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ŠTVRTÝ ROČNÍK DŇA
DETÍ

NÁVŠTEVA ANGLICKA
Tohtoročný výlet do Veľkej Británie bol určite jeden z najlepších.
Celý týždeň vládla úžasná atmosféra, či už počas cesty alebo pri
programe a rozchodoch.
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Prvý júnový víkend patril v našej
obci, tak ako aj po iné roky, deťom. Ich sviatok sme oslávili na
miestnom futbalovom ihrisku.
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Hovorí sa, že v týchto vekových kategóriách by sa ešte futbal nemal brať príliš
kompetitívne. Skúste to však vysvetliť deťom. Aspoň u nás doma sú vždy emócie
a veľká bitka, nech už hráme akúkoľvek hru. Či už sú to súboje na playstation alebo
spoločenské hry až po všetky športy od basketbalu až po volejbal (a to oba menované
nám fakt nejdú ☺).
pokračovanie na strane 2

ČO PATRÍ DO NOVÝCH
HNEDÝCH KONTAJNEROV?

Mestská spoločnosť Odvoz
a likvidácia odpadu (OLO) začala
s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo
záhrad v polovici marca 2017.
Podľa doterajších skúseností
však hnedé zberné nádoby obsahujú, okrem bio odpadu zo
záhrad, aj taký odpad, ktorý do
nich nepatrí.
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MC LUSKÁČIK OSLÁVILO 5. NARODENINY
21.mája sme oslávili 5.výročie
založenia nášho Materského
centra a oslavovalo sa vo veľkom. Krátko po 16tej hod. sa
zaplnila vyzdobená sála deťmi a
rodičmi, ktorí sa prišli zabaviť na
koncert Mira Jaroša, na ktorom
sa zabávalo až 180 ľudí. Po autogramiáde nám deti zaspievali
„Veľa šťastia, zdravia...“
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POSEDENIE SO SPISOVATEĽKOU MARIKOU STUDENIČOVOU

Pani Studeničová vyštudovala
odbor žurnalistiky s televíznym
zameraním na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Externe
spolupracovala s periodikami
Život, Woman, Eurotelevízia,
Rytmus, Harmónia, kde sa venovala zaujímavým osobnostiam
spoločenského života.
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Na úvod

Nedávne teroristické útoky
v Londýne či Manchestri vystrašili rodičov našich jarovských
školákov, ktorí mali cestovať do
Anglicka. Z obáv pred útokmi
z harmonogramu vyškrtli návštevu centra ostrovného hlavného
mesta aj povestného „kolotoča“
nad Temžou.
Práve strach je najsilnejšou
zbraňou teroristov, ktorí útočia
v srdci Európy čoraz častejšie.
Vyberajú si miesta a ciele, pri
ktorých spôsobia najväčšie škody na ľudských životoch, o ktorých sa zaručene dozvie každý
jeden z nás. Blíži sa leto, koľkí
z nás uprednostnili európske
pobrežie pred tureckým či severoafrickým? Mnohí z nás, ba aj
tí, čo sú ešte stále presvedčení,
že nás sa rozpínavosť teroristického hnutia Islamský štát vo
„vzdialenej“ Sýrii a Iraku netýka.
Mnoho doterajších útokov
malo podobný scenár, ale ten
májový v Londýne bol predsa len
odlišný. Útočník nebol jeden, ale
traja a po útoku autom pokračovali v ďalšom útoku na pešo
a s nožmi. To sú jasné znaky
toho, že teroristi prispôsobujú
taktiku našim protiopatreniam
a v budúcnosti sa nedá vylúčiť,
že sa pokúsia realizovať svoje
nápady bližšie k nám, ako by
sme to čakali.
Treba byť opatrný, ale netreba
sa báť. Naše obavy sú totiž ich
víťazstvom nad kresťanskými hodnotami na ktorých bola
vybudovaná Európska únia,
nad demokraciou, slobodou
slova a voľným pohybom. Tými
hodnotami, ktoré oni tak veľmi
nenávidia, a ktoré si musíme
v tomto období o to viac chrániť.
Všetkým želám príjemné a slnečné leto a šťastný návrat zo
zaslúžených dovoleniek.
Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín
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(pokračovanie z prvej strany)
A ja som veľmi rád že to tak je. Aj
keď je tam sklamanie, pretože
vždy niekto prehrá, sklamanie
prekonáme a potom nasleduje
o to väčšia túžba zlepšiť sa
a nabudúce vyhrať.

Sezóna 2016-17

Pred touto sezónou sme nemali nijaké veľké očakávania.
Tá predchádzajúca síce skončila
nad očakávania dobre, krásnym
druhým miestom, ale odrástol
a odišiel k mladším žiakom
okrem iných náš najlepší strelec (aj celej ligy) a aj komplet
základná trojka z obrany. Takže
naše predsezónne ciele boli
skromné a dali by sa zhrnúť na
dobre si zahrať futbal a uhrať
pekné výsledky v lokálnych
derby zápasoch s Rusovcami
a Čunovom.
Pred jesennou časťou sa nám
však podarilo nabrať zopár posíl,

a tak sme počas sezóny mali na
výber z vyše 20-tich detí. Čo je,
aspoň na naše pomery, veľmi
pekné číslo. Snáď prvý krát
sme na tom boli tak dobre, že
aj keď nám zopár detí vypadlo
kvôli dovolenke či chorobe,
tak sme nemuseli prekladať
zápas, či ho odohrať vo veľmi
zdecimovanej zostave a vždy
sme mali z koho si poskladať
pekný tím. Dúfam, že budeme
podobne úspešne v nábore detí
pokračovať a v ďalšej sezóne to
nebude o nič horšie. Takže ak
poznáte niekoho, kto má rád
futbal a rád by sa k nám pripojil,
dajte nám vedieť. Ďalšia sezóna
skončila, ďalšie deti odrástli
a ďalších futbalistov od 5-13
rokov radi prijmeme do klubu.
Všetky jesenné zápasy boli
riadne vydreté a vždy tesné.
V niektorých sme vyhrali, v niektorých prekvapili, v iných sme
podľa očakávania prehrali no
a v ďalších sme sa trápili viac

než by sa čakalo. Najmä zápas
v Mariánke vo vetre na konci
novembra bol náročný. Fúkal
taký silný vietor, že nám počas
zápasu zhodilo bránku.

Jarná časť

Po strastiplných zimných tréningoch v petržalských halách
prišlo konečne vyslobodenie
v podobe jari a v prvom kole aj
hneď najťažší súper Akadémia.
Dostali sme mierny výprask
a ukázali nám, aký je rozdiel
medzi klubom, ktorý má na
výber 30 hráčov z jedného
ročníka a klubom ktorý má svojich 20 hráčov poskladaných zo
štyroch ročníkov.
Na jar sme sa zúčastnili aj dvoch
turnajov, jeden skončil s takými
povedzme zmiešanými výsledkami a druhý dopadol priam
katastrofálne. Prehrali sme na
ňom všetkých sedem zápasov.
Zistili sme že existujú aj lepšie
tímy, že nie vždy sa nám darí, ale
aj kde máme medzery a v čom
sa máme zlepšiť. Ešteže tam
aspoň bola na blízku zmrzlina ☺
Futbal hráme hlavne pre zábavu, preto ak sa nedarí, treba to
čo najrýchlejšie hodiť za hlavu,
neutrápiť sa tým a nájsť si niečo
iné čo nám zlepší počas víkendu
náladu.
S odstupom času, keď sme
si to zanalyzovali, uvedomili
sme si, že vieme zabojovať
s každým, že neboli až o toľko
lepší. Dostali sme inšpiráciu na
čom popracovať. Netreba vešať
hlavy, keď sa nedarí, dôležité
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je nájsť si v tom motiváciu na
zlepšenie a možno to vyjde
nabudúce. Myslím, že keby sme
si nezažili tieto prehry, nemali by
sme dosť skúseností na ďalšie
výhry.

