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KEĎ KOSTOL SV. MIKULÁŠA PRIŠIEL O VEŽU

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PRASKÁ VO ŠVÍKOCH

Pre obyvateľov Jaroviec bol zvlášť
tragický samotný záver druhej
svetovej vojny. V posledných mesiacoch sem nemecké velenie
presunulo svoje...
Strana 11

Školská budova, v ktorej dnes
sídli naša základná škola, sa
začala stavať v októbri 1975
v rámci akcie „Z“.
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Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

Číslo 2, Ročník VI., Jún 2015, nepredajné

DEŇ DETÍ V JAROVCIACH „V NOVOM ŠATE“

Sviatok detí sme tento rok oslávili v sobotu 6. júna 2015
na miestnom futbalovom ihrisku. Pod záštitou Komisie
kultúry a športu, jarovských poslancov a v spolupráci
s Telovýchovnou jednotou Jarovce, bol pre naše ratolesti
prichystaný pestrý program.
pokračovanie na strane 2

ŽELEZNÁ OPONA PRI
BRATISLAVE? BOJISKO, KDE UMIERALI AJ
DETI.
5 mŕtvych, 2 zranení, 6 zadržaných. A len 6 ďalším sa podarilo
ujsť. To je tragická bilancia jedného útoku Pohraničnej stráže
na skupinu utečencov z roku
1952. Takto vtedy vyzerala
zelená hranica v Jarovciach pri
Bratislave.
Strana 9

AKTIVISTI V JAROVCIACH LIKVIDOVALI
ODPAD
O tom, že mladí ľudia, ktorí sa
zaujímajú o svoje okolie, ešte
nevymreli sa presvedčili obyvatelia mestskej časti Bratislava-Jarovce. Aktivisti sa deň po
veľkonočných sviatkoch (utorok
7.4.2015) rozhodli vyčistiť
priestranstvo neďaleko predajne potravín.
Strana 15
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Na úvod

Tí, čo sa vtedy narodili, majú
dnes 70 rokov. V uplynulých
dňoch sme si pripomenuli výročie skončenia jednej z najtragickejších udalostí v histórii
ľudstva, druhej svetovej vojny.
Mnohí pamätníci o tom radšej
nechcú rozprávať ani s odstupom 70 rokov. Jarovce boli
vtedy súčasťou Maďarska a až
na základe Parížskej mierovej
zmluvy boli koncom roka 1947
pripojené k Československu.
Slovensko aj Maďarsko bojovali
počas vojny na rovnakej strane
– na strane Nemecka. Zmena
nastala až ku koncu vojny. Vojaci
nemali na výber, kam ich poslali,
tam museli bojovať. Po vojne sa
Slovensko radilo medzi víťazné
štáty a Maďarsko patrilo k tým
porazeným. Ľudia dúfali, že
po tragických rokoch nastane
obdobie slobody.
Nestalo sa tak. Oba štáty sa
dostali do područia Sovietskeho
zväzu na obdobie ďalších vyše
40 rokov. Sloboda bola v nedohľadne aj pre Jarovčanov.
Znárodnené majetky, ostnatý
drôt a streľba na hraniciach,
normalizácia, sledovanie ľudí,
nesloboda slova a mnoho ďalších príkorí.
Dnes sú tieto veci len históriou.
Viac ako štvrťstoročie tu máme
slobodu, ktorá sa postupne
rozširuje. Pred pár rokmi sme
chodili do Rakúska s malou
dušičkou a obavou pred colníkmi. Dnes tam bežne chodíme
za prácou, na nákupy, či na
návštevu svojich blízkych a kamarátov. Máme slobodu slova
a aj slobodu pohybu osôb.
Vážme si to! Aj posledné udalosti
na Ukrajine napovedajú, že sloboda je krehká vec. Naša úcta
k slobode je zároveň úctou ku
všetkým, ktorí pre ňu obetovali
svoje životy. Za to im patrí veľká
vďaka.
Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín
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Programom sprevádzal moderátor Milan Šimek.
(pokračovanie z úvodnej strany)
Moderátorom podujatia bol náš
šikovný, zábavný a vždy skvele
naladený Miňo Šimek.
Oslavy odštartovali o 14-tej hodine prvým ročníkom Jarovských
detských behov. Zaregistrovať
sa bolo možné už niekoľko dní
pred začatím samotných pre-

Skákací hrad nesmie chýbať na žiadnom MDD.

tekov. Deti súťažili v šiestich
vekových kategóriách od dvoch
do trinástich rokov. Najstarší
obehli futbalové ihrisko dvakrát. Znižujúcim sa vekom sa
dĺžka trate skracovala. V každej
kategórií dostalo prvé dievča
a prvý chlapec zlatú sošku bežca. Ostatné súťažiace deti boli
za snahu ocenené medailami.

Ceny malým športovcom odovzdávali miestni poslanci.
Veľký záujem u detí ako aj dospelých vzbudila okružná jazda
vláčikom Prešporáčikom. Od
futbalového ihriska smerovala prehliadka Jaroviec cez Semenársku ulicu, Pílovú, časť
Jantárovej ulice, pri Hasičskej
zbrojnici Chotárnou ulicou až

Detské behy štartovali v šiestich vekových kategóriách.

Ocenenia pre všetky deti odovzdávali poslanci mestskej časti Bratislava - Jarovce.
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Hasiči pripravili striekanie na cieľ.

Vláčik Prešporáčik bol stále plný.

Gabika Škrabáková–Kreutz, Lukáš Frlajs, Mamba a Filip Kreutz.

Tradičná jazda detí na koníkoch.

Chlapcov zaujala aj dráha s autíčkami na diaľkové ovládanie.

Autogramiáda hercov.

22 veľkoformátových drevených hračiek bolo u nás novinkou.

Futbalový zápas rodičov a detí výborne komentoval Jakub Kotvas.

Pre každé dieťa bolo pripravené občerstvenie, sladkosti a darček.
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dozadu na Palmovú, kde sa vláčik napojil na Kožušnícku ulicu,
prešiel celú Mandľovú ulicu až
nakoniec a naspäť na futbalové
ihrisko.
Ďalšou z noviniek tohtoročného
programu boli veľké drevené

hračky a hlavolamy, ktoré boli
rozmiestnené na trávnatej ploche futbalového ihriska. Deti
mali možnosť zachytať si ryby,
poskladať obrázky z kociek, zahrať si minigolf, ako aj zabaviť
sa s rôznymi inými hračkami

Martinka a Monika skrášľovali detské tváre.

z dreva, ktoré boli v ich veľkosti.
Členovia Tovarišstva starých
bojových umení a remesiel
predstavili zbrane a výstroj
orientované k 70. výročiu oslobodenia Bratislavy. Záujemcovia
si mohli vyskúšať streľbu na terč

Streľba detí z dobových zbraní.

zo zbraní, hádzanie granátom na
cieľ a do diaľky, beh s plynovou
maskou.
Dobrovoľný hasičský zbor pripravil pre malých nadšencov
striekanie vodou na terč. Aj
tento rok si deti mohli zajazdiť
na koníkoch, vyšantiť sa na skákacom hrade, kresliť kriedami
na asfaltovú plochu, pozrieť si
exhibíciu autíčiek na diaľkové
ovládanie - RC buggy (preskoky),
ako aj zasúťažiť si s RC monster
truckmi. Počas celého podujatia
skrášľovali tváre našich ratolestí šikovné ručičky Martinky
a Moniky.
Veľkým prekvapením bola autogramiáda seriálových hviezd
Gabriely Škrabákovej – Kreutz,
Filipka Kreutza, Lukáša Frlajsa
a Dáši Šarkozyovej alias Mamby.
Pre deti bolo nachystané občerstvenie v podobe krájaných
jabĺčiek, melónu, malinoviek,
sladkostí, cukrovej vaty, pukancov a ako darček dostali bublifuky. Počasie nám prvú júnovú
sobotu prialo a tak sme oslavu
našich detí ukončili až vo večerných hodinách.
Veľká vďaka za zorganizovanie
celého podujatia patrí Mestskej
časti Bratislava – Jarovce, pánovi starostovi a poslancom, členom komisie kultúry, sponzorom
Pizzeria Malá, Bufet Štadión,
Hospůdka u Maťa, Štefanovič
– stavebné práce, ako aj občianskemu združeniu Veritas, ktoré,
okrem iného, odovzdalo pri príležitosti dňa detí Telovýchovnej
jednote Jarovce finančný dar vo
výške 2.000,- EUR určený na
podporu športu detí a mládeže.
Marcela Škodlerová
foto: Jozef Uhler, Oliver Bergl,
Juraj Hradský

SPONZORI
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Mestská časť
Bratislava - Jarovce
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Pizzeria Malá
29. 5. 2012

Bufet Štadión
Hospůdka u Maťa
Štefanovič - stavebné práce

Členovia občianskeho združenia VERITAS odovzdali 2000 € na podporu športu detí a mládeže.
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... podporujeme dobré veci
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ŽIACI ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V ANGLICKU
V pondelok prvého júna sa 17
žiakov z druhého stupňa našej
základnej školy pod pedagogickým vedením pani učiteľky Marty Fremlovej a Zuzany Bártovej
vybralo klimatizovaným autobusom na cestu do anglického
Oxfordu. Spoločne s nimi cestovali žiaci a pani učiteľky zo ZŠ
Zeleneč v Trnavskom kraji.
Po presune Rakúskom, Nemeckom, Holandskom a Belgickom
dorazili v skorých ranných hodinách do francúzskeho prístavu
Calais. O štvrtej ráno prešli britskou pasovou kontrolou a tešili sa na jazdu trajektom, ktorá
mala trvať 1,5 hodiny a po nej
už mal autobus brázdiť anglickú
diaľnicu. Počasie však všetko
skomplikovalo. Silný vietor spôsobil veľké vlny na opačnom
brehu kanála La Manche, kvôli
čomu žiadny trajekt celú noc
nevyplával. Aj naši čakali 5 hodín, než sa autobus mohol nalodiť. O deviatej trajekt vyplával,
avšak v anglickom Doveri mal
veľký problém správne zakotviť
a cesta sa predĺžila na 6 hodín. O štvrť na štyri popoludní
sa naše deti konečne ocitli na
anglickej pôde. Našťastie, v ďalších dňoch im už anglické počasie ukazovalo iba vľúdnu tvár
– bolo slnečno a teplo, vďaka
čomu vznikli aj krajšie fotografie.
V Oxforde boli deti ubytované
v anglických rodinách, aby jednak mohli spoznať bežný život
v tejto krajine, jednak mohli
komunikovať s rodičmi i deťmi
a overiť si tak svoje jazykové
znalosti.
V ďalší deň si mohli naši preh l i a d n u ť s t r e d ov e k ý h r a d
Warwick, postavený Williamom
Dobyvateľom. Sú v ňom historické expozície s voskovými figu-

rínami šľachticov – obyvateľov
hradu. Dobová hudba a dialógy, ktoré zneli z reproduktorov
v jednotlivých miestnostiach,
vyvolávali dojem, že prechádzate ako nepozorovaný divák okolo
skutočných historických postáv.
Deti mohli vidieť cvičené dravé
vtáky, sledovať výstrel z dela,
kochať sa výhľadom do okolia
z hradnej veže.
Odtiaľ sa presunuli do rodiska
azda najslávnejšieho anglického
spisovateľa a dramatika Williama Shakespearea, ktorý žil
v 15. a 16. storočí. Celý svet
pozná jeho drámu Rómeo a Júlia. Prehliadku rodného domu
doplnila prehliadka stredovekého mestečka a návšteva kostola
Church of the Holy Trinity– Kostol Najsvätejšej Trojice – kde je

