Premiérové vystúpenie
súboru LJULJANKA

DEŇ VENOVANÝ DEŤOM
Príjemná júnová sobota potešila
deti rôznymi spoločenskými
a š p o r tov ý m i p o d u j a t i a m i
s množstvom zábavy a dobrej
nálady.
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Polovica mesiaca jún sa niesla
v znamení premiérového projektu Euroregiónu Dunajskej
Iniciatívy založeného ...
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Vyše tisíc detí z bratislavských škôl zaplavilo, v piatok 15. júna, Partizánsku lúku
v Bratislave. Amfiteáter v areáli Železnej studienky ožil účastníkmi nultého ročníka
„Olompiády 2012.“ Rok olympiády sa takto stal pre deti zo 45 bratislavských škôl,
ktoré sa zapojili do zberu a triedenia odpadu, aj rokom „olompijským“.
Organizátori projektu,
Magistrát mesta Bratislavy
a spoločnosť OLO a.s., podnietili verejne prospešnú aktivitu
detí a zaujímavým spôsobom
tak prispeli k zvýšeniu ich environmentálneho povedomia.
Zapojením do súťaže, žiaci
základných a materských škôl,
získavajú návyky správneho

nakladania s odpadmi. Aktívnou účasťou na zbere a triedení odpadu, po recyklácii,
prispievajú k jeho následnému využitiu ako druhotnej
suroviny. Separovanie odpadu
sa stáva súčasťou životného
štýlu detí, čo má, z pohľadu
čistoty životného prostredia,
mimoriadne pozitívny vý-

znam. Pri takýchto cnostných
súťažiach sa vraví, že nie je
dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť
sa. Uvedieme však aspoň trojicu najlepších škôl. Hodnotil
sa zber plastov, papiera, aktivity školy a sprievodné súťaže.

TIP NA VÝLET:
ZÁMOK ORTH

NAVŠTÍVIL NÁS PAVOL
GAJDOŠ

MEGAKASÍNO
V BEZENYE NEBUDE

pokračovanie na strane 2

Od Viedne až po sútok Moravy
a Dunaja, teda až po Bratislavu
sa tiahne pás dunajských
lužných lesov národného parku
Donau-Auen.

Každý štvrtok sa v našom kostole konajú mládežnícke sväté
omše, ktoré svojou hrou na gitare a svojím spevom skrášľuje
jarovský Mládežnícky zbor.

Je to celkom nedávno, čo poslanci v Jarovciach aj Petržalke
odmietli stavbu Megakasína
v katastri Jaroviec. Vtedajšia
vláda Roberta Fica ...
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Na úvod
Pôvodne som chcel písať
o niečom úplne inom, ale nedá
mi, aby som sa nevyjadril k fámam, ktoré po Jarovciach kolujú.
Náš pán farár odchádza. Ide do
inej farnosti a namiesto neho
nastúpi iný pán farár z inej farnosti. Nuž počul som niekoľko
verzií o tom, prečo odchádza.
Niektoré aj v spojitosti s mojou
osobou. Ani jedna z nich nie je
pravdivá.
Ľudia niekedy hľadajú príčiny
tam kde nie sú. Možno nikomu
nenapadlo, že môže ísť o bežnú
rotáciu, ktorú Arcibiskupský úrad
Bratislavskej arcidiecézy robí
úplne bežne. Možno nikomu
nenapadlo, že za zmenou nemusí byť žiadne spiknutie, ale
len rutinná procedúra. Stačí sa
pozrieť okolo nás. Po koľkých rokoch sú obmieňaní farári v iných
farnostiach? Ak sa zamyslíme,
zistíme, že v jednej farnosti
zvykne farár slúžiť bežne 6 až
10 rokov. Náš pán farár Jozef
Krupa bol u nás takmer 11 rokov. Od októbra roku 2001. Neviem o žiadnej farnosti v okolí,
kde by to bolo podobné. Ani
ja nepoznám presné dôvody,
ale život ma naučil nevsádzať
na prvý dojem a už vôbec nie
na fámy.
Mnohí z nás majú na nášho pán
farára ťažké srdce. Iste, veď
sme ľudia a stáva sa to aj medzi
susedmi a aj v dobrých rodinách.
Tiež som mal s pánom farárom
zdĺhavú písomnú diskusiu, ktorú
ľudia sledovali na internete.
Aspoň som sa alibisticky za
nikoho neskrýval a nehanbím
sa za svoj názor. V niektorých
oblastiach sme nenašli spoločnú
cestu, ale som presvedčený,
že na nikoho by sme nemali
spomínať v zlom. Každý z nás
by si mal nájsť niečo, na čo rád
spomína a za čo je odchádzajúcemu pánovi farárovi vďačný.
Ja mu chcem touto cestou
poďakovať aj za to, že hneď na
druhý deň po svojom príchode
do Jaroviec ma sobášil. Dnes
som rád, že aj on pomohol
položiť základy mojej rodiny,
s ktorou som šťastný. Ďakujem.

„VEĽKÉ OLOMPIJSKÉ FINÁLE“
(pokračovanie z prvej strany)

Na 1. mieste v hlavnej súťaži
škôl sa umies tnili deti zo
Základnej školy s materskou
z Jaroviec. Vyzbierali 630 kg
plastov a 3630 kg papiera.
Je len symbolické, že aj cena
pre víťazov, „Putovný pohár
Olompiády,“ je z recyklovaného
materiálu. Striebro patrí žiakom
zo Súkromnej ZŠ Harmónia
z Dúbravky. Bronzové medaile
získala Spojená škola internátna
z Karlovej Vsi. Dosiahnuté
výsledky v zbere a recyklácii
komunálneho odpadu v rámci
„Olompiády“ dávajú za pravdu
Romanovi Achimskému, generálnemu riaditeľovi spoločnosti
OLO a.s., že „prostredníctvom
detí sa podarí zvýšiť aj účasť dospelých na separovaní komunálneho odpadu v hlavnom meste.“
„Projekt Olompiády podporil
nielen súťaživosť žiakov, ale
i kolektívny duch, nadšenie
a najmä možnosť prispieť
k zdravším a čistejším Jarovciam,“ uvádza vo svojom
hodnotení Mgr. Silvia Saričová,
učiteľka biológie a environmentálnej výchovy, koordinátorka
Olompiády na Základnej škole
v Jarovciach. Podarilo sa im
p o d n i et i ť n e b ý va l ý z á u j e m
žiakov, zúčastniť sa na zbere
plastov. Každé ráno prichádzajú
do školy s taškami plnými plastov, niekedy sú to i celé vrecia,
ktoré sú väčšie než oni sami.
„Je úžasné vidieť žiakov ako vo
svojom voľnom čase behajú po
dedine so žltým plastovým vre-

Zástupkyňa riaditeľa ZŠ Jarovce - Tatiana Krebsová preberá cenu
od viceprimátorky Viery Kimerlingovej

Okrem vyhodnotenia čakal na deti aj bohatý program
com a zháňajú každú plastovú
fľašu,“ dodáva S. Saričová. Po-

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín
Jarovskí školáci sa cene úprimne tešili
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zitívne na škole vnímajú tiež, že
sa im prostredníctvom školákov
podarilo zapojiť do separácie
komunálneho odpadu i občanov
Jaroviec. „Na plotoch svojich
domov nechávajú pre naše
decká tašky plné plastovým
odpadom. Pekným príkladom
toho, že deťom nie je ľahostajné
životné prostredie okolo nás, je
aj fakt, že už malá prváčka, keď
vidí odhodenú plastovú fľašu,
tak už neprejde okolo nej bez
povšimnutia, ale ju s nadšením
odovzdá v škole do zberu,“
oceňuje pedagogička.
Pozoruhodný je doterajší
výsledok úsilia detí zameraný na čistotu životného
prostredia v našom hlavnom
meste. Takmer 8000 mladých
Bratislavčanov v rámci „Olom-
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piády“ už vyzbieralo 33 ton papiera a 6,5 tony plastov. Každý
z nás má šancu urobiť niečo
pre čistejšiu, zdravšiu a krajšiu
Bratislavu. Deti sú nám v tom
príkladom. Projekt Olompiáda
je otvorený pre dobré kreatívne
nápady s naozajstným pozitívnym vzťahom k Bratislave
a jej životnému prostrediu. Preto

ho podporili aj známe osobnosti:
grafik a pedagóg Dušan Junek,
autor loga Olompiády, majster
slova a štetca, slovenský básnik,
prozaik, dramatik, scenárista,
textár a hlavne vnímavý priateľ
detí, Daniel Hevier – prispel
h y m n o u o l o m p i á d y, a u t o r
„olompijských“ plagátov, známy
karikaturista Alan Lesyk či slo-

venský kozmonaut Ivan Bella,
ako aj olympionici Peter a Pavol
Hochschornerovci. Niekoľko
h o d i n ovo u a u to g r a m i á d o u
pritom Peter Hochschorner
s t i h o l u ro b i ť r a d o s ť s ko ro
všetkým účastníkom „Veľkého
finále Olompiády 2012“. Popri
zábavno-športovom zápolení,
na podujatí, moderovanom
Romanom Pomajbom a Danom
Danglom, k príjemnej atmosfére
prispeli hudobné skupiny Denis
Lacho s kapelou, Peter Cmorik
Band, Mukatado a Diskotéka
Jarka. Na svoje si však prišli aj
milovníci iných žánrov. Veľké
Olompijské finále spestrilo tiež
Divadlo na kolesách, ako aj
Klaun Adyno + klaun Roman.
(OLO)
foto: Rastislav Polák
tabuľky: ZŠ Jarovce

