DOBRÁ NOVINA

NOVÝ CINTORÍN
PRI JAROVCIACH

V decembri minulého roku sa v
Jarovciach už po ôsmykrát realizovalo podujatie s názvom
Dobrá novina.

Bratislava
bude
čoskoro
potrebovať ďalší cintorín. Kapacita tých súčasných vydrží pri
tejto situácii 4 až 5 rokov.
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Septembrové dni už síce dávno pominuli, no s radosťou môžem za celý organizačný tím
STRANA 2, 3
skonštatovať, že spomienky na DAN MLADINE (DM) sú nielen v nás stále dostatočne
▪ DAN MLADINE
čerstvé. Myslím, že na každého, kto sa tohto vydareného podujatia zúčastnil,
sa nalepil aspoň malý kúsok festivalovej atmosféry, ktorá v jeho spomienkach ešte STRANA 4
▪ VIANOČNÝ BAZÁR
stále trvá.

▪ KLUB DETÍ V JAROVCIACH

Z môjho pohľadu (ako obyvateľa
Jaroviec a zároveň člena Výboru
Klubu Mladých Chorvátov) bolo
Dan Mladine 2009 výnimočným
a nezabudnuteľným zážitkom,
a to z viacerých dôvodov. Jedným
z nich sú aj skúsenosti nadobudnuté počas niekoľko mesačných
príprav celého festivalu. Nakoľko
z organizačného hľadiska by
nebolo možné zastrešiť fungovanie tejto trojdňovej akcie
iba nami, členmi Výboru Klubu
mladých Chorvátov (KMH),
a rakúskymi spoluorganizátormi
z Hrvatskeho akademskeho klubu (HAK), bolo pre nás prvoradé
osloviť Miestny úrad Jarovce

spolu s ďalšími jarovskými
organizáciami a v neposlednom rade zostaviť okolo seba
tím dobrovoľníkov ochotných

pomôcť s prípravami a realizáciou celého projektu. Netrvalo
dlho a skupinka šikovných rúk
bola na svete.
Pokračovanie na strane 2...

KLUB DETÍ
V JAROVCIACH

VIANOČNÝ
BAZÁR

V JAROVCIACH SA SÚŤAŽILO O NAJLEPŠÍ GULÁŠ

Tento rok sme „Vianočný bazár“
organizovali po štvrtý krát. Do
akcie sa každý rok zapájajú noví
ľudia, čo ma osobne teší, keďže
okolo príprav je vždy veľa práce.

Prvý ročník súťaže vo varení
gulášu usporiadal v našej obci
Bratislavský klub kuchárov a cukrárov v spolupráci s TJ Jarovce
a Slovenskou reštauráciou na
Hviezdoslavovom námestí.
Myšlienka sa zrodila veľmi spontánne a rýchlo. Organizátori
si povedali: prečo práve v Jarovciach by mala „guláš párty“
chýbať, keď v susedných obciach už má tradíciu?
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Od roku 2007 sa stretáva malá
skupinka dnes už osem až
deväťročných detí z Jaroviec pod
vedením Viery Jaborekovej. Starosta mestskej časti pán Škodler
je o aktivitách s deťmi pani Jaborekovej informovaný. Pani
Jaboreková je členkou komisie,
ktorá sa pri mestskej časti stará
aj o kultúru, školstvo a zároveň
dlhé roky pracuje v rodičovskom
združení pri Základnej škole
v Jarovciach.
Pokračovanie na strane 4...

Organizačný tím DM
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KTO NETRIEDI JE TRIEDNY
NEPRIATEĽ

...a aj nepriateľ Jaroviec.
Je niekoľko miest v našej
obci, kde sú vo vysokej tráve
a kríkoch pohádzané plechovky,
PET fľaše, igelitové tašky, staré
pneumatiky, stavebný odpad
alebo odpad z údržby zelene.
Strana 7.

Jarovské noviny

DAN MLADINE 2009

ČO STE O FESTIVALE DAN MLADINE 2009 možno NEVEDELI
Pokračovanie z titulky...

