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Keď sa povie, že niekto oslavuje 30. výročie, málokto si pri takomto čísle zrejme pred-
staví hudobnú skupinu, ktorá spolu funguje už 30 rokov. V Jarovciach však takáto vec 
už nie je ničím nezvyčajným, pretože v nedeľu 24. novembra sme boli svedkom hneď 
niekoľkých udalostí s rovnakým menovateľom – hudobná skupina METEOR.

pokračovanie na strane 2

PRÍCHOD SV.MIKULÁŠA 
A VIANOČNÝ TRH
Každý rok 6. decembra deti 
túžobne očakávajú príchod 
sv. Mikuláša, ktorý ich obdarí 
sladkosťami a inými dobrotami.                

Strana 6

Projektové stretnutie 
COMENIUS v Portugalsku
V dňoch 3.-7. novembra na- 
vštívili dve naše žiačky, Da-
niela Šimková a Veronika Doro-
tovičová, partnerskú školu... 
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ROK 2013 V ZNAMENÍ  
REKONŠTRUKCIÍ

AKTIVITY MATERSKÉHO 
CENTRA LUSKÁČIK

PREDAJ ADVENTNÝCH 
VENCOV
Rok ubehol ako voda a my sme 
sa opäť ocitli pár týždňov pred 
adventom. Keďže k času príprav 
na najkrajšie sviatky v roku 
neodmysliteľne patrí adventný 
veniec...  
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29. septembra sme prvýkrát 
zorganizovali v spolupráci s OZ 
Kukulienka burzu detských 
vecí a potrieb pre mamičky. 
Predávajúcich bola plná sála 
a väčšina kupujúcich ...
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V tomto roku sme sa rozbe-
hli s rekonštrukciami a spríjem-
nením jarovskej  Hasičskej 
zbrojnice. Objekt bol uvedený do 
prevádzky v roku 1956 v stave 
podľa možností obce a neskôr... 
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CD, na ktorom nájdete výber 
chorvátskych piesní,  čomu 
nasvedčuje aj samotný názov al-
bumu „Hrvatske jačke“ = „Chor-
vátske piesne“. Spolu s novým 
CD uzrel svetlo sveta aj ich 
prvý videoklip k piesni „Dečke 
su se poženile“ = „Chlapci sa 
oženili“. Oboje mohol METEOR 
zrealizovať vďaka šikovnosti 
niekoľkých Jarovčanov: Milanovi 

Šimekovi (SimekProduction), 
Michalovi Knotekovi (Knoty Pho-
tography) a Denisovi Némethovi 
(NemethProduction). Každý 
z nich vložil do celého zrodu 
albumu a videoklipu niečo iné. 
Milan Šimek sa postaral o nah-
rávanie a mastering a celkovú 
prípravu CD, Michal Knotek 
o foto a grafiku (+ hlavnú rolu 
černocha v spomínanom vi-

(pokračovanie z úvodnej strany)

Za názvom METEOR sa skrýva 
päť hudobníkov: 

Tibor Buchta (hra na klavír 
a basgitaru), 

Ján Németh (hra na bicie, spev), 

Silvi Wispl (hra na klavír a spev), 

Ján Andhelyi (hra na saxofón) 

a Ladislav Novák (hra na gitaru), 
ktorí už celých 30 rokov fun-
gujú v rovnakom zložení a ktorí 
počas svojej hudobnej kariéry 
boli svedkom nejednej svadby, 
plesu, narodeninovej oslavy či 
ako sa po našom povie „fešty“. 
Dátum 24. november sa nám 
bude odteraz spájať s krstom 
ich nového (v poradí druhého) 

METEOR krstil CD

„Ujo Jožo, prečo tam tá teta išla 
autom, keď je tu zákaz?“ spýtal 
sa ma štvrták Jakub ráno pri 
škole. „Ona môže, pretože vezie 
papier do školského zberu.“ 
odvetil som mu.
Nad touto otázkou desaťročného 
chlapca som premýšľal celou 
cestou do práce. Iste sa pýtate, 
čo ma na nej zaujalo. Tento 
chlapec aj napriek tomu, že 
nie je vodič a nemá skúšky zo 
znalosti dopravného značenia 
ako my vodiči, vníma pravidlá, 
ktoré v našej spoločnosti pla-
tia. A nielen to! On žiada, aby 
boli pravidlá dodržiavané. On 
chce, aby dospelí dodržiavali 
to, čo dospelí určili a rozumie 
dôvodom, prečo je to tak. Toto 
je veľmi dobrá správa. Dobrá 
v tom, že deti aj napriek mno-
hým zlým príkladom dospelých, 
dokážu vnímať pravidlá, ktoré 
majú pozitívny dopad na ich 
život. Desaťročný chlapec si 
uvedomuje, že značka zákaz 
vjazdu motorových vozidiel ho 
chráni pred nebezpečenstvom 
v stiesnenej uličke pri škole.
Kiež by sme si my dospelí uve-
domovali dôležitosť pravidiel, 
ktoré sme si sami určili, a kiež 
by sme ich dodržiavali. Pravidlá 
by nás mali chrániť a mali by 
nám pomáhať. Nikto z nás si 
nemôže robiť, čo sa mu zachce, 
pretože sloboda jedného končí 
tam, kde začína sloboda iného. 
Pekným slovom na toto všetko je 
ohľaduplnosť. Ak by jej existoval 
dostatok, tak pravidlá by ne-
museli byť písané v predpisoch, 
ale stačilo by nám zvykové právo.
Ohľaduplnosť je to, čo by sme 
si mohli všetci dať ako záväzok 
do Nového roka. Skúsme to, 
aby rok 2014 bol lepším ako 
ten predošlý.
V mene tímu tvoriaceho Ja-
rovské noviny vám všetkým 
želám požehnané prežit ie 
Vianočných sviatkov a ohľa-
duplný Nový rok 2014.

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín 

Na úvod

Moderátori krstu: Milan Šimek a Alexandra Pumová

Skupina METEOR s krtsnou mamou Sisou Lelkeš Skolvskou

CD bolo pokrstené “Sisovicou”
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deoklipe ☺) a Denis Németh 
dal videoklipu obrazovú podobu. 
Kto z vás spomínaný videoklip 
ešte nevidel, môže ho nájsť 
na stránke www.youtube.com 
pod kľúčovým slovom „Meteor 
– Dečke“. Ale späť ku krstu. 
Aký by bol krst CD, keby sa 
ho nezúčastnil niekto, kto má 
k skupine METEOR veľmi blízko 
a ku komu majú rovnako blíz-
ky vzťah oni? Do role krstnej 
mamy si preto kapelníci povolali 
Sisu Lelkeš Sklovskú, ktorá sa 
s kapelou pozná už viac ako 20 
rokov. Úlohy sa chopila výborne, 
čo ocenilo aj publikum, keď 
nám predviedla svoje spevácke 
umenie v podobe chorvátskej 
piesne „Zora je“. S Meteorom si 
v tento večer zaspievali aj Milan 
Šimek a Michal Knotek, a to 
obľúbený novodobý chorvátsky 
hit ,,Zorica“. O tom, že METEOR 
má ešte aj po 30-tich rokoch svo-
jich verných fanúšikov, svedčil 
plný Kultúrny dom v Jarovciach, 
odkiaľ sa ľuďom vôbec nepýtalo 

ísť domov, a to aj napriek tomu, 
že bola nedeľa. O občerstvenie 
hostí sa postarali starostlivé 
manželky a blízki priatelia kapel-
níkov, ktorí pripravili ozajstnú  
hostinu nielen pre oči, ale pre 
všetky chuťové bunky. Ak ste 
sa tejto vydarenej akcie nesti-
hli zúčastniť, priblížte si túto 
hudobnú udalosť aspoň tro-
chu v našej fotogalérii alebo 
na stránke www.youtube.com, 
kde pod vyššie spomínaným 
kľúčovým slovom nájdete via-
ceré videá priamo z krstu.  
METEORU prajeme k ich výročiu 
všetko najlepšie a želáme im, 
aby im to spolu stále ladilo ešte 
veľa ďalších rokov.

Text: Petra Salajková
Foto: Jozef Uhler

Zdroj: Milan Šimek 

Záber z videoklipu “Dečke”

Bonusom večera bola pieseň “Zorica” v podaní Milana Šimeka za 
sprievodu METEORu a Michala Knoteka (klávesy)

Krst CD si mnohí Jarovčania nenechali újsť “Drobné” občerstenie na jarovský spôsob
Fanúšik skupiny Ferko Škodler 

so Sisou Lelkeš Sklovskou
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odmenené, či už materiálne (to 
je nesporný motivačný faktor) 
ako aj duševným odmenením 
– postavením na pomyselný 
piedestál, napr. vyhlásením 
najlepšieho zberača plastu, 
najlepší celkový zberač na škole 
atď. Tá hrdosť, ktorá je vidieť 
v ich očiach sa nedá ničím 
opísať, keď stoja pred svojimi 
spolužiakmi. 

Zostane v deťoch zakódovaný 
výchovno-vzdelávací prvok 
tohto projektu, alebo je to len 
dravá súťaživosť?  
Pravdou je, že na tomto projekte 
je veľmi dobre nastavený princíp 
rozvoja a to je zdravá súťaživosť. 
Predsa každý z nás, chce byť 
najlepší. Ale vďaka tomu, a to 
pevne verím, nielen tí, čo vyhrali, 
ale aj ostatní si uvedomujú, ako 
je potrebné chrániť životné pros-
tredie za podpory materiálnych 
aj duševných odmien, veď to 
je to, čo nás posúva k uvedo-
meniu.

Určite máte množstvo projek-
tov do ktorých je vaša škola za-
pojená. Prečo by ste odporučili 
tento projekt ostatným neza-
pojeným?
Pre deti je dôležité učiť sa for-
mou zážitkov a to projekt Olom-
piáda uskutočňuje cez rôzne 
olompijské podujatia pre každú 
zapojenú školu a nielen pre 
víťazov. Nikdy nezabudneme 
na radosť detí z hokejbalového 
turnaja so Zdenom Cígerom, ako 
nadšene počúvali MUDr. Fell-
nera na Olompijskom filmovom 
festivale, ako ich uchvátila spol. 
General Plastic a pod. Už len 
vďaka týmto podujatiam sme 
mohli dať každému jednému 
žiakovi malú odmenu v podobe 
pekného zážitku. A aby bola 
moja odpoveď úplná, musím 
tiež spomenúť, že  krásne ma-
teriálne aj finančné ocenenia 
radia tento projekt medzi “VIP“ 
projekty.     

Zažili ste niečo počas Olom-
piády na čo budete s úsmevom 
spomínať?
Ako mám nazvať nadmernú ak-
tivitu detí, ktoré namiesto toho, 

aby si užívali neučenie sa počas 
prírodovednej prechádzky, sa 
venovali tomu, ako „“vykradnúť“ 
všetky kontajnery s plastmi 
v okolí, len aby s nadšením 
mohli zvýšiť prestíž svojej školy? 
Alebo keď sme išli na prechádz-
ku a namiesto obdivovania 
jazera im bolo ľúto, že také plné 
kontajnery a oni ich nemôžu 
MHD dopraviť do školy, aby 
zvýšili objem vyzbieraného od-
padu? 
My dospelí si uvedomujeme 
dôležitosť tohto projektu, ale 
deti to musí hlavne baviť a mať 
z toho radosť. 

Ako sa páčilo deťom v škole 
v prírode?
Kebyže tam dostanú predplatné 
na rok, tak ich v škole ani neu-
vidíme. Páčilo sa im tam všetko 
– program, animátori a hlavne, 
že sa nemuseli učiť. Dôkazom 
bolo aj pár slzičiek niektorých 
detí, keď sa museli vrátiť opäť 
do reality z tejto krásnej detskej 
ríše. Už teraz sa ale pýtajú, či 
opäť pôjdu do školy v prírode, ak 
by sme zvíťazili aj tento ročník.  

Ďakujem a držím palce aj 
v tomto ročníku

Karin Zvalová, OLO

Vaša škola v Jarovciach sa 
stala absolútnym víťazom 
Olompiády po druhý krát v jej 
histórii, ako to robíte?
Návod na víťazstvo samozrejme 
neprezradíme.☺

Ste malinká škola, z ktorej 
cítiť, ako by som to povedala, 
pocit, že každé dieťa, každá 
myšlienka, ktorú vyhlásia je 
dôležitá ... Neviem, či ma ro-
zumiete?
Ďakujeme, to je krásna my-
šlienka a zároveň veľké oce-
nenie pr ístupu pedagógov 
k žiakom v našej škole. Máme 
obrovské šťastie, že v našej 
škole je na jedného pedagóga 
adekvátny počet žiakov, aby 
posolstvá, ktoré sa im snažíme 
odkázať, boli prijaté. 

Naposledy keď som si bola 
požičať váš víťazný pohár, 
mala som pocit, že ma pani 
upratovačka „klepne“ metlou 
a pán školník nepustí von ak im 
nesľúbim, že ho vrátim. Malé 
veľké víťazstvo školy, tešia sa 
z neho len deti?
Úprimne? Tak to sa veľmi di-
vím, že Vás Anička (naša pani 
upratovačka) vôbec pusti la 
dovnútra a Radko (náš pán 
školník) Vás nechal s tou “našou“ 
trofejou odísť. Ako ste ich uke-
cali?! Teraz trochu vážnejšie....
najprv, by som chcela poukázať 
na to, že to nie je len víťazstvo 
školy ale celých Jaroviec. Predsa 
je úplne jasné, že takýto výkon 
na takejto malej škole by nebol 
možný za spolupatričnosti ab-
solútnej väčšiny občanov Jaro-
viec. Myslím si, že každý z nás 
je hrdý na to, keď miesto, ktoré 
nazýva domovom, je v niečom 
najlepšie.  