Tri nervózne týždne

Život išiel ďalej a liga tiež. Nenechali sme sa zlomiť, v ďalších
zápasoch sme zabrali naplno
a ukázalo sa, že naša sila je
hlavne v bojovnosti. Viacero
zápasov sme prehrávali o gól
či dva (pamätný je najmä ten
proti Rusovciam), ale nakoniec
sme ich vždy otočili a dotiahli
do tesného víťazstva. Takto
nejako, nehľadiac na tabuľku a
výsledky, sme sa dostali v máji
zrazu do situácie, keď sme mali
teoretickú šancu aj na prvé
miesto. Čakali nás v priebehu
pár dní dva kľúčové zápasy proti
Rusovciam a Akadémii. Ak by
sme oba vyhrali, mohli by sme
pomýšľať na prvé miesto.
Na nejakú možnosť bojovať
o titul sme ešte nemysleli, alebo
nechceli myslieť. Sústredili sme
sa vždy iba na nasledujúci zápas. Ten bol teraz s Rusovcami
a vedeli sme, že v derby je to
vždy 50:50. No a keďže sme
vyhrali oba predchádzajúce
zápasy, tak už možno aj bude
čas na prehru. Tá ale našťastie
neprišla a v zápase sme si vybojovali najtesnejšie víťazstvo 3:2.
Ostávali pred nami ešte tri zápasy a keďže sme boli bodovo
narovnako s prvou Akadémiou,
pred nami bol rozhodujúci zápas
s nimi, možno aj o titul.
Nervózne sme odpočítavali dni,
hodiny a minúty do začiatku
zápasu. Ani neviem či som bol

nervóznejší ja, alebo moji synovia, snáď to ale na nás nebolo
veľmi vidieť. Aj napriek všetkým
predsavzatiam, že nám nejde
o víťazstvá a že dôležité je si
zahrať, sme veľmi chceli vyhrať.
Pár dní pred zápasom sme si
dali vyrobiť klubovú vlajku, mali
s ňou premiéru mladší žiaci
v Čataji a vyhrali. Mali sme ju
aj na zápase v Rusovciach kde
sme vyhrali. Logika bola teda
neúprosná. S vlajkou sa neprehráva, aspoň sme tomu chceli
veriť.
Zápas s Akadémiou sme začali
prekvapujúco dobre a keď
sme vyhrávali 1:0, začali sme
už aj trochu veriť, že máme
šancu vyhrať. Akurát sme tým
ale naštartovali Akadémiu, po
chvíľke otočili výsledok a do
prestávky už vyhrávali 4:2. No
zle-nedobre. Cez prestávku sme
už museli trochu ukľudňovať
tých, čo mali slzy na krajíčku.
Povedali sme si, že aj v iných zápasoch sme prehrávali a otočili
to. Že na nich máme, že nie

sú o nič lepší, len sa im viac
zadarilo a viac im toho padlo.
Ak budeme ďalej hrať svoju hru
a pokúsime sa o obrat, snáď
sa niečo pošťastí aj nám, času
máme dosť.
Dodnes to vnímam ako malý
zázrak a najlepší futbal, aký
som si s chalanmi zažil. Po
prestávke sa na nich vyrútili ako
divé šelmy a do piatich minút
dva krát skórovali a zrovnali stav
na 4:4, Akadémia sa nestačila

čudovať. Podaktorí, ak počas
druhého polčasu nenabehali 10
kilometrov, tak ani jeden. V nasadenom tempe sme nepoľavili
a podarilo sa nám ešte jeden
pridať na 5:4 pre nás. To už boli
diváci na nohách a pomaly sme
začínali dúfať. Obetavou hrou
sme sa nakoniec ubránili a ešte
sa nám aj z jedného protiútoku podarilo pridať poistný gól.
Víťazstvo 6:4 bolo naše!!!
Čo bolo ale horšie, teraz sme
si začali naplno uvedomovať,
čo sme si spôsobili. Ak by sme
nevyhrali, zvyšok sezóny by už
bol oddychový. Bolo by jedno
ako by dopadli nasledujúce zápasy. Dali by sme viac priestoru
aj tým najmenším a tým, ktorí
nemali toľko štartov počas roka.
Už by nám de facto začali prázdniny a mali by sme isté druhé
miesto. Takto sme sa však dostali do polohy, kde už máme čo
stratiť. Mohli sme prísť o niečo
možno jedinečné, čo sa už nemusí nikdy zopakovať, o šancu
byť prví. O týždeň nás čakali
škorpióni, tretí tím v tabuľke. Nemalo to byť prečo jednoduché,

3

Jarovské noviny
oba predchádzajúce zápasy
sme len veľmi tesne vyhrali
a teraz sme boli my v situácii
keď sme museli. Zrazu sme zistili, že tento zápas je možno ešte
náročnejší než ten s Akadémiou,
aspoň po psychickej stránke.
Je veľmi super, že nám to nakoniec nezviazalo nohy, ale skôr
naopak posilnilo nás to a vyhecovalo. Zápas bol síce nervózny
a vyrovnaný, ale bolo vidieť že
sme do toho dali na ihrisku znovu úplne všetko a podarilo sa
nám vyhrať.
Človek by si povedal, že teraz
už by z nás to napätie mohlo
naozaj opadnúť, ale opak bol
pravdou. Do posledného kola
sme síce išli s trojbodovým náskokom, keďže ale zakopnutie
Akadémie sa nedalo očakávať,
tak sme museli bodovať. Hrali
sme s Mariánkou, predposlednou v tabuľke a doteraz sa nám
s nimi vždy darilo, ale na to sa
nedalo spoliehať. Začínať sa
bude od nuly a ihrisko v Mariánke je vždy veľmi špecifické a zápasy neľahké. Keď sa k tomu
ešte pridá naša nervozita, tak
sa nám už v duchu zase črtala
dráma. Nehovoriac o tom, že
história futbalu je plná podobných poslednokolových kolapsov, spýtajte sa fanúšikov
Trnavy, Realu Madrid či Liverpoolu a ďalších... Nič z toho sa
našťastie ale nekonalo a aj keď
sme v polčase vyhrávali “iba”
5:3, víťazstvo sme si nenechali
ujsť a vyhrali sme 12:3. Čo
dodať, konečne koniec sezóny
a ešte k tomu aký parádny.
Schválne som sa počas celého
textu snažil nikoho nemenovať,
hrali sme celú sezónu ako tím,
každý jeden hráč bol dôležitý
a nepostrádateľný. Dúfam, že
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aj tí najmladší, ktorí ešte túto
sezónu hrali pomenej si tento
rok niečo pekné zažili, že sa
v nej veľa naučili a že bude pre
nich táto sezóna inšpiráciou.
Pretože budúci rok a budúce
roky to budete práve vy, kto
budete ťahať tím a kto budete
vzorom tým, čo dorastú po vás.
Neviem čo by som k tomu ako
tréner dodal. Verím, že čím
viac budú deti kopať do lopty,
tým lepšie im to pôjde. Rovnako dôležité ale je, aby ich to
aj bavilo. Pretože iba ak ich
bude futbal naozaj baviť, tak
pri ňom naplno zúročia svoju
kondičku a technické umenie,
ktoré na tréningoch nadobudnú.
Som preto rád, keď pri futbale
prejavujú emócie, keď prehry
neberú ľahko a kľudne nech
uronia aj nejakú tú slzu. Keď
počas zápasu, tí čo nie sú na
ihrisku, nervózne postávajú

pri postrannej čiare a neustále
sa pýtajú, kedy môžu znovu
naskočiť a zapojiť sa do bojov.
A samozrejme aj, keď radostne
oslavujú víťazstvá, či už v ligovom zápase, alebo iba v minizápasoch na tréningu. Je to na nás
všetkých, aby sme im k tomuto
celému vytvorili potrebné prostredie.
Na záver by som rád poďakoval
všetkým trénerom, aj terajším
aj tým, ktorí prípravkárov trénovali po minulé roky, všetkým
z klubu ktorí nám prali dresy, pískali zápasy či pripravovali ihrisko, všetkým rodičom, čo nám

pomáhali či už viazať šnúrky
alebo voziť deti na zápasy/tréningy, ďakujem, stálo to za to.
Chceš si aj ty zažiť niečo podobné? Trochu stresu, veľa futbalu,
veľa radostí z víťazstva a občas
trochu smútku z prehier? Radi
Ťa u nás privítame. Ak máš
5-13 rokov, prihlás sa k nám, do
najlepšieho futbalového klubu
široko ďaleko.
Kontakt: http://tj.jarovce.sk
Text: Martin Vašíček
Foto: Kamila Kapustová,
Martin Vašíček
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Prvý júnový víkend patril v našej
obci, tak ako aj po iné roky,
deťom. Ich sviatok sme oslávili na miestnom futbalovom
ihrisku. Pod záštitou Komisie
kultúry a športu, pána starostu,
jarovských poslancov a v spolupráci s Telovýchovnou jednotou
Jarovce, bol pre všetky deti
prichystaný pestrý a zábavný
program. Moderátorom podujatia bol, všetkým známy a vždy
veselý, Miňo Šimek.
Oslavy začali o 14-tej hodine
tretím ročníkom Detských behov.
Registrácia malých bežcov bola
spustená už niekoľko dní pred
začatím samotných pretekov.
Podľa veku boli deti rozdelené
do šiestich kategórií. Najstarší
bežci boli vo veku od 12 do 13
rokov, najmladší od 3 rokov.
Pr vému dievčaťu a pr vému
chlapcovi v každej kategórii,
odovzdali Zlatú sošku bežca
resp. bežkyne, poslanci Jaroviec.
Všetci ostatní zúčastnení bežci
boli ocenení krásnymi a pre nich
veľmi vzácnymi, medailami.
Tohtoročnou novinkou boli šmýkačky pre veľkých – maxi šmýkačka a bungee runing, bubble
footbal, a šmýkačka pre menšie
deti. Dva koníky, na ktorých si
deti mohli zajazdiť, boli veľmi
navštevovanou atrakciou podujatia. Členovia Tovarišstva starých bojových umení a remesiel
si pre deti prichystali rytiersky
trenažér. Zároveň si mohli medzi
sebou vyskúšať šerm.
Malí nadšenci hasičov sa zabávali striekaním vody na terč, ktoré pre nich prichystali členovia
Dobrovoľného hasičského zboru
v Jarovciach. Miestni poľovníci,
z Jarovskej poľovníckej spoločnosti, pripravili pre deti streľby