Na úvod
Nie je tomu tak dávno, čo som
sa dopočul, že medzi Jarovcami
a Rusovcami začína nová výstavba. Keď som vyzvedal, kde by to
malo byť, dostal som odpoveď,
že „tam kde tie bagre už kopú“.
Len som sa pousmial, pretože
som vedel, že ide o výstavbu
nového vodojemu spoločného
pre obe mestské časti. Bola to
len fáma, slovo, ktoré podľa
slovníka cudzích slov znamená
„neoverená
správa“.
Moja
informácia o výstavbe vodojemu však bola z „prvej ruky“,
pretože o tom rokovalo miestne
zastupiteľstvo. Rokovania miestneho zastupiteľstva sú zo zákona verejné a v mnohých obciach
a mestských častiach sa ich
zúčastňuje mnoho obyvateľov.
Len u nás tento záujem akosi
pokrivkáva, pretože väčšinou
som na zasadnutiach jediným
divákom. Ak sa teda vrátim
k fáme, tak práve tá bola významným podnetom pre to, aby
som začal premýšľať o lepšom
informovaní občanov Jaroviec.
Myslím, že jarovčania majú
nárok na informácie z prvej
ruky a nie sú odkázaní na fámy.
Aj preto som sa rozhodol po
vzore ostatných mestských časí
a mnohých obcí Slovenska začať
vydávať noviny našej mestskej
časti. To by však nebolo možné
bez ľudí, ktorí išli do tohto
dobrodružstva so mnou. Keďže
som zástancom informácií
„z prvej ruky“, tak väčšinu
článkov písali ľudia, ktorých
môžeme nazvať „prvou rukou“,
pretože sa ich problematika,
alebo udalosť výsostne týka.
Aj touto cestou by som im chcel
poďakovať a zároveň upozorniť
čitateľov, že ich mená nájdete
pod každým článkom, alebo
v tiráži. Začnime teda tento
rok s nádejou, že sa nám podarí vykoreniť nepravdivé fámy
a spropagovať našu mestskú časť, jej krásy, históriu a
kultúrne dianie ako vnútorne,
tak i navonok.
Jozef Uhler
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Okrem toho, že sa nám podarilo dať dokopy šikovných
ľudí, bolo potrebné zostaviť podrobný rozpis služieb a hlavne
rozdeliť tím na menšie pracovné skupinky, z ktorých každá
niesla zodpovednosť za niečo
iné. Ak sme chceli dosiahnuť
nielen vysokú návštevnosť,
ale aj spokojnosť všetkých
zúčastnených, museli sme
myslieť od tých najmenších
drobností až po veľké veci
a okrem tohto tímu sme museli
osloviť aj ďalších ľudí, ktorým
nechýbala chuť a ochota
pomôcť. Napríklad, bolo potrebné
zabezpečiť
nasledovné
činnosti:
▪ pokosenie trávniku na
školskom dvore
▪ prívod elektrickej energie a
vody do stanu
▪ prispôsobenie
školskej
telocvične, šatní a spŕch
na účely prenocovania niektorých návštevníkov festivalu
▪ udržiavanie čistoty v stane
▪ prispôsobenie stanu podmienkam festivalu (rozostavenie stolov a lavíc, stavba
pódia, osvetlenie a ozvučenie
atď)
▪ pohostenie
pre
účinkujúcich a pozvaných hostí
▪ prípravu sály kultúrneho domu a pohostenia na
oficiálne otvorenie a diskusiu
▪ prípravu
prezentačných
tabúľ s fotografiami KMH na
oficiálne otvorenie
▪ prípravu detského popoludnia
(príprava
súťaží,
pohostenia, malých pozorností pre deti)
▪ prípravu
jednotlivých
zastávok po Jarovciach počas
súťaží Rally Ganjkov s hudobným sprievodom na voze
▪ vyhotovenie
návestných
info tabúľ
▪ zabezpečenie organizácie
dopravy a parkovania
▪ zabezpečenie
požiarnej
a zdravotnej bezpečnosti
a mnoho ďalších aktivít.

Príprava školských priestorov

Tu je niekoľko fotopostrehov
z vyššie spomínaných príprav
DM 2009:
Stavanie stanu

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.
Popri
všetkých
príjemných
i nepríjemných povinnostiach
spojených s Dan Mladine zostalo aj pre nás trochu času
na zábavu :-).

Členovia KMH a jedna z hviezd DM’09
Jelena Rozga

Členovia KMH so speváčkou zo skupiny
O5Party

Priaznivci Dan Mladine si
po skončení festivalu mohli
prečítať rôzne články, v ktorých
sa však nikde nespomínali zákulisné informácie, ale išlo zväčša
len o zhrnutie a zhodnotenie
priebehu celej akcie a vystúpení
jednotlivých účinkujúcich. My
sme sa však rozhodli zhrnúť celý
festival z celkom iného pohľadu,
ktorý vám ponúkame v zaujímavej číselnej podobe:
DM 2009 v číslach:
▪ počet dní na prípravu DM:
215 dní
▪ počet členov organizačného
tímu DM: 48 ľudí
▪ počet tričiek vyrobených pre
organizačný tím DM: 68 kusov
▪ motív, ktorý sa objavil na
tričkách: inšpirovala nás animovaná postavička La Linea
od talianskeho tvorcu Osvalda
Cavandoliho, ktorú sme si
prispôsobili na naše podmienky asi takto:

Príprava prezentačných tabúľ KMH na oficiálne otvorenie

Hudobná skupina KMH pri skúšaní
skladby s hosťami Tomášom Jankovičom
a Jožkom Buntajom

