodnou. Malo sa tak stať spolu 
s vybudovaním autobusových 
zastávok a rozšírením Jantárovej 
ulice o odbočovací jazdný pruh. 
Zastávky sa vybudovali, cesta 
sa rozšírila, ale obyvatelia novej 
časti chodili do Jaroviec po ces-
te, lebo chodník nebol vybudo-
vaný. Na jeseň roku 2012 spísali 
obyvatelia obytných domov Jan-

tár petíciu, ktorou žiadali miest-
ny úrad o vybudovanie chodní-
ka. Po viacerých rokovaniach sa 
podarilo investora presvedčiť, 
aby splnil starý záväzok. 
Dnes je chodník hotový a využí-
vajú ho nielen obyvatelia novej 
časti na prístup do centra Jaro-
viec, ale aj niektorí obyvatelia 
Jantárovej ulice, ktorí sa po 
novom chodníku dostanú poho-
dlne k zastávke MHD Píla.

(ju)

BUDOVA MIESTNEHO ÚRADU  
V NOVOM ŠATE

V rámci znižovania energetickej 
náročnosti budov, zrealizovala 
mestská časť zateplenie budovy 
miestneho úradu. Výhodou je 
nielen úspora energií v zime, ale 
zároveň sa zníži prehriatie budo-
vy v letných mesiacoch, keď cez 
rozpálenú strechu preniká teplo 
do kancelárií. Preto bolo zrea-
lizované nielen zateplenie ob-
vodového plášťa budovy, ale aj 
zateplenie strechy. Okrem toho 
sa prekryl prechod z vestibulu 

do agitačnej miestnosti, kde sa 
počas niektorých akcií zvykne 
podávať jedlo. Dodatočne budú 
ešte nad niektorými oknami na-
inštalované slnolamy. 
Mestská časť plánuje aj revitali-
záciu parčíka pred úradom, kto-
rý je dnes nevyužívaný a cieľom 
je, aby sa z neho stal malý prí-
jemný parčík v centre Jaroviec.

(ju)
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MATERSKÉ CENTRUM LUSKÁČIK – MIESTO STVORENÉ PRE 
NAJMENŠÍCH JAROVČANOV
Ten čas ale rýchlo letí! Len ne-
dávno sme po lete znovu otvorili 
brány nášho centra pre všetky 
deti aj maminy, tešili sa z vyno-
vených a vymaľovaných priesto-
rov, ktoré sa nám podarilo počas 
prázdnin pripraviť (aj s pomocou 
pánov Warenicha, Íra a Ďuríčka, 
ktorým ďakujeme), a už je tu 
koniec roka a my usilovne roz-
mýšľame, aké akcie a zážitky 
pripravíme pre najmenších na 
budúci rok. Ak ste s deťmi u nás 
ešte neboli pozrieť, tak len do 
toho. Možno vás motivuje zopár 
akcií, ktoré sme počas jesene 
stihli a radi na ne spomíname.

• ŠARKANIÁDA - v októbri sme 
už po tretí raz ponúkli Jarovča-
nom možnosť prísť si s nami 
púšťať šarkany na futbalovom 
štadióne TJ Jarovce. Po ihrisku 
okrem šarkanov poletovalo pri-
bližne 26 rodín. Po technicky ná-
ročnom úvode s minimom vetra 
sa nám počasie postupne zlep-

šilo a ku koncu už skoro všetci 
slávili úspechy vo výškach. Ďa-
kujeme všetkým účastníkom, 
Pohostinstvu Bufet štadión za 
milé občerstvenie, TJ Jarovce za 
prenajatie priestorov a spoloč-
nosti ŠEVT za darovanie niekoľ-
kých šarkanov.

• TVORIVÉ DIELNE – šikovné 
deti s rodičmi tvorili o stošesť, 
či už v herni, ale aj v školskom 
klube. V tvorení pokračujeme 
aj budúci rok. Počas doobednej 
herne to budú jednoduché ak-
tivity pre najmenších, poobedia 
budú patriť šikovným ručičkám 
veľkáčov.