Ako motivujete deti? Vide-
la som nalepené predbežné 
t abuľky  na jus i lovne jš íc h 
zberačov už pri vchode do 
školy, pochopila som správne, 
sú to ranné news?
Máte pravdu. Každé dieťa chce 
byť pochopené, zviditeľnené 
a práve o to sa tu snažíme. Aby 
tie deti, ktoré celoročne preu-
kázali aktivitu, boli aj skutočne 

SÚŤAŽ V ZBERE POKRAČUJE AJ V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU
Už druhýkrát v rade vyhrala naša škola na Trnkovej ulici súťaž v zbere plastov a papiera s názvom OLOMPIÁDA, ktorú organizuje 
spoločnosť OLO, a.s. Marketingová špecialistka OLO, pani Karin Zvalová, vyspovedala pani učiteľku Silviu Murgašovú, ktorá 
v škole túto aktivitu zastrešuje.

OLOMPIÁDA – vyhodnotenie 1. ročníka
Výsledky našej školy:
• celkové 1. miesto 
• vyzbieraných viac ako 10 ton papiera a takmer 2000 kg plastu
• s priemerom vyzbieraného papiera 85 kg na žiaka a 16 kg plastu
• top škola v zbere plastu (najviac vyzbieraných plastov zo všetkých 

zúčastnených škôl)
• ocenenie  Top ekoučiteľ  – Mgr. Silvia Murgašová
Ceny pre školu:
• 1000 € za celkové 1. miesto
• 300 € za 1.miesto v zbere plastu
• 300 € za 1: miesto vo vzdelávaco-športovej súťaži  na vyhodnotení  

1.ročníka
• Škola v prírode pre 27 žiakov a 3 pedagógov v rezorte Oliwa pod 

záštitou CK Twistovo
Ceny pre jednotlivcov:
• notebook – Veronika Salkovičová 8.A – za 1. miesto v literárnej súťaži
• spoločenská hra – Matej Jankovich 8.A – za 2. miesto v literárnej 

súťaži
• každá trieda sa zúčastnila minimálne 2 podujatí, ktoré boli organi-

zované pod záštitou projektu Olompiády
• darčekové tašky pre súťažiacich / vzdelávacia a športová súťaž na 

vyhodnotení  1. ročníka Olompiády na Partizánskej lúke (Sebastián 
Halás 5.A, Laura Šisková 5.A, Samuel Balucha 5.A, Martin Kmeť 6.A, 
Karolína Stecková 6.A – veková kategória určená organizátormi)

Odmeny v podobe podujatí:
• všetci žiaci – VYHODNOTENIE 1.ROČNÍKA OLOMPIÁDY na Partizánskej 

lúke
• 2. stupeň – „S OLO ZADARMO DO ZOO“
• 1. stupeň – „MOBILNÁ DOPRAVNÁ VÝCHOVA“
• 2.A, 3.A, 4.A a 35 žiakov z 2.stupňa - „OLOMPÍJSKY FILMOVÝ FESTI-

VAL“ 
• 9 žiakov ako hráči (1. Davik Jurík 2. Patrik Čabrák 3. Andrej Halán 4. 

Ján Gaál 5. Tomáš Gaál  6. Nikolas Lackovič 7. Eduard Polák 8. Šimon 
Ondrej Krechňák 9. Martin Kmeť) a 15 žiakov ako fanúšikovia –  
„HOKEJBAL SO ZDENOM CÍGEROM“

• 7.,8.,9. ročník – „EXKURZIA DO GENERAL PLASTIC“ v Kolárove
• 6., 7., 8., 9. ročník - pracovný zošit  „ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA – 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO v projekte SME V ŠKOLE (využitie v rámci 
predmetu ENV)

Odmena pre 27 najlepších žiakov v zbere plastu a papiera:
• Škola v prírode od CK TWISTOVO v rezorte OLIWA
Najaktívnejšia žiačka:
• Laura Šišková z 5.A, v zbere papiera sa umiestnila na 1. mieste 

a v zbere plastov na 3. mieste
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mali na výber buď zeleninové la-
zane alebo steak. Po obede sme 
navštívili kláštor sv. Jeronyma, 
odtiaľ sme išli na Belémsku 
vežu, z ktorej sme mali výhľad 
na oceán. Cestou k autobusu 
sme učili jednu učiteľku z Talian-
ska po slovensky. Bolo to dosť 
komické. Potom nasledovala 
návšteva cukrárne, kde sme si 
kúpili portugalské koláčiky „Pas-
téis de Belém“. Pred cukrárňou 
sme sa zapojili do konverzácie 
s dvomi dievčatami (Dominika 
a Klaudia), celou cestou do ho-
tela sme sa rozprávali. Utorok 
ubehol celkom rýchlo.
Streda 7.11.
Po raňajkách sme išli k sta-
rostovi mesta. U starostu sme 
si vypočuli príhovor, po kto-
rom sme mu odovzdali dary 
a pofotili sa. Potom sme mali 
menšie občerstvenie. Po ňom 
nasledovala prehliadka centra a 

pamiatok mesta. Na obed sme 
sa stretli v reštaurácii blízko 
nášho hotela s ostatnými poz-
vanými a ochutnali rôzne portu-
galské špeciality, ako napríklad 
„Stone soup“ – kamennú po-
lievku. Po obede sme nastúpili 
do autobusu a začala sa dlhá 
cesta na posvätné miesto Por-
tugalska - Fatimy. Mali sme 
hodinový rozchod, kedy sme 
si mohli poprezerať posvätné 
miesto. Ako prvé sme si kú-
pili sviečky, ktoré sme zapálili. 
Potom sme sa prechádzali po 
námestí a navštívili sme kostol 
a kaplnku. Z celého dňa plného 
zážitkov sme boli takí uťahaní, 
že v autobuse sme zaspali. Na 
záver nášho pobytu bola uspo-
riadaná slávnostná večera aj 
s programom - tanečné pred-
stavenie. Bol to neskutočný 
zážitok, nakoľko tancujem tiež 
vo folklórnom súbore. Ak by som 

mala možnosť, rada by som sa 
naučila tento štýl tanca. 
Tento pobyt mi dal veľa: nové 
priateľstvá, spoznanie novej 
krajiny, ich kultúru a pamiatky. 
Budem dlho ešte spomínať 
a vracať sa v spomienkach na 
tento pobyt.
Štvrtok 7.11.
Ráno sme vstávali okolo 6:40. 
Museli sme byť už zbalené, aby 
sme nemeškali. Po raňajkách 
sme sa rozlúčili so všetkými 
učiteľmi. Pred hotelom na nás 
čakala Júlia, ktorá nás odviezla 
na vlakovú stanicu. Na stanici 
sme čakali na vlak, fotili sme 
sa a zrazu obrovskou rýchlosťou 
prefrčal vlak, ktorý skoro vzal 
so sebou bundu položenú na 
kufri. Cesta do hlavného mes-
ta Portugalska nám trvala asi 
hodinu, odkiaľ sme išli me-
trom na letisko. Smer Paríž. 
Z lietadla bol krásny výhľad. 
Letela som 3 krát, takže to bol 
pre mňa neopísateľný zážitok. 
Po pristáti v Paríži sme minuli na 
suveníry posledné eurá. Potom 
sme trošku zablúdili a stra-
tili sa a museli sme znova prejsť 
check-inom. Začali hlásiť naše 
mená, hneď sme vyštartovali 
a utekali ako o život. Stihli sme 
a lietadlo neodletelo bez nás. 
Let prebehol celkom rýchlo, 
dosť sme sa smiali. Keď sme 
pristáli, tak nám jeden pán 
vynadal, že kvôli nám nemohol 
spať 2 hodiny, lebo sme boli 
hlučné. Na letisku nás čakal môj 
ocino. Vyzdvihli sme si batožinu 
a šťastne sa dopravili domov.

Daniela Šimková, 8.A

Nedeľa 3.11.
Ráno okolo 4:OO hodiny sme 
sa autom presunuli na letisko 
Schwechat. Na check-ine sme 
mali troška meškanie, lebo 
mi našli v taške ostrý predmet 
a asi 5 minút mi prehľadávali 
tašku. Nakoniec sa zistilo , že to 
bola sponka do vlasov. Lietad-
lo vzlietlo o 6:55. Celý let bol 
zdĺhavý, veľa sme čakali. Keď 
sme prileteli do Amsterdamu, 
mali sme čas na kupovanie su-
venírov. V lietadle boli menšie 
turbulencie, ale to je predsa nor-
málne. Keď sme pristáli v Lisa- 
bone, naša cesta pokračovala 
do metra na vlakovú stanicu. Vla-
kom sme cestovali do mestečka 
Santarém. Cesta vlakom trvala 
necelú hodinu a na stanici nás 
vyzdvihli sprievodcovia projektu. 
Autami nás dopravili do hotela.
Pondelok 4.11.
Ráno, ako sme sa zobudili, išli 
sme na raňajky. Okolo 10:00 
sme odišli do školy, kde nás 
čakal program. Keď sme po 
dlhej ceste prišli do školy, vítali 
nás žiaci. Vonku sme sa pofotili 
a išli sme do sály, kde nás čakal 
program. Žiaci zo školského 
zboru spievali pár piesní od an-
glických až po školskú hymnu. 
Po programe sme sa rozdelili, 
učitelia išli za pani riaditeľkou, 
ktorá im ukázala školu. My, deti, 
sme išli na hodinu portugalskej 
kultúry. Potom sme išli na obed, 
kde bolo dosť hlučno, pretože 
na škole je okolo 1000 detí. Po 
obede sme prezentovali prezen-
tácie a po skončení sme sa pre-
sunuli do hotela.
Utorok 5.11.
Výlet do Lisabonu!
Ako každý deň, začal raňajkami. 
Okolo 9:00 pre nás prišiel au-
tobus a začala sa dlhá jazda 
do Lisabonu. Videli sme rieku 
Tejo. Prechádzali sme časťou 
mesta, kde sa nachádzali drahé 
značkové obchody (napr. D&G, 
Prada, Gucci...). Mali sme hodi-
nový rozchod, ktorý sme strávili 
na vyhliadkovej veži. Neskôr 
sme išli nakupovať suveníry. Po 
hodine sme sa stretli s ostat-
nými učiteľmi a žiakmi, odtiaľ 
sme išli na obed. Na obed sme 

Projektové stretnutie COMENIUS v Portugalsku
V dňoch 3.-7. novembra navštívili dve naše žiačky, Daniela Šimková a Veronika Dorotovičová, 
spolu so svojimi  pani učiteľkami, partnerskú školu v Portugalskom mestečku Santarém. Pani 
učiteľka Bártová a Fremlová na siedmom projektovom stretnutí prezentovali práce našich žiakov 
na tému „Les v ohrození“. Zápisník z cesty pre vás pripravila Daniela Šimková, žiačka 8.A.

p.uč. Zuzana Bártová, Daniela Šimková, Veronika Dorotovičová, 
p.uč. Marta Fremlová

p.uč. Marta Fremlová, Daniela Šimková, Veronika Dorotovičová

Sme radi,  že už v dňoch 10. – 14. 
februára privítame zástupcov 
partnerských škôl z Kanárskych 
ostrovov, Talianska, Dánska, 
Poľska, Českej republiky, Por-
tugalska, Francúzska, Lotyšska 
a Rumunska u nás, na Slo- 
vensku. Témou slovenského 
stretnutia bude „Drevo a jeho 
využitie“. Držme si spoločne 
palce, aby všetko dopadlo tak, 
ako má.

Eva Ondrášeková
koordinátorka projektu
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Dňa 07.12.2013 sa na špor-
tovom ihrisku v Jarovciach, 
v priestoroch Bufetu Štadión, 
uskutočnila  tradičná kartár-
ska súťaž v hre šnapser. Počet 
prihlásených súťažiacich v tej-
to populárnej kartárskej hre 
bol 24. Súťaž vyvrcholila až vo 
večerných hodinách finálovým 
súbojom medzi Jaroslavom 
Dorotovičom a Ladislavom Ha-
lászom (juniorom). Šťastena 
v podobe dobre rozdaných ka-
riet sa priklonila na stranu pána 
Ladislava Halásza, ktorý vyhral 
finále v pomere 2:0. Víťaz si 
odniesol prvú cenu v podobe 
LCD televízora, ktorú venoval 
organizačný team pod vedením 
Tibora Berkiho.

text a foto: Richard Szabó

V BUFETE ŠTADIÓN SÚŤAŽILI KARTÁRI

Víťaz súťaže Ladislav Halás pri preberaní 1. ceny

Finále medzi J. Dorotovičom a  L. Halásom

janka pesničkami a básničkami. 
Mikulášovi mohli zarecitovať 
a zaspievať aj ostatné deti a on 
ich za to odmenil balíčkami, 
ktoré pripravila kultúrna komisia 
pri Miestnom úrade. Každé 
dieťa dostalo aj medovníkové 
srdiečko, ktoré upiekli a ozdobili 
mamičky na fare.
Keďže nám počasie nedoprialo 

urobiť vianočný trh v kostolnej 
záhrade, kto mal chuť, mohol sa 
prísť zahriať pred kultúrny dom, 
kde bolo pripravené varené víno, 
čaj, bábovka, cigánska pečienka 
a vianočné dekorácie.
Výťažok z v ianočného trhu 
bude použitý na podporu detí 
a  m l á d e ž e 
v Jarovciach.

Ďakujeme všetkým, ktorí po-
mohli s prípravou a realizáciou 
Mikuláša a vianočného trhu 
a zároveň aj všetkým, ktorí prišli.