na biatlonové terče. V kolobežkovej show – tzv. scootering,
predviedli dvaja chalani obratnosť na kolobežke. O maľovanie
tvárí našich detí sa postarali dve
Martinky a Monika.
Aj tento rok Miňo prichystal pre
deti prekvapenie, a to autogramiádu známych slovenských
osobností. Navštívili nás herci
Csongor Kassai, Pavol Plevčík
a Juraj Predmerský, ako aj slovenská profesionálna tenistka
Rebecca Šramková.
Plné misy nakrájaných melónov a jabĺčok boli pre deti nachystané aj tento rok. Všetci
dostali od tety Terky a tety Alicky
džúsiky, keksíky, cukríky a, na
spríjemnenie krásneho dňa, aj
bublifuk. Občerstviť sa mohli aj
čapovanou vineou a hotdogom.
Futbalový zápas mamičiek a detí
z jarovskej predprípravky bol príjemným spestrením podujatia.
Malí futbalisti svoje mamičky
s ľahkosťou a úsmevom na tvári
porazili, z čoho mali neuveriteľnú radosť.
Slniečko nás svojimi lúčmi hrialo
počas celého dňa a tak sme
oslavy ukončili až vo večerných
hodinách. Za zorganizovanie celého podujatia patrí veľké poďakovanie Mestskej časti Bratislava – Jarovce, pánovi starostovi
a poslancom. Sponzormi Dňa
detí boli: Občianske združenie
Veritas, Šimek Production, Bufet Štadión, Hospůdka u Maťa,
BORRO – luxury living, Jarovská
poľovnícka spoločnosť, Dobrovoľný hasičský zbor Jarovce, TJ
Jarovce, DELIA, ExtremeGang.
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VERITAS

Mestská časť
Bratislava - Jarovce

29. 5. 2012

Bufet Štadión

... podporujeme dobré veci

Happy Toby Publishing

BORRO - luxury living
Jarovská poľovnícka spoločnosť

ExtremeGang
Hospůdka u Maťa

Dobrovoľný hasičský zbor Jarovce
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NÁVŠTEVA ANGLICKA

Tohtoročný výlet do Veľkej Británie bol určite
jeden z najlepších. Celý týždeň vládla úžasná
atmosféra, či už počas cesty alebo pri programe
a rozchodoch. Vďaka skvelej zostave ľudí, ktorí
boli na zájazde, sa všetci dobre bavili. Program
bral každý inak, už len z dôvodu, že každému sa
páčia rozdielne veci, no aj keď sme zrovna boli na
hrade Arundel, na móle v Brightone, či už na pláži
na Isle of Wight, o zábavu nikdy nebola núdza,
napríklad aj vďaka hre “Floor is lava”. Ďakujeme
našim pani učiteľkám a pani riaditeľke, že
počúvali naše škriekanie a že to s nami tak
ochotne zvládli celých 5 dní. Keďže pre deviatu
triedu a väčšinu ôsmakov bol tento zájazd posledný na základnej škole, ďakujeme za jeho umožnenie a vytvorenie krásnych spomienok na
náš kolektív.
9.A, 8.A, 7.A, 6.A, 5.A, Miriana Števčeková

ŠKOLA V PRÍRODE

Hurá, už sme tu! Tento výkrik
zaznel, keď naši druháci a tretiaci vystúpili z autobusu po vyše
dvojhodinovej ceste. Penzión
For tunato na Duchonke bol
miestom, kde strávili krásnych
8

päť dní plných hier, súťaží, vychádzok, kúpania sa a trošku aj
učenia. Samozrejme, že s nimi
boli aj ich triedne učiteľky, pán
učiteľ ako zdravotník a aj pani
vychovávateľka. O poobedia

plné zábavy sa im postaral
tím animátorov, ktorí pre nich
vymýšľali zábavné hry, súťaživé
hry, kvízy, pripravili pre nich
opekačku, diskotéku, karneval
aj nočnú hru. Keď sa v piatok

vracali domov, odnášali si so
sebou okrem odretých kolien aj
kopu pekných zážitkov.
Andrea Dubovská

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

ZBER NEPOTREBNÝCH VECÍ

Prvý deň zberu bol veľký úspech.
Po rozdaní letákov a informovaní
nielen detí zo školy, ale aj ľudí
z dediny a náhodných okoloidúcich to už išlo ľahko. Ale
poďme sa vrátiť k nápadu.
Celé sa to začalo už minulý rok
pri našich tohtoročných deviatakoch, ktorí dostali nápad zbierať
po dedine elektro-odpad. Tí
však tento rok dostali inú úlohu,
takže niečo podobné ostalo na
nás. My sme sa rozhodli zbierať
nepotrebné oblečenie, hračky,
deky a batérie.

Po výrobe letákov a ulievania sa
z nepotrebných hodín sa ľudia
doslova zbláznili. Veď kto by sa
nechcel zúčastniť takejto aktivity a prispieť na detské domovy
a útulky?
Chalani a dievčence si rozdelili celú dedinu na časti a so
slovami: “Poštár Pat!” sa rozbehli do všetkých kútov Jaroviec. Od Morušovej po Trnkovú,
celá dedina bola po chvíľke
informovaná o našom projekte.
Každé ráno sa skupinka detí
stretla pred školou a ponosili

veci do kabinetu pod schodmi.
Posledným dňom zberu už bol
kabinet úplne plný, tak sme sa
rozhodli, že veci potriedime.
Od funkčných po pokazené,
cez špinavé a čisté, detské
a dospelácke, všetky veci boli
potriedené. Všetok odvoz už
bol zariadený a jediné, čo nám

ostávalo urobiť, bolo všetko to
odoslať.
Projekt skončil lepšie, ako sme
všetci očakávali a tešíme sa
z jeho výsledkov:).
Kristína Škodlerová, VI.A
Klub:Sadeničky

Šiestaci so zástupcami z Detského domova Macejko v Malackach,
ktorým odovzdali väčšinu oblečenia a niektoré hračky.
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ČO PATRÍ DO NOVÝCH HNEDÝCH KONTAJNEROV?

Takto vyzerá bio odpad z hnedých nádob po vytriedení a odstránení
odpadu, ktorý doň nepatrí.

Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začala
s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo
záhrad v polovici marca 2017.
Podľa doterajších skúseností
však hnedé zberné nádoby
obsahujú, okrem bio odpadu
zo záhrad, aj taký odpad, ktorý
do nich nepatrí. V hnedých
zberných nádobách, sa okrem
bio odpadu zo záhrad, nachádza aj zmesový odpad (bežný
komunálny odpad, všetko čo
netriedime) a plasty.
Problémom je nielen zloženie
odpadu v hnedých nádobách,

V prípade, že pri
kontrole zamestnanci
OLO zistia, že nádoba
obsahuje odpad, ktorý
do nej nepatrí, nebude
vyprázdnená.
ale aj fakt, že obyvatelia umiestňujú zmesový a plastový odpad

do spodnej časti nádoby a následne ho prikryjú bio odpadom!
Takto zamestnanci OLO pri otvorení a kontrole zbernej nádoby
nedokážu identifikovať skutočný
obsah celej nádoby.
Preto by sme chceli zopakovať
a poprosiť všetkých obyvateľov,
aby do hnedých zberných nádob
umiestňovali naozaj len bio
odpad, a to: kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy
konárov, lístie, odpad z ovocia,
zeleniny a burinu, a to bez plastových vriec a iných obalov. Nepatria sem odpady z domácností
živočíšneho pôvodu, mliečne
a mäsové výrobky.
Akýkoľvek iný odpad, okrem
bio odpadu, totiž spôsobuje
problémy pri ďalšom spracovaní
v kompostárni.
Bio odpad z hnedých zberných
nádob je odvážaný do kompostárne vo Svätom Jure. Tam sa
z neho odstránia také druhy
odpadov, ktoré doň nepatria
a následne sa bio odpad drví.