• Tancujeme s deťmi od 1 do 3 
rokov na kurze HOPSASA TRALA-
LA každú stredu od 10.hod. Deti 
sa ponaťahujú na fitloptách, za-
hrajú si na hudobných nástro-
joch, vyjašia sa na obľúbených 
pesničkách, naučia nové riekan-
ky a spolu zažijú kopec zábavy. 
Ak sa chcete k nám budúci rok 
pripojiť, prihláste sa cez email 
mcluskacik@gmail.com alebo 
cez facebook, cena je 2€/lekcia.
 
• HERŇA je pre vás otvorená 
utorky a štvrtky od 10.00 do 
11.00 hod. Mamičky sa môžu 
zohriať pri teplom čaji či kávičke 
a deti sa zabavia s novými hrač-
kami, stavebnicami, knižkami 
či vybijú energiu v bazéne s gu-
ličkami. Keďže chceme dopriať 
zábavu v herni aj deťom, ktoré 
už majú škôlkárske povinnosti, 
tak od januára bude otvorená 
aj poobedná herňa (štvrtky od 
17.00) spojená so zaujímavými 
tvorivými aktivitami.
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• Pomáhame sociálne slabším 
rodinám v núdzi a preto sme 
pre ne vyzbierali detské potre-
by, oblečenie a hračky, ktoré im 
prostredníctvom Spolku svätého 
Vincenta de Paul darujeme. Sr-
dečne ďakujeme všetkým, ktorí 
sa do zbierky zapojili.

• Podujatia aj pre maminy – 
v septembri sme sa s odborní-
kom na bylinky radili, ako pred-
chádzať „jesenným“ chorobám 

detí a len nedávno boli u nás na 
návšteve úspešné spisovateľky 
detských knižiek a románov pre 
ženy K. Gillerová a D. Hlavatá. 
Príjemne sme sa porozprávali, 
autorky prečítali deťom rozpráv-
ky zo svojej tvorby a nakoniec 
každý odchádzal s peknou kniž-

kou aj s osobným venovaním.
• V decembri sme mali miku-
lášsku (6.12) a predvianočnú 
(13.12) sobotu plnú zábavy – vy-

rábali sme ozdoby na stromček, 
pozreli sme si vianočné divadiel-
ko a samozrejme deti čakali aj 
balíčky pre radosť.
Na záver chceme poďakovať 
všetkým, ktorí sa počas roka 
aktívne podieľali na činnosti 
centra a podporujú nás aj naďa-
lej. Jarovčanom želáme pokojné 
sviatky, do nového roku zdravie, 
slniečko v duši a úsmev na pe-
rách. 

Centrum po sviatkoch znovu 
otvárame 13.1.2015. Tešíme sa 
na všetkých luskáčikov!

Kolektív MC Luskáčik
Mandľová ulica 40 – budova 
zdravotného strediska zboku

mcluskacik@gmail.com

VIANOČNÝ PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
teľnosti Vás oberie o drahocen-
ný čas a v konečnom dôsledku 
donúti cenu znížiť. Ak je cena 
nastavená správne, zvlášť po-
čas zimného obdobia, ste vo 
výhode. Konkurencia je nízka, 
ponúk na trhu menej, avšak mo-
tivovaní kupujúci hľadajú svoje 
nové bývanie aj v zime a preto 
máte väčšiu šancu svoju nehnu-
teľnosť predať relatívne rýchlo. 
Sviatočné obdobie už dávno nie 
je „hluchá realitná sezóna“ a to 
najmä vďaka tomu, že kupujúci 
si po uponáhľanom závere roka 
nájdu viac času na vyhľadáva-
nie nehnuteľností na kúpu. 
Správna cena však nie je všet-
ko. Na to aby sa nehnuteľnosť 
predala aj v zime je nutné ju na 
predaj aj patrične pripraviť. Síce 
máte pekný pozemok a upra-
venú okrasnú záhradu, ale tú 
v zime kupujúci neuvidia. Je 
vhodné aby boli aspoň chod-
níky čisté, lístie pozametané, 
a ak nám nasneží, je nutné 
sneh odpratať aby ste sa vyhli 
prípadným pošmyknutiam na 
nie práve vhodnej exteriérovej 
dlažbe. Môže to kupujúceho 