Rímske kúpele v Bath.
Ďalší deň sa naši vybrali pozrieť
si monumentálne megality postavené 4 tisíc rokov p. n. l., slávne Stonehenge. Vnímali úžasnú

V kabíne London Eye.
hrob spisovateľa i jeho dcéry
a manželky.
Na záver dňa si žiaci po návrate
do Oxfordu prehliadli najznámejšie pamiatky tohto mesta, ako
sú jeho univerzitné budovy, knižnica a iné. Našich futbalistov zaujal i niekoľko storočí pestovaný
anglický trávnik.

Na univerzitnom trávniku v Oxforde.

atmosféru miesta, pozreli si modernú expozíciu archeologických
nálezov.
Ďalej ich čakalo mesto Bath,
letovisko anglickej smotánky už

od 18. storočia, známe svojimi
horúcimi prameňmi, v ktorých
sa liečili už Rimania v 1. storočí
n. l., keď dobyli Britániu. Deti si
prezreli staré rímske kúpele i expozíciu nálezov, ktoré zhromaždili archeológovia za posledných
300 rokov.
V posledný deň pobytu sa tešili
deti na Londýn. Pozreli si observatórium v Greenwichi a nultý
poludník, viezli sa po Temži a obdivovali pevnosť Tower a otvárací
most Tower Bridge, budovy parlamentu a Big Ben, Westminsterskú katedrálu. Vozili sa na
obrovskom ruskom kolese London Eye a navštívili Madame
Tussauds múzeum voskových
figurín.
Potom vo večerných hodinách
sa vybrali na spiatočnú cestu,
tentokrát bola cesta trajektom
bez problémov a po noci a dni
v autobuse sa v sobotu večer
unavení ale spokojní vrátili do
Jaroviec.
Marta Fremlová

Deti na hrade Warwick.
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ŠKOLSKÉ OKIENKO
Dobrý deň, milí Jarovčania!
Začal sa posledný mesiac školského roku, ktorý symbolizuje
vytúžený príchod leta a školských
prázdnin. Bol naozaj bohatý na
akcie, prestavby a nové skutočnosti.
Som veľmi rada, že sa mi podarilo spoznať niektorých rodičov
a nadviazať výbornú spoluprácu.
Ďakujem, že ste ma prijali medzi
Vás a spoločnými silami prebudili
základnú školu a materskú školu
k pestrejšiemu životu.
Dôkazom toho bola vynikajúca
a pohodová brigáda v areáli
školy, kde sa prevzdušnilo veľa
priestoru, vyčistili sa prastaré
zanedbané zákutia, odstránili
sa choré stromy. Pieskovisko
dostalo nový piesok a aj takmer
neviditeľné doskočisko sa čiastočne obnovilo. V interiéri na
prízemí sa odstránili nefunkčné
sprchy, z ktorých vznikol kabinet
pre p. vychovávateľky. Zo šatne,
ktorá bola celý deň nevyužitá, sa
urobila nová jazyková trieda, kde
sa deti budú učiť cudzie jazyky.
Zrekonštruoval sa kabinet telesnej výchovy a odstránili sa všetky
nebezpečné náradia.
Pani učiteľky sa tlačili vo veľmi
nevyhovujúcich priestoroch, ktoré sa vymaľovali, dala sa nová
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Prvá brigáda na úprave zanedbaného školského dvora bola veľmi úspešná.

podlaha a nábytok. I napriek takýmto podmienkam sa venovali
Vašim deťom s plným nasadením, čoho dôkazom sú krásne
výsledky. Samko Szabo priniesol
zlatého slávika. Chlapci v Petržalskej penalte postúpili. Deviataci urobili rekord v Testovaní
9. Výsledky ukázali, že sme nad
slovenským priemerom poriadne
vysoko. Percentil školy v slovenskom jazyku je 94,84 a v matematike 72,56. Všetci deviataci sú
prijatí do stredných škôl.
Všetky akcie si môžete pozrieť
na web stránke školy. Medzi
veľmi úspešné hodnotíme výstavu plazov v telocvični, exkurzie
v laboratóriách prírodovedeckej

fakulty, kde si mohli vyskúšať
prácu v 3D počítačoch. Prvý stupeň absolvoval školu v prírode
v Repišti, druhý stupeň týždňový
pobyt v Lazoch na Čertove pod
názvom Enviroočko. Čistil sa
potok a zbieral rôzny odpad po
turistoch. Prvýkrát boli žiaci 2.
stupňa na lyžovačke v Jasnej.
Prišli si na svoje nielen lyžiari ale
aj snoubordisti.
Našou najväčšou akciou je zber
papiera a plastov - OLOmpiáda.
Dúfame, že nás ani v tomto roku
nikto neporazí. Veď je to aj Vaša
veľká zásluha, pretože pomáhate svojim deťom a celej škole.
Za odmenu boli deti na Medzinárodnom festivale strašidiel

v Bojniciach. Pozreli si zámok,
sokoliarov a ZOO.
Krásne bolo aj MDD v školskom
areáli. Na takúto akciu sme
pozvali malých škôlkárov, ktorí
súťažili vo všetkých „veľkáckych“
disciplínach. Na farebné medaily
dostávali rôzne pečiatky, ktoré si
s radosťou počítali. Som rada, že
aj takéto akcie podporujú spoluprácu s MŠ, veď o chvíľu budú
patriť k nám.
Zaujímavá bola ekologická hra v
materskej škole, ktorú pripravili
siedmaci pre 3. a 4. triedu. Témou bolo triedenie odpadu.
Keďže chceme predchádzať
kriminalite, pestré boli ukážky so
psami, ktoré vyhľadávali drogy a
ukryté peniaze. Deti sa prihlásili
ako figuranti na zaistenie. Bol
to silný zážitok s putami na rukách a v obkľúčení kukláčov. Na
psíkov sa prišli pozrieť aj veľkáči
z MŠ.
V júni ešte čakal na žiakov ďaleký jazykový pobyt v anglickom
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Žiaci druhého stupňa na lyžovačke v Jasnej.

Figurant a kukláči počas MDD v škole.
Londýne. Tešíme sa na ich nové
jazykové vedomosti, veď bývali
v rodinách a mali možnosť spoznať kultúru a inú spoločnosť.
Novinkou pre našich deviatakov bude Maturita deviataka.
Odchádzajú od nás do života
v ďalšej ich etape a tak sa nám
ukážu ako majstri svojich najobľúbenejších predmetov, ktoré si
odprezentujú za zeleným stolom.

Pozývame všetkých deviatackých
rodičov. Možno to bude prvý raz,
čo si uvidia svoje dieťa verejne
vystúpiť. Budeme im držať palce, veď dvere do triedy už majú
vyzdobené svojimi fotografiami
z detstva.
Veľa sa urobilo aj v školskej jedálni. Vymaľovali sa všetky skladové
priestory, kuchyňa a jedáleň dostali celkom nové šaty. Výzdobou

Maľovanie v školskej jedálni a kuchyni.

sú žiacke práce na tému jedlo.
Zahájili sme spoluprácu s Dunajskou Lužnou, ktorá nám dodáva
čerstvé ovocie. S Rajom máme
spoluprácu v dodávke mliečnych
výrobkov. Automat je umiestnený
a prístupný na prízemí.
Nad rámec svojich povinností
pracujú p. učiteľky na rôznych
projektoch, ktoré boli vyhlásené.
Medzinárodný projekt ukáže
spoluprácu s Českou republikou,
Poľskom a Španielskom, kde
sme získali už certifikát o ďalšej spolupráci pod názvom e
Twinning Label. Cieľom je problematika elektroodpadu. Všetky
projekty si môžete prečítať na
stránke školy.
Vážení rodičia, milí Jarovčania.
Chcem sa Vám z celého srdca
poďakovať za ústretovosť, ktorú
preukazujete škole a škôlke. Taktiež miestnemu úradu, starostovi
a poslancom, ktorí prehodnotili
rozpočet pre obidve školské
budovy, či už na maľovanie,
zabezpečenie novej umývačky
riadu do kuchyne alebo ďalšie

potrebné nákupy. Poďakovanie
patrí aj všetkým sponzorom, bez
ktorých by sme nemali veľa, veľa
potrebných pomôcok.
Považujem tento školský rok
a čas, ktorý som strávila v škole,
za užitočný pre všetky deti a som
rada, že sa mi podarilo urobiť
aj estetické zmeny vnútorného
prostredia a v celom areáli zmeny k lepšiemu. Prajem Vám, aby
Vás neopúšťal elán pomáhať
obidvom školám a sebe, aby
som Vás aj v ďalšom roku nesklamala.
Čaká nás ešte veľa vylepšovania,
ale s Vašou pomocou a pomocou
mestskej časti sa určite nájdu
šikovné ruky. Krásne leto Vám
praje riaditeľka ZŠ s MŠ v Jarovciach.
Viera Zavřelová,
riaditeľka ZŠ s MŠ

Takto to vyzerá na školskej chodbe počas zberu papiera a plastov.
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DETI V ŠKOLE A ŠKÔLKE
KOĽKO STOJÍ DIEŤA
V ŠKÔLKE

V uplynulých rokoch sa často
zvádzali debaty o tom, ktoré deti
by mali byť a ktoré by nemali
byť prijaté do materskej školy,
koľko by mal platiť Jarovčan, či
nejarovčan.
Materská škola patrí medzi originálne kompetencie obce, v našom prípade mestskej časti. Na
prevádzku materskej školy teda
Jarovce nedostávajú transfer zo
štátu, ktorý by pokryl väčšinu nákladov, ako je tomu v prípade zá-

kladnej školy. Dostávajú len 12
€ na predškolákov, za ktorých
už rodičia nič neplatia. Náklady
na jedno dieťa sa v Jarovciach
pohybujú okolo 170 € mesačne,
takže ak rodičia prispievajú na
dieťa sumou 25 € mesačne, tak
mestská časť ešte dopláca 145
€ každý mesiac. V uvedených
nákladoch pritom vôbec nie sú
zahrnuté náklady na údržbu budovy škôlky. Vysoké náklady na
deti, ktoré sú platené najmä
z daní obyvateľov Jaroviec sú
dôvodom, prečo mestská časť

trvá na tom, aby materská škola
slúžila Jarovčanom a nie obyvateľom iných mestských častí,
či obcí.