Predseda KMH Pavel Malý ďakuje
organizačnému tímu DM

▪ rozloha stanu: 1000 m2
▪ ako dlho trvalo postavenie
stanu: 6 hodín
▪ počet vytlačených plagátov
a letákov: 5500 kusov
▪ počet účinkujúcich: 193 ľudí
▪ počas troch dní sa vypilo:
cca 1400 litrov nápojov a cca
1250 litrov piva
▪ najkurióznejšia požiadavka
účinkujúcich: borovička (skupina O5Party)
▪ a na záver číslo, z ktorého
sme mali a ešte stále máme
radosť najmä my – organizátori, a tým je návštevnosť DM:
cca 1670 ľudí.
Touto cestou sa zároveň chceme
ešte raz poďakovať všetkým
sponzorom,
ktorí
pomohli
finančne zastrešiť túto akciu
a v neposlednom rade patrí
veľká vďaka všetkým, ktorí
priložili ruku k dielu a zaslúžili sa
o to, aby sa festival Dan Mladine
mohol po dlhých osemnástich
rokoch opäť konať v Jarovciach.
text a foto: PETRA SALAJKOVÁ,
člen Výboru KMH

Vyhotovovanie návestných info tabúľ

Predseda KMH Pavel Malý s ďakovným
darom od ostatných členov Výboru KMH
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Vianočný bazár

Tento rok sme „Vianočný bazár“ organizovali po štvrtý krát. Do akcie sa každý rok
zapájajú noví ľudia, čo ma osobne teší, keďže okolo príprav je vždy veľa práce.
No a viac ľudí, viac nápadov a podnetov.

Prvý Vianočný bazár bol vlastne
jeden stánok, v ktorom sme
predávali len mastný chlieb
s cibuľou, lokše, medovníky,
bábovky, varené víno a čaj. Ďalší
rok sme už pridali aj vianočné
ozdoby a cigánsku.
Tohtoročný bazár organizovali rodičia MŠ a ZŠ Jarovce,
TJ Jarovce, Klub Mladých Chorvátov a autistické centrum
ANDREAS. Obohatili sme ho

o punč, pečené klobásy, ikebany, pribudli aj nové ozdoby
a dekorácie, ktoré vyrábajú naše
usilovné mamičky, p. učiteľky
a tento rok aj deti z autistického
centra ANDREAS.
Aj keď sa zdá, že celá akcia trvá
iba 4 hodiny, prípravy trvajú omnoho dlhšie. Začínajú už v septembri – októbri, keď kontaktujeme našich sponzorov a rodičov.
Oslovujeme väčšinou mamičky,
ktoré vyrábajú vianočné ozdoby
alebo pečú koláčiky. Rozdelíme
si úlohy či už na prípravu chutného jedla, alebo na dobré varené víno, stany, lavice, deky,
osvetlenie....
Sponzori: Tibor Berky, Štefan
Háas, Róbert Kmeť, MÚ Jarovce,
TJ Jarovce, Norbi Wolf, Marcela
Škodlerová, Martina Hlinická,
Anna Wolfová, Martina Komendová, Zuzana Nováková, rodina

Plankenauerová, Klučková, Kotvasová, Tomasichová, Uhlerová,
Poláková, Pitzerová a Vladárová.
Na Vianočnom bazáre nám
ďalej pomáhali:
Miroslav Roštár, Jozef Németh,
Zuzana
Koršepová,
Štefan
Róth, Viera Jaboreková, Daniela Pauhofová, Taňa Jankovichová, David Wolf, Mikuláš Juraj
Hegyi a samozrejme naši čerti a
anjelici.
Výťažok z akcie je venovaný
deťom a veľmi nás teší, že každý
rok môžeme deti zo zarobených
peňazí podporiť. Tento rok sme
výťažok rozdelili medzi deti z MŠ
a ZŠ Jarovce, autistické centrum
ANDREAS a Detskú onkológiu
v Bratislave.
Veríme, že aj na budúci rok sa
nám podarí zorganizovať náš
malý Vianočný bazár, ktorý sa
síce veľkosťou nemôže rovnať
tomu v centre Bratislavy alebo vo Viedni, avšak je o to
viac srdečnejší, o to viac náš.
A všetkých nás teší najmä fakt,
že prispievame - či už prácou,
alebo kúpou produktov bazáru
- na dobrú vec, tým, ktorí to
potrebujú – deťom.
Všetkým „Ďakujeme“
Autor: Zuzana Kotvasová
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KLUB DETÍ V JAROVCIACH
Pokračovanie z titulky...
Stretnutia detí bývajú v sobotu
popoludní. Teta Vierka, ako ju
deti volajú, je rodáčkou z Jaroviec. Pedagogické vzdelanie
síce nemá, deti však považuje
za diamanty, ktoré treba
s láskou a citom obrusovať: „Pracovne sa stretnutia pomenovali
“detským klubom”, hoci zatiaľ
nemáme vlastné priestory.
V Jarovciach sa však voľné miestnosti pre naše stretnutia
vždy nájdu, či už v malej miestnosti vedľa kultúrneho domu
alebo v chorvátskom klube
oproti základnej škole. Klub sa
orientuje na deti v školskom
veku, prevažne od 6 do 8 rokov, ktorých sa snažím stmeliť,
aby sa vytvárali priateľstvá
medzi
rovesníkmi,
nielen
v škole, ale aj vo voľnom čase.
Zároveň, vzhľadom na vek detí,
sa snažím, aby hladko prekonali
prechod zo škôlkárskych rôčkov
do školských rôčkov, v ktorých
sa už od nich očakáva väčšia
samostatnosť. Keďže pedagógovia v škôlke i školách prevažne
z Jaroviec nepochádzajú, snažím
sa viesť deti k láske k Jarovciam
a úcte k tunajším ľuďom, medzi
ktorých patria.