Nastal čas kedy sa väčšina 
z nás pripravuje na sviatky, inte-
riéry sa rozsvecujú vianočnými 
svetielkami, po oknách sa kde 
tu šplhá „Santa Claus“ a v pred-
záhradke krásne žiari vianočný 
stromček. Naháňame sa za 
darčekmi či vypekáme chutné 
dobroty a na predaj nehnuteľ-
ností sa v tomto ročnom období 
a nastávajúcich sviatkov akosi 
zabúda. Predávajúci na zimu 
väčšinou zastavia predaj a ku-
pujúci sa pod dojmom nižšej po-
nuky stiahnu do úzadia a čakajú 
do jari. Realitný trh teda spinká. 
Tí, ktorí sa napriek tomuto tich-
šiemu obdobiu pustíte do pre-
daja svojej nehnuteľnosti však 
nerobíte vôbec chybu a dokonca 
Vám toto zimné a sviatočné 
obdobie môže krásne hrať do 
karát. 
Jednou z najdôležitejších straté-
gií, nad ktorou by mal predáva-
júci uvažovať, je správne nasta-
vená cena. Platí to, samozrejme, 
počas celého roka, avšak v zime 
si na stanovenie predajnej ceny 
musíte dať záležať ešte viac. 
Zbytočné nadhodnotenie nehnu-

odradiť a prinútiť ho rozmýšľať 
nad tým, že dlažbu bude musieť 
vymeniť za bezpečnejšiu. Väčši-
na obhliadok sa koná večer, za 
tmy, preto skúste využiť toto via-
nočné obdobie a vyzdobiť aj ex-
teriér, tak aby pôsobil príjemne 
a vábivo. Ako bonus môžete mať 
pripravené fotografie s krásnou 
rozkvitnutou záhradou. Pomôže 
to kupujúcemu predstaviť si 
záhradu v tom „krajšom“ svetle. 
Pripraviť treba aj interiér. Okrem 
bežného upratovania si dajte zá-
ležať na oknách. Prirodzeného 
svetla je v tomto ročnom období 
menej a zastieranie žalúziami či 
závesmi nie je správne riešenie 
ako schovať malý nedostatok. 
Pustite dnu čo najviac svetla 
a rozsvieťte svetlá aj počas 
dňa. Ak sa obhliadka koná ve-
čer môžete si pomôcť menšou 
investíciou do kvalitnejších žia-
riviek, prípadne vymeniť tie, 
ktoré nefungujú. Tma v dome 
môže totiž pôsobiť negatívne na 
pocity kupujúceho a pokaziť tak 
prvý dojem. A keďže je obdobie 
sviatkov využite ho a vyzdobte 
aj interiér, rozsvieťte vianočné 

svetielka, zapáľte vonné sviečky 
alebo napečte chutné perníčky. 
Vytvoríte tak príjemnú, nie len 
vianočnú atmosféru, ale aj pocit 
domova, ktorý v konečnom dô-
sledku kupujúci hľadá. 
Za celý tím BYVANO Vám že-
lám krásne a pokojné sviatky 
a úspešný predaj!

Eva Mauldin
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z Jaroviec a Čunova a niekoľkými 
slovami sa delegátom prihovoril 
aj Veľvyslanec Chorvátskej re-
publiky na Slovensku p. Jakša 
Muljačić, ktorý vo svojej reči 
osobne vyzdvihol bohatú činnosť 
zväzu a aktivity Chorvátov na Slo-
vensku. Delegáti chorvátskych 

obcí na Slovensku na kongrese 
rokovali o ďalšom smerovaní 
chorvátskej národnostnej men-
šiny na Slovensku, hodnotili čin-
nosť zväzu za ostatné dvojročné 
obdobie a volili nové vedenie zvä-
zu. Vo voľbách bol za predsedu 
zvolený doterajší predseda Ing. 