KOĽKO DETÍ BOLO
PRIJATÝCH DO ZŠ
A MŠ

Do našej materskej školy sa na
predprimárne vzdelávanie prihlásilo 51 detí. Prioritou mestskej časti je, aby pokryla deti,
ktoré budú mať v septembri viac
ako tri roky a sú z Jaroviec. Všet-

ky takéto deti boli prijaté. Prijaté
boli aj tri deti z iných mestských
častí, ktoré majú jeden rok pred
zahájením povinnej školskej dochádzky a ich prijatie ukladá zákon. Celkovo bolo do materskej
školy prijatých 29 detí, z toho 26
z Jaroviec.
Do základnej školy bolo zapísaných 47 detí. Prijaté boli všetky
deti z Jaroviec, ktorých je 25.
Ďalšie deti neboli prijaté z kapacitných dôvodov.
Jozef Uhler

ŠKOLSKÍ MEDIÁTORI
Potom ako Európska komisia
zverejnila aktuálnu Výzvu na podanie žiadostí na rok 2015 pre
nové projekty a mobility v rámci
programu Erasmus+, regovala naša ZŠ s MŠ v Jarovciach
podaním projektu pre Kľúčovú
akciu 1 – Mobilita jednotlivcov
s názvom „Školskí mediátori“.
Sme hrdí na to, že sme pri podávaní žiadosti o grant opätovne
uspeli. Vďaka tomu dostanú jed-

notlivci nové možnosti zúčastniť
sa na kvalitných vzdelávacích
mobilitách v Európe v sektore
školského vzdelávania.
Konflikty a problémy v školskom
prostredí sú prirodzenou súčasťou školského života, ale musíme vedieť, ako s nimi zaobchádzať. Nezvládnutý konflikt
môže viesť až k šikanovaniu.
Aj v našom záujme je prispieť
k právu detí na bezpečnú školu

plnú porozumenia.
Pani učiteľky Mgr. Miroslava
Čerňanská a Mgr. Eva Ondrášeková, vybrané na základe odborných, osobnostných a jazykových predpokladov, absolvujú
školenia v Slovinskej Ľubľane
a v Holandskom meste Gouda.
Školenia, zamerané na efektívnu komunikáciu a mediáciu
ako spôsob riešenia konfliktov,
odborne vyškolia pedagógov

do úlohy „Školských mediátorov“. Po realizácii projektu ich
naši žiaci budú môcť vyhľadať
s akýchkoľvek problémami,
s ktorými si nevedia poradiť bez
pomoci.
Mgr. Eva Ondrášeková
koordinátorka projektu

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRASKÁ VO ŠVÍKOCH, PRIPRAVUJE SA NADSTAVBA
Školská budova, v ktorej dnes
sídli naša základná škola, sa
začala stavať v októbri 1975
v rámci akcie „Z“. Na výstavbe
sa podieľali vo významnej miere
občania Jaroviec. Nová budova
bola otvorená v školskom roku
1981/82. V škole bol umiestnený 1. – 4. ročník s dvomi
oddeleniami školskej družiny.
Navštevovali ju deti z Jaroviec
i Čunova. Bola to škola len
pre prvý stupeň. Starší žiaci
navštevovali základnú školu
v Rusovciach. Od školského roka
1992/93 sa základná škola stala samostatnou a plnoorganizovanou, boli v nej všetky ročníky
od 1. po 9. ročník. Budova nebola na deväť tried pripravená,
tak sa menšie triedy vytvorili aj
spojením dvoch kabinetov. V 90tych rokoch detí ubúdalo a tak
v základnej škole v Jarovciach
postačovalo, že pre každý ročník
bola len jedna trieda.
S nárastom obyvateľov Jaroviec
sa v tomto roku ukázalo, že naj8

Vizualizácia jednej z možných alternatív nadstavby základnej školy
neskôr o rok bude potrebné pre
prvákov otvoriť dve triedy. Ako
dočasné riešenie sa môže využiť
predelenie najväčšej triedy na
dve, pričom v nich budú umiestnené dva ročníky s najmenším
počtom žiakov. Pre budúcnosť
je však nevyhnutné rozšírenie

kapacít školy. Od minulého
roka sa pripravuje potrebná
dokumentácia. Zvýšením budovy
školy o jedno podlažie by škola
mohla získať ďalších 7 až 8 tried
a 3 až 5 kabinetov. Nadstavba
si vyžiada nemalé investície zo
strany mestskej časti a z toho

dôvodu sa plánuje na viac etáp.
Predpokladaná realizácia prvej
etapy s tromi triedami sa plánuje na rok 2016 alebo 2017,
v závislosti od pripravenosti projektovej dokumentácie a stavu
stavebných povolení.
Jozef Uhler
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ŽELEZNÁ OPONA PRI BRATISLAVE? BOJISKO, KDE UMIERALI AJ DETI.

5 mŕtvych, 2 zranení, 6 zadržaných. A len 6 ďalším sa podarilo
ujsť. To je tragická bilancia jedného útoku Pohraničnej stráže
na skupinu utečencov z roku
1952. Takto vtedy vyzerala zelená hranica v Jarovciach pri
Bratislave. Hliadky strážiace
ľudovodemokratický režim vystrieľali na 19 ľudí dokopy 459
nábojov zo samopalov a 90 nábojov z pušiek.
V roku 1952 už mal režim zelenú hranicu pri Jarovciach zabezpečenú drôtenými zátarasami.
Ešte však neboli elektrifikované.
Stačilo vyhnúť sa hliadkam, roztiahnuť drôty či podliezť a utekať. Pri Janíkovom dvore bolo do
Rakúska veľmi blízko.
Večer 9. decembra toho roku sa
od Starého hája a železničnej
trate medzi Petržalkou a Rusovcami pokúsila o prechod
hranice 19-členná skupina pod
vedením prevádzača. V skupine bola okrem iných aj rodina

Ehrenfeldovcov z Nitry. Vydali sa
k zátarasám medzi Janíkovým
dvorom a Bažantnicou. Drôty
roztiahli, podliezli a v troch menších skupinkách smerovali najkratšou cestou k hranici. Tu sa
však dostali pod paľbu hliadok
Pohraničnej stráže.
Hlásenie Floriana Čambála,
veliteľa 11. bratislavskej brigády
Pohraničnej stráže:
„Por. Zimek rozvinul posilu
a prítomné hliadky do rojnice
v polkruhu a vydal rozkaz: Na
zteč, vpred! Po tomto povele za
pohybu a paľby celá rojnica vyrazila vpred a začala likvidovať
narušiteľov.“
Výsledok útoku rojnice:
• Eugen Ehrenfeld, 57-ročný:
zastrelený
• Fr i d a - O ľ g a E h r e n fe l d ov á ,
40-ročná: zastrelená
• Katarína Ehrenfeldová, 14-ročná: zastrelená

• Mária Rozmaňová, 44-ročná,
zastrelená
• Milan Ehrenfeld, 5-ročný: postrelený do hrudníka, neskôr
zomrel
• Ján Tutkovič: ranený
• Robert Dukes: ranený
• 6 ďalších osôb zadržaných
• 6 osôb uniklo

Prezident republiky Antonín Zápotocký udelil na návrh ministra
národnej bezpečnosti za zásluhy
pri likvidácii alebo zadržaní 13
banditov niekoľkým príslušníkom Pohraničnej stráže vyznamenanie Za statočnosť.
“Každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju vlastnú,
a vrátiť sa do svojej krajiny.”
(Všeobecná deklarácia ľudských
práv, čl. 13, bod 2)
Občanom žijúcim v Československu bola v rokoch 1948-1989
odopieraná jedna zo základných
ľudských slobôd. Na hranici
neslobody umierali ľudia, ktorí
sa snažili svoju slobodu naplniť.
Autor: Peter Mikšík
Článok bol pôvodne zverejnený
na blogu denníka N.
Zdroj: Ľubomír Morbacher: 11.
bratislavská brigáda Pohraničnej stráže a výnimočná
„osobnosť“ jej prvého veliteľa
Floriana Čambála (1948–1962)
Obrázok: Jaroslav Zima, Rudolf
Kalčík: Stráže na pomezí (1958)
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KEĎ KOSTOL SV. MIKULÁŠA PRIŠIEL O SVOJU VEŽU
Pre obyvateľov Jaroviec bol
zvlášť tragický samotný záver
druhej svetovej vojny. V posledných mesiacoch sem nemecké
velenie presunulo svoje delostrelectvo. Ako sa front rýchle
približoval, stúpala i nervozita
nemeckých vojakov. V marci
roku 1945 prinútili obyvateľov
obce, aby kopali zákopy a zátarasy. Pripravili aj zničenie strategických bodov v obci, medzi
ktoré patrila aj veža kostola sv.
Mikuláša. Nemci upozorňovali
obyvateľov, aby z Jaroviec odišli,
nakoľko obec bude zničená.
V dome Marie Novákovej býval
nemecký dôstojník, ktorý, ako
jej sám povedal, je katolíckeho
vierovyznania, ale žiaľ, dostal
rozkaz ktorý musí splniť - zamínovať vežu kostola a vyhodiť ju
do povetria. Bol to najvyšší objekt v okolí a ako taký patril medzi významne strategické body.
Preto bol odsúdený na zničenie.
2. apríla 1945 na Veľkonočný
pondelok v doobedňajších hodinách bol osud kostolnej veže
dokonaný. Detonáciu s následnou tlakovou vlnou čiastočne
zachytila urastená lipa stojaca
pred kostolom. Veža kostola sv.
Mikuláša sa stala minulosťou
a i v dnešnej dobe stojí iba jej
akýsi náhradný zjednodušený
variant.
Nad portálom kostola sa nachádza latinský nápis:
Ecclesie haec a Principe
patrono, Esterhazi aedifi cato
Anno 1765. Turris est triumphus crucis Christi, Turris
haec menumentalis nutu, ac
expensis S Sedis Consistorialis,
Assescorisd ac Parochi Zanchich Andreae nec non localis
Communitatis Aedifi cato ac
Novis Campanis provisa Anno
1884.
V preklade: Tento kostol je postavený patrónom kniežaťom
Esterházim v roku 1765. Veža je
zasvätená sv. Krížu. Veža je po
nariadení miestoprísediaceho
sv. stolice farára Zančića Adreasa ako aj obecnej rady postavená a novými zvonmi opatrená
v roku 1884.
Veža kostola bola teda postavená o viac ako storočie neskôr
10