VÝSLEDKY V ZBERE PLASTU
PODĽA TRIED
1. miesto 5.A
2. miesto 6.A
3. miesto 3.A

(153,49 kg)
(143,13 kg)
(89,77 kg)

VÝSLEDKY V ZBERE PAPIERA
PODĽA TRIED
1. miesto 6.A
2. miesto 1.A
3. miesto 5.A

(943 kg)
(685 kg)
(517 kg)

NAJLEPŠÍ ŽIACI V ZBERE PAPIERA V RÁMCI TRIEDY
1.A Daniel DAMEK
(427 kg)
2.A Jakub KOTVAS
(109 kg)
3.A Laura ŠIŠKOVÁ
(242 kg)
4.A Mikuláš ANDHÉLYI (141 kg)
5.A Eduard POLÁK
(128 kg)
6.A Daniela ŠIMKOVÁ (503 kg)
7.A Samuel SOJÁK
(133 kg)
8.A Veronika KORMOSSOVÁ
		
(72 kg)

Materské centrum Luskáčik slávilo oficiálne otvorenie
V sobotu 16.6.2012 o 16.00
hod. sa otvorili dvere Materského centra Luskáčik pre
všetky deti a ich rodičov, aby
spolu oslávili oficiálne otvorenie
materského centra a medzinárodný deň detí. Srdečne
nás privítala v mene všetkých
členov materského centra jeho
predsedkyňa Jana Turanská.
Počas jej príhovoru sme sa dozvedeli čo je materské centrum
a čo ponúka pre návštevníkov.
„Materské centrá nie sú iba
miesta, kam si mamy chodia
odpočinúť a ich deti vyblázniť.
Sú to zároveň miesta, kde
sa mamy a otcovia učia byť
lepšími a kvalitnejšími rodičmi.
Miesta, kam sa chodia radiť
a kde poskytujú svoje rady.
Miesta, kde hľadajú pomoc
a kde ju aj dostávajú. Deti sa
v spoločnosti svojich rovesníkov
učia adaptovať v kolektíve, aby
neskôr ľahšie zvládli nástup
do materskej školy. Prostredníctvom materského centra
dostávajú podnetný a bezpečný
priestor pre hru a aj organizovaný program. Výhodou je, že
materské centrum sa nachádza
v areáli škôlky, čo určite uľahčí
adaptáciu na škôlku, keďže deti
budú toto prostredie poznať.
Návštevníkom materského centra ponúkame : veľkú detskú
herňu, cvičenie rodičov s deťmi

od 6 mesiacov do 3 rokov,
tvorivé dielne, prednášky s odborníkmi - pediatrom, laktačnou
poradkyňou a pôrodnou dulou
, odborné poradne, zábavné
programy pre deti, vzdelávacie
programy, podporu tradícií,
ochutnávky jedál zdravej výživy
a prezentácie výrobkov, burzy
detského ošatenia, kozmetické
poradenstvo a kultúrnospoločenské podujatia. Naše
aktivity a program prispôsobíme
potrebám návštevníkov.
Sme radi keď medzi nás príde

Luskáčik a pomohli nám s jeho
fungovaním.“
Po príhovore nasledovalo
občerstvenie a hry pre deti.
Občerstvenie bolo výborné,
v centre rozvoniavali sladké
i slané koláčiky, muffiny, ktoré
napiekli členky MC a iné dobroty. Na deti čakali súťaže
a hry, za ktoré dostali vecné
i sladké odmeny, každé dieťa
odišlo domov s darčekom. Deti
si mohli vymaľovať Luskáčika,
k t o r é h o s i v M C v y s t av i a .
Najväčší úspech zo súťaží mali

preteky lezúňov, kde bol každý
malý lezúň víťazom. Na konci
trate ho čakala mamička, aby
sa k nám vybrali. Pri dobrej
hudbe a nálade sa detičky hrali
s hračkami a my dospeláci sme
sa rozprávali o našom materskom centre. Bol to krásny deň
plný detského smiechu a dobrej nálady, tak ako to je vždy
v našom materskom centre.
Ďakujeme všetkým čo prišli
a všetkým čo pomáhali s prípravami na otvorenie MC.
Otváracie hodiny MC sú každý
štvrtok od 15:00-16:30 hod.,
aktuálne informácie o aktivitách
MC nájdete na facebook: MC
Luskáčik. Vstupné dobrovoľné.
Jana Turanská,
predseda MC Luskáčik

ka ž d ý n ov ý č l e n s o s vo j i m
malým Luskáčikom ako voláme
naše detičky. Budeme radi ak sa
nájdu medzi Vami dobrovoľníci,
ktorí by sa radi pridali medzi
nás členov Materského centra
3
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Malí aj väčší sa mohli vyblázniť na skákacích hradoch
Krásne kusy historických motocyklov
Príjemná júnová sobota potešila
deti rôznymi spoločenskými
a špor tovými podujatiami

Velorex - hadraplán

Ukážky cvičiteľov psov

s množstvom zábavy a dobrej
nálady. Obec Jarovce usporiadala na športovom ihrisku pri
príležitosti Medzinárodného dňa
detí bohatý program pre deti
všetkých vekových kategórií.
Konali sa športové zápolenia,
ukážky rôznych zaujímavých
atrakcií, ktoré boli magnetom
nielen pre deti, ale aj pre tých
skôr narodených, ktorí prišli
v sprievode svojich ratolestí. Príjazd starých, ale krásnych dvoja štvorkolesových oldtimerov
vzbudil veľký záujem u malých
aj veľkých. Staré vyleštené
motorky rôznych značiek Jawa
a ČZ a hadraplány prifrčali na
štadión v plnej paráde. Medzi
najstaršie motorky - oldtimery
patrili tie s rokom výroby 1939,
1942, 1948. Väčšina z týchto
strojov bola repasovaná práve
v Jarovciach, v dielni Rudolfa
Wolfa. Zanietení motorkári prišli
ukázať svojich “tátošov” až zo
susedného Maďarska. Pre deti,
a nielen pre tie, bolo skutočnou
atrakciou vidieť na vlastné oči
tieto vzácne staré mašinky s ich
hrdými majiteľmi v príslušnom
oblečení tejto doby. Exponáty

Hokejisti Juraj Sýkora a Michal Sersen rozdávali autogramy
boli obdivované z každej strany,
veľa fotoaparátov bolo v akcii.
Mašinky zostali zaparkované
pred vstupom na futbalové
ihrisko.
Na rad prišli najmladší futbaloví
hráči - prípravkári, ktorí mali za
súpera mladý dorast z Rusoviec.
Bol to ich prvý zápas po takmer
dvoch rokoch tréningu. Pre túto
príležitosť im boli vyrobené nové
dresy firmou Silverman, ktorá
vypracovala aj grafický návrh
dresov. Zápas sa hral pred
výbornou kulisou. Prvý polčas
prehrali 2:0 no viacej z hry mali
naši hráči. Pekne si prihrávali
a snažili sa hru rozťahovať
po celej šírke ihriska. Súper

Tímy prípravkárov Jaroviec a Rusoviec so svojimi trénermi
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hral zo zabezpečenej obrany,
v niektorých momentoch mali
v obrane všetkých 6 hráčov. Cez
túto hradbu sa nám veľmi ťažko
dostávalo ku bráne a keď sa
nám to aj podarilo výborne zachytal brankár Rusoviec. Druhý
polčas sa hral v podobnom duchu, naši hráči mali viacej z hry
no nedokázali ani z vyložených
príležitostí prekonať výborného
súperovho brankára. Tesne
pred koncom druhého polčasu
sa Rusovciam podarilo vymaniť
z pod tlaku a niekoľkými protiútokmi ohroziť našu bránu.
V tomto momente nás podržal
náš brankár no jednej zo striel
nedokázal zabrániť ani on a tak
konečné skóre na konci zápasu bolo 0:3. Po napínavom
zápase malé občerstvenie padlo
všetkým hráčom aj nehráčom
vhod.
V popoludňajších hodinách
pribudol počet návštevníkov futbalového štadióna. Tí najmenší
si prišli na svoje skákaním na
nafukovacích hradoch dvoch
veľkostí. K dispozícii boli aj dva
koníky, ktoré boli niekoľko hodín
ochotné prevážať deti od tých
najmenších až po školákov.
Skupina historického šermu
URSUS zaujala nielen bojom ale
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Skupina historického šermu URSUS
i humorom spojeným s predvádzanými scénkami.
Plocha hokejbalového ihriska
sa premenila na dráhu pre
formule. Študenti Strojníckej
fakulty prišli deťom ukázať formulu na elektrický pohon, ktorú
sami skonštruovali. Dokonca sa
s týmto stojom zúčastňujú na
súťažiach.
Príchod našich profesionálnych
hokejistov zaujal nielen deti,
ale aj tie staršie ročníky. Michal
Sersen, strieborný medailista
z Helsínk, spolu s Jurajom Sýko-

rom a Mirom Lažom nestíhali
podpisovať. Okrem podpisových kariet, tričiek a dresov
si fanúšikovia nechávali
podpisovať aj rôzne časti tela.
Priestor dostali ukážky
cvičiteľov psov pod vedením
Jara Dorotoviča. Svoje výkony
prišli predviesť aj naše hasičské
družstvá. Naši mladí hasiči sa
práve vrátili z krajskej súťaže
v útoku, kde obsadili prvé miesto a postúpili do republikového
kola.
Na záver dňa sa rozpršalo, ale