Radoslav Jankovič z Jaroviec, za 
podpredsedov boli zvolení: Má-
ria Broszová z Čunova, Mgr. Art. 
Mária Rychlová z Devínskej Novej 
Vsi a Matej Butko z Chorvátskeho 
Grobu. V rámci rokovania boli 
prijaté okrem iného aj niektoré 
zmeny v stanovách CHKZS. Dele-
gáti schválili štvorročné volebné 
obdobie volených funkcionárov 
a konanie kongresu raz za štyri 
roky. Okrem toho schválili nové 
sídlo CHKZS, a to v Jarovciach 
v priestoroch kancelárie zväzu na 
Mandľovej ulici, pričom reprezen-
tačné priestory CHKZS ostávajú 
v Múzeu kultúry Chorvátov na 
Slovensku v Devínskej Novej 
Vsi. Plodné zasadanie ukončili 
delegáti tradične, ako to už býva 
zvykom, a to spoločným spevom 
hymnickej piesne Chorvátov na 
Slovensku „Hrvati mi smo svi 
brati“. 

Text: Zuzana Bankovichová
Foto: Andrej Žiak

V sobotu, 22. novembra sa v Kul-
túrnom dome v Jarovciach usku-
točnil v poradí už 12. Chorvátsky 
kongres na Slovensku, ktorý 
organizuje Chorvátsky kultúrny 
zväz na Slovensku (CHKZS). 
Prítomných svojím programom 
pozdravila Tamburica Konjic 

12. CHORVÁTSKY KONGRES V JAROVCIACH

Bývalé vedenie: zľava - Eva Marková z Chorvátskeho Grobu, 
Mária Broszová z Čunova, Radoslav Jankovič z Jaroviec 

a Renáta Čaplová z Čunova. Prítomní boli aj delegáti z jednotlivých chorvátskych obcí.

Kongres otvorila detská Tamburica Konjic.

PREDAJ ADVENTNÝCH VENCOV
Príprava adventných vencov sa stala už tradíciou. Aktívne ženy z Jaroviec v týždni pred prvou adventnou nedeľou vytvorili opäť 
množstvo krásnych vencov. Tentoraz trval ich predaj v kostolnej záhrade veľmi krátko, pretože záujem bol veľký a vence plné 
fantázie. Ešte pred samotným predajom ich pán farár všetky posvätil. V zlom počasí bolo pripravené aj malé občerstvenie.
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V mesiacoch október až de-
cember 2014 sa významných 
životných jubileí dožili títo naši 
spoluobčania:

70 rokov
       MELICHEROVÁ Gabriela
       KARÁCSONY Viliam
       BARTOLICHOVÁ Anna
       TOMKO Mikuláš

75 rokov
       HUSZÁR Stanislav
       KADRLIAKOVÁ Zlatica
       SCHMÖGEROVÁ Alžbeta

80 rokov
       SCHMÖGEROVÁ Etela

85 rokov
       KUTÁK Vavrinec
       BUKOVENOVÁ Aurélia

86 rokov
       KARÁCSONYIOVÁ Terézia

88 rokov
       JESZENKOVITS Viliam

89 rokov
       PALKOVIČOVÁ Irena

94 rokov
       URBANOVÁ Anna

95 rokov
       NOVÁKOVÁ Alžbeta

Našim jubi lantom prajeme 
všetko len to najlepšie, zdra-
vie, šťastie, spokojnosť a veľa 
životného elánu do ďalších ro-
kov života.

Blahoželáme

Odišli od nás

MADARÁSZ  Rudolf 
vo veku 78 rokov

Odpočívajte v pokoji !

DUCHOVNÉ SLOVO: KEĎ SA DIEŤA NARODÍ...

opravdivo milovať, musíme sa 
odpútať od mnohých vecí, a 
najmä od seba. Musíme ne-
zištne dávať a milovať až do 
konca. Toto oslobodzovanie 
od seba je dlhodobou prácou, 
je namáhavé a vzrušujúce. Je 
zdrojom vyrovnanosti a tajom-
stvom šťastia.“ – hovorí Svätý 
Ján Pavol II. 
O chvíľu budeme stáť na za-
čiatku Nového roka a vo vianoč-
nom čase si kľakneme k jas-
ličkám v ktorých bude uložené 
dieťa a budeme intenzívne pre-
žívať tajomstvo nádeje. To malé 
dieťa v jasliach predstavujúce 
Ježiša – Vykupiteľa, keď sa na-
rodil pre náš svet, je najväčším 
požehnaním a najväčším dob-
rom pre nás všetkých. Sme pri 
kolíske toho, ktorý nesklamal, 
šiel po ceste dobra prinášajúc 
lásku nám a zabúdajúc na 
seba... Šiel po tejto ceste s is-
totou, rozhodnosťou, obetavo, 
s charakteristickým rysom pre-
žarujúceho dobra, s túžbou po 
dobre pre nás všetkých. Z lásky 
k nám opustil nebo a narodil sa 
v chudobnej maštali. Poslúcha-
li ho moria i živly sveta – a on 
sám bol poddaný jednoduchej 
žene a mužovi tesárovi. Piatimi 
chlebmi a dvoma rybami vedel 
nasýtiť päťtisíc mužov – a sám 
sa živil prácou svojich rúk. Mal 
moc z ničoho stvoriť svet, zničiť 
ho a znovu postaviť – a predsa 
i on si mozoľnatou dlaňou utie-
ral spotené čelo. Bol kráľom v 
tom najplnšom zmysle slova – 
a bol taký chudobný, že mohol 
o sebe povedať: „Líšky majú 