Pohľad z dnešnej Palmovej ulice
(119 rokov). Dovtedy sa zvonilo
zo zvonice, ktorá stála na mieste
dnešnej sochy sv. Floriána. Do
novopostavenej veže osadili
veľký zvon, ktorý pochádza od
zvonolejára Seltenhofera zo
Šoprone a taktiež aj menší zvon.
Strecha kostola bola pôvodne
pokrytá šindľom. Šindeľ bol
v roku 1926 nahradený eternitovou krytinou a na výmenu krovov
finančne prispel knieža Ladislav
Batthyány - Strattmann. V roku
1925 boli dovezené 2 nové zvony z Rakúska.
Neskorobarokový kostol zasvätený sv. Mikulášovi má obdĺžnikový pôdorys, tvoriaci jednu loď.
Neskôr, v roku 1884 pristavaná
štvorhranná veža je predstavaná a presbytérium je segmentovo uzavreté. Dnešná veža bola

postavená v rokoch 1969–1970
v rámci generálnej opravy kostola. Nie je kópiou pôvodnej veže.
Je nižšia, s jednoduchým ihlanovitým ukončením strechy, ktorej
vrchol tvorí kovový kríž.
Priblížením frontu v roku 1945
sa zintenzívnilo aj bombardovanie. Jeden z granátov zasiahol
Lizinéni (Alžbetu Šimonovú),
ktorá zraneniu podľahla. Granát
dopadol aj na strechu rodiny
Mittendorferových. Kráter po
dopade granátu bol aj neďaleko
obce v poli. 2. apríla 1945 sa
k Jarovciam priblížili vojská 2.
Ukrajinského frontu pod velením
maršála Malinovského. Boje trvali dva dni. 4. apríla 1945 vstúpili sovietske vojská do obce.
Počas oslobodzovacích bojov
padli štyria sovietski vojaci. 34

Nemcov, ktorí nestihli z Jaroviec
ustúpiť, sa vzdalo sovietskej jednotke, ktorej velila dôstojníčka.
Boli to väčšinou muži z Burgenlandu a jeden pochádzal dokonca z Jaroviec. Bol to brat Heleny Novákovej, ktorý sa vracal
z Kittsee. Nakoľko mal na ruke
vytetované identifikačné znaky
nemeckého oddielu v ktorom
slúžil, zaradili ho medzi zajatých
Nemcov. Príslušníčka sovietskej armády, dôstojníčka, ako
spomínajú pamätníci, značne
pod vplyvom alkoholu, prikázala
zajatým vojakom umiestneným
vo farskej sýpke, aby utekali.
Neunikol nik. Všetkých postrieľala. Ani samotná veliaca dôstojníčka však trestu neunikla.
Jej čin bol vyšetrovaný miestnym
sovietskym vojenským velením
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Gróf Mikuláš Esterházi

a nakoľko porušila vojenský
zákon o štatúte zajatcov, bola
zastrelená. Boli známe prípady,
keď príslušníci sovietskeho vojska po oslobodení obcí a miest
začali rabovať a dopúšťať sa
násilností na ženách. Tieto prípady sa nikdy pred vojenský
súd nedostali. Sovietski velitelia
takéto priestupky riešili okamžite na mieste. Zastrelením. 34
nemeckých (vlastne rakúskych
vojakov zaradených do jednotiek nemeckej armády) vojakov
postrieľaných na fare a ďalších
troch, ktorí boli zastrelení v dedine, pochovali do spoločného
hrobu v kostolnej záhrade, pri
terajšom Dome smútku. Počas
obradu bola pri hrobe prečítaná
pohrebná reč, ktorú pripravil
Tomaš Streck a prečítal ju farár
Mikisits. 16. júna 1998 bola
vykonaná exhumácia mŕtvych
tiel za účelom ich identifikácie.
Vojaci mali na krku vojenské kovové identifikačné štítky s údaj-

mi, podľa ktorých bolo možné
v nemeckých vojenských záznamoch zistiť ich totožnosť. Štítok
obsahoval osobné číslo, skratku
názvu jednotky v ktorej bol vojak
zaradený a označenie krvnej
skupiny. Exhumované pozostatky tiel vojakov boli vyňaté zo
spoločného hrobu a každé telo
bolo uložené do označeného
vreca z PVC. Tie boli uložené do
samostatných hrobov na cintoríne v bratislavskej miestnej časti
Ružinov až do chvíle, kým sa o
ne neprihlásia príbuzní s úmyslom odviezť si ich a pochovať
v mieste bydliska.
Podľa svedectva obyvateľky
obce Márie Mittendorferovej
a Jozefa Radovicha bol farár Ernest Kraincz poslednou obeťou
druhej svetovej vojny. Zabila ho
črepina delostreleckého granátu ktorý vybuchol pred budovou
fary.. V Jarovciach pôsobil od
Vianoc roku 1937 do 3. marca
1945. Narodil sa v roku 1908

v Šoproni. Bol pochovaný bez
kňazského zaopatrenia 5. apríla. Pohrebné obrady vykonal
kaplán z Rusoviec Béla Sabo až
11. mája 1945.
Po ukončení druhej svetovej vojny v roku 1945 sa pre obyvateľov Jaroviec vlastne nič nezmenilo. Jarovce zostali i naďalej
súčasťou Maďarskej republiky.
Hoci sa život v obci pomaly
vracal do starých, predvojnových koľají, bolo badať určitú
neistotu. Víťazné mocnosti totiž
pripravili návrhy na vojenské
reparácie, ktoré do všetkých
dôsledkov malo niesť Nemecko
a jeho spojenecké satelity, teda
aj Maďarsko. Parížska mierová
konferencia 21 spojeneckých
štátov, ktoré bojovali v druhej
svetovej vojne proti nacistickému Nemecku a jeho spojencom, sa konala 29. júla – 13.
októbra 1946. Boli vypracované
mierové zmluvy so spojencami
Nemecka – Talianskom, Rumunskom, Bulharskom, Maďarskom
a Fínskom. Tieto zmluvy boli
podpísané v Paríži vo februári
1947. Konkrétne pre Maďarsko
to znamenalo stratu územia,
ktoré si uzurpovalo počas druhej
svetovej vojny (južné Slovensko).
K Československej republike
boli tiež pripojené obce: Jarovce,
Rusovce a Čunovo. Oficiálny akt

pripojenia sa odohral 15. októbra 1947.
A kostolná veža? Zostáva zatiaľ
v podobe ktorú jej vtisli iniciátori
stavby v rokoch 1969 – 1970.
Boli tu síce v nedávnej minulosti
tendencie na znovupostavenie
veže v jej pôvodnej podobe, žiaľ,
doteraz tieto smelé plány nenadobudli ani len sebareálnejšie
kontúry. O zrealizovaní stavby
pôvodnej veže postavenej v štýle
neskorého baroka zasa raz rozhodnú nie reči, ale schopnosti
získať na tento projekt finančné
prostriedky. Nebude to vôbec
úloha z tých ľahších, nakoľko už
samotný architektonický projekt
zrejme nebude možné zrealizovať za „Vatikánsku menu“,
hoci by bol architekt akokoľvek
praktizujúci veriaci. Následné
vypracovanie projektovej dokumentácie pojme ďalšie finančné
prostriedky a do reality nás vrhne cenová kalkulácia na materiál a realizáciu stavby samotnej.
To sú ale už konkrétne prekážky
v podobe výziev, ktoré – verím,
dokážeme spoločnými silami
a umom snáď už v blízkej budúcnosti prekonať.
Juraj Hradský
foto: archív autora
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Marec – riadne zasadnutie

V úvode rokovania zastupiteľstva sa poslanci spoločne so
starostom zaoberali opravou
strechy na zdravotnom stredisku a stavom čakárne, ktorá je
v nevyhovujúcom stave a bude
potrebné ju zrekonštruovať.
V ďalších bodoch riešili dotácie,
o ktoré požiadali občianske združenia. Telovýchovnej jednote
schválili pre prvý polrok dotáciu
vo výške 6000 Eur. Zároveň požadujú od TJ plný trénerský stav,
zveľadenie vstupu do areálu
TJ a opravu tribúny. Cieľom je
dôstojná reprezentácia mestskej
časti. Finančnú výpomoc vo výške 1000 Eur schválili poslanci aj
pre Chorvátsky kultúrny zväz na
Slovensku. Ďalším žiadateľom
bolo aj Združenie technických
a športových činností, od ktorého si poslanci vyžiadali zoznam aktívnych členov s trvalým
pobytom v Jarovciach. Potom
budú rozhodovať o schválení
dotácie. Dotáciu nepriznali ani
Bratislavskému spolku nepočujúcich 1930, ktorý v Jarovciach
nepôsobí.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj
podnetom na zmenu územného
plánu, ktorý podali občania
časti Palmovej ulice. Požadovali
zmenu funkčného využitia plôch,
ktoré boli v minulosti nesprávne
klasifikované. Miestne zastupiteľstvo postúpilo návrh na
zmenu magistrátu Bratislavy,

ktorý môže zabezpečiť nápravu.
V bode rôzne prebrali poslanci
so starostom postup pri riešení
nadstavby základnej školy, ako
aj priority mestskej časti pre toto
volebné obdobie, ktoré môže
zabezpečiť magistrát. Riešil
sa aj problém s parkovaním
nájomcov domčeka na ihrisku, ktorí nedodržiavajú počet
zaparkovaných áut. Kamene
popri zelených plochách, ktoré
sú nebezpečné, budú vymenené
za „biskupské klobúky“ s erbom
mestskej časti. Poslanci sa so
starostom dohodli na výmene
stoličiek v kultúrnom dome,
oprave pódia a na výmene časti
vybavenia v kuchyni.
V závere rokovania informoval
starosta o výmene právneho
zástupcu na spoločnom stavebnom úrade.