Jazda na koníkoch zaujala najmä menšie deti

Naši mladí hasiči sa práve vrátili z krajskej súťaže v útoku, kde
obsadili prvé miesto a postúpili do republikového kola.
ani to neodradilo deti od toho, Z ihriska odchádzali síce zmoka by p o č ka l i n a ž r e b ova n i e nuté, ale spokojné a príjemne
tomboly. Cien bolo toľko, že unavené deti.
sa ušli každému. Najmä rôzne
detské knihy, poukážky na pizzu,
Text: Kristína Kernová,
kartičky futbalistov, nafukovacie
Jozef Uhler
lopty, farbičky a vymaľovánky.
Foto: Jozef Uhler

Sedenie v elektroformuli si mohol vyskúšať každý

Klub mladých Chorvátov má nové vedenie
V p o n d e l o k 14 . 5 . 2 01 2 s a
členovia Klubu mladých Chorvátov stretli na generálnej
schôdzi, aby spoločne zhodnotili
činnosť KMH za posledné dva

a pokračoval tým, že predstavil
všetky akcie realizované či podporované členmi za roky 2011
a 2012. Zároveň sa poďakoval
všetkým za pomoc pri organi-

živote. Tiež prítomných pozval, aby sa prihlásili do kurzu
chorvátčiny, ktorý u nás každý
utorok vedie profesorka Davorka
Jergović.
Následne sa slova ujala bývalá
pokladníčka Klubu Petra Kotvasová, ktorá informovala o jeho
ekonomickom spravovaní.
Po spomenutých príspevkoch
nasledovala diskusia s členmi
o doterajšom a ďalšom hospodárení. Mohol na nej vystúpiť
každý, kto mal nejaké nové
nápady alebo pripomienky.
A pretože sa práve táto časť
schôdze stretla s veľkým záujNový výbor KMH (zľava): Denis Németh, Mária Višpelová (pokladníčka),
mom, tvorila jej najdlhšiu časť.
Ján Pauhof (tajomník), Daniela Pauhofová (predsedníčka),
Posledným bodom programu
Ján Tomasich, Petra Kotvasová (podpredsedníčka) a Ján Németh
bola voľba nového výboru.
roky. Schôdzu viedol pred- zovaní akcií a podpore Klubu P. M a l ý p o z v a l R a d o s l av a
chádzajúci predseda Klubu a povzbudil všetkých mladých, Jankoviča, aby ju viedol. Ako
Pavel Malý. V úvode privítal aby aktívnejšie používali náš prvé si členovia odsúhlasili
všetkých zúčastnených členov rodný jazyk v každodennom zmenu v počte výboru z deväť

na sedem. Potom nasledovalo
tajné hlasovanie. Na základe
jeho výsledkov bol zostavený
nový výbor, a to nasledovne:
predsedníčka - Daniela Pauhofová, podpredsedníčka - Petra
Kotvasová, pokladníčka - Mária
Višpelová, tajomník - Ján Pauhof
a č l e n ov i a v ý b o r u – D e n i s
Németh, Ján Németh a Ján Tomasich.
Klub mladých Chorvátov má
v blízkej budúcnosti v pláne
opravu interiéru a exteriéru
svojich priestorov. Tento projekt
bude realizovaný s podporou
M i e s t n e h o ú r a d u v J a ro v ciach. Ďalšími pripravovanými
akciami má v úmysle aj naďalej
zameriavať svoju pozornosť
na mládež, ktorá predstavuje
budúcnosť našej chorvátskej
kultúry.
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Rosemarie Jargašová - vynikajúci pedagóg Bratislavy
„Ve d i e ž i a ko v k t v o r i v o s t i
a radosti z učenia.“ – takouto
jednoduchou, ale veľavravnou
vetou bola zhodnotená učiteľka
pôsobiaca na našej základnej
škole v Jarovciach.
RNDr. Rosemarie Jargašová
bola pri príležitosti dňa učiteľov
ocenená primátorom Milanom
Ftáčnikom v kategórii „Vynikajúci pedagóg Bratislavy“.
Primátor ocenil učiteľov, ktorí so
svojimi žiakmi dosiahli mimoriadne výsledky v predmetových
olympiádach, mimoškolskej
činnosti, reprezentácii školy alebo hlavného mesta v športových
či vedomostných súťažiach.
Návrhy na ocenenia učiteľov
podávali ich kolegovia, rodičia

ž i a kov, a l e i s a m otní žiaci
základných škôl.
Pani učiteľka Jargašová prejavuje svoju profesionalitu najmä
v premyslenej organizácii práce,
v efektívnom výbere vyučovacích
metód a vo využívaní nových
technológií. Vynikajúce výsledky
dosahuje i v oblasti práce so
žiakmi s poruchami učenia
a správania a tiež v oblasti prevencie sociálno-patologických
javov.
Vynikajúce výsledky našich
žiakov aj učiteľov len potvrdzujú
dobrú povesť školy na Trnkovej
ulici v Jarovciach.
Jozef Uhler
foto: Rastislav Polák

Ocenená Rosemarie Jargašová a primátor Milan Ftáčnik

RODIČIA DEŤOM
Už niekoľko rokov po sebe sa
rodičia malých škôlkárov a ich
učiteľky stretávajú na jar pri revitalizácii dvora materskej školy.
Je to už takmer tradíciou. Aj tentoraz venovali rodičia jedno svoje sobotňajšie dopoludnie tomu,
aby sa ich deti na dvore školy

zabezpečila, že ani jeden
štetec neostal bez majiteľa.
Mamičky a učiteľky sa venovali
najmä záhradkárskym prácam, prípadne čistili chodníky
a amfiteáter od buriny. Po pár
hodinách vyzeral dvor na nepoznanie. Burina a smeti zmizli, preliezky a lavičky vyzerali

ako nové, kvetom a kríkom sa
lepšie dýchalo.
Veľa rúk dokázalo, že aj za

cítili ako doma. Ku každoročným
záhradkárskym prácam pribudla
v tomto roku obnova náterov na
drevených prvkoch. Dvojitý hrad
so šmykľavkou, pyramída či loď,
si po troch rokoch vyžiadali novú
fasádu. Rekordná účasť oteckov
6

krátky čas sa dá urobiť mnoho
práce. Veď je to pre naše deti.
Jozef Uhler

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

Premiérové vystúpenie detského súboru LJULJANKA

Detský súbor LJULJANKA
Polovica mesiaca jún sa niesla
v znamení premiérového projektu Euroregiónu Dunajskej
Iniciatívy založeného koncom
minulého roka s názvom Festival cezhraničnej živej kultúry
v Bratislave, ktorý sa konal
v známom nákupnom centre
Polus City Center.
Počas troch festivalových dní od
14. až do 16. júna sa predstavilo
spolu až osem hudobných,
tanečných, speváckych aj dychových súborov zo Slovenska
a Rakúska. Podujatie podporilo svojou prítomnosťou aj
niekoľko dôležitých osobností
z verejného a kultúrneho života,
a ko n a p r í k l a d Ve ľ v y s l a n e c
Spolkovej republiky Nemecko
Axel Har tmann, Veľvyslanec
Rakúskej republiky Markus
Wuketich, Chargé d´affaires
Chor vátskej republiky na
Slovensku Tuga Tarle a tiež

niekoľko poslancov Európskeho
parlamentu a Národnej rady
Slovenskej republiky. Projekt
finančne podporilo Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Štvrtok podujatie
slávnostne otvoril folklórny
súbor Zohor z Nitry, po ktorom
nasledoval folklórny súbor Devín
z Bratislavy. Oba tieto súbory

Muško jačkarno društvo - jarovská mužská spevácka skupina
predstavili choreografie z prostredia všetkých slovenských
regiónov.
Bohatý program
Piatkový program zahájil náš
Mužský spevácky spolok z Jaroviec, ktorý predstavil približne
tridsať piesní zo svojho repertoára. V rámci tohto dvojhodi-

nového chor vátskeho bloku
sa premiérovo predstavil aj
chorvátsky tanečný súbor LJULJANKA. Detičky odprezentovali
slavónsku choreografiu pod názvom „U livadi“ a tiež zaspievali
známu chorvátsku pieseň „Kad
se moja Marica“. Oba domáce
s ú b o r y s i z a s v o j e v ý ko ny
vyslúžili od prítomného publika
obrovský potlesk. Piatkový
program pokračoval vystúpením tridsaťpäťčlennej
dychovej hudby z rakúskeho Oslipu, ktorý piatkový
program zároveň aj zavŕšil.
Posledný deň festivalu
otvorila dychová hudba
Záhorienka zo Stupavy
moravskými a záhoráckymi
piesňami, za ňou nasledovala naša hudobná skupina Melodia, ktorá tentokrát zo svojho bohatého
viac ako štyridsaťročného
repertoáru zahrala a zaspievala známe neme c k é p i e s n e . P ro g r a m
a zároveň celý festival ukončila
tridsaťčlenná tamburica Hatsko
kolo z rakúskeho Neudor fu
chorvátskymi piesňami z nášho
regiónu.
Celý festival sa niesol v duchu
pohody, dobrej nálady, vzájomného spoznávania sa, o čom
svedčí aj množstvo prítomných
divákov, ktorí si z bohatej ponuky vystúpení mohli vybrať to,
čo je ich srdcu najbližšie a tak
prispieť k upevneniu vzájomných priateľských vzťahov medzi
jednotlivými zúčastnenými
súbormi, kultúrami a obyvateľmi
oboch susedných štátov.
Text: Zuzana Bankovichová
Foto: Martina Komendová
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Apríl – riadne zasadnutie

Aprílové zastupiteľstvo začalo
za hojnej účasti verejnosti.
Väčšina z prítomných prišla,
kvôli rozšíreniu materskej školy.
V tomto roku sa prihlásilo do
materskej školy omnoho viac
detí ako je možné prijať. Starosta preto predložil návrh na
otvorenie štvrtej triedy. Po dlhej
diskusii bol tento bod programu
presunutý na mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva o týždeň
neskôr. V ďalších dvoch bodoch
sa rokovalo o poskytnutí dotácie občianskemu združeniu
Svätý Mikuláš na opravu fasády
kostola vo výške 48.000 eur
a dotácie na kosenie trávy
v kostolnej záhrade vo výške
3.000 eur. Dotácie neboli schválené a zastupiteľstvo tesnou
väčšinou požiadalo starostu, aby
zabezpečil kosenie trávy v réžii
miestneho úradu. Nasledovný
bod sa venoval elektronizácii
samosprávy. Ide o spoločný
projekt mesta a všetkých 17 mestských častí, ktorý má pomôcť
obyvateľom mesta pri prístupe
k informáciám, ale najmä im
má zjednodušiť komunikáciu
s úradom. Celkový rozpočet projektu je viac ako 4 milióny eur,
pričom mesto a mestské časti
budú hradiť len 5% z nákladov.
Zvyšných 95% bude hradených

z fondov Európskej únie a zo
štátneho rozpočtu. V ďalších
bodoch rokovania bola okrem
iného pomenovaná ďalšia nová
ulica - Zamatová.