Bio odpad sa po dovezení do kompostárne drví a spracúva na kompost pri teplote 60 - 80 stupňov Celzia.
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Odpad z hnedých nádob putuje do kompostárne vo Svätom Jure.
Takto rozdrvený sa ďalej spracováva na kompost. Celý proces
vzniku kompostu trvá v priemere
3 – 5 mesiacov.
Druhým problémom pri odvoze
bio odpadu zo záhrad je tiež
to, že obyvatelia neumiestňujú
hnedú zbernú nádobu v deň
odvozu na odvozné miesto. To
majú, s dňom odvozu, určené
na nálepke, ktorá je dodávaná
s nádobami. V MČ Jarovce je to
každý druhý piatok.
V prípade, že ste sa zatiaľ nezapojili do systému zberu odpadu

zo záhrad, môžete tak stále urobiť na Oddelení miestnych daní,
poplatkov a licencií Magistrátu
na Blagoevovej 9 v Bratislave
osobne alebo poštou. Všetky náklady na kompostér alebo hnedú
zbernú nádobu a s tým súvisiaci
zber a odvoz biodpadu zo záhrad, sú hradené z miestneho
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
OLO a.s., (jn)

Po 3 - 5 mesiacoch vzniká z bio odpadu kompost.

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

MATERSKÉ CENTRUM LUSKÁČIK OSLÁVILO UŽ 5. NARODENINY
A PRESŤAHOVALO SA DO NOVÝCH PRIESTOROV

Niektoré deti si s Mirom Jarošom aj zaspievali.
21.mája sme oslávili 5.výročie
založenia nášho Materského
centra a oslavovalo sa vo veľkom. Krátko po 16tej hod. sa
zaplnila vyzdobená sála deťmi
a rodičmi, ktorí sa prišli zabaviť na koncert Mira Jaroša, na
ktorom sa zabávalo až 180
ľudí. Po autogramiáde nám
deti zaspievali „Veľa šťastia,
zdravia...“ aj Happy birthday
a po sfúknutí sviečok sme sa
pustili do krájania úžasnej torty.
Ďakujeme OZ Veritas za tortu,
ktorú nám darovalo, všetkým
veľmi chutila. Okrem torty si
mohli návštevníci pochutnať
aj na bábovkách či roládach,
chrumkách a iných dobrotách,
ktoré sme prichystali. Na záver
sme si pozreli krásny film od
Denisa Németha o našom MC,
našich aktivitách a kurzoch.
Niektorí návštevníci nášho MC
a našich akcií sa v ňom aj nájdu.
Kto to zmeškal, môže si film
pozrieť teraz na youtube, tu je
odkaz: https://www.youtube.

com/watch?v=VRchAv3F9QY.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na aktivitách
a fungovaní MC Luskáčik a našim návštevníkom a Denisovi
Némethovi za krásny film o MC.
Pár dní po našej oslave sme sa
dozvedeli, že priestory klubového domčeka na futbalovom

Deti nám zaspievali Všetko najlepšie v slovenskom i anglickom
jazyku.

ihrisku na Ovocnej ul. 17 sú už
hotové a môžeme sa presťahovať. Ďakujeme veľmi pekne
pánovi starostovi a poslancom
miestneho zastupiteľstva, že
môžeme využívať vynovené
a bezbariérové priestory v tomto
domčeku.
12.6.2017 sme otvorili našu

herničku. Herňa bude vždy
v pondelky od 10:00 do 11:00
a štvrtky od 9:00 do 10:00.
10. júna sme zorganizovali Deň
s úžitkovými motorovými vozidlami spojený s burzou detského
oblečenia na lúke za hasičskou
zbrojnicou. Deti sa mohli tešiť
na bager, traktor a hasičské
auto a rodičia si mohli kúpiť
detské oblečenie z bazáriku
za susedské ceny. 17.6.2017
o 10:00 bol Detský športový
deň s témou Hľadanie pirátskeho pokladu. Akcia sa uskutočnila na detskom ihrisku pri
zdravotnom stredisku. Pre deti
bolo pripravené občerstvenie
a ceny. Deti, ktoré prišli v pirátskej maske čakalo špeciálne
prekvapenie. V júli a auguste
bude MC zatvorené a otvoríme
opäť v septembri. Prajeme Vám
krásne letné prázdniny plné
nádherných zážitkov!
Text a foto: Jana Turanská

Spoločná fotka členov MC a ich rodín.

Herňu v nových priestoroch sme skrášlili novým nábytkom
a kobercom.
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Marec – riadne
zasadnutie
Po úvodných formálnych bodoch
rokovania, prerokúvali poslanci
výdavky na spoločný stavebný
úrad, ktorý je jediným spoločným
stavebným úradom v Bratislave a slúži mestským častiam
Jarovce, Rusovce a Čunovo.
V roku 2016 bolo za Jarovce
225 evidovaných podaní, vydaných rozhodnutí bolo 77,
a dve rozhodnutia za priestupky
a správne delikty.
Poslanci schválili aj dotáciu vo
výške 350 € pre materské centrum Luskáčik na usporiadanie
bábkového divadla a dotáciu
vo výške 6000 € na polročnú
činnosť TJ Jarovce.
Keďže nájom Chor vátskeho
klubu v blízkosti základnej školy
už vypršal, požiadal Klub mladých Chorvátov a Chorvátske
kultúrne družstvo o predĺženie
nájmu. Poslanci žiadosti vyhoveli a schválili nájom na dobu
neurčitú za symbolickú čiastku
3 € na rok.
Na úrad bola doručená žiadosť
o odkúpenie časti pozemku
v záhradkárskej osade. Ide
o majetok hlavného mesta zverený mestskej časti a podľa Štatútu mesta rozhoduje o predaji
miestne zastupiteľstvo. Jarovskí
poslanci by však pozemky v záhradkárskej osade radšej použili
na vysporiadanie pozemkov pod
obecnými budovami (napríklad
pod školou) formou zámeny.
Po diskusii poslanci pozemok
nepredali a ostáva v rezerve pre
budúce vysporiadanie.
Na záver schválilo zastupiteľstvo
aj výmenu plota na miestnom
cintoríne.

Apríl – riadne
zasadnutie
Rokovanie začalo diskusiou
o prevádzkovom poriadku kultúrneho domu. Ide najmä o pravidlá
spojené s prenájmom priestorov.
V rámci schváleného prevádzkového poriadku pribudla aj
novinka – záloha za poškodenie zariadenia, ktorej potreba
vyplynula z praxe.
Ďalej bol schválený aj prevádzkový poriadok zrekonštruova12

ného Klubového domu v areáli
futbalového ihriska.
V téme verejných budov ostalo
zastupiteľstvo aj v ďalšom bode,
keď preberali návrh všeobecne
záväzného nariadenia mestskej
časti, ktorým sa upravujú podmienky a poplatky za prenájom
priestorov, zariadenia a inventáru v Dome kultúry. Účelom
novelizácie VZN bolo, aby vznikla
jednoduchšia možnosť priznať
zľavu z nájmu za účelom usporiadania verejnoprospešných,
humanitárnych a charitatívnych
akcií nepresahujúcich 10 hodín v mesiaci. Na takéto akcie
môže po novom priznať zľavu
starosta, bez nutnosti zvolávať
zastupiteľstvo.
Ďalším bodom bol návrh na
schválenie l. rozpočtovej zmeny
rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2017.
Zmena rozpočtu bola navrhnutá
z dôvodu zavedenia poplatku
za rozvoj, čím by sa mali zvýšiť príjmy mestskej časti, ale
i z dôvodu zreálnenia čerpania v jednotlivých položkách.
Pri tej príležitosti sa poslanci
zaujímali aj o výšku rozpočtovaných výdavkov súvisiacich
s rekonštrukciou priestorov
pre potreby novovytváraného
pracoviska IOM a návrhy na
jeho ďalšie zvýšenie v súvislosti
s interiérovým vybavením, ako
i k výške rozpočtových výdavkov,
súvisiacich s realizáciou oplotenia cintorína a s uvažovanou
realizáciou oplotenia areálu
TJ Jarovce. Navrhli pokúsiť sa
o zníženie výdavkov rokovaním
s dodávateľmi. Poslanci namietali aj znižovanie položky na
rekonštrukciu športovej haly
(telecvične na ihrisku) a žiadali
o vypísanie verejného obstarávania na jej rekonštrukciu.
Dôležitým bodom rokovania bol
aj návrh na schválenie zámeru
odpredaja niektorých pozemkov
na Kožušníckej ulici v bývalom
areáli Kara. Časť pozemkov je
v súkromnom vlastníctve a časť
je vo vlastníctve mestskej časti.
Súčasný nájomca má záujem
o ich odkúpenie a revitalizáciu
areálu.
Starosta vysvetlil genézu nájomného vzťahu i viacerých
prerokovávaní požiadaviek spoločnosti v MiZ. Zdôraznil, že jed-

na z budov nemá súpisné číslo,
je v zlom stave a je potrebná jej
asanácia, ktorú by vykonal na
svoje náklady záujemca o kúpu.
Podľa poslancov má súčasný
nájomca značný podiel na zlom
stave komunikácie Kožušnícka,
vzhľadom na prepravu ťažkých
mechanizmov. Túto komunikáciu
je nutné opraviť a podľa poslancov by sa mal na nej podieľať aj
nájomca. Poslanci návrh predaja
pozemkov nepodporili.
V rozprave odznel spoločný návrh poslancov na zorganizovanie
stretnutia starostu a pána farára
k spoločnému postupu oboch
subjektov pri budovaní peších
komunikácií - chodníkov v okolí
kostola.