Zuzana Kotvasová
foto: Jozef Uhler

Každý rok 6. decembra deti 
túžobne očakávajú príchod 
sv. Mikuláša, ktorý ich obdarí 
sladkosťami a inými dobrota-
mi. Pre deti sú to také malé 
Vianoce.
Nebolo tomu inak ani u nás 
v Jarovciach. Deti však museli 
počkať na sobotu 7. decembra, 
kedy medzi ne zavítal Mikuláš 
s anjelmi a nechýbali ani čerti, 
na výstrahu pre malých nezbed-
níkov.
Te n to  ro k  s a  d e t i  s t r e t l i 
s  M i ku l á š o m  v  ko s to l n e j 
záhrade, kde spoločne rozsvie-
tili stromček, ktorý darovala 
rodina Jaboreková a o svetelnú 
výzdobu v kostolnej záhrade sa 
postaral p. Ján Pauhof.
S lávnosť  sa  potom presu -
nula do kostola, kde Mikuláša 
privítali deti zo súboru Ljul-

PRÍCHOD SVÄTÉHO MIKULÁŠA A VIANOČNÝ TRH

Svätý Mikuláš obdaroval všetky dobré deti
V kostole Sv. Mikuláša vystúpil pri príležitosti príchodu 

Sv. Mikuláša detský folklórny súbor Ljuljanka

Vyťažok z predaja poputuje deťom a mládeži Varené víno, bábovka a cigánska
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na 100 eur mesačne za jedno  
dieťa so zľavou 80% pre oby-
vateľov Jaroviec. Tí platia len 
20 eur. Pred prijímaním detí na 
školský rok 2012/2013 schválili 
poslanci všeobecne záväzné 
nariadenie č. 5/2012, ktoré 
ustanovuje podmienky pre pri-
jímanie detí do materskej školy. 
Zo zákona vyplýva povinnosť 
prijímať v prvom rade deti, ktoré 
dovŕšili piaty rok veku a deti 
s odloženou školskou dochádz-
kou. Toto pravidlo mestská časť 
rešpektuje a ako ďalšie pravidlo 
ustanovila prijímať deti, ktorých 
rodič (zákonný zástupca) má 
trvalý pobyt v Jarovciach. Toto 
pravidlo je z pohľadu mest-
skej časti najdôležitejšie a jeho 
logickým odôvodnením je aj fakt, 
že materská škola je financo-
vaná z rozpočtu mestskej časti 
a teda z daní Jarovčanov.
Z diskusie vyplynula požiadavka, 
aby samospráva ešte v iac 
preferovala svojich občanov 
sprísnením cenovej regulácie 
a striktným dodržiavaním pra-
vidiel prijímania detí. Prítomní 
obyvatelia väčšinou hlasov 
prijali záverečné vyhlásenie, 
ktorým odporúčajú zvýšenie 

poplatkov za dieťa v materskej 
škole na 300 eur mesačne 
so zľavou pre Jarovčanov vo 
výške 93%, čím by poplatok pre 
domácich bol 21 eur mesačne. 
Vo vyhlásení odporučili obyvate-
lia riaditeľovi školy postupovať 
pr i  pr i j ímaní detí  v  zmysle 
všeobecne záväzných nariadení 
mestskej časti.
Ďalším bodom programu bol 
vývoj situácie na Zeleninovej 
ulici. V roku 2012 bol schválený 
nový územný plán zóny, ktorý 
menil pôvodný plán z roku 2003. 
Pozemky pod ulicou sú súkrom-
né a v zmysle územného plánu 
by tam v budúcnosti mali byť 
uložené všetky inžinierske siete 
a vybudovaná cestná komuniká-
cia. Pred rokom ponúkol majiteľ 
pozemkov pod cestou tieto 
pozemky mestskej časti ako dar. 
Tá ich neprijala s tým, že žiadala 
postupovať v zmysle platného 
územného plánu. Poslanci chceli 
poznať názor obyvateľov na 
to, kto má vybudovať cestu 
na Zeleninovej ulici. Či to má 
byť súčasný majiteľ, mestská 
časť alebo obyvatelia, ktorí 
tam majú pozemky. Vystúpil 
aj súčasný majiteľ pozemkov 
pán Rebro, ktorý znova zopa-

koval, že je ochotný darovať 
pozemky mestskej časti, ale 
nevidí dôvod, prečo by on sám 
mal financovať cestu. Po ostrej 
diskusii uzavrel tému zástupca 
starostu Jozef Uhler, ktorý je 
zároveň aj obyvateľom dotknutej 
ulice s tým, že vyvolá rokovania 
s majiteľmi pozemkov na Zele-
ninovej ulici a budú sa snažiť 
hľadať najvhodnejší postup 
k naplneniu cieľa, ktorým má 
byť vybudovanie komunikácie 
na tejto ulici.
V bode rôzne sa prítomní obča-
nia pýtali najmä na témy súvi-
siace s dopravou. Zaujímalo ich 
napríklad, či sa plánuje úprava 
križovatky v centre Jaroviec tak, 
aby bola bezbariérová. Dnes sú 
tam schody. Tiež ich zaujímala 
križovatka, v ktorej sa Jarovčania 
pripájajú na cestu z Rusoviec 
ak idú do mesta. Na väčšinou 
otázok odpovedal poslanec 
Uhler, ktorý je zároveň predse-
dom komisie dopravy. Oznámil, 
že práve spomínané problé-
my sú prioritami, ktoré by sa 
mali dostať do budúcoročného 
rozpočtu mesta vrátane proje-
ktovej dokumentácie na cyklo-
chodník v smere na hrádzu.

Miestne zastupiteľstvo zvolalo 
na 28. novembra zhromaždenie 
obyvateľov. Témami zhroma-
ždenia boli prijímanie detí do 
materskej školy a vývoj situácie 
na Zeleninovej ulici.
Zhromaždenia sa zúčastnilo 
približne 60 obyvateľov. Nie-
ktorí z nich sa nezapísali do 
prezenčnej listiny a ani nehla-
sovali.
Rokovanie viedol zástupca sta-
rostu Jozef Uhler. Po schvá- 
lení  rokovacieho por iadku 
a programu rokovania priblížil 
prítomným dôvody zvolania 
zastupiteľstva. Informoval o kro-
koch, ktoré zrealizovala mestská 
časť na zvýšenie kvality a kapa- 
city materskej školy v Jarov-
ciach. V roku 2007 sa otvorila 
tretia trieda, ale detí naďalej 
pribúdalo. Samospráva posta-
vila prijímanie detí na troch 
pilieroch – zvýšenie kapacity 
škôlky, cenová regulácia a pra-
vidlá prijímania detí. Kapacita 
bola navýšená v roku 2012 
otvorením štvrtej triedy, čím sa 
zvýšila na 95 detí. Od septem-
bra 2012 pristúpila mestská 
časť k cenovej regulácii takým 
spôsobom, že zvýšila poplatky 

ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV

MEMORIÁL RÓBERTA KMEŤA - 5. ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ  GULÁŠU

2. miesto Viťazi 1. cenyPorota pri hodnotení gulášov

Družstvo prípravkárov po roku znova zabojovalo
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ĎALŠIE PAMÄTIHODNOSTI Z JAROVIEC NA MESTSKOM ZOZNAME
Mestské zastupiteľstvo na svo-
jom novembrovom zasadnutí 
doplnilo do celomestského zoz-
namu pamätihodností ďalšie 
dve pamiatky z Jaroviec. Dote-
raz v tomto zozname figurovali 
tri pamätihodnosti z Jaroviec. 
K hasičskej striekačke z roku 
1875, soche Piety a k soche Svä-
tého Floriána pribudol karner 
(kostnica) na miestnom cin-
toríne a pomník padlým vojakom 
v kostolnej záhrade. 

STREDOVEKÝ KARNER 
(KOSTNICA)
P o  t a t á r s k y c h  v p á d o c h 
a pustošení spôsobenom vojs-
kom vojvodu Fridricha II. Bojo-
vného postihla Uhorsko ďalšia 
rana v podobe morovej Epidé-
mie, ktorá zúrila v Európe od 
roku 1348. V rokoch 1409–1410 
zasiahla aj územie Burgenlandu 
a neobišla ani Jarovce a okolie. 
Tuto kataklizmu pripomína objav 
stredovekého karnera, podzem-
nej stredovekej kamennej archi-
tektúry na miestnom cintoríne, 
ktorý možno považovať za mimo-
riadne dôležitý aj z toho dôvodu, 
že archeologické nálezy, na 
základe ktorých by bolo možné 
podrobnejšie zdokumentovať 
a doplniť históriu obce, nie 
sú  veľmi  početné.  Karner 
slúžil na uloženie ľudských 
kostí, anatomicky neusporia-
daných, prekrytých hnedou, 
sypkou zemou, ktorá smerom 
ku dnu objektu prechádzala do 
čiernej a mastnejšej, celkovo 
kompaktnejšej. Nachádzalo 
sa tu aj niekoľko stredovekých 
črepov a klincov pochádza -
júcich zrejme z rakiev. Po vy-
bratí obsahu kostnice bola vo 
východnej časti odkrytá ďalšia 
vrstva o hrúbke asi 10 cm, kto-
rou sa bolo možné dostať pod 
základovú škáru objektu. Kom-
plexné odkrytie vonkajšej steny 
neumožňovala blízkosť okolitých 
hrobov. Bolo to možné iba zo 
severnej strany od chodníka, kde 
bola urobená sonda o rozmeroch 
200x70 cm, pr ičom dlhšia 
strana viedla popri vonkajšom 
murive. Cieľom bolo odkrytie 
rozhrania lícovanej a nelícovanej 
časti muriva a v profile sondy 
zistiť úroveň deštrukčnej vrstvy. 
Sonda bola vedená do hĺbky 90 

cm, nakoľko technické príčiny 
neumožňovali väčšie prehĺbenie. 
Odkrytá kruhová kamenná archi-
tektúra mala vonkajší priemer 
370 cm, vnútorný 240 cm. 
Hrúbka steny kolísala medzi 
60–65 cm. Ak by sme merali 
od najvyššie dochovaného bodu 
objektu v jeho severozápadnej 
časti, murivo siahalo do hĺbky 
150 cm, kým v južnej časti bola 
horná úroveň deštrukciou asi 
o 20 cm znížená. Celá vnútorná 
stena bola lícovaná. Severozá-
padný segment mal v hornej 
časti vo vnútornej stene malý 
otvor, ktorý siahal približne 54 
cm do hmoty muriva. Otvor sa zo 
svetlosti 32 cm rozširoval až na 
60 cm smerom von, ale so spá-
dom do vnútra stavby. Rozdiel 
vo výške bol 20 cm. Nakoľko 
sa nezachovala horná časť so 
zaklenutím (záverom), pôvodnú 
výšku otvoru sa nepodarilo zistiť. 
Už spomínanou sondou po -
pri severnom vonkajšom múre 
bola v dĺžke 200 cm odkrytá 
lícovaná časť muriva a horná, 
nelícovaná vrstva. I tu nedovolili 
technické podmienky prehĺbiť 
sondu pod 70 cm. Na odkrytom 
mieste siahala lícovaná časť 
muriva iba do hĺbky 10–12 cm 
od zachovanej hornej úrovne 
stavby, teda presne do roviny 
vyššej (hlbšej v masíve múru) 
plošiny vnútorného otvoru. To 
znamená, že stavitelia objek-
tu nelícovali vonkajšiu stenu 
objektu do výšky 140 cm. Na 
vtedajšej úrovni povrchu bol 
situovaný aj vnútorný otvor, 
ktorý slúžil zrejme ako kapsa pre 
väzbový trám muriva a prievlek 
pre strop dlážky. Na druhej 

strane bolo zachované murivo 
až o 20 cm nižšie, a tak sa stopy 
predpokladaného symetricky 
situovaného otvoru nezachovali. 
Podlaha teda stála približne na 
úrovni pôvodnej nivelity terénu. 
V profile sondy bola zároveň ove-
rená aj pôvodná úroveň terénu 
a zistená hrúbka deštrukčnej 
vrstvy. Nachádzala sa cca 20 cm 
od súčasného povrchu a dosa-
hovala hrúbku 10 cm. V čase, 
keď sa tento objekt staval, bola 
úroveň povrchu asi o 30 cm 
nižšie, ako je tomu dnes, čo 
zodpovedá aj rozhraniu líco-
vaného a nelícovaného muriva. 
Toto sa skladalo z prisekávaných 
lomových kameňov, ktoré boli 
spájané kompaktnou kvalit-
nou maltou použitím riadkovej 
techniky. Horná časť, ktorá bola 
deštruovaná v rôznej výške 
zároveň ukázala, že na dvoch 
úrovniach bolo celé murivo 
vodorovne zarovnávané maltou, 
takže ďalší rad kameňov sa 
kládol na vyhladenú maltovú 
vrstvu vo výškach 120 a 140 
cm, čiže na výške dolnej a hornej 
plošiny spádu otvoru. Vodorovné 
zarovnávanie muriva vo výške 
140 cm malo vlastne vtedajšiu 
úroveň nivelity terénu. Nad touto 
úrovňou stála nadzemná časť 
budovy, ktorá sa nezachovala. 
Drobné kúsky omietky je možné 
nájsť na sever od kostnice až do 
vzdialenosti cca 30 m. Zatiaľ 
však nie je známe, či ide o stopy 
už zmienenej deštrukcie. To by 
objasnil až ďalší výskum. Preskú-
maný murovaný kruhový objekt 
bolo možné funkčne zaradiť 
na základe nálezov v jeho vnú-
tornej výplni. V hornej severo-

západnej časti sa nachádzala 
už spomínaná čierna hrncovitá 
nádoba. Hoci ľudské kosti neboli 
anatomicky usporiadané, podľa 
spôsobu ich uloženia môžeme 
konštatovať, že išlo o pietne 
uloženie ľudských pozostat-
kov. V strede sa nachádzali 
lopatky a panvy, popri stene 
lebky a medzi nimi boli pouk-
ladané dlhé kosti. Takýto spôsob 
uloženia ľudských kostí v kost-
nici (karneri) nie je bežný a na 
území Slovenska je výnimočný. 
Stavanie karnerov súviselo so 
zastúpením nemecky hovoria- 
ceho obyvateľstva na tom-
ktorom území. Tu je zároveň 
súvislosť s karnerom nájdeným 
v Jarovciach. Na tomto území 
totiž až do spomínanej morovej 
epidémie a vojenských stretnutí 
koncom 15. storočia žilo po 
nemecky hovoriace obyvateľstvo 
s etnickými a kultúrnymi väz-
bami na Horné Podunajsko. 
Zmena nastala až po príchode 
Chorvátov nielen do Jaroviec, 
ale aj do celej oblasti. A tu sa 
dostáva do popredia nielen 
dôležitosť datovania vzniku 
karneru, ale zároveň aj doby, 
keď prestal plniť svoju funkciu. 