Klubový čas trávime najmä
hrami, ale aj na prechádzkach, ihriskách, nielen v Jarovciach, ale aj v blízkom okolí či
v Bratislave.
Snahou je vytvoriť si náš vlastný
kútik, v ktorom by nám bolo teplo, svietilo svetlo a tiekla čistá
voda, ktorý by sme našli vždy
v poriadku tak, ako by sme
ho zanechali. Ak by sa o vedenie klubu vedeli rozdeliť
niekoľkí dospelí, otvoril by sa
priestor na častejšie stretávania
a rôzne iné aktivity. Tiež by mohol byť prístupný pre mamičky
s detičkami v predškôlkárskom
veku. Verím, že sa nám to
spoločne podarí už v tomto roku
2010.“
Autor: Vierka Jaboreková

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

Bratia a sestry a všetci
ľudia dobrej vôle!

Foto: wikipedia.org

Pripomenuli sme si 20. výročie
pádu
komunizmu.
Nový
spoločenský systém zdôrazňuje
medzi inými výdobytkami aj slobodu slova, náboženského vyznania, zhromažďovania, nedotknutosti súkromného vlastníctva,
atď. V komunistickom režime
boli jednou z najviac postihnutých skupín katolíci. To ich
naučilo bojovať za svoje práva.
Táto skúsenosť je pre nich aktuálna aj dnes. Vyjadrovanie
svojich názorov a postojov bude
mať vždy svoj význam.
V súčasnosti je to otázka stavby
„kasína“ pri našej mestskej
časti. K tejto téme sa vyjadrujú
aj mnohí ľudia zo širokého okolia, lebo sa ich to tiež dotýka.
Nášmu farskému úradu napísala redaktorka Katolíckych novín,
či pán farár môže niečo urobiť
proti akcii „Las Vegas“ pri Jarovciach - pôsobiť na poslancov
a obyvateľov a či pán dekan
k tomu zaujal nejaké stanovisko. Ľudia volajú do redakcie, čo
môžu urobiť proti tomu.“
Katolícki
kňazi
dekanátu
Bratislava-juh:
ThDr.
Jozef
Jančovič, PhD., dekan v Čunove,
ThDr. Marián Prachár, farár v
Rusovciach, ThLic. Ing. Peter
Mášik, farár v Petržalke II., Mgr.
Jozef Dúc, farár v Petržalke
I., Mgr. Ľubomír Matejovič,
farár grécko-katol. farnosti
v Petržalke, Jozef Krupa, farár
v Jarovciach, Mgr. Ing. Ján Kliment, kaplán v Petržalke II.,
ThLic. Jozef Pajerský, kaplán
v Petržalke I. tiež odmietli jeho
výstavbu, lebo „kasíno“ by malo
negatívny vplyv na morálku pre
rozšírenie drog, prostitúcie,
kriminality, atď. Každý z nich
oboznámil v kázni veriacich
o našom odmietavom postoji ku