Máj – riadne
zasadnutie
Z úst veliteľa mestskej polície
v Petržalke, p. Faturu, si poslanci
vypočuli informáciu o činnosti okrskárov mestskej polície
a stave verejného poriadku
v mestskej časti Bratislava-Jarovce za rok 2016. Informoval
aj o nedostatku policajtov, čo je
dôvodom, že nie je možné, aby
miestny okrskár mal častejšie
služby v Jarovciach.
Poslanci nesúhlasili s predajom
pozemkov p. č. 1422/1,2,3
o výmere 1123 m2 na Urbárskej
ulici v blízkosti veterinárnej ambulancie. V danej lokalite môže
mať tento pozemok význam pri
vysporiadavaní vlastníckych
vzťahov.
Poslanci však podporili zámer
odpredaja pozemku o výmere
97 m2 na Chotárnej ulici, ktorý
je priľahlý k záhrade žiadateľa.
Nasledovať bude vypracovanie
znaleckého posudku a schvaľovanie na niektorom z ďalších
zastupiteľstiev.
Záhradkárom sa nepáčili podmienky nájmu, ktoré poslanci
schválili v minulom roku a opätovne požiadali o predĺženie
nájmu až do roku 2030. Zastupiteľstvo tejto požiadavke
nevyhovelo a termín ukončenia
nájmu k 31.12.2017 ostáva
naďalej v platnosti.
Zastupiteľstvo prerokovalo aj
rozpočet TJ Jarovce na rok 2017,
z ktorého vyplývalo, že polovicu

nákladov dokážu vykryť zo sponzorských darov a príspevkov
členov. Druhú polovicu nákladov
dotuje mestská časť.
Poslanci schválili aj uvoľnenie
dotácie pre FS Ljuljanka a TO
Konjic na sústredenie vo výške
1500 €, nákup krojov za 2000 €
a vydanie publikácie o chorvátskych piesňach no výške 800 €.
Obyvatelia Trnkovej, Slavónskej,
Osijeckej a Zadarskej ulice požiadali o riešenie dopravnej situácie na Trnkovej ulici v okolí ich
obydlí a v blízkosti školy. Poslanci a starosta žiadosti vyhoveli.
Niektoré riešenia spočívajúce v
osadení mechanických zábran
na chodníkoch pri škole sú už
zrealizované. Iné riešenia, ktoré by mali zabezpečiť zníženie
rýchlosti prejazdu vozidiel, čakajú na dopravného projektanta
a následnú realizáciu.
Na záver informoval starosta
o vydaní stavebného povolenia
na nadstavbu ZŠ, na ktoré sa
čakalo od jesene minulého roka.
(ju)
Ospravedlnenie: V marcovom
čísle Jarovských novín sme chybne uviedli, že polatok za rozvoj
sa netýka stavieb do 150 m2.
Táto informácia v danom čase
už nebola aktuálne, pretože sa
zmenil zákon. Oslobodených je
prvých 60 m2 úžitkovej plochy
nadzemnej časti stavby.

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

KOMUNÁLNE INFORMÁCIE

Na jar sa podarilo mestskej časti Bratislava - Jarovce zrekonštruovať
takmer 600 metrov chodníka na Mandľovej ulici. Je to najviac, čo sa
v priebehu posledných 10 rokov podarilo v jednom roku.

Starý plechový plot na ihrisku, ktorý bol už miestami zničený, sa
dočkal výmeny.
Počas horúcich letných mesiacov budú môcť návštevníci
detského ihriska pri zdravotnom stredisku, využiť aj pitnú
“fontánku”. Mestská časť vyhovela rodičom, ktorí o túto
možnosť žiadali už dávnejšie
a začiatkom leta takýmto spôsobom zabezpečila pitný režim pre
deti a rodičov.

Magistrátu spoločne s mestskou časťou sa podarilo vymeniť zhrdzavené zvodidlá v križovatke Palmová - Jantárová - Ovocná, ktoré boli
už dlhodobo v zlom stave. Časť z nich už nebola dostatočne ukotvená a teda neplnila svoju funkciu.

Niektoré zo zvodidiel však ostali v pôvodnom stave. V rohu pred pohostinstvom sa svah križovatky zosúva a bude potrebné vybudovať
oporný múrik v dĺžke cca 40 metrov. V tejto časti budú zvodidlá
vymenené spoločne s vybudovaním múrika a opravou klesnutej
vozovky. Magistrát ako správca tejto komunikácie už zadal vypracovanie projektovej dokumentácie.

Základná škola sa konečne dočká nadstavby. Po trištvrteročnom
čakaní na územné rozhodnutie a stavebné povolenie, začne 3. júla
stavebná činnosť. O jedno podlažie bude nadstavená celá školská
časť. Okrem nových tried pribudnú aj priestory pre odborné učebne.
Po ukončení stavby bude nadstavbu čakať ešte kolaudácia a povolenie úradov pre využívanie na výučbu.			
(ju)
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JAROVCE V STREDOVEKU (1. časť)

Stredovek - hospodársky dvor
Územie od Rusoviec po Leithu
sa nazývalo Jánusföld (Jánovo
pole), nakoľko v jedenástom
storočí patrilo zemepánovi menom Jánus. Počas vlády panovníka Bela I. v roku 1061 povstal,
nakoľko bol protikresťansky
orientovaný a domáhal sa prinavrátenia starého pohanského
náboženstva. Týmto svojím individuálnym vystúpením si ale
veľmi nepomohol, nakoľko ho
kráľ Belo I. zajal a vo Fehérvári
nechal popraviť. Územie, ku ktorému patrili aj Jarovce, tak prišlo
o majiteľa, ale kráľ Belo I. tu
poskytol možnosť usadiť sa „poslušným veriacim (kresťanom,
pozn. aut.)“, poddaným, ktorí sa
venovali poľnohospodárskemu
spôsobu života. Od Jánusa sa
odvodzuje názov obce – Jánfalu.
Najstaršími známymi obyvateľmi obce boli Pečenehovia,
ktorí sa postupne pomiešali
s Maďarmi. Pečenehovia tvorili
kmeňový zväz, ktorý vznikol
zmiešaním tureckých, sarmatských a ugrofínskych kmeňov.
Boli to kočovní pastieri. Na čele
kmeňov a rodov sa striedali
dediční vládcovia. Ich reč patrila
ku kypčackej skupine turkotatárskych jazykov. V 8. až 9. storočí
mali sídla medzi riekou Volgou
a ústím Dunaja. V 10. storočí ich
výboje smerovali do Byzancie,
Bulharska a do Kyjevskej Rusi.
V roku 1036 boli Jaroslavom
Múdrym, veľkým kniežaťom kyjevským (978–1054), porazení.
V 10.–12. storočí prenikli až na
územie dnešného Maďarska
a v priebehu 13.–14. storočia
sa zmiešali hlavne s Polovcami,
Maďarmi, Rusmi a i. a ako celok
prestali existovať.
Štefan I. (Vajk) prijatím kresťanstva a sobášom s bavorskou
princeznou Gizelou, sestrou
neskoršieho cisára Henricha
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Stredovek - poľné práce
II., začal v oblasti
územie záujem aj Uhri. Podľa
Mošonskej župy
presadzovať vplyv nemeckých západného právneho poriadku
kolonistov. So súhlasom Ota všetko územie bez pána patrilo
III. a pápeža Silvestra II. bol kráľovi. Na toto právo sa odvolákorunovaný za kráľa a do držby val aj kráľ Štefan I. Územia vzal
dostal aj komitát Mošon, do do svojho vlastníctva a veľké
ktorého patrili okrem iných obcí časti daroval cirkvi a kláštorom.
aj Jarovce. Ale suverénne právo Takéto donácie dostali od kráľa
na tomto páse územia nemohol okolo roku 1070 aj tu osídlení
vykonávať ani nemecký, ani Pečenehovia, ktorí boli strážcauhorský kráľ, pretože v stredo- mi hraníc. Mošonskí Pečeneveku neboli presne stanovené hovia sú najpravdepodobnejšie
jeho hranice, čo bol problém až identickí s tými, ktorých anonymdo novoveku (18. storočie). Bolo ný notár Bela III. (1173–1196)
to sporné pohraničné územie spomína ako zajatcov šopronmedzi západom a východom ského župana Jána, ktorý ich
a jeho obyvatelia boli po stáročia zajal pri Belehrade a dosadil
vystavení nebezpečenstvu straty do tejto oblasti. Využíval ich
ako strážcov hraníc, teda robili
domu, dvora, majetku.
Postupným prechodom z jed- tú istú funkciu, ako pôvodne
noduchého pastierskeho, nie pre byzantského cisára. Kráľ
veľmi výnosného hospodárenia, Šalamún (1063–1074) ich vyuk poľnohospodárskemu systé- žíval aj ako strážcov západných
mu a prijatím západných sociál- hraníc ríše – od Nezideru až po
nych reforiem (už pod vplyvom rieku Váh, čiže patrila sem aj obkráľovnej Gizely a tu osídlených lasť Jaroviec a Rusoviec. Ich neNemcov) sa stalo Uhorsko po- lojálnosť sa prejavila v ďalšom
stupne súčasťou západného období, keď sa kráľ Šalamún
kultúrneho okruhu, kde nedomi- počas vnútropolitických nepokonoval rodový a kmeňový systém, jov musel stiahnuť až k Mošonu.
ale vzorom bol západný feudálny Stratil 40–50 kilometrový pás
systém s jednotlivými majiteľmi územia. Pečenehovia stojaci
väčších územných celkov – ze- na strane vojvodu Gejzu zradili
mepánmi. Pod bezprostrednú kráľa Šalamúna a napadli ho zokráľovskú moc patrili korunné zadu. Za zradu zaplatili, zahynuli
územné majetky – patrimóniá. v močiaroch Neziderského jazeK lepšiemu spravovaniu týchto ra a iba malá časť pod vedením
území vytvoril Štefan I. podľa bojovníka menom Zultán sa zafransko-nemeckého vzoru ko- chránila. To bol koniec ich krátmitáty (župy), ktoré boli vlastne keho pôsobenia v Mošonskej
kráľovskými hradnými okresmi. župe. Podľa zachovanej listiny
V 11. storočí patrilo toto územie z 26. novembra 1074 kráľ Šalado hraničného predpolia so mún ponúkol cisárovi Henrichovi
zvyškami riedkeho karolínske- IV. Mošon plus šesť ďalších
ho osídlenia. Vlastná obranná opevnených miest, v prípade že
hraničná línia – umelá a kom- ho znovu potvrdí za kráľa.
binovaná prírodná zátarasa, sa 11. storočie sa nieslo v znamení
tiahla vnútrozemím pri Mošoni. neustálych krvavých rozbrojov
Až po tom, čo tu boli osídlení v podobe mocenských bojov
Pečenehovia, začali mať o toto medzi kráľom a kniežatami.