Apríl – mimoriadne zasadnutie

Na mimoriadnom zasadnutí
schválili poslanci prenájom
priestorov pre bankomat pre
Slovenskú sporiteľňu za symbolickú cenu 60 eur ročne plus
energie. Stalo sa tak po tom,
čo sa Tatra banka rozhodla
ukončiť prevádzkovanie bankomatu v našej mestskej časti.
Tiež bolo schválené zriedenie
štvrtej triedy v materskej škole.
Predpokladané náklady na
rekonštrukciu priestorov sú
2 0 . 0 0 0 e u r a o d h a d ova n é
ročné náklady, ktoré zahŕňajú
najmä mzdové náklady, sú
28.000 eur. Na základe tohto
rozhodnutia bude možné prijať
do materskej školy všetky deti
z Jaroviec. Dôležitým bodom
rokovania bolo aj schválenie
Územného plánu zóny PD-dvor,
sektor 1. Je to časť obce nachádzajúca sa medzi ihriskom
a jazerom, ohraničená ulicami
Zeleninová, Urbárska a Jazerná.
V tejto zóne má podľa nového
územného plánu v prvej etape
pribudnúť 42 rodinných domov.

Neskôr by ich malo byť o ďalších
66 viac. Územný plán zóny
neopomenul ani občiansku, či
cyklochodník. Touto reguláciou
sa zamedzí svojvoľnej výstavbe
bez akýchkoľvek usmernení.
Územný plán vopred určuje
šírku a umiestnenie ciest, či
chodníkov. V tejto časti nebude
umožnené stavať domy s plochými strechami, čím sa podporí
udržateľnosť vidieckeho rázu
našej mestskej časti.

Máj – mimoriadne zasadnutie

Úlohou májového mimoriadneho zasadnutia bolo schváliť
Koncepciu rozvoja informačných
systémov mestskej časti. Ide
o strategický dokument, ktorý
bolo potrebné schváliť ešte pred
podaním žiadosti o eurofondy.
Túto bolo potrebné podať do
15. mája.
V ďalšom bode schválili poslanci
krátkodobý prenájom haly –
bývalej telocvične v areáli TJ
Jarovce za účelom výpredaja
vojenského materiálu.

Máj – riadne zasadnutie

Na základe žiadosti Klubu
mladých Chorvátov, odsúhlasilo
zastupiteľstvo zateplenie a výmenu okien priestorov Chorvátskeho klubu. Tieto priestory

patria mestskej časti a tá ich
prenajíma Klubu mladých
Chorvátov. Odsúhlasený bol
aj prenájom plochy pri bufete
v areáli TJ Jarovce za účelom
prevádzkovania letnej terasy.
Z dôvodu rozširovania materskej školy o jednu triedu, bude
potrebné nájsť vhodné priestory
pre novovzniknuté materské
centrum Luskáčik. Priestory,
ktoré krátky čas používali budú
slúžiť škôlkárom. Zastupiteľstvo
preto požiadalo starostu o vytipovanie vhodných priestorov pre
materské centrum.
Po tom ako vo februári neschválilo zastupiteľstvo návrh
nájomnej zmluvy pod Domom nádeje, bol na májové
zastupiteľstvo predložený nový
návrh. Tento už obsahoval
jednoznačné učenie nájomného
vo výške 200 eur ročne a bol
teda v súlade so Zákonom
o cenách. Poslanci požiadali
starostu ešte o drobnú úpravu
v niektorých častiach zmluvy
a súhlasilo s jej uzatvorením.
Ďalej zastupiteľstvo schválilo vyčlenenie prostriedkov
z rozpočtu mestskej časti do
výšky 1000 eur na zabezpečenie
oslavy Dňa detí.
Jozef Uhler
poslanec MiZ

PRIECHOD PRE CHODCOV NA JANTÁROVEJ

Už mnoho rokov sa jarovčania
domáhali priechodu pre chodcov
na Jantárovej ulici. Nachádzajú
sa tam dve najfrekventovanejšie
zastávky MHD v obci. Prejsť
z jednej strany na druhú bolo
riskantné najmä v rannej
a odpoludňajšej dopravnej
špičke. Nedávno sa nám podarilo zabezpečiť vyznačenie
priechodu pre chodcov, ktorý je
priamym pokračovaním chodníka na Chotárnej ulici. Je dosť
blízko k obom zastávkam MHD,

Radar na Ovocnej spomaľuje autá idúce z Rusoviec
aby ho občania mohli efektívne stnení ďalši eho radaru na
využívať a prejsť bezpečne na Ovocnej ulici v smere z Rusodruhú stranu frekventovanej viec. Práve na konci obce, kde
komunikácie.
je futbalové ihrisko, zastávky
M H D a p r e d a j ň a p ot r av í n ,
R A D A R U Ž A J N A bolo prechádzanie cez cestu
veľmi riskantné. Vozidlá idúce
OVOCNEJ
z Rusoviec nespomalili a rútili
Radar na Palmovej ulici v smere sa veľkou rýchlosťou cez tento
z Rakúska sa osvedčil a preto úsek. Najmä deti mali veľmi
Nový priechod pre chodcov na Jantárovej mestská časť rozhodla o umie- sťaženú situáciu pri prechádza8

ní cez vozovku. Radar spôsobuje účinný psychologický efekt
a už krátkym pozorovaním je
možné zistiť, že vodiči skutočne
spomaľujú na povolenú rýchlosť
50 km/h.

ŠKÔLKÁRI SA UČIA
PRACOVAŤ S INTERAKTÍVNOU TABUĽOU

Interaktívna tabuľa je moderná pomôcka na zefektívnenie
vyučovania a prezentácií
s využitím najnovších techno-

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

V JAROVCIACH PRIBUDLI ĎALŠIE TRI ULICE
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v ktorej žije významná chorvátska menšina.
Na konci Jaroviec v smere na
Kittsee vyrástla nová ulica
s rodinnými domami a jedným bytovým domom. Táto
dostala názov Bažantnicová.
Neďaleko sa nachádza lesík
zvaný Bažantnica.
Poslednou z troch ulíc, ktoré boli
v tomto roku pomenované je
ulička pri Kozej lúke. Tá dostala
názov Zamatová.

ov
á

Jan

Je tomu rok, čo v našej mestskej
časti pribudlo 10 nových ulíc.
Jarovce sa však rozrastajú ďalej
a s tým je spojená aj potreba
pomenovať novovzniknuté ulice.
Niekedy aj kvôli jedinému domu.
Stalo sa to pri škole, kde sa
uličke, ktorá vedie k záhradkárskej osade pridelil názov
Plitvická. V blízkosti sú nové
ulice Slavónska a Osijecká, ktoré
dostali svoj názov minulý rok.
Pomenovanie podľa Plitvického
národného parku v Chorvátsku
je vhodné pre mestskú časť,

Text a mapy: Jozef Uhler
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DRUHÝ ROČNÍK JAROVSKEJ KVAPKY KRVI

Práca s interaktívnou tabuľou
lógií. Je to elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo
pracovať, klikaním na premietaný obraz, interaktívnym
perom. Žiaci môžu ovládať
jazykové programy, výukové
programy, ale i obrázky či videoklipy. Už aj v našej materskej
škole máme takúto tabuľu.
Stalo sa tak vďaka sponzorom
a rodičom, ktorí darovali svoje
2% z daní. Vďaka interaktívnej
tabuli porozumejú deti výučbe
omnoho rýchlejšie a ľahšie
si veci zapamätajú, pretože
názorné ukážky sú pre ľudskú
pamäť vhodnejšie ako hovorené
slovo.
Jozef Uhler

Viete, že darcovstvo krvi môže
byť až posadnutosťou? Tento
fenomén sa nedá nijako vedecky vysvetliť, no aj z vašich
reakcií je jasné, že sa neviete
dočkať, kedy si pôjdete dať
pustiť žilou. Niektorí sa po odbere cítia skutočne aj fyzicky
dobre, ľahšie, menej ich bolieva
hlava a už po troch mesiacoch
cítia, že im treba znovu.
Ešte lepší je pocit, že vaša krv
zachránila život. Jarovčania v minulom roku pomohli darovaním
krvi svojmu rodákovi. V deň, keď
oni darovali, malý chlapec, ktorý
potreboval krv oslavoval svoje
piate narodeniny.
Bol to od jarovčanov najkrajší
darček, aký človek môže dať.
Miestny zväz červeného kríža
a Jarovské noviny v spolupráci
Národnou transfúznou službou
v Bratislave vás preto radi
uvítajú na treťom spoločnom
darovaní krvi priamo u nás,
v Jarovciach. Prídťe 24. júla
2012 medzi 8:00 a 11:00 do
domu kultúry v Jarovciach a darujte krv tým, ktorí to potrebujú.