Apríl – riadne zasadnutie

Miestne zastupiteľstvo za zaoberalo všeobecne záväzným
nariadením, ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania
psov na území mestskej časti
Bratislava-Jarovce. Mestská
časť nemala oblasť chovu psov
doteraz regulovanú. Poslanci
nariadenie schválili.
Zastupiteľstvo schválilo aj žiadosť o prenájom pozemkov
v areáli bývalej Kary a Kožušníckej ulici firme Bjoern, ktorá prevzala priestory po firme
Eurospedit, za rovnakých ce-

nových podmienok, ako tomu
bolo doteraz.
Časť cesty vedúcej do záhradkárskej osady odkúpil od pôvodného súkromného vlastníka
majiteľ blízkeho domu. Jeho
úmyslom je cestu uzavrieť. Záhradkári preto požiadali mestskú časť o zriadenie vecného
bremena prechodu a prejazdu.
Mestská časť však v danom území nemá nehnuteľnosti a preto
poslanci navrhli riešenie pokusom o dohodu so súčasným
vlastníkom cesty.
Záhradkári požiadali aj o možnosť vyvážať zelený odpad na
stojisko kontajnerov Studjenac, ktoré slúži pre obyvateľov
Jaroviec s trvalým pobytom.
Vzhľadom na vysoké prevádzkové náklady, im schválilo zastupiteľstvo možnosť vyvážať
zelený odpad za poplatok 250
Eur mesačne počas prevádzky
stojiska kontajnerov.
Rokovania sa zúčastnila aj pani
riaditeľka základnej školy s materskou školou. Informovala, že
od septembra bude potrebná
vychovávateľka a špeciálny
pedagóg, p. riaditeľka informovala, že je možnosť prijať pani,
ktorá bude na polovičný úväzok
špeciálny pedagóg a na polovičný úväzok vychovávateľka.
Dôvodom je nárast počtu detí
v základnej škole.
Zastupiteľsvo a starosta sa
zhodli aj na cca 5-týždňovej
letnej „odstávke“ kultúrneho

PÝTAME SA JAROVSKÝCH POSLANCOV
Odpovedá Richard Szabó:

Ktoré plánované projekty sú podľa vás
v tomto volebnom období najdôležitejšie?
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Nedá sa jednoznačne povedať, že ktorá
z priorít je najdôležitejšia, lebo všetko naše
úsilie bude smerovať k úspešnému splneniu
našich predsavzatí a riešeniu čiastkových
úloh a podnetov, ktoré nám prichádzajú
z radu občanov či organizácií pôsobiacich
v Jarovciach.
Pri všetkých projektoch, ktoré by sme chceli
realizovať, musíme klásť dôraz na ochranu
a tvorbu životného prostredia. Je to jednak
zachovaním existujúcich biotopov ako aj
ochranou a výsadbou nových stromov a tvorbou zelených plôch.
Z projektov, ktoré budú najviac rezonovať
a vyčnievať čo do veľkosti objemu nákladov
realizácie ako aj náročnosťou výstavby treba
spomenúť:
• Rozšírenie priestorov základnej školy for-

domu počnúc od 20. júla, keď
sa bude rekonštruovať vestibul,
toalety a časť javiska. Riešili aj
projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu starej telocvične
pri ihrisku. Poslanci sa dohodli
na brigáde, počas ktorej sa
bude natierať plot na kostolnej
záhrade na 13. júna. Zastupiteľstvo malo výhrady k používaniu
novozakúpeného 9-miestneho
auta iba pre hasičov, nakoľko
auto mohlo byť aj bez nápisov
a majákov použiteľné aj pre iné
miestne organizácie. V bode
rôzne sa preberala aj téma
prípravy Dňa detí, na ktorý sa
vyčlenili potrebné prostriedky.

Jún – mimoriadne zasadnutie

Dôvodom zvolania mimoriadneho rokovania miestneho zastupiteľstva bola žiadosť Národnej
diaľničnej spoločnosti o odpredaj pozemkov pod budúcu
stavbu diaľnice D4. Podmienky
pre mestskú časť boli rovnaké
ako aj pre ostatných vlastníkov
nehnuteľností. Rýchlym súhlasom získala mestská časť 20%
bonus a vyhla sa vyvlastneniu.
Z predaja pozemkov vo vlastníctve mestskej časti ostáva
Jarovciam 90% a hlavnému
mestu 10%. Mestská časť si
tak prilepší o 151 tisíc Eur,
ktoré plánuje investovať do rekonštrukcie budov a dopravnej
infraštruktúry.

mou nadstavby nad existujúce priestory, ktoré budú realizované vo viacerých etapách.
Toho času je vypracovaná štúdia a v dohľadnej dobe bude vyhlásená súťaž na
projektanta.
• Rekonštrukciu starej telocvične v areáli
športového ihriska na multifunkčnú športovo – kultúrnu halu.
Máme odsúhlasený variant rekonštrukcie
z vypracovanej štúdie. Súťažou bol vybraný
a odsúhlasený projektant, ktorý spracováva
projekt. Ten by mal byť hotový do konca mesiaca jún 2015.
• Rekonštrukciu chodníka na Jantárovej
ulici. Na základe obhliadky štátnej ochrany
prírody bolo stanovené, ktoré stromy v okolí
chodníka budú zachované a ktoré sa nahradia novými. Je vypracovaná štúdia, na základe ktorej by sme chceli požiadať o grant zo
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župy na rekonštrukciu chodníka.
• Vybudovanie detského dopravného ihriska v priestoroch areálu materskej školy.
V rámci investícií do verejných priestranstiev
chceme vybudovať workoutové ihrisko, vybudovať a upraviť parčík pred miestnym úradom. Obrovským problémom pre obyvateľov
sú kamene, ktoré sú porozmiestňované
po celej obci aby sa zamedzilo poškodeniu
verejnej zelene autami. Do budúcna budú
kamene vymenené za biskupské klobúky
s erbom Jaroviec, ktoré budú eliminovať
poškodenie verejnej zelene a z estetického
hľadiska zapadnú do koloritu vymedzenej
plochy. Toho času sa už klobúky vyrábajú.
Veľkou výzvou pre nás je riešenie centrálnej
zóny obce, ktorá by mohla byť prepojená
s kostolnou záhradou. Pri návrhu tohto projektu by sme chceli spolupracovať jednak
s farským úradom, Chorvátskym kultúrnym
zväzom ako aj so Slovenskou Technickou
Univerzitou, Stavebnou fakultou – Katedra
architektúry.
Pri riešení dopravnej infraštruktúry chceme
rekonštruovať aj chodník na Mandľovej ulici.
Dôležitým je aj riešenie dažďovej vody, ktorú
by sme chceli riešiť systémom uličných vpustí na uliciach: Mandľová, Kôstková, Rastlinná, Chotárna a Trnková. Do stavu príprav na
realizáciu by sme chceli doriešiť cyklochodník medzi Jarovcami a Rusovcami so začiat-

ŽUPA POSKYTLA DOTÁCIU NA ŠKOLSKÚ
KUCHYŇU

Vo svojom podnikaní sa venujete prevádzkovaniu reštaurácie a penziónu.
Viete tieto skúsenosti zúročiť ako poslanec Jaroviec?

Odpovedá Peter Malý:

Ľudia sa často sťažujú na nedostatky,
s ktorými sa stretávajú pri svadbách, alebo
iných podobných akciách. Staré obrusy,
opotrebované riady, obité poháre, zastarané
spotrebiče v kuchyni a podobne.
Všetky tieto veci si zaslúžia obnovu, aby
nájomcovia kultúrneho domu dostali aj primerané služby od mestskej časti.
Pohybujem sa v gastronómii a viem ako
objednať také veci, ktoré dokážeme o pár rokov dokúpiť. Nie som zástanca lacných vecí,
ku ktorým o dva roky nič nedokúpite. Radšej
mám kvalitu a spoľahlivých dodávateľov. Už
sme nakúpili nové obrusy, taniere, poháre

a chystáme aj obnovu spotrebičov v kuchyni
v kutúrnom dome.
Staršie veci nevyhadzujeme, ale ponúkli
sme ich škole, ktorá ich dokáže zúžitkovať.
Okrem toho plánujeme v lete zrekonštruovať
aj toalety v klutúrnom dome, výmeniť schody
na javisko a nakúpiť nové stoličky do sály.
Zmeny robíme aj v školskej kuchyni. Dlhodobo chýba kuchárkam kuchynské náradie,
ktoré nestojí veľa peňazí, ale prinesie veľa
osohu. Podarilo sa nám získať dotáciu zo
župy na výmenu plynových a elektrických
spotrebičov. Konečne nahradíme staré
sporáky s popraskanými platňami, novými
a modernými plynovými sporákmi. Kuchárky
dostanú aj novú, rýchlu umývačku riadu.

DOPRAVNÉ IHRISKO
V MATERSKEJ ŠKOLE
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EXIST. ZÁBRADLIE - zostane

O chýbajúcom dopravnom ihrisku v areáli školy či škôlky sa
hovorí už dlho. Niektorí rodičia
sľubovali sponzorské príspevky
a snažili sa získať priazeň vedenia školy, aby ich deti mohli byť
prednostne prijaté do materskej
školy. Výsledok bol však nulový.
Poslanci mestskej časti sa chopili iniciatívy. Sponzorsky zabezpečili vypracovanie projektu
detského dopravného ihriska.
V týchto dňoch sa chystá realizácia stavby, ktorá by mala
prebehnúť počas leta. Stavba
bude z väčšej časti financovaná
sponzorsky rodičmi detí z materskej školy a o zvyšnú časť
financií požiadalo rodičovské
združenie iných potenciálnych
sponzorov. V prípade, že žiadosti
nebudú úspešné, zvyšnú časť
dofinancuje miestny úrad.
Deti sa tak už na jeseň budú
môcť tešiť z nového dopravného ihriska a nebudú musieť za
týmto typom zábavy a výučby
cestovať do iných mestských
častí.