Prvá časť – datovanie vzniku 
karneru – nie je doteraz uspo-
kojivo doložená. Problémom je 
izolovanosť stavby, pre ktorú 
nie je možné archeologicky ani 
architektonicky obdobie vzniku 
presnejšie vymedziť. Druhá 
časť – v ktorom období prestal 
karner plniť svoju funkciu, bola 
zodpovedaná. Umožnili to nálezy 
črepového materiálu vo výplni 
a hlavne nádoba, ktorá bola 
uložená v hornej časti. Je to hrn-
covitá nádoba sivočiernej farby, 
vysoká 21,2 cm s rovným dnom 

Nádoba zo stredovekého 
karnera (15.storočie)
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o priemere 12,4 cm. Má vajco-
vité telo s gambovite von vytiah-
nutým ústím o priemere 18 cm. 
Telo nádoby bolo v hornej časti 
zdobené jemnými obvodovými 
ryhami. Na ústí sa nachádzajú 
dva symetricky položené kolky, 
ktoré sú vytvorené zo siedmich 
nerovnakých nepravidelných 
trojuholníkov. Ako materiál 
bola na vyhotovenie nádoby 
použitá kvalitná jemná hlina, 
ktorá bola dobre vypálená. Vo 
vrstve zeme, ktorá prekrývala 
kostnicu, sa nachádzali črepy 
z 15.–17. storočia a železné 
klince z rakiev. Medzi týmito 
črepmi sa našlo aj dno nádoby 
sivočiernej farby s priemerom 
9,6 cm, rovnaké, ako popísaná 
nádoba nájdená v hornej časti 
kostnice. Ďalšie črepy sa našli 
v hĺbke 100–130 cm a obsa-
hujú fragmenty datované do 
15. storočia. Ide o spodné časti 
nádob, telá nádob a jeden von 
vytiahnutý okraj pravdepodobne 
z hrncovitej nádoby. V tejto 
vrstve sa našli aj ďalšie klince. 
Medzi antropologickým materiá-
lom sa nachádzal aj zlomok 
čelovej kosti dieťaťa, ktorý ob-
sahoval obidva tubera frontália 
s kúskom vencového šva sutura 
– coronális v ľavej hornej časti, 
pokrytý na vnútornej strane 
zelenou patinou vytvorenou 
pravdepodobne bronzom, ktorý 
sa do lebečnej dutiny dostal až 
po uvoľnení tkaniva cez niektorý 
z očných otvorov.
Vráťme sa ešte k nálezu ná-
doby,  ktorá sa nachádzala 
v hornej časti karnera. Patrí 
ku kvalitnému hrnčiarskemu 
tovaru, ktorý sa koncom 15. 
a na začiatku 16. storočia dos-
tával do podunajských miest 

obchodom z dielní vo Viedni, 
Pasove, Tullne a Riede. Boli to 
predovšetkým džbány, hrnce, 
zásobnice  a  tég l iky  ozdo -
bené pri ústí kolkom, alebo 
jednoduchými rytými znakmi. 
Hrnčiarsky tovar takejto kvality 
bol prístupný iba majetnejším 
vrstvám obyvateľstva, nakoľko 
jeho cena bola vysoká. Pre-
to sa s ním nestretávame na 
dedinských sídliskách. Výrob-
ky takejto kvality niesli vždy 
značku výrobcu – kolok, kým 
iný bežne vyrábaný prístupný 
hrnčiarsky tovar sa takýmto 
spôsobom označovať nesmel. 
Známe archeologické nálezy 
z Bratislavy svedčia o tom, že 
kovovosivú keramiku s kolkami 
vyrábali aj domáci hrnčiari, ale 
nakoľko nedisponovali dostat-
kom kvalitnej hliny, väčšia časť 
potreby sa riešila dovozom. 
Nález stredovekého karnera 
hovorí však aj niečo iné. Na 
základe svedectva skromných 
písomných prameňov, ktoré 
sa viažu k dejinám obce, by sa 
dalo predpokladať, že Jarovce 
nepatrili počtom obyvateľstva 
k väčším a významnejším osí-
dleniam. Práve nález karnera 
a keramiky hovorí o niečom 
inom. Ak sa do Jaroviec dos-
tal kvalitný a drahý hrnčiarsky 
tovar, ktorý sa vyskytoval iba 
v aglomeráciách väčšieho cha-
rakteru, možno predpokladať, 
že v tom období obec patrila 
medzi väčšie a významnejšie. 
Až udalosti odohrávajúce sa 
koncom 15. storočia (moro -
vá epidémia, vojny) mali za 
nás ledok značné zn íženie 
počtu obyvateľov. Dôkazom je 
aj karner plný pietne uložených 
ľudských kostí, na ktorých sa 

našla akoby symbolicky uložená 
nádoba z prelomu 15. a 16. 
storočia. Nevieme, kde sa v čase 
stavby karnera nachádzal kostol 
a cintorín. Starý cintorín a nes-
korobarokový kostol z rokov 
1764–1765 sa nachádzali na 
opačnom konci osady. Dnešný 
cintorín, kde bol odkrytý aj 
karner, sa začal používať až 
neskôr. Najstaršie hroby, ktoré 
dnes môžeme identifikovať, po-
chádzajú z polovice 19. storočia. 
Nakoľko vieme, že karner sa 
staval ako súčasť kostolného 
komplexu, v Jarovciach sa takáto 
stavba v okolí nálezu zatiaľ nezi-
stila. Inou otázkou je, prečo bol 
cintorín v polovici 19. storočia 
situovaný práve do lokality, kde 
bol neskôr zaznamenaný nález 
karnera. Azda v tom zohrala 
svoju úlohu aj ústna tradícia, 
ktorou si obyvatelia pripomínali 
dávnu pietnosť tohto miesta 
a nový cintorín sa rozhodli zriadiť 
práve tu.
Karner (kostnica) bol samo-
statnou centrálnou stavbou 
s kruhovým, polygonálnym, 
a lebo kvadrat ickým pôdo -
rysom. Jeho podzemná časť 
bola určená na uloženie kostí zo 
zrušených hrobov. Tieto stavby 
boli rozšírené v 12. a najmä 
v 13. storočí v hornom Podu-
najsku. Prvá kaplnka, ktorá 
slúžila ako karner, bola kaplnka 
sv. Michala vo Fulde (Rakúsko), 
vybudovaná v prvej polovici 9. 
storočia.
Nález stredovekého karnera 
v Jarovciach poskytol cenné 
histor ické a archeologické 
poznatky. Žiaľ, technické dôvody 
neumožňujú priamo v blízkosti 
nálezu realizovať rozsiahlejší 
terénny výskum, ktorý by pomo-
hol presnejšie datovať spodnú 

hranicu a začleniť objekt do 
predpokladaného väčšieho 
sakrálneho architektonického 
celku. Ale i doteraz získané 
poznatky významne prispeli 
k obohateniu poznania stre-
dovekých dejín Jaroviec a zá-
padného Zadunajska vôbec. 
Súvisia zároveň s problematikou 
začiatkov chorvátskeho osí-
dlenia nielen v tomto regióne, 
ale i v strednej Európe. Hoci 
Mestská správa pamiatkovej 
starostlivosti a ochrany prírody 
v Bratislave pripravila zámer 
na ochranu karnera a jeho 
prezentáciu verejnosti, dnes 
je situácia celkom iná. Jedna 
z mála stredovekých pamiatok 
nachádzajúcich sa v Jarovciach, 
ktorá by priťahovala pozornosť 
domácich i zahraničných záu-
jemcov, bola pred ich zrakmi 
ukrytá, verme, že iba dočasne, 
zámkovou dlažbou.

POMNÍK PADLÝM VO-
JAKOM
Pomník padlým vojakom sa 
nachádza v záhrade kostola Sv. 
Mikuláša. Je kamenný, posta-
vený na obdĺžnikovej platni. 
Tvoria ho tri hranoly, dva krajné 
vyššie nesú nápisové dosky 
s menami zosnulých. Na ľavej 
strane sú mená z 1. svetovej 
vojny a na pravej strane z 2. 
svetovej vojny. V strede je plocha 
v tvare štítu s nápisom: „IN ME-
MORIAM“ (Na pamiatku) a „RIP“ 
(Requiescat in pace – Odpočívaj 
v pokoji), medzi ktorými je vyrytý 
reliéf šípovej ruže. Postavený bol 
v roku 1992.

Juraj Hradský
Foto: Juraj Hradský, Pavel 

Škodler, Zuzana Zvarová

Pomník padlým vojakom z prvej a druhej svetovej vojny

Stredoveký karner nachádzajúci sa pod vydláždeným kruhom
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
činností.
Rokovalo sa aj o žiadosti na 
prenájom domu v areáli ihriska, 
ktorý bol od jari neobývaný. 
Poslanci uznesením dom pre-
najali žiadateľovi za podmienky, 
že nájomné bude hradené vo-
pred a energie si platí nájom-
ca. Zároveň uložili nájomcovi 
povinnosť odovzdať priestory 
po ukončení nájmu v pôvodnom 
stave a vymaľované.
V ďalšom bode sa prerokúva-
la žiadosť zástupcu miestnej 
hudobnej skupiny METEOR, 
ktorá plánuje vydať CD a žiada 
o finančnú podporu. Pred dvoma 
rokmi poslanci podporili vydanie 
CD chorvátskej mužskej spevác-
kej skupiny MJD a podobne sa 
aj v tomto roku rozhodli podporiť 
skupinu METEOR, ktorá hrá na 
mnohých podujatiach konaných 
v mestskej časti. Pre tento účel 
vyčlenili 1000 eur. 
V bode rôzne informoval sta-
rosta o začínajúcej kontrole 
z Najvyššieho kontrolného úradu 
na našom miestnom úrade. 
Informoval aj o cenových po-
nukách na výstavbu spevnenej 
plochy pri cintoríne zo strany 
Kôstkovej ulice. Zastupiteľstvo 
schválilo úpravu tejto plochy vo 
výške 3200 eur. Ďalej poslanci 
diskutovali o stave schodov 
v križovatke ulíc Jantárová – 
Ovocná – Palmová a o kameňoch 
rozmiestnených po trávnatých 
plochách v mestskej časti, ktoré 
majú zabrániť parkovaniu, ale 
zároveň môžu byť nebezpečné. 

Október – riadne zasad-
nutie
Na začiatku rokovania infor-
moval zástupca Obvodného 
oddelenia policajného zboru p. 
Dóka o bezpečnostnej situácii 
v mestskej časti. Za prvých 
deväť mesiacov tohto roka 
bolo na území Jaroviec zazna-
menaných 23 trestných činov 
a 31 priestupkov. Podľa jeho 
slov patríme medzi mestské 
časti s veľmi nízkou kriminalitou. 
Upozornil však, že v poslednej 
dobe sa aj v Jarovciach obja- 
vujú pochybné skupiny z Rumun-
ska, ktoré ponúkajú rôznu elek-
troniku, napríklad atrapy mobil-
ných telefónov. Tieto vyzerajú 
naoko funkčné, ale nejde o plno-
hodnotné telefóny. Zneužívajú 

September – riadne za-
sadnutie
Po úvodných bodoch informoval 
starosta Pavel Škodler o úmysle 
vytvorenia priateľskej spolu-
práce medzi chorvátskym mes-
tom Benkovac a Jarovcami. 
Zástupcovia mesta Benkovac 
navštívili Jarovce počas hodov 
v prvú septembrovú nedeľu. 
Poslanci splnomocnili starostu 
k rokovaniu o obsahu zmluvy.
Ďalej  sa preberala ž iadosť 
obyvateľky Jaroviec, ktorá pri 
stavbe domu zabrala časť mest-
ského pozemku zvereného mest-
skej časti. Zastupiteľstvo vyšlo 
žiadateľke v ústrety a umožnilo 
jej odkúpiť si zabraných 6 m2 za 
cenu 200 eur/m2.
Schválená bola  a j  ž iadosť 
Telekomu, ktorý má na území 
mestskej  čast i  umiestnený 
vysielač a žiadal o predĺženie 
doby nájmu. Poslanci rozhodli 
o predĺžení doby nájmu o 5 rokov 
za nájomné 3000 eur na rok.
V ďalšom bode sa prerokúval 
kritický stav okien školských by-
tov. Ide o pôvodné drevené okná, 
ktoré sú už prehnité a v záujme 
bezpečnosti a šetrenia ener-
gií schválilo zastupiteľstvo ich 
výmenu. 
Ďalej sa preberala žiadosť ma-
terského centra Luskáčik o úpra-
vu priestorov, ktoré boli pôvodne 
pre ich činnosť plánované. Sú to 
priestory v južnej časti bývalých 
jaslí, vedľa Klubu mladých Chor-
vátov. V tomto roku boli priestory 
zateplené a vymenili sa okná. Je 
však potrebné zrekonštruovať 
elektr ické vedenia,  upraviť 
toalety a zabezpečiť kúrenie. 
Vzhľadom na vysokú finančnú 
náročnosť boli materskému cen-
tru ponúknuté priestory v pod-
kroví „okálu“ nad zdravotným 
strediskom. Zástupkyňa MC 
Luskáčik, pani Turanská, ktorá 
bola na rokovaní prítomná, po-
nuku prijala.
C h o r v á t s k y  ku l t ú r ny  z v ä z 
požiadal o finančný príspevok na 
zakúpenie hudobných nástrojov 
pre detskú a mládežnícku tambu-
ricu v Jarovciach. Zastupiteľstvo 
žiadosti z väčšej časti vyhovelo 
a schválilo nenávratnú finančnú 
výpomoc vo výške 1400 eur.
Dotácie vo výške 2000 eur boli 
schválené miestnym športovým 
klubom TJ Jarovce a Združeniu 
techn ických  a  špor tových 