Podmienky darovania krvi:
•
Musíte mať vek od 18 do
60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete
darovať krv až do svojich
65 rokov.
•
Musíte mať telesnú
hmotnosť minimálne 50 kg.
•
Nemôžete byť po prekonaní
hepatitídy (žltačky) typu
B a C.
•
Nemôžete trpieť na iné
závažné a chronické
ochorenia.
Krv nedarujte v prípade:
•
Užívania drog vnútrožilovo
či vnútrosvalovo teraz alebo
v minulosti.
•
Liečby poruchy zrážania
krvi krvnými prípravkami.
Nehladujte! Na odber kr vi
nechoďte nalačno! Večer pred
odberom a taktiež tesne pred
odberom nejedzte tučné jedlá
(syry, maslo, smotanu, mäsové
jedlá a výrobky, údeniny...).
Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu,
sucháre, netukové pečivo, džem,

Krv môžete darovať
24. júla v dome
kultúry v Jarovciach
od 8:00 do 11:00

med ...
Pred odberom krvi nefajčite
(minimálne 6 hodín), nepite
alkohol (aspoň 12 – 14 hodín)
a 24 hodín pred odberom sa
nevystavujte priveľkej psychickej
a telesnej námahe, vynechajte
tréningy a návštevu posilňovne.
Jozef Uhler
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Tip na výlet: Zámok ORTH
a tiché miesta určené na oddych a pozorovanie prírody.
Doprajte si dostatok času na
spoznanie a precítenie tejto
časti mokraďovej prírody. Určite
vás to inšpiruje na jej hlbšie
spoznávanie!
P r e d e t i s ú n a Z á m o c ko m
ostrove pripravené atrakcie:
visutý most, cestička cez vodu
po drevených koloch i obrovské
bocianie hniezdo!

Od Viedne až po sútok Moravy
a Dunaja, teda až po Bratislavu,
sa tiahne pás dunajských
lužných lesov národného parku
Donau-Auen. Jeho centrom je
schlossORTH – zámok Or th
vzdialený len 35 kilometrov od
Bratislavy. Zámok v Orthe sa
pýši bohatou históriou. Pôvodne
bol postavený v 12. storočí ako
stredoveký vodný hrad, ktorý
majitelia v 16. storočí prebudovali na veľkolepý renesančný
kaštieľ. Korunný princ Rudolf ho
neskôr využíval ako poľovnícky
zámok. Isté obdobie slúžil na
poľnohospodárske účely a od
roku 1957 plnil funkciu múzea.
V roku 2005 bol zámok po
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vnútornej prestavbe a renovácii
opätovne otvorený. Odvtedy
zámok slúži ako návštevnícke
c e n t r u m N á ro d n é h o p a rku
Donau-Auen, múzeum Orth, ako
aj spoločenský priestor obce
Orth an der Donau.
Počas prechádzky po Zámockom ostrove (Schlossinsel)
objavíte európsku korytnačku
močiarnu a zblízka môžete
pozorovať viacero druhov plazov
a žiab, rozmanitý hmyz i sysle,
ako aj flóru typickú pre lužnú
krajinu. Pohľad na druhovú
pestrosť živočíchov v dunajskom
starom ramene vám umožní
jedinečná pozorovateľňa pod vodou. V areáli nájdete aj idylické

DOBROVOĽNÍ
HASIČI ÚSPEŠNE
SÚŤAŽIA

Príjazd:
• osobným vozidlom: Bratislava
– Hainburg – Hainburský most –
Orth /Donau
• bicyklom po cykloceste Donauradweg
Vstupné:
Dospelí: 9,90 €
Deti, študenti: 5,50 €
Seniori: 8,90 €
Rodinná vstupenka (2 dospelí,
2 deti): 20 €
Extra tip pre návštevníkov
zo Slovenska:
Počas „Slovenských dní“ sa
konajú prehliadky aj slovenčine
v termínoch: 23.6., 5.7., 28.7.,
29.8., 1.9., 15.9. a 6.10.
Ďalšie informácie:
www.donauauen.at

Prvým podujatím dobrovoľnej
hasičskej komunity býva Deň
hasičov v Jarovciach.
V sobotu 12.mája 2012 sa na
miestnom futbalovom ihrisku
TJ Jarovce uskutočnili zápolenia
našich kolektívov:
Súťaž družstiev Mužov s historickou technikou z Podunajských Biskupíc, Čunova,
Záhorskej Bystrice a domáci
Starí páni.
Po nich si predpoludním zmerali sily žiaci v požiarnom útoku
z Čunova, Blatného pri Senci
a domáci tím žiakov.
V oboch zápoleniach boli naši
súťažiaci najrýchlejší.
Popoludní prebehla súťaž
družstiev Mužov v požiarnom

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

Megakasíno v Bezenye nebude

ú to ku O P O H Á R STA RO ST U
MČ BRATISLAVA JAROVCE.
Zúčastnilo sa 15 kolektívov. Je
potešiteľné, že sa zapojili dva
jarovské tímy, mladší kolektív
skončil na štvrtom, starší na
desiatom mieste.
Vyhrali hasiči z Podunajských
Biskupíc, druhí skončili
hasiči z Česka z Lešnej okr.
Vsetín, tretie miesto obsadili
minuloroční víťazi z Kyselice.
Zvlášť ďakujeme za sponzorský
príspevok a za dlhoročnú pod-

poru hasičov v Jarovciach p. Jánovi Dudášovi.
Aktualita:
V soboru 9.júna 2012 vyhrali
jarovskí žiaci okresný a krajský prebor a postúpili na
X. celoštátne kolo hry Plameň,
ktoré sa uskutoční 18. augusta
v Lipanoch okres Sabinov.
Blahoželáme.
Text: Milan Husár
Foto: Jozef Uhler

Je to celkom nedávno, čo poslanci v Jarovciach aj Petržalke
odmietli stavbu Megakasína
v katastri Jaroviec. Vtedajšia
vláda Roberta Fica nastavila
investorovi priaznivé podmienky.
Dalo by sa povedať, že boli šité
na mieru. Degresívne odvody
mali kasínu zabezpečiť nižšie
percento dane so stúpajúcim
obratom. Namiesto odvodu
z hracieho miesta mali platiť
odvod z obratu. Asi ťažko si
môžeme predstaviť, že daňová
kontrola dokáže zistiť skutočný
obrat v kasíne so stovkami
automatov. Ak by mali platiť za
hracie miesto, dalo by sa to jednoducho spočítať. Mali dostať
licenciu na 30 rokov, bežne sa
vydáva na 10 rokov.
Američania osadili kasíno
v púšti, Rusi ho poslali za Ural.
V S l ov i n s ko m M a r i b o r e s a
rozhodli, že takúto investíciu
nechcú. Naša vtedajšia vláda,
na čele s ministrom financií
Počiatkom, roztvorila tejto
investícii náruč. Po nesúhlase
samospráv a celonárodnej petícii sa investor stiahol a nastalo
ticho. Nedávno na verejnosť

prenikla informácia o tom, že
sa kasíno údajne buduje pri
maďarskej diaľnici v katastri
dedinky Bezenye. Fanúšikovia
kasína boli sklamaní, že nie
u nás a odporcovia boli smutní,
že je to stále príliš blízko. Táto informácia však nebola pravdivá.
Nestavia sa tam kasíno a dnes
sú práce na tej stavbe zastavené
pravdepodobne z ekonomických
dôvodov. Investor, ktorý na Slovensku plánoval stavať kasína,
nemá so stavbou v Maďarsku
nič spoločné.
S l ove n s ko m á n ov ú v l á d u ,
vlastne staronovú. Práve tú,
ktorá megakasíno v našom
katastri tak podporovala. Znamená to pre Jarovce niečo
nové? Pýtali sme priamo
predsedu predstavenstva firmy
Trigranit, pána Gábora Zászlósa.
Odpovedal, že nad kasínom už
dnes neuvažuje, ale pozemky,
ktoré kúpili za účelom investície,
chcú využiť. Nevylúčil stavbu
kongresového centra, hotela
a vodného parku.
Jozef Uhler

Takto mal vyzerať pôvodný projekt Megakasína

Každoročne zástupcovia jarovských hasičov slávia sviatok sv.
Floriána 4. mája účasťou na svätej omši.
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Jarovské noviny
NAŠE PAMÄTIHODNOSTI NA MESTSKOM ZOZNAME

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave oslovil všetky bratislavské mestské časti a požiadal ich o skompletizovanie zoznamu pamätihodností.
Komisia kultúry v Jarovciach
spracovala návrhy zoznamu
pamätihodností v jednotlivých
kategóriách a na jar roku 2010
ich predložila miestnemu
zastupiteľstvu, ktoré ich schvál i l o . N á v r hy b o l i d o p l n e n é
o údaje a fotografie a odoslané
starostom riaditeľovi MÚOP
v Bratislave PhDr. Ivo Štasselovi.
Tu boli návrhy bratislavských
mestských častí posúdené,
skompletizované a následne
odoslané na schválenie poslancom mestského parlamentu.
Z pätnástich návrhov ktoré
predložila komisia kultúry za
našu mestskú časť boli v decembri 2011 schválené tri. Tieto
sa nezmazateľne zapíšu do
histórie Hlavného mesta.