svoje skrýše a vtáci hniezda, 
ale Syn človeka nemá kam hla-
vu skloniť.“ Uzdravoval nemoc-
ných – a sám svoje rany nehojil 
ani sa nevzpieral bolesti. Cesta 
dobra hľadá srdce, cesta lásky 
zbližuje... Spočítajme kroky, 
ktoré urobil Boh, aby sa nám 
priblížil a dokázal nám svoju 
lásku a potom spočítajme i 
tie naše: Kroky lásky smerom 
ku Ježišovi, ku Bohu živému 
a pravému, i k tomu istému 
Ježišovi, ktorý je prítomný v na-
šich bratoch a sestrách, v tých 
maličkých túžiacich po našej 
láske. Chce ju cítiť a prežívať 
v tých každodenných malých, 
drobných ale najdôležitejších 
skutkoch, v ktorých sa má a 
môže prejaviť krása a veľkosť 
našej lásky.  
Budeme stáť na začiatku No-
vého roka a ako hovorievame: 
je potrebné, aby sme vykročili 
tou správnou nohou. Vykročme 
teda nanovo na cestu života 
s novou chuťou i s novou náde-
jou, vykročme na cestu dobra 
a budujme spolu civilizáciu 
lásky, kráčajme po tejto ceste 
a verme, že i ďalší rok, ktorý 
je pred nami, nám dá možnosť 
urobiť veľa dobrého, pomôcť 
mnohým ľuďom ku spokojnosti 
a šťastiu, a my sami budeme 
ako odmenu prežívať pocit 
hlbokej radosti a vedomie mi-
moriadnej užitočnosti. 

Mário Orbán, farár

Keď sa dieťa narodí, 
pýta sa mama, pýta sa 
otec a pýtajú sa všetci: 
„Čo len bude z tohto 
dieťaťa, keď vyrastie?“ 
Niekomu sa v srdci ro-
dia veľké plány a túžby, 
a iný si povie: „stačí 
mi, keď bude ako ja“... 
Za touto otázkou a po-
hľadom do budúcna 
sa skrýva niečo hlbšie: 
„Bude toto dieťa, ktoré 
je teraz nositeľom ra-
dostnej nádeje, bude 
požehnaním pre nás? 
Bude šťastné? Prinesie 
nám ľuďom dobro v po-
dobe užitočnosti, potešenia, ra-
dosti a lásky?“ Niekedy sa vľúdi 
aj strach, či obava: „Zvládneme 
to? Dobre ho vychováme?“ 
Každý človek píše svojím ži-
votom knihu, ktorej obsahom 
sú dejiny sveta. Sú to krásne 
opisy v pestrých a svetlých far-
bách, alebo tmavé a chmúrne 
stránky smútku a zapríčinenej 
bolesti. Cesta dobra po ktorej 
kráča človek, alebo cesta zla. 
Cesta dobra po ktorej chceme 
kráčať my a túžime, aby po nej 
išli i naše deti, má jedno meno: 
je to láska. Iba v nej môžeme 
nájsť kľúč od každej nádeje. 
Keď sa pozeráme pravdivo na 
svet okolo nás, pýtame sa sa-
mých seba: „Čo nám prinieslo 
násilie, nenávisť, individua-
lizmus a egoizmus?“ Nič, ba 
horšie ako nič: smútok a biedu, 
strach, neistotu a beznádej-
nosť. Pozrime sa však na tých, 
ktorí išli cestou dobra. To sú 
hrdinovia všetkých čias priná-
šajúci ľuďom lásku, bratom a 
sestrám to, čo najviac potrebu-
jú. Sú ako slnečné lúče preža-
rujúce noc a tmu. Oni prinášajú 
pokoj, radosť, istotu a bezpe-
čie, blízkosť a dôveru, nezištnú 
a pozornú službu, konkrétnu 
pomoc, iným slovom povedané 
prinášajú to, čo voláme šťastie. 
Ale aj oni sú šťastní. „Milovať 
v podstate znamená darovať 
sa iným. Lásku ani zďaleka 
nemožno stotožňovať s inštink-
tívnou náklonnosťou, láska je 
vedomé rozhodnutie kráčať 
smerom k iným. Aby sme mohli 
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ZABAVME SA SPOLU