kasínu pri našej mestskej časti.
Dostali sme aj túto informáciu:
„22. 12.2009 začalo 10 mimovládnych organizácií protestnú petíciu proti investičnému
zámeru zahraničných firiem
vybudovať
pod
rúškom
zaujímavej
nadmestskej
infraštruktúry na území Jaroviec obrovské kasíno. Petičný
výbor považuje túto investičnú
akciu, ktorú už viaceré krajiny
z nášho stredoeurópskeho
regiónu (Slovinsko, Maďarsko)
odmietli, za veľmi negatívnu
iniciatívu medzinárodného organizovaného zločinu. Prejavujú nesúhlas so správaním sa
členov vlády SR, že o investícii
hovoria iba ako o obrovsky ziskovej akcii a zamlčujú to, čo
štátnici iných krajín dokázali
pomenovať: megakasíno, ako
povinná súčasť tejto nadmestskej infraštruktúry, je hrozbou
pre svoje široké okolie v rádiuse do cca 300 km šírením
kriminality, spojenej s praním
špinavých peňazí a s následnými spoločensky patologickými javmi. Pre tieto patologické
spoločenské javy megakasína
ich USA a Rusko vytesnili do
púští alebo málo obývaných
území. My by sme to mali pri
hlavnom meste
republiky a v blízkosti Viedne! To
sú dôvody masívneho nesúhlasu
nielen politikov, ktorí proti tejto
kauze statočne, ale neúspešne
bojovali na pôde parlamentu, ale
aj siete občianskych združení.“
Prevencia
je
lepšia
než
odstraňovanie následkov zla.
Mnohí zaujali jasné stanovisko.
Môžete sa pridať aj Vy.

Nový cintorín pri Jarovciach
Bratislava
bude
čoskoro
potrebovať ďalší cintorín. Kapacita tých súčasných vydrží pri
tejto situácii 4 až 5 rokov. Mesto
pre nový celomestský cintorín
má už vytipovanú lokalitu. Nový
veľký cintorín má vzniknúť pri
mestskej časti Jarovce. Mesto muselo začať konať, lebo
súčasné cintoríny svojou kapacitou už nestačia. Situácia
v Bratislave sa v podstate z roka
na rok zhoršuje, pretože hrobové
miesta nám ubúdajú. Prognóza
na najbližšie obdobie je, že tieto
hrobové miesta vydržia približne
na 4 až 5 rokov. V súčasnosti
rieši hlavné mesto tento problém rozširovaním existujúcich
cintorínov. Do budúcnosti však
počíta s vybudovaním nového celomestského. Tá najväčšia plo-

cha sa črtá v Jarovciach. Hlavné
mesto momentálne komunikuje
s majiteľmi priľahlých pozemkov
o výkupe týchto pozemkov. Mal
by tu vzniknúť cintorín na ploche
približne 20 hektárov. Šlo by
tak o najväčší cintorín v meste.
Riaditeľ bratislavského pohrebníctva má predstavu, že by mohol byť v podobnom štýle ako
cintorín vo Viedni. Všetko bude
závisieť od toho, v akom architektonickom štýle ten cintorín
bude postavený. Odhadovaná
cena tohoto cintorína sa pohybuje medzi 7 až 10 miliónmi
eur. Nový celomestský cintorín
pri Jarovciach by mal vzniknúť
v priebehu piatich rokov.
Jozef Uhler
Zdroj: STV

Farská štatistika za rok 2009:
Krstov:
Sobášov:
Pohrebov:
Birmovancov:
Prvoprijímajúcich:
Náboženská výchova:

12
9
6
35
7
69 žiakov

Zbierky:
▪ zvonček:
▪ na výstavbu fary:
▪ dar z Rakúska:
▪ na charitu atď. odoslané
na dané účely:
Výdavky:
▪ chod kostola a fary:
▪ výstavba fary:

12.200 €
27.730 €
10.000 €
2.085 €
6.700 €
61.465 €

Jozef Krupa, farár v Jarovciach
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Kto netriedi je triedny nepriateľ

...a aj nepriateľ Jaroviec. Je niekoľko miest v našej obci, kde sú vo vysokej tráve a kríkoch pohádzané plechovky,
PET fľaše, igelitové tašky, staré pneumatiky, stavebný odpad alebo odpad z údržby zelene.
V tomto ročnom období nám
príroda nastavila zrkadlo, keď
sa v holých kríkoch a vo vyschnutej tráve naplno ukázalo
naše správanie. Neekologické,
čo robí našu obec škaredšou
a špinavšou. A pritom sú kontajnery na triedený zber rozmiestnené tak nahusto, že ak
počas prechádzky podržíme
fľašu či plechovku o 5 minút
dlhšie v ruke, môžeme ju
odhodiť na to správne miesto.

AKO NA TO:
PLASTY (žltý kontajner)
Áno: PET fľaše od nápojov,
plastové obaly od domácej
chémie (tekuté pracie prostriedky, aviváž a pod.), obaly
zo šampónov, plastové obaly
z vajíčok, polystyrén, obaly od
jogurtov, smotany, fólie, tenké
igelitové tašky, viacvrstvové obaly od nápojov (TETRAPAK a iné),
hliníkové plechovky od nápojov
bami, plasty, železo, okenné tabule, papier.
PAPIER (modrý kontajner)
Áno: Noviny, časopisy, papier,
kartónové obaly, knihy, skartovaný kancelársky papier,
kancelársky papier bez samoprepisovacieho, kopírovacieho
papiera.
Nie: Viacvrstvové obaly, voskový,
mastný a inak znečistený papier,
alobal, kopírovací, samoprepisovací papier, papierové plienky,
pauzovací papier, spisové dosky,
plasty, kovy
A čo je zmesový komunálny
odpad (čierne nádoby, ktoré
má každá domácnosť)? Je to
domový odpad, ktorý sa nerecykluje, a ďalej sa väčšinou
spaľuje. Preto nehádžte do odpadkového koša nebezpečný
odpad - autobatérie, chemikálie,
batérie, drobný stavebný odpad,
biologicky rozložiteľný odpad zo
zelene apod.