Hasičská striekačka
s ručnou pákovou pumpou
z Jaroviec

Kategória: Občianske objekty
a predmety
Evidenčný list pamätihodnosti
mesta Bratislavy BA - I. - E.6
Mestská časť: B rati slava Jarovce
Adresa: Palmová ul., v hasičskej
zbrojnici
Typ pamätihodnosti: kategória
1B - hmotná hnuteľná
Číslo v zozname MČ: JAR -1B – 5
Popis:
Štvorkolesová hasičská ručná
striekačka z roku 1875 vyrobená
firmou Witvoch und Knaust vo
Viedni. Pre dobrovoľný hasičský
zbor v Jarovciach bola zakúpená
v roku 1913. Je dodnes funkčná.

Socha Piety v Jarovciach

Kategória: Drobné sakrálne
objekty – Piety
Evidenčný list pamätihodnosti
mesta Bratislavy BA – II. - D.2
Mestská časť: B rati slava Jarovce
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Adresa: cesta medzi Jarovcami
a Rusovcami
Typ pamätihodnosti: kategória
1A - hmotná nehnuteľná
Číslo v zozname MČ: nie je evidovaný
Popis:
Kamenná socha Piety osadená
na vysokom hranolom podstavci
s nápisom „TISES: KREIT Z.HAT.
LAS EN. SETZ EN. TER A MMA
WUTAW ITZ 1727“ - „Tento kríž
nechal postaviť Tamas Wutawitz
1727“.
Socha Piety je riešená
v tradičnom poňatí sediacej
Panny Márie, ktorá drží v náručí
mŕtveho Krista. Socha je
ukážkou ľudového baroka.
K soche sa viaže ústna tradícia,
že je postavená na mieste , kde
od 17. storočia stála šibenica.
Zvýšená frekvencia dopravy
v posledných rokoch kamennej
soche, ktorá by potrebovala
odborný zásah reštaurátora,
neprospieva. Podľa zachovaných sprav, ktoré sa tradovali
po generácie, bola na mieste
kde stojí pieta šibenica. Vraj už
od 17. storočia. Majiteľ panstva
si vymohol právo takýmto spôsobom trestať „rebelantov“.
Právo meča – Ius Gladii – teda
právo popravovať, udeľoval
ako výsadu panovník, a i to
nie jednotlivcom, akokoľvek
boli významného rodu a stavu,
ale mestám, ktorých richtári

a konšeli mali právo
súdiť a vynášať
ortiele smrti. Práve
z tohto dôvodu sa
domnievame, že
táto informácia je
trošku nadnesená.
Na druhej strane je
možné pripustiť, že
tu bola v minulosti
poprava obesením
vykonaná. Šľachtic,
majiteľ obce mohol
takýmto spôsobom
m o ž n o s vo j vo ľ n e
potrestať miestnych buričov – ako sa uvádza,
17 n ev i n n ý c h ľ u d í . Tu a l e
zachádzame do ríše dohadov,
v ktorej sa pravda hľadať nedá.
Rozprávanie o popravených
nevinných obetiach sa končí
veštbou o ceste, pri ktorej bola
šibenica postavená. Cesta mala
byť prekliata a prinášať na veky
iba nešťastie. Miesto popraviska
má označovať práve tu postavená pieta.
Medzi najstaršie súsošia Piety zobrazujúce Pannu Máriu
v náručí s mŕtvym synom na
území Bratislavy patrí práve
Pieta osadená na ceste medzi
Jarovcami a Rusovcami z roku
1727 a Pieta z roku 1814 na ul.
Na kalvárii.

Socha sv. Floriána

Kategória: Drobné sakrálne objekty – sochy svätcov
Evidenčný list pamätihodnosti
mesta Bratislava BA - II. – E.9
Mestská časť: Bratislava Jarovce
Adresa: Mandľová ul., v areáli
r. k. kostola sv. Mikuláša
Typ pamätihodnosti: kategória
1A - hmotná nehnuteľná

Číslo v zozname MČ: nie je evidovaný
Popis:
Murovaný stĺp zo začiatku 20.
storočia je hranolového tvaru.
V hornej časti má zasklenú niku,
v ktorej je socha sv. Floriána ako
patróna hasičov. Stĺp ukončuje
betónová strieška s krížom.
Je škoda, že sa nepodarilo
presadiť do zoznamu pamätih o d n o s t í v i a c h i s to r i c k ý c h
predmetov a reálií, ktoré nepochybne patria k miestnemu
historickému koloritu. Bolo by
iste zaujímavé vedieť, prečo
sa do zoznamu pamätihodností vlastne tie ďalšie nedostali. Podľa propozícií zaslaných
MÚOP v Bratislave všetky prihlásené predmety tieto kritériá
spĺňali, či už išlo o erb, pečať
mestskej časti, vlajku, historickú
zástavu hasičského zboru, súbor historických pohľadníc, kroj,
historické piesne pochádzajúce
z Jaroviec, zápisy a pamiatky po
J. Treuerovi, atď. Veríme že tieto
dostanú možnosť pri ďalšom
ev i d ov a n í p a m ä t i h o d n o s t í
Bratislavy a jej mestských častí
a stanú sa tak právom inventárom pripomínajúcim historické
reálie viažuce sa k mestskej
časti Bratislava – Jarovce.
text: Juraj Hradský
foto: Jozef Uhler, Z. Zvarová

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

NAVŠTÍVIL NÁS PAVOL GAJDOŠ

Od posledného vydania Jarovských novín sa toho v našej obci opäť mnoho udialo. Mohli sme sa zúčastniť
tradičných podujatí opakujúcich sa každý rok, no pribudli aj niektoré výnimočné. Jedno zo skupiny výnimočných
stretnutí sa v Jarovciach konalo vo štvrtok 24. mája.
Každý štvrtok sa v našom kostole konajú mládežnícke sväté
omše, ktoré svojou hrou na gitare a svojím spevom skrášľuje
jarovský Mládežnícky zbor.
Verím, že mládežnícka svätá
omša je pre každého z nás vždy
výnimočná a vždy
iným spôsobom.
Svätá omša, ktorá
sa konala v tento
deň však niesla v
sebe i čosi viac.
Naše pozvanie
na jej sláveni e
prijal pán farár
z Ko s to l n e j p r i
D u n a j i – P avo l
Gajdoš. Pána
farára Gajdoša
spája s našou
farnosťou nejedno puto. Jarovce
spoznal pred takmer desiatimi
rokmi, keď k nám zavítal ešte
ako diakon v rámci výkonu
svojej diakonskej praxe. Jeho
čas strávený v Jarovciach sa
snažil využiť naplno a snažil
sa ho venovať všetkým ve-

kovým kategóriám. Svojou hrou
na gitare neraz sprevádzal
deti na detských svätých
omšiach a mládež pri tých
mládežníckych. Rozhodli sme sa
zaspomínať si, a tak sme pána
farára pozvali do Jaroviec, aby

V spoločnosti Jarovčanov
spolu s naším pánom farárom
odslúžil štvrtkovú mládežnícku
omšu. Bolo to naozaj príjemné
stretnutie, na záver ktorého sme
zo srdca odspievali mariánsku
pieseň, ktorú nás počas diakonskej praxe naučil sám pán farár
Gajdoš. Príjemná atmosféra

MEDITERÁNSKA NOC
Sobotný večer 9. júna sa niesol v stredomorskom duchu.
V kultúrnom dome sa konal
„mediteránsky večer“. Vďaka
šikovným rukám členov Klubu
mladých Chorvátov sa priestory
kultúrneho domu premenili na
úplne inú scenériu, ktorá nám
navodzovala mediteránsku
a t m o s f é r u p r i J a d r a n s ko m
mori. Cela sála bola vyzdobená krásnymi živými oleandrami s práve rozvíjajúcimi sa
ružovkastými púčikmi kvetov.
Starý rybársky čln s rybárskymi
sieťami, či dekoračný stôl so
starou babičkinou truhlicou,
mušličkami a neodmysliteľnými
olivami, syrom a južným ovocím
vhodne dotvárali atmosféru chorvátskeho pobrežia.
Éterom sa miešali vône kvetov a špecialít mediteránskej
kuchyne, ktoré roznášali
čašníci s typickými červenými
šerpami. Štvorchodová večera
bola taká bohatá a sýta, že
sme radšej uprednostnili sed-

enie a počúvanie pekných
melódií z repertoára kapely
Daj šta daš z Viedne, pred
tancovaním. Zámer navodiť
atmosféru mediteránskej
noci, organizátorom určite
vyšiel.
Text: Kristína Kernová
Foto: Tomáš Treuer

pokračovala v kostole aj po
svätej omši, kedy pán farár pozval zúčastnených farníkov, aby
zotrvali a zaspomínali si pri jeho
hre na gitaru a pri niekoľkých
piesňach.
Skôr, ako sa pán farár vrátil do
svojej farnosti
v Ko s t o l n e j p r i
Dunaji, strávili
sme spoločne
te n to s p o m i e n kový večer pri
malom posedení,
na ktorom opäť
nechýbala hra na
gitare a niekoľko
piesní. Povzbudení
srdečnými slovami
o d p á n a fa r á r a
sme s veľkou
spokojnosťou zavŕšili tento
večer. Pevne veríme, že aj
pán farár Gajdoš sa u nás cítil
príjemne a že príjme naše pozvanie do Jaroviec aj nabudúce.