Ing. Vladislav Poluch

ZÁPALKOVÝ HLAVOLAM: Zo zápaliek sú vytvorené štyri lopatky. Na 
každej sa nachádza lístok. Ôsmimi ťahmi dosiahni, aby boli lístky 
mimo zápaliek a zápalky zostali pospájané. Smeti nesmieš hýbať 
a pri každom ťahu môžeš posunúť len jednu zápalku.

ZASMEJME SA

Slovenskí maliari prídu za robotou do Írska 
vymaľovať dom. Ako správni Slováci, mali 
vo zvyku pred prácou dať si každý fľašku 
vodky, ale bohužiaľ nemali za čo. Predali 
teda farbu a kúpili jednu vodku, druhú, 
tretiu až prepili všetko. Po nejakom čase 
vidia že sa vracia majiteľ domu, tak rýchlo 
zbytkom farby omaľovali koňovi papuľu. 
Majiteľ sa pýta:

- Prečo nič nie je urobené?
- Lebo kôň vypil celú farbu!
Majiteľ bez rozmýšľania vytiahne pušku 
a strelí koňa do hlavy.
- Prečo tak brutálne? Pýtajú sa udivení 
Slováci.
- Ááá na figu mi je taký koň! Pred týždňom 
tu murovali Poliaci a ten kôň zožral 70 vriec 
cementu!!

Je to veľmi nespravodlivé, že jedlo zostáva 
niekoľko sekúnd v ústach, niekoľko hodín 
v žalúdku a niekoľko mesiacov na bokoch...

U jasnovidky:
- Váš manžel vás podvádza!
- Čo? Určite? Nemáte tie karty naopak?? 

Ráno:
- Drahý vstávaj už ide autobus!
- A čo ležím na ceste?

2 5

1 9 4

4 7 6 3

3

7 4 2 1

9

2 8 7 5

3 2 1

8 6

SUDOKU: V priloženom hlavolame bola každá číslica od 1 po 9 
v každom riadku aj stĺpci práve jedenkrát. Takisto v každom vy-
značenom štvorci 3x3 sa nachádzala každá číslica len raz. Ktosi 
ich však vymazal a tvojou úlohou je doplniť ich.

kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok
1 Sobota 16.8.2014 17:00 FA Bratislava TJ Jarovce 1 : 1
2 Nedeľa 24.8.2014 17:00 TJ Jarovce FK The Dragons 4 : 1
3 Nedeľa 31.8.2014 17:00 FKM Karlova Ves TJ Jarovce 4 : 3
4 Nedeľa 7.9.2014 16:30 TJ Jarovce FC Petržalka akadémia 0 : 2
6 Nedeľa 21.9.2014 16:00 TJ Jarovce ŠK Krasňany 7 : 0
5 Utorok 23.9.2014 16:30 SDM Domino (B) TJ Jarovce 1 : 1
7 Nedeľa 28.9.2014 15:30 K Štart Nepočujúci 1947 ( TJ Jarovce 2 : 2
8 Nedeľa 5.10.2014 15:00 TJ Jarovce TJ Slávia Ekonóm 1 : 0
9 Sobota 11.10.2014 15:00 FC Volkswagen TJ Jarovce 1 : 3
10 Nedeľa 19.10.2014 14:30 TJ Jarovce FA Bratislava 1 : 0
11 Nedeľa 26.10.2014 10:00 FK The Dragons TJ Jarovce 0 : 3
12 Nedeľa 2.11.2014 13:00 TJ Jarovce FKM Karlova Ves 1 : 1
13 Nedeľa 9.11.2014 10:30 FC Petržalka akadémia TJ Jarovce 2 : 1

kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok
1 Nedeľa 31.8.2014 14:30 TJ Jarovce ŠK Lozorno -
2 Nedeľa 7.9.2014 14:30 TJ Jarovce ŠK Láb 10 : 1
4 Nedeľa 21.9.2014 13:30 TJ Jarovce TJ Družstevník Závod 12 : 0
5 Sobota 27.9.2014 13:00 ŠK Plavecký Štvrtok TJ Jarovce 0 : 10
6 Nedeľa 5.10.2014 12:30 TJ Jarovce TJ Záhoran Jakubov 5 : 0
7 Nedeľa 12.10.2014 11:30 FK Lamač TJ Jarovce 0 : 4
8 Nedeľa 19.10.2014 12:00 ŠK Lozorno TJ Jarovce -
9 Nedeľa 26.10.2014 11:00 ŠK Láb TJ Jarovce 0 : 0

10 Sobota 1.11.2014 10:30 FK Jablonové TJ Jarovce 1 : 1
3 Sobota 8.11.2014 13:00 TJ Jarovce   FK Jablonové 1 : 0

V.liga seniori, S5M

IV.liga dorast, SD4VA

Rozpis zápasov jesennej časti ligy 2014/2015

kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok
3 Sobota 30.8.2014 11:00 FK Vajnory TJ Jarovce 13 : 0
1 Štvrtok 4.9.2014 17:00 FC Petržalka akadémia TJ Jarovce 13 : 0
4 Nedeľa 7.9.2014 11:00 TJ Jarovce FK Lamač 0 : 2
14 Streda 10.9.2014 17:00 FK Scorpions TJ Jarovce 4 : 0
5 Nedeľa 14.9.2014 9:00 TJ Jarovce FK Rača (B) 2 : 5
2 Utorok 16.9.2014 16:30 TJ Jarovce ŠK Hargašova Z. Bystr. 3 : 5
15 Streda 24.9.2014 16:30 TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka 0 : 6
7 Sobota 27.9.2014 9:00 FK Dúbravka TJ Jarovce 1 : 4
8 Nedeľa 5.10.2014 11:00 TJ Jarovce ŠKP INTER Dúbravka 1 : 12
6 Streda 15.10.2014 16:00 TJ Jarovce MFK Podun. Biskupice 2 : 2
9 Utorok 21.10.2014 18:15 ŠK Slovan - žiačky TJ Jarovce 7 : 0
11 Sobota 25.10.2014 14:30 SDM Domino (B) TJ Jarovce 9 : 0
12 Nedeľa 2.11.2014 11:00 TJ Jarovce TJ Rovinka 1 : 5
13 Nedeľa 9.11.2014 9:30 ŠKP INTER Dúbravka (B) TJ Jarovce 2 : 2

kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok
1 Nedeľa 7.9.2014 9:30 TJ Jarovce FK Inter (B) 0 : 12
3 Sobota 20.9.2014 10:30 TJ Čunovo TJ Jarovce 5 : 1
2 Utorok 23.9.2014 16:30 TJ Jarovce ŠKP INTER Dúbravka 2 : 8
4 Nedeľa 28.9.2014 9:30 TJ Jarovce Futb. akadémia FTVŠ 14 : 0
5 Nedeľa 5.10.2014 11:00 MFK Rusovce TJ Jarovce 6 : 0
6 Nedeľa 12.10.2014 9:30 TJ Jarovce FK Vajnory 5 : 2
7 Nedeľa 19.10.2014 9:30 FK Dúbravka TJ Jarovce 0 : 2
8 Nedeľa 26.10.2014 9:30 TJ Jarovce ŠK Danubia 1 : 8
9 Sobota 8.11.2014 9:30 FK Lamač TJ Jarovce 7 : 0

Mladší žiaci, MZM

Prípravka PMA3

ŠPORT: FUTBAL - výsledky zápasov jesennej časti ligy 2014/2015
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a 700 € na našich najmenších 
futbalistov – družstvo prípravky 
a mladších žiakov.