Názory, že načo sa namáhať,
keď sa nájdu ľudia, ktorí do kontajnerov nahádžu komunálny odpad, alebo do papiera zamiešajú
plasty, či znečistený odpad, sú
len výhovorky. Odpad sa ďalej
triedi v dotrieďovacích závodoch, kde sa oddelia nečistoty
a ďalej sa roztrieďujú jednotlivé
druhy separovaného odpadu.
Naviac, obec stojí separácia odpadu nemalé finančné výdavky.
Tak prečo ich efektívne nevyužiť.

6

– podľa možnosti čisté, opláchnuté. Obaly treba stlačiť, bude
viac miesta v nádobe.
Nie: Plastové obaly od oleja!,
sklo, železo, papier.
SKLO (zelený kontajner)
Áno: sklenené fľaše od nápojov, oleja, poháre od zaváranín
– čisté. Je potrebné odstrániť
kovové uzávery a zvyšky po nich.
Nie:
Zrkadlá,
lepené
bezpečnostné sklá, autosklo,
drôtené sklo, žiarivky, žiarovky,
keramika
(taniere,
šálky,
vázičky), obaly znečistené far-

Na uloženie nebezpečného odpadu, pneumatík, kovového odpadu, elektrošrotu apod. slúžia
bezplatné zberné dvory OLO
(Bazová 6 alebo Ivanská cesta
22). Batérie, žiarovky, žiarivky
alebo domáce elektrospotrebiče
môžete naviac odovzdať aj
v ktorejkoľvek elektropredajni.
Pri pokladniach bývajú aj malé
odpadkové koše na použité
baterky.
Obyvatelia
Jaroviec
môžu
využívať taktiež stojisko kontajnerov „Studjenac“, na Trnkovej ulici, kde môžu ukladať

drobný stavebný odpad, objemový odpad rozobraný na jednotlivé časti (drevo, kov, plasty,
textil apod.), drevený odpad,
biologicky rozložiteľný odpad
z údržby zelene a konárov. Otváracie hodiny v zimnom období
(tj do 31.3.2010) sú v sobotu,
v čase od 9-12 h. a 13-15 h.
Na jar sa hodiny opäť rozšíria
a otvorené bude stojisko aj
druhý deň v týždni.
Kontajnery na triedený odpad
(plasty, sklo, papier) sa v našej
obci nachádzajú na nasledovných uliciach:
Chotárna,
Jantárová
(pri
Hasičskom dome), Kožušnícka,
Mandľová
(pri
detskom
ihrisku), Morušová, Kôstková
(za križovatkou), Trnková (pred
školou). Dni odvozu kontajnerov
sa nachádzajú na nálepke na
kontajneroch – sú to utorok
(okrem skla) a piatok.
Ak by mal niekto záujem, nádoby na triedený odpad sa dajú
objednať aj domov, za nádobu
sa nič neplatí. Domácnosť potom hradí odvoz nádoby 1x
týždenne, napríklad 120 l nádoba na plasty za 1,19€ / 1 odvoz.
Tak si držme palce, aby sme
mali pekné Jarovce a pomohli
prírode!
Autor: Žaneta Uhlerová
Zdroj: www.olo.sk

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

V decembri minulého roku sa
v Jarovciach už po ôsmykrát realizovalo podujatie s názvom
Dobrá novina (www.dobranovina.sk). Ide o koledovanie detí
a mládeže počas vianočného
obdobia, ktorého cieľom je
ohlasovanie narodenia Ježiša
Krista, ako aj verejná zbierka,
povolená Ministerstvom vnútra
SR, z výťažku ktorej je podporovaný materiálny rozvoj krajín tretieho sveta. Podujatie,
ktorého hlavným organizátorom
na celom území Slovenska je

eRko (Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí) prekračuje
nielen hranice Slovenska, ale aj
európskeho kontinentu. Tohto
roku sa konal jeho 15. ročník,
ktorý sa niesol v duchu témy
DOBRÉ SPRÁVY Z KENE a bol
výnimočný tým, že občania mohli počas koledovania prispieť aj
slovenskými korunami.
V Jarovciach má koledovanie
tradíciu od roku 2002 a pre
mnohých je už neodmysliteľnou
súčasťou vianočného obdobia.
Tento ročník koledovania sa