Pán farár Pavol Gajdoš a jeho
povestná gitara

Blahoželáme
V mesiacoch marec až jún 2012 sa
významných životných jubileí dožili
títo naši spoluobčania:
70 rokov
75 rokov

Text a foto: Petra Salajková

80 rokov
86 rokov
88 rokov

90 rokov

MORSKÝ Ivan
VUCK WOLFOVÁ Mária
KARÁCSONYOVÁ Alžbeta
MADARÁSZ Štefan
MADARÁSZOVÁ Anna
KUTÁKOVÁ Irena
NÉMETHOVÁ Katarína
SCHMÖGER Alfréd
IROVÁ Hedviga
WARENITSOVÁ Vilma
HUSZÁROVÁ Anna
NOVÁKOVÁ Mária
KARÁCSONY Jozef
POLAKOVIČ Ján
TOMAŠICHOVÁ Mária
MALLESICH Anton
NOVÁKOVÁ Anna

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

Odišli od nás
ŽIAK Štefan vo veku 53 rokov
KMEŤ Róbert vo veku 48 rokov
TREUER Matej vo veku 90 rokov
SKALKA Milan vo veku 65 rokov
NOVÁK Ladislav vo veku 76 rokov

Odpočívajte v pokoji !
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BRATISLAVSKÁ MESTSKÁ KARTA

Bratislavská mestská karta (BMK) je multifunkčná medzinárodná čipová platobná karta Maestro vydávaná bankami v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava. Karta má
jedinečný dizajn s logom mesta Bratislava, rovnaký vo všetkých vydávajúcich bankách.
Kto môže byť držiteľom
Bratisla-vskej mestskej karty
Držiteľom Bratislavskej mestskej kar ty môže byť občan
s trvalým pobytom v Bratislave od
dovŕšenia 6 rokov.
Funkcie Bratislavskej mestskej
karty a jej výhody
Bratislavská mestská karta spája v sebe viacero funkcií s nasledovnými možnosťami využitia:
- medzinárodná platobná
karta Maestro, ktorá okrem
štandardnej funkcie platenia
na základe uvedenia PINu má
v sebe zabudovanú technológiu
PayPass, ktorá umožňuje platiť
drobné platby do 20,- € aj bez
udania PINu, stačí kartu priložiť
k platobnému terminálu;
- identifikačná čipová dopravná
karta tzv. “električenka”, platná
v MHD Bratislava; umožňuje
zakupovať predplatné cestovné
lístky s bonusom vo výške 10 %
z platných cien;
- knižničný preukaz s prístupom do nasledujúcich knižníc:
Mestská knižnica v Bratislave,
Univerzitná knižnica v Bratislave,
Centrum vedecko-technických
informácií SR;
- elektronická vstupenka pri
nákupe vstupeniek cez internet
v sieti Ticketportal;
- karta na získanie bonusov
a zliav za podmienky, že držiteľ
zaplatí mestskou kartou:
•pri nákupe predplatných cestovných lístkov na mestskú hromadnú dopravu bonus (zľavu) vo
výške 10 % z ceny predplatného
(aj zľavneného) cestovného
lístka s výnimkou tarify BID,
•pri návšteve zariadení v pôsobnosti mesta (ZOO, športové
a rekreačné zariadenia STaRZu
-plaváreň Pasienky, mestské
kúpaliská, zimné štadióny, fitnes
centrum...., Múzeum mesta
Bratislavy a Galéria mesta
Bratislavy) bonus (zľavu) vo
výške 20% z ceny vstupeniek,
•zľavu vo výške 10 % zo
vstupeniek na vybrané predstavenia v Mestskom divadle
P.O.Hviezdoslava,
•pri nákupe tovarov a služieb
u komerčných partnerov projektu (elektro, optiky, lekáreň,
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kvetinárstvo, čistiarne,
reštaurácie, autoopravovne
a pod..) zľavy v rôznej výške,
•bezplatné použitie WiFi
a študovne v Mestskej knižnici
v Bratislave (stačí sa preukázať
mestskou kartou).
Bratislavská mestská karta je
výhodná najmä pre tých, ktorí
pravidelne cestujú v mestskej
hromadnej doprave alebo
navštevujú kultúrne a športové
zariadenia mestských organizácií.
Ako si vybaviť Bratislavskú
mestskú kartu
Každý záujemca o Bratislavskú
mestskú kartu môže požiadať
o j e j v y d a n i e vo v š e t k ý c h
bratislavských pobočkách
nasledovných bánk: UniCredit
Bank, OTP Banka, VÚB BANKA,
VOLKSBANK, Poštová banka
a Slovenská sporiteľňa.
V závislosti od toho, či záujemca
má alebo nemá účet v niektorej
z uvedených bánk, je postup pri
vybavovaní BMK nasledovný:
1. Ak záujemca o BMK má účet
v jednej z hore uvedených bánk
- stačí ak navštívi svoju banku
a požiada o vydanie BMK k svojmu účtu. V prípade, že chce
záujemca zabezpečiť BMK aj
pre svoje dieťa, požiada o vydanie BMK k svojmu účtu alebo
podúčtu. Ak banka, v ktorej má
účet, nevydáva pre dieťa BMK
k účtu alebo podúčtu záujemcu,
môže BMK zabezpečiť pre svoje
dieťa podľa pokynu uvedeného
v bode 3 c.
2. Ak záujemca o BMK nemá
účet ani v jednej z uvedených
bánk a má záujem o založenie
účtu v niektorej z uvedených
bánk a následne o vydanie BMK
k účtu – môže požiadať o otvorenie účtu v hociktorej pobočke
hore uvedených bánk a zároveň
požiadať o vydanie BMK k novovytvorenému účtu.
3. Ak záujemca o BMK:
a. nemá účet ani v jednej
z uvedených bánk a nemá záujem o založenie účtu v týchto

bankách,
b. nemá účet v žiadnej banke
a ani nemá záujem si účet v banke založiť alebo
c. potrebuje zabezpečiť BMK pre
svoje dieťa od 6 rokov v prípade,
keď nemôže alebo nechce mať
vydanú BMK pre dieťa k svojmu
bankovému účtu alebo podúčtu,
môže požiadať o vydanie BMK vo
forme predplatenej (dobíjacej)
Bratislavskej mestskej karty (za
ročný poplatok 3,-€ ) v hociktorej pobočke týchto bánk:
•UniCredit Bank (vydáva predplatené BMK len od 15 rokov)
• OT P B a n ka ( v y d á va p r e d platené BMK aj pre deti vo veku
od 10 rokov)
•Poštová banka (vydáva predplatené BMK aj pre deti vo veku
od 6 rokov).
Ako používať Bratislavskú mestskú kartu
N a z a č i a t ku v y u ž í v a n i a j e dnotlivých funkcií Bratislavskej
mestskej karty, je potrebné ich
aktivovať na príslušných miestach, a to:
Platobná funkcia BMK – aktivuje sa podľa pokynov banky, ktorá
Bratislavskú mestskú kartu vydala; využívanie platobnej funkcie,
strata alebo zneužitie platobnej karty sa riadi obchodnými
podmienkami a pokynmi vydávajúcej banky.
BMK ako „električenka“ - aktivuje sa na predajných miestach
Dopravného podniku Bratislava
(DPB), ktoré sídlia na nasledovných miestach: Hodžovo
nám. (podchod), Predstaničné
nám. (pred Hlavnou stanicou),
Nový most, Olejkárska ul. 1,
Mlynarovičova ul.14, Dúbravka
(Sch. Trnavského-pri Brestovke),
Gaštanový hájik (pri žel. stanici
Vinohrady), Rača –Detvianska
ul. 35). Poplatok za aktiváciu je
2,30€. Aktivácia BMK sa vykoná
na základe vyplnenej žiadosti
o aktiváciu BMK, ktorú žiadateľ
dostane na predajnom mieste
a zároveň predloží preukaz
totožnosti, ktorým sa osvedčí
trvalý pobyt v Bratislave; u detí
do 15 rokov je potrebné predložiť
k nahliadnutiu rodný list resp.

výpis z knihy narodených. Trvalý
pobyt deti do 15 rokov sa overí
podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu. Pri aktivácii
BMK deťom do 15 rokov veku
je potrebné ďalej predložiť
aktuálnu fotografiu rozmerov
3 x 3,5 cm.
Pri aktivácii sa zapisujú osobné
údaje na čip BMK i do databázy
DPB spolu s 18-miestnym SNR
číslom uvedeným na zadnej
strane BMK. Pri aktivácii BMK
bude jej držiteľovi zapísaná
platnosť bonusovej zľavy na
obdobie 13 mesiacov. Platnosť
bonusovej zľavy bude potrebné
každoročne obnovovať v predajniach DPB za súčasného
predloženia dokladu totožnosti
– preukázanie trvalého pobytu
v Bratislave. Následne je možné
zakúpiť si predplatný cestovný
lístok s bonusom 10%, a to buď
osobne na predajnom mieste
DPB za podmienky zaplatenia
bezhotovostne prostredníctvom
BMK prípadne cez internet.
Pri revízor skej kontrole je
potrebné mať BMK so sebou
spolu s občianskym preukazom
(deti do 15 rokov s kmeňovým
listom – preukazom), študenti
spolu s občianskym preukazom
alebo platným študentským
preukazom v zmysle tarify MHD
v Bratislave.
Pri strate BMK je potrebné
i h n e ď p o z a b l o kova n í B M K
v b a n ke , b l o kova ť ka r t u a j
v DPB, v predajni na Olejkárskej
ul. a zároveň držiteľ karty musí
požiadať o vystavenie dočasnej
IČK (záloha za vydanie dočasnej
IČK je 6,- €, ktorá suma bude
vrátená pri aktivácii novo vydanej
BMK bankou).
BMK ako knižničný preukaz stačí predložiť spolu
s občianskym preukazom
pri registrácii do knižničnoinformačných systémov, ktoré
BMK akceptujú (Mestská
knižnica v Bratislave, Univerzitná
knižnica v Bratislave, Centrum
vedecko-technických informácií
SR). Držiteľ BMK uhradí poplatok za aktiváciu BMK, resp.
obnovenie knižničného konta,
neuhrádza sa poplatok za vydanie čipovej karty.
BMK sa využíva ako knižničný
p r e u k a z v z my s l e p l a t n ý c h
knižničných poriadkov. Funkcia
knižničného preukazu je neprenosná, služby knižnice môže
využívať len držiteľ karty.