najmä dôveru starších ľudí.
Starosta predložil zastupiteľstvu 
in formác iu  o  čerpan í  roz -
počtu  k  septembru 2013. 
Z predloženého materiálu vy-
plývalo, že mestská časť ho-
spodári k trištvrte roku s klad-
ným hospodárskym výsledkom 
na úrovni 62 tisíc eur.
V ďalšom bode poslanci vy -
jadrili súhlas s návrhom dodatku 
štatútu hlavného mesta v oblasti 
úpravy pôsobnosti hlavného 
mesta a jeho mestských častí 
na úseku školstva. Návrh zaslal 
primátor všetkým mestským 
častiam, týkal sa však len tých, 
ktoré majú aspoň tri školy.
Opätovne bol  prerokovaný 
návrh dodatku štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy v oblasti 
pozemných komunikácií. Tento 
návrh poslanci už schválili na 
jar a jeho účelom je rozdelenie 
pôsobnosti v oblasti parkovacej 
politiky medzi mesto a mestské 
časti. Vďaka nemu budú môcť 
mestské časti rozhodovať o ko-
munikáciách, na ktorých chcú 
regulovať parkovanie. Návrh 
bol predložený z dôvodu zmeny 
prerozdelenia výnosov z par-
kovania v prospech mestských 
častí. Z parkovného poputuje do 
mestských častí 75% a do mesta 
25%. Návrh bol jednomyseľne 
schválený. V zastupiteľstve sa 
poslanci zároveň vyjadrili, že na 
území Jaroviec zatiaľ nemienia 
regulovať parkovanie formou 
spoplatnenia, sú si však vedomí 
toho, že veľké mestské časti sa 
tomu nevyhnú.
Starosta mestskej časti Pavel 
Škodler informoval v zmysle 
zákona o  aktua l i zovanom 
organizačnom poriadku miest-
neho úradu.
V bode o rozpočte základ -
nej školy rozhodli  poslanci 
o navýšení výdavkov na mzdy 
pracovníčok školskej jedálne, 
ktorých mzda bola príliš nízka.
Starosta v bode rôzne infor-
moval zastupiteľstvo o žalobe, 
ktorú podal jeden z majiteľov 
pozemkov pod základnou školou 
proti Jarovciam. Mestská časť 
zaslala vyjadrenie k žalobe 
a je si vedomá toho, že pri 
procese ponuky nájomného 
za pozemky nepochybila. Sta-
rosta tiež informoval o zlom 
stave plota na cintoríne, ktorý 

navrhuje v budúcom roku riešiť. 
Zastupiteľstvo požiadalo sta-
rostu o zabezpečenie static-
kého posudku na časť plota, 
ktorá je v zlom stave. Starosta 
zároveň informoval aj o vybu-
dovaní verejného osvetlenia 
na cintoríne. Časť poslancov 
vyjadrila nespokojnosť s tým, 
že sa to robilo bez ich účasti 
a zároveň neboli vybudované 
aj elektrické prípojky. Zástupca 
starostu Uhler informoval, že 
elektrické prípojky nemôžu byť 
napojené na verejné osvetlenie 
z viacerých dôvodov, napríklad 
aj preto, že by cez deň neboli 
napájané elektrickou energiou, 
pretože osvetlenie je vtedy vyp-
nuté.
Na návrh poslanca Wolfa, schvá- 
lilo zastupiteľstvo zvolanie zhro-
maždenia obyvateľov k téme 
prijímania detí do materskej 
školy a k téme situácie na Zele-
ninovej ulici.
V závere rokovania požiadal 
miestny kontrolór Michal Belo-
horec o súhlas s podnikaním, 
pretože mu to ukladá zákon. 
Poslanci súhlas udelili.

December – riadne zasa-
dnutie
Na začiatku rokovania poslanci 
navrhli stiahnuť z rokovania body 
týkajúce sa predaja pozemkov. 
Išlo o pozemky pod budovami 
firmy Eurokameň, ktoré sa nach-
ádzajú v bývalom špedičnom 
areáli na Kožušníckej ulici. 
Pozemky boli ocenené dvoma 
znaleckými posudkami. Jeden si 
dal vypracovať kupca a druhý bol 
vypracovaný znalcom, ktorého 
určilo mesto. Poslanci požiadali 
starostu o znalecký posudok, 
ktorý si dá vypracovať mestská 
časť, aby mali istotu, že v prí-
pade predaja sa pozemky pod 
budovami predajú za dobrú 
cenu.
Zastupiteľstvo pokračovalo 
rokovaním o zmene rozpočtu 
základnej školy a o zmene 
rozpočtu mestskej časti. Základ-
ná škola mala vyššie príjmy ako 
očakávala, najmä v súvislosti 
so zvýšením poplatkov za deti  
z iných mestských častí v ma-
terskej škole, tiež z dôvodu 
čerpania fondov EÚ a výhry 
v OLOmpiáde. Mestská časť 
upravovala aj svoj rozpočet na 
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ORIENTAČNÝ 
INFORMAČNÝ SYSTÉM
Ak cestujete po civilizovaných 
krajinách, iste ste si všimli, že 
takmer všade funguje označenie 
ulíc, popisných čísel, rôznych 
označení  na stĺpikoch, do -
pravných značkách a podobne. 
Bez označenia sa každá obec 
stáva len chaotickou spleťou 
ulíc, kde blúdi sanitka, polícia 
i návštevníci. Podobný systém 
sa už v Jarovciach pripravoval 
roky. Na jeseň 2013 však na-
bral reálne kontúry a v mests-
kej časti bolo osadených 14 
stĺpikov so smerovými tabuľami 
ulíc a dôležitých miest v Jarov-
ciach. Tabule si mohli za popla-
tok objednať aj podnikatelia 
a niektorí to aj využili. Systém je 
stále otvorený a stĺpiky sa dajú 
v budúcnosti dopĺňať o ďalšie 
zaujímavé miesta v Jarovciach. 
Jednoduchšie to už bude mať 
aj návšteva, ktorá do mestskej 
časti zavíta.

NOVÉ PARKOVANIE 
PRI CINTORÍNE 
A NOVÉ OSVETLENIE

Už pred dvoma rokmi upravila 
mestská časť priestor pre vcho-
dom do cintorína z Ovocnej ulice. 
Vznikli tu parkovacie miesta, 
prečistila sa zeleň a zároveň sa 
pomohlo obyvateľom blízkych 
domov, ktorým pôvodný sklonený 
chodník spôsoboval nemalé 
problémy s vodou. Následne 
sa opravil aj záhradný domček 
v cintoríne. V tomto roku sa 
podarilo sponzorsky zabezpečiť 
vybudovanie verejného osve-
tlenia cintorína, ktoré mohli 
návštevníci cintorína oceniť 
už v novembri pri príležitosti 
Pamiatky zosnulých. Mestská 
časť ďalej zabezpečila úpravu 
plôch pri cintoríne na Kôst-
kovej ulici za účelom zlepšenia 
parkovania. Kôstková ulica 
je v tejto časti jednosmerná 
a umožňuje teda parkovanie 
po oboch stranách cesty. Tým-
to krokom je možné, aby pri 
zvýšenom počte návštevníkov 
cintorína parkovalo dvakrát 
viac áut. Nezabudlo sa ani na 
úpravu vchodu do cintorína, 
kde sa po daždi držala voda. Po 
celej dĺžke vchodu bol osadený 
odvodňovací žľab, ktorý 

zabezpečuje odvod vody do 
vsakovacej šachty. V budúcom 
roku plánuje mestská časť ob-
novu časti oplotenia cintorína. 

Jozef Uhler

základe reálneho čerpania za 
prvých 10 mesiacov a pred-
pokladu do konca roka.
V ďalšom oboznámil starosta 
poslancov s výsledkami kontroly 
Najvyššieho kontrolného úradu 
za roky 2011 a 2012. NKÚ upo-
zornil mestskú časť na niektoré 
nedostatky v dodržiavaní pred-
pisov v súvislosti s evidenciou 
majetku, zverejňovaním a posky-
tovaním dotácií. Starosta tiež 
informoval o opatreniach pri-
jatých na odstránenie zistených 
nedostatkov. NKÚ upozornil aj 
na fakt, že miestny kontrolór im 
nepredložil výsledné materiály 
z kontrol. Kontrolór však výsled-
ky každej kontroly predkladal 
na prerokovanie zastupiteľstvu. 
Na základe tejto informácie 
požiadali poslanci o predloženie 
všetkých správ a výsledkov 
kontrol za roky 2011 a 2012.
Poslanci prerokúvali aj žiadosť 
Národnej diaľničnej spoločnosti 
o odkúpenie pozemkov pod 
diaľnicou D2 v celkovej vý -
mere 254 m2. Vzhľadom na 
to ,  že  ide o  pozemky pod 
verejnoprospešnou komuniká-
ciou a NDS, zastupiteľstvo 
odsúhlasilo ich predaj podľa 
znaleckého posudku za cenu 
9220 eur.
Prerokúvané boli aj žiadosti 
o dotácie. Schválená bola do-
tácia vo výške 100 eur na pod-
poru medzinárodného festivalu 
detských folklórnych súborov. 
Zároveň poslanci požiadali sta-
rostu, aby do návrhu rozpočtu 
zahrnul predpokladanú dotáciu 
na podporu športu Telovýchov-
nej jednote v Jarovciach.
Majiteľ pozemku pod cestou na 
Zeleninovej ulici požiadal o vy-
jadrenie, či bude mestská časť 
ochotná prijať tieto pozemky ako 
dar. Rokovanie o tomto bode 
skončilo bez uznesenia.
Ďalej sa zastupiteľstvo zaobe-
ralo návrhom na voľby prísedia-
ceho Okresného súdu BA V 
na roky 2014-2017. Jediným 
nav rhnutým bo l  dote ra j š í 
prísediaci Jozef Uhler, ktorého 
zastupiteľstvo potvrdilo aj na 
ďalšie obdobie.
V bode rôzne, požiadali po-
slanci starostu, aby zabezpečil 
odstránenie veľkých kameňov 
popri  cestách,  ktoré môžu 
spôsobiť škodu na automobi-
loch.

Jozef Uhler

Osvetlenie cintorína

Odvodnenie vstupu do cintorínaNové parkovacie plochy pred cintorínom
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov boli dvojkolové. V prvom 
kole sme si volili predsedu (župana) a poslancov. V druhom kole 
už len predsedu, pričom sme si vyberali z dvoch najúspešnenjích 
kandidátov prvého kola.
V Jarovciach sa prvého kola zúčastnilo 413 obyvateľov, čo je 28% 
oprávnených voličov. Vyberali sme si z dvanástich kandidátov na 
županov. Do druhého kola sme poslali Pavla Freša s najvyšším 
počtom hlasov a Moniku Flašíkovú - Beňovú. V druhom kole vyhral 

v Jarovciach jednoznačne Pavol Frešo, ktorý 
získal päťkrát viac hlasov ako jeho súperka 

Monika Flašíková - Beňová. Tá získala 
dokonca o dva hlasy menej ako v prvom 

kole. Pavol Frešo sa stal  predsedom 
Bratislavského samosprávneho 

VÝSLEDKY ŽUPNÝCH VOLIEB V JAROVCIACH

kraja, pretože  vyhral aj na úrovni celého kraja. 
V Jarovciach prišlo v druhom kole k urnám 375 
občanov, čo je 25,5% oprávnených voličov.
Poslancov sme si volili len v prvom kole a aj 
v tomto prípade volili Jarovčania podobne ako 

bol celkový krajský výsledok. Najvyšší počet 
hlasov z kandidátov na poslancov získala 

v Jarovciach súčasná starostka Čunova - 
Gabriela Ferenčáková. Sedem z ôsmych 
kandidátov, ktorí zvíťazili v Jarovciach, 
boli kandidáti širokej pravicovej koalí-
cie na čele s SDKÚ-DS. Títo siedmi 
poslanci sa stali poslancami BSK. 
Jedine Marián Greksa kandidoval 

za stranu Nová väčšina - Dohoda a zisk hlasov v Jarovciach mu 
nepomohol k postupu do zastupiteľstva, pretože v susedných mest-
ských častiach nezískal dostatočný počet hlasov. Poslankyňou, ktorá 
sa naopak do zastupiteľstva dostala, ale nebodovala v Jarovciach 
bola Elena Pätoprstá.