17,10

Mestská časť sa okrem vlastných prostriedkov snaží hľadať aj externé zdroje v podobe
dotácií a fondov. V máji vyzval
Bratislavský samosprávny kraj
mestské časti Bratislavy na
predkladanie projektov súvisiacich so zvýšením kapacity
materských škôl. Aj naša materská škola sa postupne rozrastá
a školská kuchyňa naráža na kapacitné problémy, ktoré súvisia
aj so zastaranými spotrebičmi.
Jarovce žiadali župu o dotáciu
na nákup sporákov a umývačky
riadu. Samosprávny kraj odsúhlasil pre Jarovce 4000 Eur, čo
je približne polovica nákladov
spojených s výmenou spotrebičov v školskej jedálni.
Mestská časť pripravuje aj ďalšie žiadosti o dotácie v oblasti
mestského mobiliáru (lavičky,
koše) a v oblasti dopravnej
infraštruktúry (rekonštrukcia
chodníkov).

kom pri stojisku kontajnerov (Studjenac)
s pokračovaním na asfaltovú účelovku.
Citlivo a vhodným spôsobom chceme
spracovať územné plány zón, ktoré by boli
nápomocné pri riešení usporiadania vybraných lokalít a zabránilo by sa novo divoko
vzniknutým lokalitám, kde častokrát až po
vybudovaní si ľudia uvedomujú aké dôležité
bolo na začiatku mať spracovaný územný
plán zóny.
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AKTIVISTI V JAROVCIACH LIKVIDOVALI ODPAD
O tom že mladí ľudia, ktorí
sa zaujímajú o svoje okolie
ešte nevymreli sa presvedčili
obyvatelia mestskej časti Bratislava-Jarovce. Aktivisti sa deň
po veľkonočných sviatkoch (utorok 7.4.2015) rozhodli vyčistiť
priestranstvo neďaleko predajne potravín. Okolie chodníka
v blízkosti predajne potravín,
ktorý spája Ovocnú a Rastlinnú
ulicu bolo zasypané veľkým
množstvom odpadu, prevažne
plastov a skla.
Akcie sa zúčastnilo trinásť
dobrovoľníkov, ktorí vyzbierali
dvadsať vriec odpadu. „Denne
chodím týmto chodníkom a na
to množstvo odpadu som sa
už nedokázala pozerať. Spolu
s kamoškami sme sa rozhodli, že
to zmeníme,“ povedala Kristína
Ferusová, ktorá s nápadom prišla. Na akcii sa spolupodieľal aj
vicestarosta MČ Bratislava – Jarovce Jozef Uhler. Na požiadavku
dobrovoľníkov reagoval rýchlo
a okrem svojej osobnej účasti na
čistení priestranstva zabezpečil
likvidáciu odpadu mestskou
časťou. Vrecia, rukavice a odvoz
odpadu zabezpečilo občianske
združenie Veritas.
„Je skvelé vidieť záujem mladých ľudí o prostredie, v ktorom
žijú. Čistota verejných priestorov
je pre kvalitu života v mestskej časti mimoriadne dôležitá“

PREDTÝM

POTOM

Aktivisti, ktorí upratali mimoriadne znečistené okolie chodníka.
uviedol Jozef Uhler, zástupca
starostu Jaroviec.

PÝTAME SA STAROSTU
Vyzýva mestská časť majiteľov pozemkov na odstránenie
odpadu? Ak áno, koľko je takých výziev v priemere za jeden
rok?
Áno, vlastníkov pozemkov sme na odstránenie vyzývali, v súčasnosti však stačí vlastníkovi pozemku vydať prehlásenie, že
nie je pôvodcom odpadu a z jeho uloženia na svojom pozemku nemá zisk a mestská časť je povinná odpad odstrániť na
vlastné náklady.

Aktivisti v akcii

Má mestská časť možnosť sankcionovať majiteľov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú skládky odpadu?
Nemá.
Zabezpečuje mestská časť likvidáciu čiernych skládok na
vlastné náklady?
Áno, v rozpočte máme na to vyčlenenú kapitolu.

Oznam, ktorý pribudol na plote pri chodníku.

Čo robí mestská časť pre odhalenie tvorcov čiernych skládok?
Zaobstarali sme fotopasce, ktoré môžu byť umiestnené len
v priestore, ktorý je označený ako monitorovaný, inak nie je
fotografia použiteľná ako dôkaz. Žiaľ jednu fotopascu nám aj
odcudzili.
15
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V LAXENBURGU S PÁNOM FARÁROM

svoje medové týždne a známa
bola jej záľuba v dlhotrvajúcich
vychádzkach na koni cez Laxenburský lesopark. V areáli sme
videli historickú jazdiareň, mali
sme možnosť sa plaviť na motorových člnoch po 25 ha jazere,
ale taktiež tí najmladší mali
možnosť sa do sýta zabaviť na
veľkom a rozmanitom detskom
ihrisku. Uprostred spomenutého

Voľný piatok 8. mája, predpoveď
dobrého počasia a túžba ísť na
pekný nenáročný výlet. Aj toto
boli dôvody, prečo sa pán farár
Mário Orbán, niekoľko rodín
a mladých, vybrali na výlet do rakúskeho Laxenburgu. Laxenburg
leží cca 15 km južne od Viedne
a je známy svojim zámkom v minulosti využívaným cisárskou

jazera sa na polostrove nachádza zámocká záhradná reštaurácia, kde sme si nemohli nedať
vynikajúce wiener-schnitzle so
zemiakovo-jablkovým šalátom.
Keď neviete čo s voľným dňom a
máte radi ľahké prechádzky parkom, určite navštívte tento historický skvost. Vrele odporúčame.
Tomáš Sklenár

rodinou. K pôsobivému zámku
patrí aj 280 hektárov veľký zámocký park, ktorý je ukážkový
príklad historického záhradníckeho umenia 18. a 19. storočia.
Na jeho zveľadení sa podieľali
hlavne vládcovia z daného obdobia: cisárovná Mária Terézia, jej
syn František, ako aj vnuk František II. Cisárovná Sisi tu strávila

PLOT KOSTOLNEJ ZÁHRADY DOSTAL NOVÝ NÁTER

Viac ako štyridsaťročný plot
kostolnej záhrady bol už značne
nahryznutý zubom času a ne16

dôstojný pre okolie kostola, či
domu smútku. Poslanci mestskej časti spolu so starostom už

v zime plánovali postupnú
revitalizáciu tohto verejného priestranstva a rozhodli
sa, že plot kostolnej záhrady
očistia a natrú sami spoločne

s ďalšími aktívnymi Jarovčanmi. Počas druhej
júnovej soboty priložilo
ruku k dielu viac ako
dvadsať ľudí, vrátane
pána farára, starostu
a poslancov Jaroviec.
V rámci tejto akcie sa
podarilo natrieť celý
110 metrov dlhý plot
kostolnej záhrady pozdĺž Palmovej ulice.
Mestská časť má s kostolnou záhradou aj ďalšie plány. Ich realizácia bude
prebiehať postupne na základe
dohody s farským úradom.
Jozef Uhler

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

DUCHOVNÉ SLOVO: NA ŽIVOT NIE SI SÁM
Máme priateľov a jedného,
ktorého si veľmi vážime, a ten
práve ochorel. Nuž, ideme ho
navštíviť. Vyberieme sa do nemocnice. Ale aké sklamanie.
Nepustia nás ku nemu. Leží na
infekčnom oddelení a tam návštevy nemôžu ísť. Rozumieme
tomu, ale deti nie. Tie sa hlasno
pýtajú: „Prečo nemôžeme ísť
dnu?“ Počuje ich aj službukonajúca sestra. Odpovedá veľmi
stručne a jasne: „Nemôžete tam
ísť, lebo by ste sa mohli nakaziť
a dostať veľmi zlú chorobu.“
Veru, sú nákazlivé choroby a rozumný človek, nakoľko môže,
snaží sa im vyhnúť.
Je ale i mnoho chorôb duše a ducha, ktoré sú tiež veľmi nákazlivé. A týmto by sme sa mali rovnako vyhýbať, ak nechceme byť
chorí a zbytočne trpieť. Niektoré
sú nám viac známe, iné menej.
Jedna z nich, ktorú si chceme teraz všimnúť je veľmi starou diagnózou. Prejavuje sa neustálym
šomraním, trvalým znechutením
a pesimizmom. Začne šomrať
jeden, šomre i druhý, jeden
povie: „to sa nedá“, a hneď sa
pridávajú k nemu i ďalší, jeden
vyjadrí nespokojnosť a o chvíľu
sú nespokojní všetci. V starých
vojenských zoskupeniach sa neznášalo šomranie, vyjadrovanie
pochybností a pesimizmu. Pôsobilo to negatívne na vojakov,
strácali bojaschopnosť, a preto
keď sa objavil niekto s týmito

prejavmi, izolovali ho od ostatných.
Dnes viac ako inokedy sme
vystavení nebezpečenstvu tejto
choroby, lebo je okolo nás veľmi
veľa nespokojných, ušomraných
a pesimisticky zmýšľajúcich
ľudí. Rozličné sú príčiny tohto javu. Veľa je nespokojných
manželov a manželiek, lebo on,
ona, nie je taký a taká ako by sa
žiadalo, alebo deti nespĺňajú ich
predstavy. Inokedy sú to ľudia
v zamestnaní, škole či v obchode, ktorí nie sú takí ako by
sme chceli. Inokedy je príčinou
nespokojnosti počasie, politika,
neúspechy v zamestnaní, športe, alebo i niečo vážnejšie: choroba, životná neistota či strata
zamestnania... A napokon sú to
i naše osobné záležitosti v podobe krivdy, neuznania, ohovárania, či zloby ktorá je okolo nás.
Často šomreme a necháme
sa prenikať pesimizmom. Ale
sami vidíme, že to neprináša
nič dobré do nášho života. Naopak vedie nás to k pasivite
a neschopnosti čeliť problémom
a prekonávať prekážky. V Starom zákone čítame, že Bohu
sa šomranie nepáčilo. Nespokojnosť ušomraných izraelitov
Boh napomína, ba i trestá. Boli
nespokojní, nechceli prijať skutočnosť, že sú na ceste, videli sa
už v cieli. Šomrali voči Bohu, že
ich vyviedol z Egypta do púšte,
hoci putovali k niečomu, čo bolo