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

Pri strate BMK je potrebné
ihneď po zablokovaní kar ty
v b a n ke , b l o kova ť ka r t u a j
v každej knižnici, kde bola
použitá ako knižničný preukaz.
BMK ako elektronická vstupenka platná v sieti ticketportal - sa musí pred jej prvým
použitím „akreditovať“ na
predajnom mieste:Ticketportal,
Radlinského 6, Bratislava (kontakty:5293 3323,5293 3321;
e-mail:obchod@ticketportal.sk,
www.ticketportal.sk) a následne
sa musí registrovať a aktivovať
na internetovej stránke www.

goticket.sk.
Ďalšie informácie o používaní
BMK ako elektronickej vstupenky
sú uvedené na: www.goticket.sk.
Na vybrané podujatia môže
držiteľ BMK pri nákupe vstupenky v elektronickej forme získať
osobitnú zľavu.
Ďalšie informácie nájdete na:
www.karta.bratislava.sk
O informácie a vysvetlenia
môžete požiadať aj na:
tel. č.: 593 561 11
e-mail: karta@bratislava.sk

SKOU KARTOU
NECHAJ SA ZVIESŤ MEST NÉ V MHD
10 % ZĽAVA NA CESTOV

BYŤ
BRATISLAVČANOM
SA OPLATÍ

ŽOLÍCI ZABOJUJÚ O FINÁLE

Hráči Jarovce Jokers (zľava): HANAK, HUDÁK, TOMAS, KISS, JURAN,
VALENT, OLESÍK , HOLÍK , KARACSONY, PUHOVICH , CHRENKO, WOLF
K hokejbalovému tímu Jarovce
Jokers sa postupne pridávajú
aj skúsení hráči z iných tímov.
Ide o hráčov z tímov Eagles
Petržalka, Raptors Bratislava,
Parkovisko Zohor, Čunovo, ale
i z Trenčína. V lige nastupujú
proti tímom, ktoré sú zložené
z o s k ú s e n ý c h h r á č ov. N i e ktorí z nich hrávajú najvyššiu
slovenskú hokejbalovú súťaž.
Tím Jarovce Jokers postúpil do
Poradie
1
2
3
4
5

semifinále, kde bude bojovať
o postup do finále ligy.
Jarovčania ich mohli na domácom ihrisku vidieť napríklad
počas Šefanského turnaja, ktorý
sa tešil hojnej účasti klubov.
Do sezóny vstupovali s cieľom
nabrať skúsenosti. Ako
nováčikovia neraz prekvapili
skúsených súperov vyrovnanou
hrou. Dnes vieme, že sa im cieľ
podaril.

Tím
HKL-MJM Petržalka
JEDIS Mierová Kolónia Bratislava
EL DURO REBELS Bratislava
Jarovce Jokers
Albastri DNV Bratislava

Skóre
74:35
50:32
48:31
25:43
35:91

+/- Body
39 18
18 16
17 14
-18
6
-56
3

Hráči Jarovce Jokers (zľava): TOMAS, PUHOVICH, KISS, MYDLÍK ,
OLESÍK, HANÁK

www.karta.bratislava.sk

BRATISLAVSKÁ

MESTSKÁ KARTA
PARTNERI:
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ZLATO Z ORANGE CUPU PRINIESOL DOMOV AJ JAROVČAN
Celkovým triumfom mladých
hráčov HC Slovan Bratislava sa
skončil finálový turnaj 4. ročníka
Orange minihokej tour 2012
hokejových prípraviek.
V zápase o 1. miesto si belasí mladíci poradili v Košiciach

s domácimi hráčmi 9:3. V súboji
o bronz zvíťazili prípravkári Dubnice nad mladými Trenčanmi
6:5.
V základnej časti turnaja
štartovalo až 34 hokejových
prípraviek (chlapcov a dievčat),

čo predstavuje takmer 680
hokejových talentov vo veku do
10 rokov.
V b r a t i s l av s ko m d r e s e s a
predstavil napríklad syn Jána
Lipianskeho, v domácom
košickom syn Pavla Zůbeka, či
v trenčianskom
syn Róberta Petrovického a zároveň
vnuk reprezentačného trénera Vladimíra
Vůjtka. V tejto
zostave hrá aj
mladá nádej
Jaroviec – Norbert Uhrovič. Po
troch rokoch tvrdého tréningu
priniesol domov
z Košíc zlato.
Za tento vynikajúci výsledok
gratulujeme
Norbi Uhrovič (vpravo dole) so svojím hokejovým tímom prípravky HC Slovan.

a držíme mu palce v ďalšej
hokejovej kariére.
(ju, zdroj: www.hcslovan.sk)
Foto: Pavol Klučka, HC Slovan

BRATISLAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ - KONEČNÉ TABUĽKY PO JARNEJ ČASTI
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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IV.Liga seniori - S4A
Tím
Zápasy V R
ŠK Inter Bratislava
26
16 6
ŠK Tomášov
26
15 8
SFC Kalinkovo
26
15 4
Lokomotíva DNV
26
15 4
TJ Hrubý Šúr
26
12 5
ŠK Vrakua
26
10 9
ŠK Danubia
26
10 5
ŠK unovo
26
9 7
Slovan Most pri Brat.
26
7 8
FK BCT
26
7 6
FK Cepit Vajnory
26
7 6
MFK Rusovce
26
7 5
Družstevník Malinovo
26
8 1
TJ Jarovce
26
6 2

P
4
3
7
7
9
7
11
10
11
13
13
14
17
18

Skóre
62:28
44:17
62:28
59:28
64:52
31:31
48:67
32:32
46:58
32:48
41:64
35:44
33:55
37:74

+/- Body
34 54
27 53
34 49
31 49
12 41
0
39
-19 35
0
34
-12 29
-16 27
-23 27
-9
26
-22 25
-37 20

Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11

IV.liga starší dorast - SD4VA
Tím
Zápasy V R P Skóre
MŠK Iskra Petržalka 20
14 3 3 65:29
ŠK Lozorno
20
14 2 4 81:31
FK Kuchya
20
13 4 3 73:28
FK BCT Bratislava 20
11 4 5 49:29
Tatran Stupava
20
10 0 10 50:45
ŠK Malacky
19
9 2 8 50:42
Záhoran Jakubov
18
8 3 7 41:39
TJ Jarovce
20
7 2 11 49:46
FK Lama
20
4 3 13 45:50
FC Rohožník
20
4 3 13 44:84
FK Studienka
19
1 0 18 12:136

+/- Body
36
45
50
44
45
43
20
37
5
30
8
29
2
27
3
23
-5
15
-40 15
-124 3

ROZPIS ZÁPASOV S VÝSLEDKAMI - JARNÁ ČASŤ, ročník 2011/2012
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

dátum
18.3.2012
25.3.2012
1.4.2012
7.4.2012
15.4.2012
22.4.2012
29.4.2012
6.5.2012
13.5.2012
20.5.2012
27.5.2012
3.6.2012
10.6.2012

IV.Liga seniori - S4A
de
domáci
hostia
Nedea Lokomotíva DNV TJ Jarovce
Nedea ŠK unovo
TJ Jarovce
Nedea TJ Jarovce
ŠK Vrakua
Sobota FK BCT
TJ Jarovce
Nedea TJ Jarovce
Slovan Most
Nedea TJ Hrubý Šúr
TJ Jarovce
Nedea TJ Jarovce
ŠK Danubia
Nedea SFC Kalinkovo
TJ Jarovce
Nedea TJ Jarovce
FK Vajnory
Nedea TJ Jarovce
MFK Rusovce
Nedea ŠK Inter
TJ Jarovce
Nedea TJ Jarovce
TJ Malinovo
Nedea ŠK Tomášov
TJ Jarovce

Jarovské noviny vydáva:
Mgr. Jozef Uhler, Zeleninová 25,
851 10 Bratislava
Tel.: 0905 617 305
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Články, podnety, reklamy:
redakcia@jarovskenoviny.sk
Neprešlo jazykovou úpravou.

výsledok
3:1
6:0
0:1
1:2
3:2
5:1
0:2
3:2
3:1
1:0
3:2
2:3
3:1

kolo
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

dátum
1.4.2012
8.4.2012
15.4.2012
22.4.2012
29.4.2012
6.5.2012
13.5.2012
20.5.2012
27.5.2012
3.6.2012
10.6.2012

IV.liga starší dorast - SD4VA
de
domáci
hostia
Nedea TJ Jarovce
ŠK Malacky
Nedea FK BCT
TJ Jarovce
Nedea TJ Jarovce
MŠK Iskra
Nedea TJ Jarovce
FC Rohožník
Nedea Záhoran Jakubov TJ Jarovce
Nedea TJ Jarovce
Volný žreb
Nedea FK Studienka
TJ Jarovce
Nedea TJ Jarovce
Tatran Stupava
Nedea ŠK Lozorno
TJ Jarovce
Nedea TJ Jarovce
FK Lama
Nedea FK Kuchya
TJ Jarovce

Evidenčné číslo: EV 3955/09
Periodicita: štvrťročník
Dátum vydania: 25.6.2012

výsledok
2:6
4:0
1:2
3:1
3:0
1:5
0:3
5:0
1:1
3:1
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