Jozef Uhler
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ROK 2013 V ZNAMENÍ REKONŠTRUKCIÍ HASIČSKEJ ZBROJNICE
postupne vyprázdnili, zbavili 
prachu, pavučín, oškrabali a na-
treli steny viacerými potreb-
nými vrstvami. Overený majster 
im radil v detailoch. Nevedel 
som si predstaviť, či im vydrží 
nadšenie, ale dokázali aj otĺcť 
vypukanú omietku, nahodiť, 
zašúchať, vylíčiť, umyť, upratať 
a nasťahovať. V šatni opravi-
l i  a natreli skrinky pôvodne 
zo škôlky, namontovali nové 
rúčky a zámky. Celá generá-
cia jarovčanov by tie skrinky 
ešte spoznala. Použitie viac-
erých recyklovaných materiálov 
pri  rekonštrukci i ,  prispieva 
k ochrane životného prostredia. 
Jednak nestáli peniaze a jednak 
naozaj dokážu slúžiť ešte dlhé 
roky. V garáži pribudol regál na 
mieru, k nemu rebrík na obsluhu, 
je dlhý na celú stenu a vysoký 
3 metre. Tam sa toho dosť veľa 
zmestí a z diaľky je prehľad. 
Prekážky pre športové súťaže vi-
sia na krásnej na bielo vylíčenej 
stene a nezavadzajú na zemi. 
Všetky vnútorné dvere boli sta-

rostlivo natreté. V zadnej garáži 
bola doplnená elektroinštalácia, 
pripravená na doplnenie osvetle-
nia a tiež napájanie čerpadla 
vo dvore. Nezanedbateľné sú 
aj ľahko prístupné elektrické 
zásuvky pri bráne, v budúcnosti 
pribudne ovládanie čerpadla. 
Montáž odborne vykonal ing. Zol-
tán Wandracsek s pomocníkmi.
Za budovou zbrojnice bol v roku 
2012 vymenený p lot .  Poz -
inkované pletivo bolo kúpené 
pred desiatimi rokmi na celý 

V tomto roku sme sa rozbehli 
s rekonštrukciami a spríjem-
nením jarovskej Hasičskej zbroj-
nice. Objekt bol uvedený do 
prevádzky v roku 1956 v stave 
podľa možností obce a neskôr 
mestskou časťou dobudovaný. 
Môžeme byť vďační generáciám 
jarovčanov, ktoré ho dokáza-
li skvalitňovať a zachovať ho 
do dnešných dní. Pridávame 
náš podiel a v rámci našich 
možností a osobného nasadenia 
niekoľkých nadšencov pret -
várame na náš obraz. Hasičská 
zbrojnica je v prvom rade garáž 
na hasičské autá, v druhom 
rade sklad hasičských vecí - 
výstroja, oblečenia, náradia, 
strojov, tiež miesto na odloženie 
trofejí a priestor na stretnutia 
členov. Áno, priatelia, ľudia sú 
to najcennejšie.
Rokmi sa vyvíja naša predstava, 
čo a ako by bolo vhodné urobiť, 
pripraviť, zabezpečiť a priebežne 
sme pripravovali  jednotl ivé 
činnosti. Návrh do rozpočtu MČ 
na rok 2013 obsahoval aj ma-
teriál na opravu vnútornej omie-
tky po podrezaní a vložení izo-
lácie obvodových múrov staršej 
stavby, vykonané v roku 2012. 
Opravu omietky zvnútra a zvonka 
vykonali miestni živnostníci bra-
tia Jozef a Štefan Vareničovci. 
Aktívne im pomáhali a upratovali 
Fero Židek st. so synom Pavlom 
Židekom a niekoľkými členmi. 
Rovnako vymaľovali celú staršiu 
časť budovy - zasadačku, vchod 
a prednú garáž. Po maľovke 
boli  znova osadené nanovo 
natreté radiátory, vymenené 
ventily, mládenci natreli aj rúry 
v celej budove. Kúrenárske 
práce zvládli Milan Husár st. 
so synom Patrikom, radili sa 
so skúseným inštalatérom. 
V zasadačke pribudli poličky 
na celú stenu, aby sa zmestili 
trofeje získané v priebehu rokov. 
Na betón v prednej garáži nám 
zabezpečil špeciálnu farbu pán 
Jozef Uhler. Mládežníci od ra-
dosti očistili a pripravili povrch, 
vyzametali a povysávali od pra-
chu a zrniečok. Natreli vrstvy 
podľa technologického postupu, 
kto pôjde okolo, môže nazrieť, 
vyzerá to viac než dobre.
Zadnú – novšiu časť - prístavbu 
si vzali na starosť už spomínaní 
mládežníci. Šatňu so sociál-
nym zariadením a zadnú garáž 

obvod. Zostalo v sklade a ne-
spotrebované rolky natiahli 
zamestnanci úradu na stojisku 
kontajnerov a využili „obecný ma-
teriál“. Dvor hasičskej zbrojnice 
“výrazne zmenil svoju tvár“ – boli 
vymenené betónové chodníky za 
budovou, ale hlavne vydláždená 
plocha recyklovanými zná -
mymi betónovými „kockami“ 
vybagrovaných z chodníkov. 
Dnes už vieme píliť aj betón, 
ale keď sa tie „kocky“ ukladali 
začiatkom sedemdesiatych ro-
kov, o takej technológii sa nám 
ani nesnívalo. „Kocky“ prežili 
a môžu ďalej slúžiť svojmu účelu. 
Búdka vytvorená z prístrešku au-
tobusovej zastávky schová veci 
pred dažďom. A neverili by ste, 
koľko ďalších potrebných vecí 
zostalo po separácii. Betónové 
„kocky“ povozil traktor Štefana 
Žideka zo stojiska kontajnerov, 
na dovoz cementu poslúžila 
dodávka Pavla Žideka.
Pri hasičskej studni v areáli 
bola vykopaná a vybetónovaná 
šachta, kde je plánovaná vodáreň 

s čerpadlom. Voda je vzácna 
- tento projekt predpokladá 
využitie v budúcnosti na bežné 
použitie pre plnenie cisterny, či 
na umývanie náradia, možno 
aj pre obec na zavlažovanie 
v čase sucha, lacnejšia ako 
z vodovodu. Celý dvor je vy -
rovnaný, keď vyrastie nová tráva, 
kosačka prebehne bez problé-
mov. Nesmieme zabudnúť, že 
aj ríny na budove s rúrami na 
odvod vody zo strechy už bolo 
potrebné vymeniť. Dažďová voda 

dokáže narobiť veľké škody na 
budove, ak by sa niečo dlhodobo 
zanedbalo. Majstri klampiari to 
zvládli zodpovedne, nové ríny 
majú životnosť pred sebou. Pred 
niekoľkými rokmi bola zakúpená 
izolácia – minerálna vlna, fólie 
a komponenty na zateplenie. 
Naši členovia vtedy zateplili 
budovu pod strechou, takže 
temperovanie budovy v mrazoch 
šetrí energiu. Je obdivuhodné, 
koľko sme stihli urobiť tento rok. 
Ešte dobre, že je medzi nami 
hasič, ktorý dokáže všetky veci 
evidovať a zachytiť, aby sme 
mali prehľad. Poradí, vybaví, 
a venuje sa tejto jedinečnej 
činnosti napriek svojmu veku, 
ďakujeme pán Karol Maász, 
zaslúžilý člen DPO SR.
Ako si môžeme všímať v intravi-
láne i na okraji našej mestskej 
časti, Miestny úrad zabezpečuje 
okrasné stromy a kríky. Teší 
nás, že aj naši hasiči pomohli 
pri sadení v uplynulých rokoch 
a aj nedávno, v najsuchších 
mesiacoch, tiež chodili polievať. 
Z e l e ň  p r i e b e ž n e  p r i b ú d a 
a spríjemňuje prostredie nám 
všetkým. Ak sa podarí dokončiť 
a používať vodný zdroj v areáli 
zbrojnice, voda môže slúžiť aj 
na zavlažovanie. Takýto vodný 
zdroj býva štandardom v skoro 
každej rakúskej dedine – trocha 
sme sa inšpirovali a vedenie MČ 
naše návrhy podporilo. Rovnako 
tak hasičská studňa pri bráne 
na futbalový štadión vie poslúžiť 
v prípade núdze.
Práce objednaných majstrov, 
ako aj materiál použitý na všetky 
práce, financuje Miestny úrad. 
Veľkú časť prác však vykonali 
hasiči sami. Len tento rok to 
boli stovky brigádnických hodín. 
Oznam o brigáde býval jedno-
ducho vytlačený čiernym na 
bielom liste formátu A4 v okne 
hasičskej zbrojnice. Kto mal záu-
jem, čas, ochotu pomôcť - zapojil 
sa. Za vykonanú prácu sa ne-
musíme hanbiť. Zostáva mi len 
poďakovať členom, ktorí prišli 
a prispeli svojim dielom, ktorých 
mená tu nespomínam – venu-
jeme sa užitočným a ušľachtilým 
veciam. Verím, že aj v budúcnosti 
– aj ak nie v takom meradle 
ako tento rok, dokážu prispieť 
k spoločnému.

Výbor Dobrovoľného 
Hasičského Zboru 
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spravila sama prvé kroky, niek-
toré deti videli prvýkrát šarkany. 
Ďakujeme všetkým účastníkom 
a v neposlednom rade Pohos-
tinstvu Bufet štadión za skvelé 
občerstvenie a TJ Jarovce za 
prenajatie priestorov.

Herňa a tvorivé dielne
Od októbra máme otvorenú 
herňu  materského cent ra 
v budove zdravotného stredis-
ka, vchod je zo zadnej stra-
ny budovy. Detičky sa k nám 
môžu prísť pohrať, zabaviť či 
zrelaxovať každý pondelok a pia-
tok v čase od 10:30 do 11:30 
hod. 2-krát do mesiaca robíme 
tvorivé dielne väčšinou v piatky, 
deti rozvíjajú svoju jemnú mo-
toriku a učia sa kresliť, lepiť, 
strihať či modelovať. V októbri 
sme vyrábali jesenné stromčeky 
a lodičky, pričom sme detičky 
naučili, kedy loďky plávajú, aké 
materiály dokážu plávať a aké 
nie. Deťom sa to veľmi páčilo. 
Na svätého Mikuláša sme oslávi-
li tento sviatok tým, že sme mali 
Mikulášske tvorivé dielničky. Pri 
výrobe Mikulášskych čižmičiek 
a Mikulášov bol plný stôl detí. 
Každé dieťa čo si vyrobilo a pe-
kne ozdobilo papierovú čižmičku 
dostalo Mikulášsky balíček, 
takže všetci naši šikulkovia 
odchádzali s úsmevom na tvári.
Vďaka novým členom mater-
ského centra sme mohli rozšíriť 
naše služby. 
Každý piatok sme pripravili 
pre mamičky konverzáciu v an-
glickom jazyku za prítomnosti 
detí v čase od 10:00 do 10:30 
hod., ktorú vedie certifikovaná 
pedagogička Mgr. Petra Thomay. 
V pondelky počas herne deťom 
čítame rozprávky, aby sme 
vypestovali pozitívny vzťah ku 
knižkám. Ponúkame opatrovanie 
detí na základe dohody, služby 

Burza detského oblečenia
29. septembra sme prvýkrát 
zorganizovali v spolupráci s OZ 
Kukulienka burzu detských 
vecí a potrieb pre mamičky. 
Predávajúcich bola plná sála a 
väčšina kupujúcich odchádzala 
domov s tým, čo potrebovali pre 
svoje detičky. Medzi vecami 
na predaj bolo predovšetkým 
detské oblečenie a obuv aj 
hračky, knižky, sánky a mnoho 
iného. Predávajúci odchádzali 
domov spokojní s dobrým poci-
tom, že ich veci ešte niekto 
využije a kupujúci, že dobre 
nakúpili. Keďže bol pozitívny 
ohlas zo strany kupujúcich 
i predávajúcich, burzu v budúc-
nosti radi zopakujeme. Ďakujeme 
OZ Kukulienka za propagáciu 
a samozrejme účastníkom. 

Materské centrum zorgani-
zovalo 2. ročník šarkaniády
Dňa 12.10.2013 poobede sme 
opäť zorganizovali šarkaniádu. 
Počasie bolo nádherné, slniečko 
svietilo a pofukoval aj vetrík. 
Tentokrát sme mali skvelé mies-
to na púšťanie šarkanov, keďže 
sme boli na futbalovom štadióne 
TJ Jarovce. Pre všetky deti sme 
mali prichystané darčeky a bolo 
pripravené aj občerstvenie, 
ktoré nám zabezpečilo Pohostin-
stvo Bufet štadión. Šarkaniády 
sa zúčastnilo približne 30 rodín 
a zastúpené boli všetky gene-
rácie od bábätiek a menších 
detí, cez mládež, dospelákov, 
ale i  staršia generácia. Na 
oblohe lietali šarkany skoro 
2-metrové i malé, rôznych tva-
rov i motívov, zaujímavý bol 
aj šarkan v tvare plachetnice. 
Bolo nádherné pozorovať, ako 
púšťanie šarkanov zbl ižuje 
rodičov,  č i  starých rodičov 
s deťmi. Pre niektorých bol 
tento deň výnimočný, napr. 
Sabinka Klapková v tento deň 

certifikovanej laktačnej porad-
kyne a pôrodnej duly. Kontakt 
na opatrovateľku a laktačnú 
poradkyňu a dulu získate v MC.
Od októbra sme otvorili kurz 
Hopsasa tralala - cvičenie pre 
deti,  o ktorý bol veľký záu -
jem. Deti sa naučili tancovať 
na rôzne pesničky,  nauči l i 
sa nové básničky i pesničky. 
Prirodzene rozvíjajú pohyblivosť, 
koordináciu pohybov, rovnováhu, 
orientáciu v priestore, lepšie 
spoznávajú svoje telo. Roz -
víja sa schopnosť sústrediť sa, 
tešiť sa, zapájať sa do činností, 
ale tiež sa uvoľniť, upokojiť, 
oddýchnuť si vďaka rytmic-
kému usporiadaniu hodiny. Deti 
zažívajú spoločnosť ostatných 
detí, učia sa prvým sociálnym 

kontaktom a komunikácii s os-
tatnými deťmi. Kurz je v malých 
skupinkách do 8 detí. 

Ďaku jeme naš im č lenom, 
sponzo rom a  spo ločnos t i 
Itafilm za omaľovanky s ob-
rázkami chrobáčikov z filmu 
Chrobáčikovia: Údolie stratených 
mravčekov. Ďakujeme rodine 
Kabátovej, Šinkovej, Lichej, 
Balážovej, Krištofovej, Dvorskej 
za hračky, knižky a iné veci, 
ktoré nám darovali.
Naďalej hľadáme sponzorov na 
rekonštrukciu priestorov, ktorí 
by nám mohli pomôcť finančne, 
materiálne či fyzicky. 
Tešíme sa na vás.