DETI, KTORÉ PRIJALI SVIATOSŤ
PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA
7. JÚNA 2015

nad všetky ich očakávania. Nemali hneď, čo chceli mať alebo
nebolo toho toľko a také, ako
práve chceli a poddávali sa sebaľútosti. V slzách a sebaľútosti
nevidíme dobro a lásku, ktoré
sa nám práve ponúkajú, ale iba
ťažkosti a útrapy, ktoré musíme
znášať.
Áno, život prináša i veľa ťažkostí,
bolestí. A my máme veľa príčin
na nespokojnosť a nepokoj,
ak sa spoliehame iba na seba.
Život bez kríža nie je možný, ale
nezabúdajme: nie sme sami. Je
tu s nami Boh a to vždy a všade.
Boh, ktorý je všemohúci i vševediaci. Boh, ktorý sa stal človekom a niesol všetky naše kríže,
bolesti a ťažkosti. On dobre vie,
čo prežívame, ale my majme
dôveru voči nemu a vedzme,
že On je ten, kto má všetko vo
svojich rukách. Nič neunikne
jeho moci a keď aj dopúšťa kríž,
dáva s ním i silu a svoju Božskú
pomoc a nikoho nedovolí zaťažiť
nad sily.
K tomu všetkému môžeme i to
povedať, že v zápase tohto sveta, zlý duch – diabol využíva
naše slabosti na svoje zlé ciele.
Svätý František Assiský prežíval
a udržiaval si duchovnú radosť,
lebo ak je duch melancholický,
skľúčený a trúchlivý, je ľahké
ubiť ho smútkom alebo ho viesť
k nízkym veciam. Brat Tomáš
o ňom hovorí: „František sa
stále snažil o to, aby zo srdca
nikdy nestratil a zachoval si pomazanie radosťou. Vždy sa s tou
najväčšou starostlivosťou snažil
vyhýbať skľúčenosti, ktorú nazýval najhorším zlom. Hneď ako
pocítil jej najmenší príznak, utiekal sa k modlitbe, aby tak nedal
diablovi príležitosť k útoku.“
Aj my pozerajme na svet a na
život iným pohľadom, inými
očami. Prijmime to, že sme na
ceste, ale nestraťme métu, cieľ
našej cesty a pritom i vedomie
neustálej Božej prítomnosti
a činnej zainteresovanej lásky
pomôcť nám. Nech nás neopúšťa duchovná radosť, zdravý
humor a potešenie z krásnych
vecí a chvíľ, ktoré denne môžeme prežívať.
Mário Orbán, farár

foto: Andrej Žiak

Blahoželáme
V mesiacoch apríl až jún 2015
sa významných životných jubileí
dožili títo naši spoluobčania:

75 rokov
CHRENKO Ján
ŠKODLEROVÁ Klára
MÁZOR Vladimír
ČABRÁK Ivan
BOGNÁROVÁ Helena
85 rokov
ŠURABÍKOVÁ Pavlína
86 rokov
TREUEROVÁ Anna
89 rokov
HUSZÁROVÁ Anna
91 rokov
TOMAŠICHOVÁ Mária
Našim jubilantom prajeme
všetko len to najlepšie, zdravie,
šťastie, spokojnosť a veľa životného elánu do ďalších rokov
života.

Odišli od nás
ŠIMONEK Alexander
vo veku 79 rokov

KISSOVÁ Mária
vo veku 66 rokov

JANKOVICHOVÁ Margita
vo veku 82 rokov

WARENITSOVÁ Vilma
vo veku 89 rokov

Odpočívajte v pokoji !
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FOTOSPOMIENKY NA OSLAVU DŇA MATIEK S LUSKÁČIKOM
Tento rok sme oslavovali deň
matiek v jedno krásne májové
popoludnie. Hneď ako sme
vzdali vďaku všetkým mamičkám a rozdali im darčeky, bol pre
všetkých pripravený zaujímaví
program. Na začiatku vystúpila
tanečná skupina M. A. Hip-Hop
UNIT, ktorá zožala veľký potlesk.

Nasledovala zábavná súťaž, kde
deti mali spoznať svoju mamičku spomedzi ostatných mamín
len pomocou hmatu. Všetky deti
boli úspešné, i keď niektoré až
na druhý pokus ;). Deti sa mohli
povoziť na motocrosse a zasúťažiť si na športovej olympiáde,
ktorú nám zorganizoval Beni

klub. Za absolvovanie športovej
olympiády čakali deti odmeny.
Pre všetkých bolo pripravené
občerstvenie zdarma. Na záver
bola obľúbená tombola, kde
niektorí mali šťastie viackrát ako
malá Olívia a Kubko. Ďakujeme
všetkým čo prišli s nami osláviť
tento pekný sviatok a veríme, že

ste sa dobre bavili. Veľmi pekne
ďakujeme partnerom akcie: ZŠ
Jarovce, Majo Racing, Beni Klubu, Miestnemu úradu, Chorvátskemu klubu, spoločnosti Itafilm, časopisu Dunajská hrádza,
Jarovským novinám a Denisovi
Némethovi.
Jana Turanská

Materské centrum Luskáčik‐ miesto pre našich najmenších

Vstupné dobrovoľné
 Herňa : Utorky a štvrtky od 10:00 – 11:00 hod. v júni. V júli a auguste bude zatvorená.
 Pripravujeme nasledujúce kurzy:
Kurz háčkovania – jún vo večerných hodinách, vstup: zdarma, prihláste sa na mail.
V mesiaci júl a august organizujeme výlety pre deti za účasti rodiča s témou Spoznaj svoje
okolie. V prípade dažďa sa výlety nekonajú.
 Utorok 30.6.2015 o 16:00 h.– Výlet ku koníkom ‐ Program: zoznámenie sa s koníkmi, učíme
sa bezpečnosti, čistenie koníkov, česanie, sedlanie koníkov, vozenie na poníkovi pod
vedením inštruktora a kŕmenie zvieratiek. Stretneme sa pred PD Dunaj na Vývojovej ul.
v Rusovciach. Cena ‐ 3€/na dieťa. Nutné prihlásiť sa do 19.6.2015, mailom alebo
telefonicky – nahlásiť meno a vek dieťaťa, tel. kontakt na rodiča v prípade zmeny výletu.
Môžete doniesť aj nejaké dobroty pre zvieratká: jablká, mrkvu, suchý chlebík, šalátik pre
zajacov a kozičky, niečo pre mačky a psov.
 Pondelok 6.7.2015 o 16:00 h. – Dopravné ihrisko Bosáková – Stretneme sa priamo na
ihrisku. (Ihrisko sa nachádza kúsok od trhoviska na Mlynarovičovej a polikliniky Šustekova.
MHD zast. Mlynárovičova, spoje 84,99). Prihlasujete sa do 30.6.2015. Príspevok na činnosť
MC 3€. Upozornenie: Ihrisko má k dispozícií len bicykle bez pomocných koliesok, prípadne
kolobežky. Ak vaše dieťa ešte nevie bicyklovať nezabudnite mu zobrať odrážadlo.
 Sobota 11.7.2015 o 10:30 h. – Zámok Schlosshof (Rakúsko) – stretneme sa pred hlavnou
bránou – čaká nás spoznávanie zámku a gazdovstva, kde je množstvo zvierat ako kone, ťavy,
biele somáriky, páv, rôzne druhy kačíc a i. Hry pre deti v zámku. Vstupné: Dospelí 12,‐€, deti
6‐18 rokov 8,‐€, deti do 6 rokov zdarma, Rodinná vstupenka(2 dosp., max 3 deti) 32€,
Adresa: 2294 Schlosshof 1, Autom z Bratislavy: za mestom Hainburg na most Donaubrücke s
pokračovaním po štátnej ceste B49. GPS: 48.216095,16.9331 .
 Utorok 14.7.2015 o 10:00 h. Detské múzeum, stretávame sa pred múzeom na Vajanského
nábreží 2, budova SNM zadný trakt, vchod z Múzejnej ulice. Interaktívna výstava Voda je
život, Trvalé bydlisko – ZEM. Vstupné: dieťa (1–15)–3 €, dospelí (15–79)–2 €.
 Sobota 25.7.2015 o 10:00 h. – Vodárenské múzeum – stretávame sa pred múzeom. Adresa:
Devínska cesta 1, Električkou 4,5,6,9 – zast. MHD „Molecova" autobusom 28,29 zast.
„Vodárenské múzeum". Vstup: bezplatný.
 Sobota 8.8.2015 o 10:00 h. ‐ ZOO Bratislava – stretávame sa pred hl. vchodom – spoločne
budeme spoznávať rôzne zvieratá a aj sa zabavíme. Vstupné: dosp. 4,50€, deti nad 3 r. 3€
 Pondelok 17.8.2015 o 10:00 h. ‐ Výlet na zvieraciu farmu– stretneme sa na Divokej vode
v Čunove (areál vodných športov) a pozrieme si zvieratká a zahráme sa. Vstup: zdarma
 Sobota 29.8.2015 o 16:00 h. – Opekačka v Rusovciach spojená s hrami pre deti. Stretávame
sa v Rusovskom parku pred SĽUKom. Doneste si so sebou špekačky, palice, repelent. Chlebík
zabezpečíme. Prihlasujte sa do 28.8.2015 a napíšte počet detí a vek. Ďakujeme.
Kontakt: Zdravotné stredisko Jarovce, Mandľová 40, Jarovce, vchod zo zadnej strany
budovy, 1. posch., mob. 0902 129 866, www.jarovce.sk, e‐mail: mcluskacik@gmail.com
Aktuálne info na facebooku: MC Luskáčik
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ZABAVME SA SPOLU

Nájdite slovo! Pospájajte jednotlivé písmená tak, aby šli za sebou a neopako
NÁJDI SLOVO

(ZAĽÚBENÝ)
Pospájaj jednotlivé písmená tak, aby šli za sebou a neopakovali sa.

Neľutuj čas pre zábavu. Veď zábava ti prináša dva bonusy. Jeden,
že si vyriešil a druhý, že robíš niečo pre uzdravenie mozgu.

Výsledkom je jedno slovo.

GEOGRAFIA
Vieš, cez ktoré sedlo je prechod na najvyššie položenú chatu vo
Vysokých Tatrách?
a.
Priečne sedlo
b.
Fačkovské sedlo
c.
Sedielko
d.
Lomnické sedlo

mocniny
nice.

Ú

Ľ

A

ODMOCNINY
Možno si sa odmocniny učil už dávno (možno pomôžu deti alebo
učili
už dávno (možno pomôžu deti alebo vnúčatá), skúste
vnúčatá), skús aké znamienko patrí do tejto rovnice namiesto
otáznika.

B
N
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Ing. Vladislav Poluch

TJ JAROVCE MÁ NOVÉ STANOVY A VÝBOR NA ĎALŠIE TRI ROKY

21.03.2015
sa konala
a kontrolnej
spájajte Dňa
jednotlivé
písmená
tak, abyRevíznej
šli za sebou
a neopakovali sa.