u nás realizoval v dňoch 27.29.12. 2009 za účasti 14 detí
a ich vedúcich z našej farnosti,
rozdelených do dvoch skupín. Tí
boli ochotní obetovať voľný čas
zo svojich prázdnin a vykročiť
do ulíc a rodín Jaroviec s radostným spevom vianočných kolied
a vinšov. Tohtoroční najmladší
koledníci, ktorí sa rozhodli
pomôcť svojim rovesníkom vo
vzdialenej Afrike mali len päť
rokov.
Po
krátkom
koledníckom
programe
boli
každému
pripievateľovi
odovzdané
infomačné letáky o projekte
a využití darovaných finančných
prostriedkov.
V mnohých rodinách boli koledníci veľmi srdečne prijatí a často
aj pohostení občerstvením
či teplým čajom, ale aj obdarovaní sladkými odmenami.
Táto trojdňová akcia priniesla
všetkým zúčastneným mnoho

nadšenia a veselých zážitkov,
na ktoré sa bude ešte určite
dlho spomínať, ale určite i dobrý
pocit z pomoci blížnym.
Ukončená bola spoločným posedením v pizzerii pri teplom čaji
a chutnej pizzi za sponzorský
dar.
Vykoledovaná
suma
tohto
ročníka bola 1217 eur a 1339
slovenských korún. Konečné
sumy zbierky z celej Bratislavskej diecézy zatiaľ nie sú známe,
ale po kompletnom sčítaní budú
k dispozícii na vývesnej tabuli
v Kostole sv. Mikuláša v Jarovciach.
Vďaka všetkým, ktorí sa rozhodli
tento projekt podporiť, aj Vašou
zásluhou je možné každoročne
Dobrú novinu v našej obci
úspešne realizovať.
Daniela Pauhofová
Použitý zdroj:
www.dobranovina.sk

a úspešný rok

2010!
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V Jarovciach sa súťažilo o najlepší guláš
každého zúčastneného tímu
bol niečím výnimočný. Napokon
však rozhodla a výsledky sú
nasledovné:
1. miesto – družstvo v zložení
Ján Novák a Dávid Kejdana

Prvý ročník súťaže vo varení gulášu usporiadal
v našej obci Bratislavský
klub kuchárov a cukrárov
v spolupráci s TJ Jarovce
a Slovenskou reštauráciou
na
Hviezdoslavovom
námestí.
Myšlienka sa zrodila veľmi spontánne a rýchlo. Organizátori si
povedali: prečo práve v Jarovciach by mala „guláš párty“
chýbať, keď v susedných obciach už má tradíciu? Od nápadu
k uskutočneniu nebolo ďaleko
– veci nabrali rýchly spád, úlohy boli rozdelené a začalo sa
konať. Termín bol určený na
28. novembra 2009 v areáli TJ
Jarovce. Súťaž má samozrejme
svoje pravidlá. Družstvá boli
minimálne dvojčlenné a mali aj
svoje vlastné názvy. Bolo veľkým
prekvapením, že už na prvom
ročníku sa zúčastnilo až 10
družstiev, za čo im treba vrele
poďakovať. Každé súťažiace
družstvo dostalo od spon-

zora (Slovenská reštaurácia)
rovnaké suroviny – hovädzie
mäso a cibuľu v totožnej váhe.
Ostatné ingrediencie a nástroje
si družstvá zabezpečovali sami.
Aby mala súťaž profesionálnu objektivitu, kvalitu gulášu
hodnotila päťčlenná komisia,
zložená z troch profesionálnych
a dvoch laických členov poroty.
Profesionálna komisia bola
zložená z členov:
▪ František JANATA (prezident
Slovenskej asociácie kuchárov
a cukrárov)
▪ Juraj PAPAI (šéfkuchár Slovenskej reštaurácie a manažér
Slovenského národného tímu
kuchárov a cukrárov)
▪ Pavol SZEIF (kuchár Slovenskej reštaurácie).

2. miesto – družstvo v zložení
Slavomír Hrubý a Patrik Nagy

Foto: Ján Pauhof

3. miesto získalo družstvo v
zložení Andrej Wolf a Boris Kubát

Laickú porotu tvorili Juraj Demeter a Ján Czafík.
Hodnotiacimi kritériami pri
hľadaní víťazného guláša boli
nápaditosť, hustota, fantázia
a hlavne samotná chuť. Porota
mala ťažkú prácu, pretože guláš