Kolektív Materského centra 
Luskáčik

Herňa MC Luskáčik Burza detského oblečenia

Relax detí na kurze 
“Hopsasa tralala”

Čo plánujeme v roku 2014 v januári a februári:
Herňa bude v novom roku opäť otvorená 13.1.2014
Tvorivé dielničky počas herne, Čítanie rozprávok, Prednáška 
s detskou psychologičkou
Nové kurzy v januári:
Hopsasa tralala –cvičenie pre deti vo veku od 2 do 4 rokov
Od 15.1.2014 do 5.3.2014 – Kurz bude prebiehať v stredy v čase 
od 10:30 do 11:30 hod. Cena kurzu je 2,50 eur/hod. a pre členov 
je cena 2 eur/hod.
Hopsasa tralala –cvičenie pre deti vo veku od 1 do 2 rokov
Od 13.1.2014 do 3.3.2014 – Kurz bude prebiehať v pondelky 
v čase od 09:30 do 10:30 hod. Cena kurzu je 2,50 eur/hod. a pre 
členov je cena 2 eur/hod.
Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili do 30.12.2013 prostredníc-
tvom e-mailu mcluskacik@gmail.com. Do e-mailu uveďte prosím 
presný vek a meno dieťatka a telefonický kontakt rodiča.
Vo februári pripravujeme nasledujúce kurzy:
Early English for Kids - Angličtina pre deti hravou formou, pre 
deti vo veku 2-6 rokov
Fun for kids – spievanie, tancovanie, čítanie bájok a rozprávok, 
interaktívne hry pre deti, memorovanie básničiek a pesničiek na 
angličtine pre luskáčika. Kurz vedie certifikovaná pedagogička Mgr. 
Jana Kompasová. Na kurz sa je potrebné prihlásiť do 1.1.2014 
prostredníctvom e-mailu mcluskacik@gmail.com. Predpokladaný 
začiatok kurzu je 4.2.2014. Čas dohodou. 
Kurz prvej pomoci zameraný na prvú pomoc deťom. 
Na kurz je potrebné sa prihlásiť do 20.1.2014, viac informácií 
o kurze zašleme záujemcom e-mailom.
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PLUKOVNÍK PANDÚROV - BARÓN FRANJO TRENK (4/5)

tou ponuku odmietol. Trenkovo 
šťastie zaspalo v noci z 13. na 
14. novembra 1744, keď mu 
pri obliehaní Kolína delová guľa 
prerazila ľavú nohu. Zo zranenia 
sa síce vyliečil, do smrti však 
kríval. Jeho odvahu a udatnosť 
odmenila samotná panovníčka. 
Na audiencii 17. januára 1745 
smel v prítomnosti kráľovnej 
Márie Terézie sedieť. Priazňou 
povzbudený Trenk doplnil svoj 
pluk verbovačkou v Slavónii 
a takto pripravený sa znova 
pustil do bojov proti Prusom. 30. 
novembra 1745 sa zúčastnil bit-
ky pri Žďári. Jeho pandúri počas 
bitky opustili šíky a rabovali 
pruský tábor, čo uľahčilo, podľa 
vyjadrenia samotného pruského 
cisára Fridricha, víťazstvo jeho 

vojska. 
25. decembra bol podpísaný 
Drážďanský mier, ktorým Mária 
Teréz ia  def in i t ívne uznala 
stratu Sliezska. Trenk mal vo 
Viedni na najvyšších miestach 
veľa nepriateľov, či už z radov 
závistlivcov, alebo ľudí, ktorí 
ťažko niesli jeho divoké spôsoby 
a vojenské drancovanie. Práve 
nimi bol vo Viedni očiernený ako 
strojca porážky. Iba jeho pred-
chádzajúce zásluhy spôsobili, že 
vojenský súd, ktorý ho mal vziať 
do väzby, sa voči nemu správal 
benevolentne. Až do chvíle, keď 
na posmešky jedného z dôstoj-
níkov, ktorých pre zbabelosť 
vyradil z pluku, reagoval v opere 

za prítomnosti cisárovnej tak, že 
posmeškára zhodil z balkóna na 
prízemie. Ešte viac si ale zavaril, 
keď počas pojednávania napa-
dol sudcu, ktorým bol jeho osob-
ný nepriateľ gróf Löwenwald. 
Rozsudok súdu, vynesený v júli 
1747, mal jednoznačný ortieľ 
- smrť. Kráľovná Mária Terézia 
však hrdinu omilostila a trest 
zmenila na doživotné väze -
nie v kazematách brnenského 
Špilberku. 
Tu prichádza k totálnej premene 
búrliváka, dobrodruha, keď 
v tichu kazemát a kontemplá-
cii sa dal na pokánie. Mal do-
bré vzťahy s rádom kapucínov. 
Písal svoj životopis, pamäti, kde 
zároveň označil deň svojej smrti. 
Zomrel 4. októbra 1749 vo veku 
39 rokov. Pochovaný bol v krypte 
kapucínskeho kostola do truhly, 
na ktorej bolo vyryté heslo rodu 
Trenkovcov: Per procellas ad 
portum (Búrkami k prístavu). 
Po odsúdení baróna Trenka bol 
jeho pluk premenený na pravi-
delný pluk rakúskeho vojska, 
ktorý pôsobil v oblasti Slavónie. 

Pokračovanie nabudúce ...

Autor textu: Juraj Hradský 
Foto: archív autora

Trenkov úspech bol súčasťou 
veľkej ofenzívy rakúskej armády, 
ktorá pod vedením skvelého 
stratéga Karola Lotrinského 
v júlových dňoch roku 1744 
doslova zaplavila Alsasko. Trenk 
dostal za úlohu držať mesto Sa-
verne. Tu sa dostal do konfliktu 
s oddielom francúzskeho pred-
voja pod vedením dôstojníka 
Jacqua. V auguste 1744 Trenk 
prepadol mlyn pri Pfalzburgu, 
v ktorom zastihol dvesto nep-
ripravených Francúzov na čele 
s Jacquom. Nepriateľa rozdrvil. 
Kto z Francúzov si neratoval 
život útekom, zahynul v mlyns-
kom potoku alebo pod šabľami 
pandúrov,  č i  chor vátskych 
husárov. 
16.9.1744 obsadili pruské voj-
ská Prahu. Trenkovi pandúri sa 
ako súčasť rakúskej armády 
zúčastnili operácií v južných 
Čechách. 20. októbra 1744 
sa vyznamenali pri dobývaní 
Českých Budějovíc. Prešli cez Vl-
tavu a ráno 21. októbra už pred 
nimi pochodovalo tisíc pruských 
zajatcov, ktorí pod nohy plu-
kovníka Trenka odhadzovali 
zbrane a čiapky. Karol Lotrin-
ský na znak uznania ponúkol 
Trenkovmu pluku zaradenie do 
pravidelnej armády. Skúsený 
dôstojník však už poznal, v čom 
spočíva sila jeho chlapov a s úc-
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sobil, aby sa ušlo každému 
záujemcovi. 
Výsledkom tohto trojdnia bolo 
56 rôznofarebných okrúhlych, 
ale i podlhovastých ozdôb pri-
pravených na predaj. Ten bol 

Rok ubehol ako voda a my sme 
sa opäť ocitli pár týždňov pred 
adventom. Keďže k času príprav 
na najkrajšie sviatky v roku 
neodmysliteľne patrí adventný 
veniec, šikovné dobrovoľníčky 
z Jaroviec sa i tohto roku podu-
jali k výrobe tohto krásneho 
symbolu adventu.
Miestom výroby sa stal opäť 
Klub mladých Chorvátov, ktorý 
sa na tri dni premenil na jednu 
veľkú kreatívnu dielňu. V nej 
sa šikovné ručičky usilovali 
o vytvorenie čo najkrajších 
venčekov. Od utorka do štvrtku 
pred prvou adventnou nedeľou 
sa usilovne pracovalo. Najprv sa 
všetky korpusy obalili zelenou 
čečinou a potom sa postupne 
ozdobili farebnými sviečkami 
a ozdobami. Po minuloročnom 
úspešnom prvom ročníku sa 
počet vencov takmer zdvojná-

ohlásený na sobotu 30.11. 
Už okolo obeda sa začal v kos-
tolnej záhrade ruch, ktorý zvo-
lával ľudí. Po ukončení všetkých 
príprav prišiel pán farár, ktorý 
všetky vence ešte pred sa -

motným predajom posvätil . 
Od 14.00 sa postupne začali 
zbiehať prví kupujúci. Na nich 
okrem širokého výberu ven-
cov čakalo aj malé pohostenie 
v podobe domácej bábovky, 
suchého pečiva, muffinov či čaju 
a vareného vínka. Tak sa vytvo-
rila i príjemná predvianočná at-
mosféra stretnutia so známymi. 
Celá akcia trvala asi tri hodinky, 
po nej sa vence, ktoré zos -
tali, preniesli do kostola, kde 
bola ešte možnosť ich zakúpe-
nia v nedeľu pred oboma sv. 
omšami. Nakoniec všetky vence 
našli svojich majiteľov.
Spokojné tváre ľudí boli naj-
väčšou vďakou za vynaložené 
úsilie. Veríme, že si túto akciu 
budeme môcť zopakovať i o rok.

Daniela Pauhofová
foto: Adriana Némethová, 

Jozef Uhler

PREDAJ ADVENTNÝCH VENCOV

Tím dobrovoľníkov, ktorí aj v tomto roku vyrobili množstvo krásnych adventných vencov

Na výber bolo až 56 vencov Pre kupujúcich bolo v chladnom počastí pripravené občerstvenie

Pán farár posviaca adventné vence
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V mesiacoch október, november 
a december 2013 sa významných 
životných jubileí dožili títo naši 
spoluobčania:

70 rokov MARKOVÁ Elena
 
75 rokov GREBEČI Augustín

80 rokov PAUHOFOVÁ Valéria

84 rokov ONDRUŠEKOVÁ Alžbeta

85 rokov KARÁCSONYIOVÁ Terézia

87 rokov JESZENKOVIČ Viliam

88 rokov PALKOVIČOVÁ Irena

90 rokov HEGYIOVÁ Helena

93 rokov URBANOVÁ Anna

94 rokov NOVÁKOVÁ Alžbeta

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

Blahoželáme

Odišli od nás

CZAFIKOVÁ Agneša vo veku 67 rokov

FERIANEC Pavol vo veku 69 rokov

LOBOTKA Rudolf vo veku 64 rokov

KLAPKOVÁ Mária vo veku 63 rokov

Odpočívajte v pokoji !

KRISTUS - SVETLO, KTORÉ OSVECUJE KAŽDÉHO ČLOVEKA
Má to svoju hlbokú symboliku. 
Svetlá vytvárajú atmosféru 
krásneho a radostného života, 
vystihujú Kristov príchod: „Pravé 
svetlo, ktoré osvecuje každého 
človeka prišlo na svet“ (Jn 1, 
9). Ježišovo narodenie prináša 
ľuďom nový život, premáha 
tmy života a vovádza človeka 
do života Božieho svetla. Toto 
veľké posolstvo Vianoc vyjadrujú 
sklenené ozdoby a svetlá na 
stromčeku.
Istý cestovateľ prechádzajúci 
púšťou stratil cestu a zablúdil. 
Po niekoľkých dňoch vyčerpal 
všetky zásoby vody a začal 
pociťovať čoraz väčší smäd. Pre-

Na Vianoce upriamujeme našu 
pozornosť na skutočnosť, že 
Boh sa stal človekom a natrvalo 
vstúpil do ľudských dejín. Vo 4. 
storočí začínajú kresťania sláviť 
Vianoce spolu s rímskym po-
hanským sviatkom slnečného 
božstva, tzv. Dies Natalis So-
lis Invicti - Sviatok zrodenia 
nepremožiteľného slnka, ktorý 
sa tiež slávil 25. decembra 
a prekrýval sa s tradičným dátu-
mom zimného slnovratu. Téma 
svetla je neoddeliteľne spojená 
s témou Vianoc. Vianočnú výzdo-
bu na našich uliciach, v obcho-
doch a na stromčeku v domác-
nostiach charakterizujú svetlá. 

chádzal jeden piesočný násyp 
za druhým v nádeji, že nájde 
prameň čistej vody. No síl mu 
ubúdalo. Napokon vysilený pot-
kol sa o suchú haluz púštneho 
kríka a nevládne dopadol na 
zem. Dlhý čas tam ostal ležať 
pod páliacim slnkom, pretože 
nemal síl vstať a hľadať ďalej. 
Uvedomujúc si svoj osud už 
nedúfal, že prekoná túto veľkú 
skúšku. Ako tak ležal, zúfalý 
a bezmocný, začal načúvať 
obrovskému tichu púšte. Všade 
vládol majestátny pokoj bez 
akéhokoľvek rušivého zvuku. 
Vtom spozornel a zdvihol hlavu. 
Do uší mu doľahol zvláštny 

šum. Zvuk taký slabý, že iba ten 
najcitlivejší a najsústredenejší 
sluch ho mohol zachytiť. Bolo to 
zurčanie vody. Posilnený náde-
jou vstal z rozpáleného piesku 
a vydal sa za slabučkým zvukom. 
Tak čoskoro našiel oázu s čistou, 
pramenistou vodou.
Podobne aj každý jeden z nás, 
kto bude schopný sa stíšiť 
a zamyslieť sa počas Vianoc 
nad darom života a spásy, ob-
javí vo svojom živote Krista ako 
„svetlo, ktoré osvecuje každého 
človeka“.