Ambície byť hlavnými lénnymi
pánmi na tomto území viedlo
k neustálym potýčkam. V roku
1141 sa dostal na trón Gejza II.
(1141–1161). Boris, ktorý pochádzal z druhého manželstva
kráľa Kolomana (1095–1114),
sa ponáhľal k cisárovi Konrádovi III. (1138–1152), u ktorého sa uchádzal o podporu pre
svoje snahy o získanie svojho
dedičstva. Prihovárali sa za
neho české knieža Vladislav
a bavorský markgróf Henrich II.
Rakúsky (1141–1177). Povolil
mu, aby na nemeckom ríšskom
území sústredil vojsko, ktoré by
mu pomohlo získať dedičstvo.
Udalosti sa ale začali vyvíjať
iným smerom. Po krátkom intermezze pri Prešporku Gejza
II. vyhlásil Henrichovi II. vojnu.
Bánus Belos sústreďoval vojsko
pri Leithe a Gunzeli (Bruck). Po
niekoľkohodinových bojoch so
striedavým výsledkom rozhodol
los síce v neprospech Uhrov, ale
následne bolo rakúsko-bavorské
vojsko v dôsledku šikovného
uhorského ľstivého manévru
zničujúco porazené. Aj samotný
biskup Otto von Freising, jeden
zo stredovekých kronikárov,
žiali vo svojom popise bitky nad
potupou a zánikom najlepších
nemeckých rytierov a obrovským
množstvom zahynutých vojakov.
Nasledujúce obdobie sa nieslo
v znamení krížových výprav,
ktoré mali vplyv aj na územie
Jaroviec a jeho obyvateľov, ako
aj okolitých obcí a miest. Znova
sa tu spomína biskup Otto von
Freising, významný nemecký historiograf , kronikár, ktorý popísal
druhú krížovú výpravu z rokov
1147–1149 a pomery v Uhorsku. Poďme ale po poriadku.
V novembri roku 1095 sa konala synoda v Clermont-Ferrand, na ktorej pápež Urban
II. (1088–1099) apeloval na
kresťanský svet, aby sa spojil
v svätom boji za oslobodenie
Svätej zeme a Kristovho hrobu
od seldžuckých Turkov. Prvá
krížová výprava sa sformovala
v roku 1095 a zúčastnil sa na
nej výkvet rytierstva vtedajšej
Európy. Uhorský kráľ Koloman
(1068–1116) povolil na jar
v roku 1096 predvoju križiackych vojsk, pod velením pustovníka Petra z Amiens a Wal-
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Križiak, templár so znakom rádu
tera z Poissy, prechod územím
Uhorska vstupom cez Mošonskú
bránu (Wieselburger Tor). V júni
roku 1096 postupovali oddiely nemeckých rytierov, ktoré
viedol Gottschalk uhorským
územím a počínali si veľmi bezohľadne. Doplatili na to hlavne
susedné Rusovce, ktoré nechal
i s hradom zničiť. V ich stopách
postupovalo vojsko v počte asi
30 000 mužov, ktorému velil
gróf Emich von Leiningen. Presúvalo sa pozdĺž Dunaja a je
pravdepodobné, že prechádzali
aj jarovským chotárom. Toto
vojsko predbehla povesť o násilnostiach a lúpežiach, ktorých sa
dopúšťali. Vynucovali si prechod
územím násilím. Takmer sa im
podarilo dobyť Mošon, zabránilo im v tom uhorské vojsko,
ktoré sa im postavilo na odpor
a zabránilo im tak v ďalšom
postupe. Túto patovú situáciu
sa podarilo vyriešiť až v októbri
roku 1096 po príchode hlavných síl križiackeho vojska pod
spoločným velením kniežat Gottfrieda a Balduina z Bouillonu.
Obe strany sa napokon dohodli.
Križiaci poskytli uhorskej strane

rukojemníkov, ktorými boli sám
knieža Balduin a jeho manželka.
Križiacke vojsko tak mohlo pokračovať územím Uhorska ďalej
na juh, smerom na Palestínu.
Početnejšia bola druhá krížová
výprava (1147–1149), ktorej
vojsko sa presúvalo po podobnej línii, ako ich predchodcovia.
Tiahli na Balkán, do Malej Ázie.
Čiže aj táto krížová výprava
pravdepodobne nechala svoje
stopy v pôde jarovského chotára. Jej účastníkom bol aj už
spomínaný biskup Otto von
Freising, významný stredoveký
nemecký dejepisec a kronikár.
Okrem neho sa na tejto výprave
zúčastnil aj dvorný kaplán francúzskeho kráľa Ľudovíta VII. Odo
de Deogilo. Túto cestu so svojimi
skúsenosťami a zážitkami podrobne popísali a sústredili sa aj
na údaje o pomeroch v stredovekom Uhorsku.
(pokračovanie nabudúce)
Juraj Hradský, FINS
foto: archív autora
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NEMECKÝ JAZYK PRE PREDŠKOLÁKOV
Deti predškolského veku majú
v Jarovciach možnosť navštevovať kurz nemčiny pod vedením
lektorky Ruth Trebatickej. Ide
o metódu výučby jazyka formou
hry, pri ktorej efektívne pomáhajú dvaja dinokroci - dinosaurokrokodíly Hokus a Lotuska.
Deti oblečené v tričkách s postavičkami Hokusa a Lotusky sa
spolu zabávajú, v kruhu tancujú,
spievajú a opakujú po lektorovi
slová, dej a emócie príbehu.
Hlavnými znakmi výučby je mimika, gestikulácia a pohyb.
Deti aktívne prežívajú príbehy
postavičiek Hokusa a Lotusky
a ich kamarátov. Hodina začína
úvodnou melodickou pesničkou,
ktorú deti s radosťou spievajú.
Lektorka číta príbehy Hokusa
a jeho priateľky Lotusky, ukazuje
obrázky a deti všetko opakujú.
Deťom sa páčia aj audiovizuálne

príbehy dvoch dinosaurokrokodílov v PC na konci hodiny.
Deti nasávajú počuté slovo
ako „špongia“ a ľahko si formou hry osvojujú cudzí jazyk.
Prvý level zahrňuje 6 príbehov,
pričom súčasťou výučbových
materiálov je CD s pesničkami,
DVD s rozprávkami a 6 knižiek,
ku každému príbehu jedna.