V
8 	
8 	
7 	
7 	
7 	
6 	
6 	
5 	
5 	
3 	
3 	
3 	
2 	
1 	

R
3 	
3 	
3 	
2 	
1 	
4 	
3 	
4 	
4 	
5 	
3 	
1 	
3 	
1 	

P
2 	
2 	
3 	
4 	
5 	
3 	
4 	
4 	
4 	
5 	
7 	
9 	
8 	
11 	

Skóre
28:11 	
26:13 	
20:18 	
19:16 	
30:14 	
18:14 	
24:15 	
18:16 	
17:22 	
15:19 	
14:22 	
9:32 	
9:21 	
14:28 	

+/17
13
2
3
16
4
9
2
-5
-4
-8
-23
-12
-14

Body
27
27
24
23
22
22
21
19
19
14
12
10
9
4

III. Liga Starší DORAST (SD3R) 2009/2010					

			
Poradie
Tím		
1
MFK Petržalka		
2
Záhoran Kostolište
3
Tatran Stupava		
4
MŠK Kráľová pri Senci
5
FK Rača Bratislava
6
MŠK Iskra Petržalka Bratislava
7
ŠK Svätý Jur		
8
SDM Domino Bratislava
9
ŠK Vrakuňa Bratislava
10
ŠK Gajary		
11
PŠC Pezinok		
12
Lokomotíva Devínska Nová Ves
13
FKM Karlova Ves Bratislava
14
Jarovce Bratislava
15
FK Dúbravka Bratislava
16
ŠK FO Malacky		

Jarovské noviny vydáva:
Mgr. Jozef Uhler, Zeleninová 25,
851 10 Bratislava
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Zápasy
12 	
12 	
12 	
12 	
12 	
12 	
11 	
12 	
12 	
11 	
12 	
12 	
12 	
12 	
12 	
12 	

Víťazi boli odmenení vecnými
cenami, pohármi a diplomami.
Ostatné družstvá získali malé
vecné ceny a diplomy za účasť.
Celkový dojem bol úžasný,
atmosféra priam fantastická
a organizátori sú presvedčení,
že budúci ročník možno
očakávať minimálne dvojnásobnú účasť. Na záver by som
chcel v mene organizátorov
ešte raz poďakovať sponzorom
a tiež všetkým ľuďom, čo priložili
ruku k dielu. Tešíme sa na ďalší
ročník!
Robert Kmeť – majiteľ Slovenskej reštaurácie

IV. Liga SENIORI (S4A) 2009/2010 - Tabuľka po jesennej časti			

				
Poradie
Tím		
Zápasy
1
Slovan Most pri Bratislave
13 	
2
Rovinka		
13 	
3
Družstevník Malinovo
13 	
4
FK Cepit Vajnory Bratislava
13 	
5
SDM Domino Bratislava
13 	
6
Šport klub Tomášov
13 	
7
SFC Kalinkovo		
13 	
8
ŠK Vrakuňa Bratislava
13 	
9
Jarovce Bratislava
13 	
10
Lokomotíva Devínska Nová Ves 13 	
11
MFK Rusovce Bratislava
13 	
12
ŠK Danubia Bratislava
13 	
13
Družstevník Blatné
13 	
14
FK Dúbravka Bratislava
13 	

4. miesto symbolicky obsadili
všetky ostatné družstvá.

V
9 	
8 	
8 	
7 	
7 	
7 	
7 	
6 	
5 	
6 	
4 	
4 	
2 	
2 	
2 	
1 	

R
2 	
1 	
0 	
2 	
1 	
1 	
0 	
2 	
4 	
1 	
3 	
1 	
1 	
1 	
0 	
0 	

P
1 	
3 	
4 	
3 	
4 	
4 	
4 	
4 	
3 	
4 	
5 	
7 	
9 	
9 	
10 	
11 	

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

Skóre
48:15 	
50:34 	
30:18 	
32:18 	
25:16 	
34:26 	
24:14 	
29:23 	
39:24 	
34:24 	
27:24 	
24:32 	
26:44 	
17:49 	
21:62 	
9:46 	

+/33
16
12
14
9
8
10
6
15
10
3
-8
-18
-32
-41
-37

Body
29
25
24
23
22
22
21
20
19
19
15
13
7
7
6
3

Evidenčné číslo: EV 3955/09
Periodicita: štvrťročník
Dátum vydania: 21.1.2010

Rozpis zápasov
zimného turnaja BFZ
2010
1.kolo – 17. januára
12:00 Jarovce – ŠKP Dúbravka
2.kolo – 24. januára
16:00 Vrakuňa – Jarovce
3.kolo – 31. januára
14:00 Rovinka – Jarovce
4.kolo – 7. februára
10:00 Jarovce – Rusovce
5.kolo – 14.februára
12:00 Malinovo – Jarovce
6.kolo – 21.februára
16:00 Jarovce – Dunajská Lužná
7.kolo – 28.februára
12:00 Čunovo – Jarovce

Redaktori: Zuzana Ferusová, Juraj Hegyi,
Jozef Uhler
Dizajn: Ladislav Laurinčík