A

výročná konferencia TJ Jarovce,
na ktorej sa rozhodlo o novom
zložení výboru a zmene stanov
našej TJ. Zo 64 oprávnených
voličov sa jej zúčastnilo 48, čím
sa splnila podmienka aspoň
Ú účasti členov TJ na zmenu
2/3
B ktorých výstanov, pri príprave
razne pomohol Jozef Uhler. Zjednodušením a zmodernizovaním
stanov sa nám dúfam podarí
N
úspešne plniť povinnosti a úlohy,
ktoré na E
výbor TJ a jej členov
čakajú. Po schválení programu
a voľbe pracovných komisií, prezident TJ a predseda Revíznej
a kontrolnej komisie predniesliÝ
správu o činnosti TJ resp. správu

Z

komisie za roky 2013
a 2014, správu o hospodárení, plán činnosti
na ďalšie obdobie a návrh na zmenu stanov TJ.
Ďalej prebehli voľby do
výboru TJ na nasledujúce trojročné funkčné
obdobie, ktorého členmi
sa stali Miroslav Roštár,
následne členmi výboru Novozvolení členovia výboru TJ (zľava): Ján Novák ml., Dušan Borbély, Michal
Kmotorka, Miroslav Roštár (prezident), Ján Pauhof st. a Marek Melichár.
zvolený za prezidenta
TJ, Ján Pauhof st., Maprijatý návrh uznesenia z výroč- a najmä minulým a súčasným
rek Melichár, Vladimír Wolf, nej konferencie TJ Jarovce. Na poslancom našej mestskej časti
Michal Kmotorka, Ján Novák ml. záver sa prezident TJ poďakoval za ich podporu.
a Dušan Borbély. Po vyhlásení prítomným členom za účasť na
výsledku volieb prebehla ná- konferencii, za pomoc všetkým
Miroslav Roštár
sledne diskusia členov TJ a bol prispievateľom a sponzorom
Prezident TJ Jarovce

PRÁVNA PORADŇA REALITNEJ KANCELÁRIE GRAHAMS.SK
Dobrý deň, chceli by sme si prenajať byt v Jantár Jarovce. Veľmi
sa nám tu páči. Majiteľ chce, aby sme s ním podpísali nájomnú
zmluvu o krátkodobom nájme bytu. Čo to pre nás znamená?
Zákon č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu vstúpil do platnosti
1. mája 2014. Základné rozdiely medzi novým zákonom a Občianskym
zákonníkom sú nasledovné. Na základe nového zákona si budete
môcť dohodnúť aj kratšiu výpovednú lehotu ako sú len 3 mesiace.
Taktiež nový zákon konečne stanovuje význam pojmu kaucia, ktorá
sa v praxi bežne používa a ktorú platí nájomca prenajímateľovi za
účelom pokrytia prípadných škôd, ktoré nájomca môže spôsobiť
prenajímateľovi pri užívaní nehnuteľnosti alebo pri zúčtovaní
paušálnej čiastky za plnenia poskytované s užívaním nehnuteľnosti. V zákone o krátkodobom nájme bytu bude možné odstúpiť zo
strany prenajímateľa z nasledovných dôvodov, ak nájomca napriek
písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti, ktorých
porušenie by inak zakladalo právo prenajímateľa ukončiť nájomný
pomer výpoveďou, nájomca je oprávnený od nájomnej zmluvy odstúpiť, ak predmet nájmu nie je spôsobilý na dohodnuté užívanie,
zmluvné strany si môžu v zmluve dohodnúť aj ďalšie dôvody pre
odstúpenie. Nájomná zmluva pri použití tohto zákona nesmie byť

.sk

dlhšia ako dva roky. Prenajímateľ
Vám musí dať taktiež podpísať
vyhlásenie o tom, že ste si vedomý, že zmluvu podpisujete podľa
zákona o krátkodobom nájme. Každopádne, aby prenajímateľ mohol
použiť tento zákon, musí si splniť
svoju ohlasovaciu povinnosť na
daňovom úrade a požiadať daňový
úrad o registráciu. Z pohľadu Vás
ako nájomcov je pravdepodobne
výhodnejšie použiť nájomnú zmluvu podľa ustanovení občianskeho
zákonníka, kde má prenajímateľ
menšie právomoci. Avšak zákon o
Marián Tomko, MBA
krátkodobom nájme neprináša nič
prevratné a teda nič Vám nebráni
podpísať nájomnú zmluvu, pripravenú podľa tohto zákona.

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky týkajúce sa realít, ktoré prosím
zasielajte na tomko@grahams.sk. Autor Marián Tomko, MBA
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AKÁ BOLA UPLYNULÁ FUTBALOVÁ SEZÓNA
PRÍPRAVKA A MLADŠÍ ŽIACI
Po predchádzajúcej sezóne,
kedy sme mali v súťaži prihlásené dve družstvá prípravky, sme
tento rok urobili krok vpred a po
dlhých rokoch sa na futbalovej
mape Jaroviec objavilo aj družstvo mladších žiakov. Našou
úlohou bolo stabilizovať káder,
vytvoriť kostru oboch družstiev
a v sezóne 2014/2015 hrať
dôstojnú rolu súpera v oboch
súťažiach. Odhodlanie pobiť
sa o dobrý výsledok v každom
zápase nám nechýbalo, no neraz sme narážali na náročnú
prekážku v podobe vysokých
vekových rozdielov a množstve
hráčov na striedačke. Výkony
hráčov musíme pochváliť a treba dodať, že obe družstvá ani
v takto náročných podmienkach
nestratili svoju tvár a ukázali, že
futbal v Jarovciach má svoju budúcnosť. Prvýkrát sme družstvá
prihlásili aj do zimnej halovej
súťaže, kde obzvlášť družstvo
prípravky dokázalo držať krok aj
so silnejšími súpermi a napokon
obsadili pekné tretie miesto.
Práve toto sú momenty, ktoré
nás poháňajú v práci s mládežou vpred. Ku koncu sezóny sa
nám podarilo prilákať nového
trénera, ktorý bude pokračovať

Víťazi dorasteneckej štvrtej ligy.
v práci s prípravkou. Týmto krokom chceme začať postupnú
reorganizáciu mládežníckych
družstiev v budúcom ročníku do
troch kategórií: predprípravka,
prípravka a mladší žiaci. V tomto ohľade chcem poďakovať
aj rodičom a vedeniu klubu,
ktorí nám pomáhali počas celej
sezóny a podporovali svoje deti
v športovom raste. Budeme radi
keď sa nám do budúcej sezóny
podarí rozrásť o nové talenty,
ktoré srdečne privítame v našej
futbalovej rodine.
Michal Kmotorka, tréner

Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

V.liga seniori, S5M
Družstvo
Zápasy V R
FC Petržalka akadémia
26
21 0
TJ Jarovce
27
17 6
FA Bratislava
27
18 3
FKM Karlova Ves A
27
17 3
SDM Domino B
26
10 6
ŠK Štart Nepoujúci 1947 B
26
9 4
TJ Slávia Ekonóm
27
9 1
FC Volkswagen
27
7 4
ŠK Krasany
27
4 5
FK The Dragons
26
4 2

P
5
4
6
7
10
13
17
16
18
20

Skóre Body
90 : 47
63
90 : 38
57
81 : 40
57
102 : 40 54
47 : 48
36
47 : 68
31
37 : 67
28
39 : 77
25
36 : 91
17
33 : 86
14

Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prípravka, PMA3
Družstvo
Zápasy
FK Inter B
18
FK Lama
18
TJ unovo
18
ŠKP INTER Dúbravka B
18
FK ŠK Danubia
18
MFK Rusovce
18
FK Dúbravka
18
TJ Jarovce
18
FK Vajnory
18
FA Lafranconi FTVŠ UK
18

P
1
2
1
6
9
12
11
12
15
16

Skóre Body
121 : 16 49
132 : 22 46
107 : 31 45
106 : 49 36
60 : 70
27
51 : 64
18
50 : 59
17
41 : 118 14
33 : 130
9
37 : 179
4

Jarovské noviny vydáva:
Mgr. Jozef Uhler, Zeleninová 25,
851 10 Bratislava
Tel.: 0905 617 305
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V R
16 1
15 1
14 3
12 0
9 0
6 0
5 2
4 2
3 0
1 1

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

DORAST
Jarovský dorast zimoval po jesennej časti neohrozene na
prvej priečke, keď stratil body
len za bezgólovú remízu v Lábe a
v Jabloňovom, kde sme neudržali polčasové vedenie 1:0 a uhrali
sme v oklieštenej zostave prijateľný výsledok 1:1. Po kvalitne
obsadenom zimnom turnaji,
kde sme boli vyrovnaným súperom treťoligovým celkom, sme
nemohli mať iné ambície ani
v odvetnej časti a stanovili sme

si cieľ absolvovať ju bez prehry,
čo sa nám aj podarilo. Mrzí ma
slabšia tréningová účasť a hlavne to, že sme neodohrali ani
jeden zápas v rovnakom zložení.
Všetky zápasy okrem domáceho
s Jabloňovým (1:1) sme bez väčšej námahy vyhrali, čím nechcem znevážiť kvalitu súperov.
Svedčí to o slabšej úrovni mládežníckeho futbalu v bratislavskom regióne. Ďakujem celému
kádru za vzornú reprezentáciu
Jaroviec, realizačnému tímu (Kitanovič, Baestro) za trpezlivosť,
p. Mravcovi, Tomasovi a Ihásovi
za dopravné služby, bez ktorých
by sme sotva fungovali. Medzi
opory mužstva patrili J. Tomas,
Buchta, Mravec, strelci Ankhelyi,
Vaculík, Kolár a Tomas.
Dúfam, že všetci menovaní absolvujú letnú prípravu s prvým
mužstvom a zabojujú o miesto
v kádri.
P.S. Prežil som s Vami 4 sezóny,
viac víťazstiev ako prehier. Vždy
Vám budem fandiť a podporovať. Ďakujem!
Váš fanúšik Marek Melichár

Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8

IV.liga dorast, SD4VA
Družstvo
Zápasy V R
TJ Jarovce
18
15 3
FK Jablonové
18
11 5
FK Lama
18
7 3
TJ Záhoran Jakubov
18
7 2
ŠK Plavecký Štvrtok
18
6 1
ŠK Závod
18
5 2
ŠK Láb
18
3 2
ŠK Lozorno (odstúpené)
0
0 0

P
0
2
8
9
11
11
13
0

Skóre Body
88 : 8
48
69 : 20
38
49 : 47
24
41 : 57
23
43 : 62
19
37 : 76
17
23 : 80
11
0:0
0

Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mladší žiaci, MZM
Družstvo
Zápasy V R
ŠKP INTER Dúbravka A
28
27 1
FC Petržalka akadémia B
28
21 4
ŠK Slovan futbal D
28
20 2
MŠK Iskra Petržalka
28
18 2
FK Vajnory
28
18 2
ŠKP INTER Dúbravka B
28
17 3
SDM Domino B
27
14 2
FK Scorpions
28
13 4
FK Raa B
28
11 4
28
11 3
FK Lama
ŠK Hargašova Záh. Bystrica 27
11 0
TJ Rovinka
28
6 2
MFK Podunajské Biskupice
28
4 1
TJ Jarovce
28
1 3
FK Dúbravka
28
0 1
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