Učebnica je písaná súčasne
v 5 jazykoch. Okrem nemčiny aj
v anglickom, talianskom, francúzskom a španielskom jazyku.
Autorkou učebnice je talianska
psychologička Traute Taescher
z Universitá degli Studi di Roma
„La Sapienza“. Kurz nemčiny
sa od júna presunul do nových
zrekonštruovaných priestorov

domu na futbalovom ihrisku.
Po hodine nemčiny predškolákov v utorok popoludni majú aj
mamičky možnosť konverzovať
v nemeckom jazyku. Streda
dopoludnia je zas určená tým
najmenším deťom od 1,5 roka.
Kristína Kernová

POSEDENIE SO SPISOVATEĽKOU MARIKOU STUDENIČOVOU

Koncom marca Komisia kultúry pri MiZ Bratislava - Jarovce pripravila kultúrne popoludnie - posedenie so spisovateľkou a novinárkou Marikou Studeničovou pri príležitosti pripomenutia si marca ako mesiaca knihy.

Pani Studeničová vyštudovala
odbor žurnalistiky s televíznym
zameraním na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Externe
spolupracovala s periodikami
Život, Woman, Eurotelevízia,
Rytmus, Harmónia, kde sa venovala zaujímavým osobnostiam
spoločenského života. V televízii
VTV moderovala reláciu UNIPOKER. V súčasnosti moderuje rôzne kultúrne a športové
podujatia, pracuje v šoubiznise
a samozrejme venuje sa aj
písaniu kníh - próze, literatúre
faktu a iným publikáciam. Väčšinu jej literárnej tvorby tvoria
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memoáre slávnych osobností
- Keď sa obzriem (2003) o hercovi Vladimírovi Durdíkovi, Elixír
môjho života (2005) o herečke,
astrologičke Vilme Jamnickej,
Muž môjho života (2007) - pokračovanie memoárov Jamnickej
a jej vzťah k režisérovi Dr. Jamnickému, Jozef Golonka, rebel
s číslom 9 (2008), Od tankov
k Touaregu - o Jozefovi Uhrovi
(2009), Marian Rajnoha - Automobilový pretekár 20. storočia
(2015). Knihy vznikli na základe
výpovedí, spomienok uvedených
osobností kultúrneho, spoločenského života a zo sveta športu.

V roku 2011 jej vyšla próza
Ťažko je žiť ľahko a o rok neskor
Milenec. K ostatným dielam
patrí kniha Aj blondínky to vedia!
(2015) - výber z fejtónov uverejňovaných v denníku Plus 1 deň
a Zahoď starosti (2016) - memoáre speváčky Jany Kocianovej.
Beseda s autorkou uvedených
kníh sa niesla v
príjemnej atmosfére, pri malom
občerstvení.
Dozvedeli sme
sa, ako sa knihy rodili, ako sa
spolupracovalo
s osobnosťami,
k akým vtipným
situáciam prišlo
pri písaní kníh,
najmä s vtedy už
skoro sto ročnou
pani Jamnickou
a s hokejistom
„žiletkou“, pánom Golonkom.
Príjemné posedenie v komornom duchu sa
pretiahlo do večerných hodín.
Pani Studeničová nám venovala

knihy a napísala aj osobné venovania. Škoda len, že Komisiou
kultúry zorganizované a vopred
ohlásené posedenie s novinárkou, spisovateľkou Marikou
Studeničovou neoslovilo viac
Jarovčanov...
Kristína Kernová
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DETI, KTORÉ PRIJALI SVIATOSŤ PRVÉHO
SVÄTÉHO PRIJÍMANIA 28. MÁJA 2017
Blahoželáme
V mesiacoch apríl až jún 2017 sa
významných životných jubileí dožili títo naši spoluobčania:

65 rokov
FOGLOVÁ Irena
NÉMETHOVÁ Margita
STRECKOVÁ Irena
TREUER Matej
NOVÁK Anton
MORAVČÍK Juraj
NOVÁKOVÁ Anna
RIZMANOVÁ Zita
ŠKODLER Pavel

POĎTE VY SAMI DO ÚSTRANIA NA PUSTÉ MIESTO A TROCHU SI ODPOČIŇTE (MK 6, 31)
Milí priatelia,

ako oddychujeme? Koľko času
venujeme oddychu? Otázky
tohto typu znejú na začiatku leta
veľmi aktuálne. V ekonomike
platí, že dostatočný a efektívny
oddych je rovnako dôležitý ako
podávanie výkonu v práci. Kto
vie správne relaxovať, dokáže
ďalej efektívne fungovať, či už v
štúdiu, v práci alebo mimo nej. A
naopak, kto nie je oddýchnutý,
začne rýchlo podávať nižší výkon
a robiť chyby. Človek nie je stroj
a potrebuje doplniť energiu tak,
aby bol ďalej schopný bežne
fungovať. Forma oddychu môže
byť rôzna a každému vyhovuje
viac čosi iné. Podľa niektorých
odborníkov by forma oddychu
mala byť protikladom pre náplň
práce. Vo všeobecnosti však platí, že spôsob oddychu nie je natoľko dôležitý ako oddych samotný. Aj stretávanie sa s priateľmi
je veľmi dobrou možnosťou pre
oddych. Zaručene tak človek
príde na nové myšlienky a vyčistí
si hlavu od povinností.
Ježiš vedel veľmi dobre oceniť význam oddychu pre prácu
apoštolov. Evanjelista sv. Marek
opisuje situáciu, ako sa unavení
apoštoli vrátili zo svojej misijnej
cesty k Ježišovi a on im povedal:
„Poďte vy sami do ústrania na

pusté miesto a trochu si odpočiňte“ (Mk 6, 31). Na severnom
konci jazera, neďaleko Betsaidy,
bola osamelá krajina práve v
rúchu sviežej jarnej zelene, ktorá poskytla Ježišovi a jeho učeníkom príjemné zátišie. Prírodná
scenéria tu blahodarne upokojovala myseľ. Do svojej práce pre
blaho ľudí vkladali apoštoli celú
dušu a to vyčerpávalo ich telesné i duševné sily. Bolo treba, aby
si odpočinuli. Samotný Kristus
túžil po pokoji, aby mohol byť so
svojimi učeníkmi, lebo im mal
mnoho čo povedať.
Ježiš sprevádza všetkých svojich
nasledovníkov a nasledovníčky
láskyplným súcitom a porozumením.
Učeníci mali vo chvíľach oddychu spoznať, že primárnym zdrojom ich úspechu nie sú oni, ale
Boh. Podobne ako v Starom zákone Mojžiš na Sinajskej púšti,
Dávid v judských horách a Eliáš
pri potoku Karit, museli aj oni na
chvíľu prestať vo svojej činnosti
a započúvať sa do hlasu prírody
i do hlasu svojho srdca.
Ani v našom prípade nie je rozvážne pracovať v stálom vypätí
a vzrušení, zanedbávame tak
osobný duchovný život a vyčerpávame sa duševne i telesne.
Správnym oddychom si zachovávame smerovanie k múdrosti

70 rokov
VANČOVÁ Daniela
75 rokov
MADARÁSZOVÁ Anna
80 rokov
NÉMETHOVÁ Katarína
KUTAKOVÁ Irena
85 rokov
IRÓVÁ Hedviga
86 rokov
JESZENKOVITSOVÁ Barbora
LÉVAI Jitka
88 rokov
TREUEROVÁ Anna

a pravde. V ústraní ticha, na
pustom mieste hovorí Boh. Je
to čas, kedy môžeme spracovávať svoje myšlienky, prežité
okamihy, stretnutia s ľuďmi,
sklamania a podporu zo strany
druhých ako aj vlastné zlyhania
a úspechy.
Milí priatelia, nech sa rozhodneme prežiť tohtoročnú dovolenku
kdekoľvek, pri mori, na turistike v horách, cestovaním po
mestách a pamiatkach, alebo
aj doma „na malte“, nech sú
naše dni oddychu príležitosťou
k načerpaniu nových síl a na
prehĺbenie nášho vzťahu k Bohu
aj k ľuďom.
Jozef Kemp, farár