Veľká vďaka patrí aj barmanom 
Dušanovi Hlinickému, Vlado-
vi Wolfovi, Maťovi Harrerovi, 

Pištovi Rothovi, ale aj všetkým 
ďalším, ktorí svojou pomocou 
prispeli na dobrú vec.

P red  pár  mes iacmi  ve ľmi 
spontánne vznikol nápad zor-
ganizovať takúto akciu po 15 
rokoch znova. Motiváciou bola 
nostalgia a hlavné organizátor-
ky Martina Hlinická a Monika 
Plankenauerová si povedali, že 
ak bude z akcie nejaký výťažok, 
venujú ho na detský šport.
Akcia sa vydarila a hostia s ve-
domím dobre investovaných 
prostriedkov, nešetrili a okrem 
vstupného boli štedrí aj v bare. 
Tak sa spolu s príjemnou akciou 
podarilo vyzbierať až 1060 €. 
Z tejto čiastky venovali orga-
nizátorky 360 € na spoločné 
korčuľovanie detí na štadióne 
HC Petržalka, ktoré zvyknú or-
ganizovať každú druhú nedeľu 

VÝŤAŽOK Z DISKOPLESU BOL VENOVANÝ NA DETSKÝ ŠPORT
Kedysi bolo tradíciou, že Klub Mladých Chorvátov pravidelne organizoval diskoples. Mnohí z vás si ešte pamätajú žlté plagáty 
oznamujúce termín diskoplesu. S odchodom jednej generácie mladých Chorvátov, tradícia diskoplesu zanikla. 







ss
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Pomôžte seniorom 
predĺžiť ich

aktívny život!

Seniori opúšťajú svoje aktivity
 predčasne najmä kvôli obavám

 rodiny z ich úrazu či únavy. 
Tým seniori svoje schopnosti menej 
trénujú a dochádza k zrýchľujúcemu 

Často je to len otázka niekoľkých 
mesiacov, kedy sa pôvodne 

 

Rodiny i seniori to vnímajú 
ako nevyhnutný proces.

aktívny senior stáva odkázaným 
na pomoc príbuzných. 

sa poklesu kvality života.

Je Vám známa táto špirála ubúdania telesných síl?

  je cez GSM napojený na nonstop 
pult pomoci s obsluhou 24 hodín 
denne, 7 dní v týždni

  obsahuje núdzové tlačidlo, ktoré 
po stlačení spustí alarm na pulte 
pomoci

  asistent zabezpečí adekvátnu 
pomoc (zavolá príbuzných alebo 
záchranné zložky) 

  umožňuje úzku spoluprácu pultu 
pomoci s rodinou

  rozozná núdzové stavy ako pád, 
alebo dlhodobý nepohyb 
užívateľa, chráni aj pri strate GSM 
signálu od mobilného operátora

  

Toto nemusí nastať! 

Mobilný asistent ELA umožňuje jednoducho a efektívne 

zvýšiť bezpečie pri aktivitách

Prevencia predčasného starnutia je možná prostredníctvom malej 
krabičky, ktorú nosí senior pri sebe. Mobilný asistent ELA:

  obmedzenie aktivít z dôvodu veku
  ubúdanie síl, opustenie aktivít
  pokles psychickej pohody

Rodina žiada, aby senior obmedzil 
námahu i za cenu toho, že sa vzdá 
obľúbených činností.

  pribúdajú zdravotné ťažkosti
  telesná kondícia slabne
  objavujú sa závažnejšie ochorenia

vek 

je vhodný pre ľudí dlhodobo 
chorých, imobilných či s 
telesným postihnutím. Tiež pre 
kohokoľvek, komu hrozí pri jeho 
aktivitách zdravotné riziko. 

Viac informácii nájdete na www.family-care.sk alebo na infolinke 0850 150 250

a predĺži tak plnohodnotnú účasť užívateľa v bežnom živote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok Vám praje 

súkromná škôlka Veselý vláčik. 

www.veselyvlacik.sk          tel: +421 908 822414 
 