Martin

odmietnuť. Ježiš je Slovo, ktoré 
prechádza ľudskými dejinami 
a je v nich rozpoznateľné. Ježiš 
ako Slovo Boha Otca vyzýva 
človeka k odpovedi. Odpoveďou 
je aktivita človeka, ktorú nazý-
vame viera. Ak k nám Slovo 
hovorí a my odpovedáme, je to 
rozhovor, dialóg. A tu sa nachá-
dzame pred inou ohromujúcou 
charakteristikou kresťanstva: 
kresťanská viera otvára osobný 
a dôverný dialóg človeka s Bo-
hom, kde je nutné zo strany 
človeka vstúpiť celou svojou 
bytosťou tak, ako sa tomu už 
stalo zo strany Boha, pretože 
v Ježišovi vstupuje Boh zo svojej 
strany do bytostného dialógu 
s človekom.
V apoštolskom liste na začiatku 

Milí priatelia, na kresťanstve je 
zaujímavé okrem iného aj to, 
že kresťanstvo sa neviaže na 
žiadne konkrétne miesto, ako 
je tomu napr. v prípade Mos-
limov posvätné mesto Mekka 
alebo pre hinduistov je posvät-
nou rieka Ganga. Kresťanstvo 
nie je viazané ani na dlhú 
cestu sebazdokonaľovania, 
ktorá by bola prístupná iba pre 
niekoľkých vyvolených.
Ježiš sa narodil nám a naro-
dil sa pre všetkých, je Slovom 
živého Boha. Ježiš je ten, kto 
vstupuje do dejín sveta a do 
dejín každého jedného človeka 
intenzívnym a nenásilným spô-
sobom, lebo Slovo je možné 
počúvať a nechať si ním pretvoriť 
celý život, ale je možné ho aj 

tretieho tisícročia Tertio millen-
nio adveniente pápež Ján Pavol II. 
vyjadril pozoruhodnú myšlienku: 
všetky náboženstvá sú prejavom 
ľudského hľadania Boha, ale 
iba v Ježišovi Kristovi prichádza 
na toto ľudské hľadanie úplná 
odpoveď. Inými slovami: bez 
Ježiša nachádzame v iných 
náboženstvách prinajmenšom 
niekoľko odpovedí, viac alebo 
menej správnych, ale vždy iba 
čiastočných.
Ježiš nie je určený k tomu, aby 
vymazal iné náboženstvá, iné 
veľké náboženské postavy z de-
jín akými boli Mohamed, Bud-
dha a mnohí ďalší. Ježiš prišiel 
na to, aby človeka neponechal 
v blúdení, na pol cesty.

DNES SA VÁM V DÁVIDOVOM MESTE NARODIL SPASITEĽ, 
KRISTUS PÁN (LK 2,11)
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ZABAVME SA SPOLU
POČTY

Nemusíš byť matematik, aby si vyriešil nasledovnú úlohu. Skús! 
Stojí to za pokus.

Letí kŕdeľ kačíc a jedna, ktorá bola doma, kričí: “Kde letíte? Koľko 
vás je?” Kačice odpovedali: “Keď nás bude raz toľko, pol toľko, 
štvrť toľka a ešte ty jedna, bude nás sto.” Koľko ich letelo?

SKRÝVAČKA

Chlapci sa k Vianociam vybrali do lesa. Niečo ich vyplašilo a jeden 
sa schoval. Pomôžte kamaráta nájsť.

ROHÁČIK

Skús vylúštiť, čo ľuďom najviac v živote chýba.

1. Tajnička
2. Svetadiel 
3. Anglické oslovenie pána
4. EČV Krupiny
5. Skratka pre ampér

    






LAŤOVKA

Poukladaj latky tak, aby ti vznikol obrázok na potešenie.

KALENDÁR PODUJATÍ

24. 12. 2013 – Popolnočné posedenie pri klobáske a varenom 
vínku v Klube mladých Chorvátov

26. 12. 2013 – Chorvátske divadlo Teta Mona iz Arizone v Dome 
kultúry o 17:00

27. 12. 2013 – Štefanská zábava v Dome kultúry (o 20:00, hrá 
skupina Brilliance)

PLESOVÁ SEZÓNA

11. 01. 2014 – Poľovnícky ples (hrá skupina Brilliance)

01. 02. 2014 – Športovský ples (hrá skupina Meteor)

15. 02. 2014 – Chorvátsky ples (hrá skupina Brilliance)

01. 03. 2014 – Hasičský ples (hrá skupina Mondeo z Čunova)

04. 03. 2014 – Fašiangová zábava Červeného kríža

Ing. Vladislav Poluch
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V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH ...

Na Mandľovej  ul ic i  (oprot i 
reštaurác i i  Jarovský  dvor ) 
bolo zriadené nové centrum 
biorezonančnej terapie. Ak 
trpíte rôznymi zdravotnými 
ťažkosťami,  zbystr i te vašu 
pozornosť! Biorezonancia je totiž 
terapia, ktorá pôsobí efektívne 
pri najrôznejších zdravotných 
ťažkostiach či už dlhodobého 
alebo krátkodobého charakteru. 
Jej význam, priebeh a funkciu 
nám bližšie objasní terapeut:

V čom spočíva biorezonančná 
terapia a čím sa vykonáva?
Biorezonančná  te rap ia  je 
nenásilná terapia ovládaná 
počítačom, ktorá na biologickej 
úrovni rýchlo a bezbolestne tes-
tuje a stimuluje samoliečiteľské 
sily tela. Spočíva v tom, že os-
lobodí telo od rušivých pato-
logických vplyvov natoľko, že 
telo je schopné opätovného 
uzdravenia a aktivuje svoje 
vlastné regulačné sily. 
My na diagnostiku a terapiu 
využívame najnovší prístroj „BI-
COM-OPTIMA“ vyrábaný a vyví-
janý v Nemecku spoločnosťou 
REGUMED. Pomocou tohto 
prístroja môžu byť v mnohých 
prípadoch zistené a odstránené 
skutočné a často skryté príčiny 
ochorenia.

Ako prebieha biorezonančná 
terapia?
Pri prvej návšteve sa vykonáva 
diagnostika vášho zdravotného 
stavu pomocou prístroja a testo-
vacích sád. Pri tejto diagnostike 
zisťujeme, kde a čo je príčinou 
vašich ťažkostí a často sme 
schopní odhaliť aj problém, ktorý 
sa ešte v organizme nepreja-
vil, a tým predísť zdravotným 

problémom. Táto diagnostika 
trvá približne jednu hodinu. 
Potom nastupuje samotná te-
rapia, kde klient pohodlne leží 
v relaxačnom kresle a terapeut 
naprogramuje potrebné pro-
gramy, ktoré sa najskôr otestujú, 
či sú pre daného človeka potreb-
né, priloží na telo vstupné alebo 
výstupné elektródy a spustí 
sa program.  Postupuje  sa 
podľa stavu klienta, najskôr sa 
rieši akútny stav a potom stav 
chronický. Samotná terapia 
sa nahráva na čip, ktorý sa po 
každej terapii nalepí na telo 
a tým sa predlžuje terapeutický 
účinok. 
Samotná terapia trvá približne 
jednu hodinu. Intervaly medzi 
terapiami sa určujú podľa 
stavu klienta, ak je stav akútny 
napríklad: pri horúčke, silnej 
alergii, bolestiach, zápaloch 
atď. môže klient prísť každý 
druhý, tretí deň. Pri chronických 
stavoch môžu byť intervaly od 
jedného týždňa až po tri týždne, 
neskôr aj dlhšie. Aby bola te-
rapia účinná, je veľmi dôležité 
dodržiavať pokyny terapeuta, 

hlavne pri zmene životného 
štýlu a zmene zlých stravovacích 
návykov, lebo choroba je stav, 
keď telo začne reagovať na to, 
že niečo vo svojom živote robíte 
zle a treba to zmeniť. Ľudia, 
ktorí to dokážu, sami pociťujú 
tú úžasnú zmenu. 
Ak sa pre túto terapiu rozhod-
nete, treba mať trochu trpezli-
vosti, nemôžete čakať, že jedna 
alebo dve terapie vyriešia vaše 
niekoľkoročné problémy. Počet 
terapií je individuálny, niekedy 
je to päť až desať terapií, ale 
pri vážnejších stavoch aj viac. 
Veľmi záleží od stavu klienta 
a jeho spolupráci.

Pri akých zdravotných prob-
lémoch nám biorezonančná 
terapia môže pomôcť?
Biorezonancia má veľmi široký 
záber: pomáha pri podpore 
orgánov, odstránení vírusov, 
baktéri í ,  parazitov a plesní 
z tela, odstránení alergií a po-
travinových intolerancií, astme, 
ekzémoch, strese a psychick-
ých problémoch, tráviacich 
ťažkostiach, zápalových ochore-

niach, problémoch s pohybovým 
ústrojenstvom, ochoreniach 
dýchacích ciest, migrénach, re-
ume, hormonálnych ťažkostiach, 
poruche imunity, aktivácii lym-
fatického systému, eliminácii 
toxínov a záťaží z očkovania, 
odvykaní fajčenia, obmedzení 
chuti na sladké, redukcii hmot-
nosti a pri rôznych iných akút-
nych alebo chronických prob-
lémoch.

Keď je  ten  p r í s t ro j  t aký 
„zázračný“, prečo ho nemajú 
aj naši lekári?
To je jedna z častých otázok. 
Niektorí ho majú, ale musia si ho 
sami financovať a nie je to lacná 
záležitosť, keď uvážime, ako je 
na tom naše zdravotníctvo. 

Koľko takáto terapia stojí?
Čo sa týka ceny, treba podotknúť, 
že to nie je lacná, ale ani taká 
drahá zá lež i tosť .  Pretože, 
keď si vezmete, koľko stojí 
každoročný servis vášho auta 
alebo zaočkovanie či odčervenie 
vášho psíka alebo mačky, koľko 
eur miniete na cigarety, alkohol, 
sladkosti, kozmetiku a iné veci, 
v porovnaní s tým je cena nao-
zaj zanedbateľná. Lebo až keď 
ochorieme, si uvedomíme cenu 
svojho zdravia. A do toho treba 
investovať čo najskôr, aby raz 
nebolo neskoro.

Ďakujem za rozhovor.

Daniela Pauhofová

Kontakt:
www.biorezonancia-terapia.sk
tel: 0910 988 755
podľa objednávky

AKCIA PRE ČITATEĽOV JAROVSKÝCH NOVÍN

Diagnostika: 50 €; vianočná cena: 30 €

Terapia: 25 €; vianočná cena: 20 €

Čip (používa sa na predĺženie účinku): 3€

Antinikotínová terapia: 40€; vianočná cena: 30€

Terapia na chudnutie: 25€; vianočná cena: 20€
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ŠPORT: FUTBAL - tabuľky po jesennej časti sezóny 2013/2014

Poradie Družstvo Zápasy V R P Skóre Body
1 ŠK Tomášov 13 11 2 0 28 : 6 35
2 SFC Kalinkovo 13 10 2 1 26 : 8 32
3 Lokomotíva DNV 13 7 3 3 38 : 17 24
4 FK Vajnory 13 6 2 5 35 : 20 20
5 ŠK Vrakua 13 5 5 3 23 : 18 20
6 FK ŠK Danubia 13 5 5 3 23 : 20 20
7 MFK Rusovce 13 6 2 5 16 : 17 20
8 TJ unovo 13 4 2 7 13 : 21 14
9 TJ Jarovce 13 3 4 6 24 : 24 13

10 FK BCT 13 3 4 6 10 : 20 13
11 FK Lama 13 3 4 6 16 : 27 13
12 ŠK Igram 13 3 3 7 18 : 32 12
13 TJ Malinovo 13 2 3 8 12 : 30 9
14 FKM Karlova Ves 13 1 3 9 10 : 32 6

Poradie Družstvo Zápasy V R P Skóre Body
1 ŠK Žolík Malacky 9 9 0 0 80 : 2 27
2 Lokomotíva Devínska Nová Ves 9 7 1 1 68 : 13 22
3 TJ Záhoran Jakubov 9 6 1 2 42 : 20 19
4 FK Lama 9 4 3 2 33 : 22 15
5 ŠK Lozorno, FO 9 3 2 4 31 : 30 11
6 TJ Jarovce 8 3 1 4 29 : 12 10

7 ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš 9 3 1 5 24 : 36 10
8 TJ Družstevník Závod 9 2 1 6 13 : 48 7
9 FK Stupava 9 2 0 7 20 : 39 6
10 ŠK Malacky FO 8 0 0 8 4 : 122 0

Poradie Družstvo Zápasy V R P Skóre Body
1 FC ŠTK 1914 Šamorín 8 7 0 1 52 : 18 21
2 ŠK Žolík Malacky 8 6 1 1 47 : 22 19
3 ŠKP INTER Dúbravka B 8 5 2 1 51 : 15 17
4 FKM Karlova Ves B 8 4 1 3 45 : 17 13
5 FK BCT 8 4 0 4 23 : 38 12
6 Lokomotíva DNV 8 3 1 4 20 : 35 10
7 OFK Dunajská Lužná 8 2 1 5 25 : 51 7
8 TJ Jarovce 8 1 0 7 12 : 37 3

9 MŠK Iskra Petržalka 8 1 0 7 10 : 52 3
10 ŠK Vrakua (odstúpené) 0 0 0 0 0 : 0 0

Poradie Družstvo Zápasy V R P Skóre Body
1 ŠK Vrakua 9 8 0 1 67 : 12 24
2 OFK Dunajská Lužná 9 8 0 1 56 : 13 24
3 Lokomotíva DNV 9 6 1 2 40 : 17 19
4 FK BCT 9 6 0 3 56 : 30 18
5 FKM Karlova Ves B 9 5 0 4 67 : 22 15
6 FC ŠTK 1914 Šamorín 9 5 0 4 42 : 29 15
7 MŠK Iskra Petržalka 9 2 1 6 33 : 37 7
8 ŠK Žolík Malacky 9 2 0 7 35 : 37 6
9 TJ Jarovce 9 2 0 7 13 : 101 6

10 ŠKP INTER Dúbravka B 9 0 0 9 4 : 115 0

TABUKY - Sezóna 2013/2014

IV. liga SD Ba-vidiek (SD4VA)

IV. liga Seniori Ba-mesto (S4A)

Prípravka (PMA2)

Prípravka (PMB2)
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