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

Odišli od nás
BUGYIOVÁ Mária
vo veku 84 rokov

NOVÁKOVÁ Mária
vo veku 93 rokov

MORSKÝ Ivan

vo veku 74 rokov

KARÁCSONY Jozef
vo veku 93 rokov

KARÁCSONYOVÁ Eva
vo veku 69 rokov

Odpočívajte v pokoji !
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BRZDENIE NA BICYKLI A ABS
Ak by sme sa chceli bicyklovať na
mokrom šmykľavom ľade, isto by
to hrozilo pádom počas zatáčania
a prenos hnacích a brzdných síl by
tiež nebol veľmi veľký. Sily, ktoré je
potrebné preniesť počas jazdy na
cestu sú trecie sily. Brzdíme a zatáčame vplyvom trenia medzi pneumatikou a cestou. Zablokované
koleso je schopné preniesť na cestu brzdnú silu, ale nie je schopné
preniesť bočnú silu. Pre smerovú
stabilitu auta je dôležité nezablokovať kolesá, pretože by stratili
schopnosť prenosu bočných síl. Ak
by sa zablokovali iba zadné kolesá,
auto by sa dostalo do pretáčavého
šmyku, rovnako ako bicykel pri flekovaní. Ak by blokovali iba predné
kolesá, auto by sa síce stabilizovalo
do priameho smeru, ale nebolo
by možné s ním zatáčať. Ak by sa
zablokovali všetky kolesá, auto by síce zabrzdilo, ale na nekontrolovanej dráhe. Pozrime sa teraz na brzdenie bicykla. Čím väčšia trecia
sila vznikne medzi pneumatikou a cestou, tým väčšiu brzdnú silu
môžeme použiť na brzdenie. Trecia sila je závislá od zvislej sily a súčiniteľom trenia medzi trecími povrchmi. V našom prípade sa jedná
o zvislú silu pôsobiacu na dané koleso, ktorým brzdíme a šmykľavosťou cesty (zjednodušene napísané). Ak napr. sa postavíme na bicykli, čim odľahčíme zadné koleso, ľahšie s ním zaflekujeme, pretože
sme znížili zvislú silu na brzdené koleso. Takéto odľahčené koleso
nie je schopné preniesť takú veľkú brzdnú silu na cestu, ako keby
sme na bicykli sedeli. Všimnime si ale jednu zaujímavosť, ktorú každý správny chalan určite vyskúšal. Zablokované odľahčené koleso
je schopné prenášať brzdné sily (aj keď nie až také veľké, ako keby
bolo zaťažené), ale nie je schopné prenášať bočné sily. Veľmi ľahko
sa dostaneme s bicyklom do efektného flekovania s prudkým zatočením. Keďže takto zablokované koleso nedokáže prenášať bočné
sily, stačí nám malé vychýlenie a dostávame sa do pretáčavého

šmyku. Presne takto isto by sa správalo aj predné zablokované koleso.
Zablokovať predné koleso je ťažšie,
pretože pri brzdení je zaťažované
stále väčšou silou, keďže nás zotrvačná sila predkláňa dopredu. Tým
pádom medzi predným kolesom
a cestou vzniká stále väčšia brzdná
sila. Veľmi nebezpečné je, ak by sa
nám predsa len podarilo zablokovať
predné koleso (na štrku, piesku,
blate). Takéto zablokované predné
koleso je schopné prenášať brzdnú
silu, ale nie je schopné prenášať
bočnú silu (rovnako ako pri zadnom
kolese). Zatiaľ, čo neschopnosť
preniesť na cestu bočnú silu pri
zablokovanom zadnom kolese môžeme efektne využiť na flekovanie
v pretáčavom šmyku, neschopnosť
predného kolesa preniesť bočnú
silu bude s najväčšou pravdepodobnosťou sprevádzaná pádom z bicykla. Predné zablokované koleso
sa ľahko šmykne do strany. Podobne je to aj s brzdnými silami auta.
Ak by sa počas kritického brzdenia zablokovali zadné kolesá, auto
by sa ľahko dostalo do pretáčavého šmyku, rovnako ako bicykel.
Na predné kolesá je vyvíjaná väčšia brzdná sila, pretože predné
kolesá sú počas brzdenia zaťažované vplyvom zotrvačnej sily a sú
tak schopné preniesť väčšie brzdné sily. Pri zablokovaných predných
kolesách, ktoré nemajú schopnosť prenášať bočné sily (vodič môže
točiť volantom zo strany na stranu, ale aj tak stále pôjde rovno) však
nehrozí pád ako na bicykli, pretože auto má vpredu dve kolesá.
Moderné brzdové systémy ABS však regulujú sklz každého kolesa
a udržujú koleso tesne pred jeho šmykom, čím sú zabezpečené najväčšie brzdné sily pri schopnosti kolies prenášať aj dostatočne veľké
bočné sily potrebné na riadenie. Týmto je umožnené riadenie vozidla
pri maximálnom brzdnom účinku a zachovanie smerovej stability aj
počas kritického brzdenia v zákrute.
Juraj Matej

PRÁVNA PORADŇA REALITNEJ KANCELÁRIE GRAHAMS.SK
Dobrý deň,
chcem prenajať svoj byt známemu. Pýta sa ma, či chcem uzavrieť
nájomnú zmluvu podľa občianskeho zákonníka alebo zákona
o krátkodobom nájme bytu. Nerozumiem, v čom je rozdiel a čo
je pre mňa výhodné? Ďakujem.
Ďakujeme za Vašu otázku. Zákon o krátkodobom nájme bytu t.j.
Zákon č. 98/2014 je v platnosti relatívne krátko a ľudia ho veľmi
nepoznajú. Tento zákon je zaujímavý najmä pre prenajímateľov,
keďže zavádza viacero noviniek ako napr. ustanovuje znenie kaucie
(bezpečnostnej zábezpeky) a jej maximálnu výšku (max. 3-mesačná
platba, t.j. nájomné + energie). Občiansky zákonník neobsahuje
úpravu kaucie. Na začiatok by som uviedol, že znenia zákona
o krátkodobom nájme sú zaujímavé najmä pre prenajímateľov, ale
sú platné iba za predpokladu, že si prenajímateľ splní daňovú registračnú povinnosť, čiže má DIČ. Základným rozdielom medzi oboma
zákonmi je napr. dĺžka výpovednej lehoty. V prípade Občianskeho
zákonníka je minimálna výpovedná doba 3 mesiace a v špecifických
prípadoch môže byť predĺžená. V Zákone o krátkodobom nájme
bytu je minimálna výpovedná doba jeden mesiac a v niektorých
prípadoch dokonca 15 dní. Ďalším rozdielom napr. pri Občianskom
18

.sk

zákonníku je možnosť uzatvorenia
zmluvy na dobu určitú a na dobu
neurčitú. Pri krátkodobom nájme
je možnosť predĺženia zmluvy
maximálne 2 krát, ciže dokopy 6
rokov. Ďalším podstatným rozdielom je, že v prípade Občianskeho
zákonníka môže vzniknúť povinnosť poskytnutia bytovej náhrady.
Pri krátkodobom nájme nevzniká
povinnosť poskytnúť bytovú náhradu. V prípade, ak ako prenajímateľ máte na výber, tak Vám
odporúčame zvážiť horeuvedené
výhody a vybrať si nájomnú zmluvu
podľa krátkodobého nájmu, avšak
Marián Tomko, MBA
netreba zabúdať na plnenie si
daňovej povinnosti. Štát háji svoj záujem aj takýmto spôsobom.
V prípade nejasností Vám radi pomôžeme s Vašimi otázkami na
www.grahams.sk.
Marián Tomko, MBA (www.grahams.sk)

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

BAROKOVÁ BAŽANTNICA A BAROKOVÝ MOST V JAROVCIACH

V našej mestskej časti sa nachádza vzácny chránený areál - baroková bažantnica a barokový most. Je to trochu ďalej od
obývaného územia obce, v lesíku smerom na Kittsee, ale dostatočne blízko na dlhšiu prechádzku alebo výlet. Vstup do
bažantnice je len pre peších. Cestu k Bažantnici nájdete pomerne ľahko, o niečo náročnejšie je potom nájsť v nej barokový
most. Je to však o to väčší zážitok, najmä ak sa do „pátrania“ po moste pustíte s deťmi.

Ako na to: z Jaroviec sa vydáte
po Palmovej ulici smerom na
starý hraničný prechod Jarovce – Kittsee. Pokračujete po
chodníku, popri základoch starej
colnice, a pokračujete stále
ďalej popri ceste, na nadjazd.
Na konci chodníka, keď zídete
z nadjazdu, budete pokračovať
rovno, už po poľnej ceste (nezabočíte doľava na Kittsee). Tu si
prípadne môžete odstaviť auto,
ak sa nevyberiete pešo z Jaroviec. Po poľnej ceste pozorne
sledujte malý otvor do bažantnice, ktorý bude vľavo. Keď
vstúpite do lesíka bažantnice
choďte stále rovno až prídete
do kruhu, z ktorého ide niekoľko ciest. V kruhu by ste mali
pokračovať rovno (viď mapku),
až prídete k spomínanému barokovému mostu. Prejdenie trasy
už priamo v bažantnici by malo
zabrať cca 20 minút.
Areál a príroda barokovej bažantnice sa nachádza v Štátnom
zozname osobitne chránených
častí prírody SR a je vyhlásená
za Chránený Areál (CHA). Je mimoriadne cenná z dôvodu ekologickej významnosti a stability
v poľnohospodárskej a urbanizovanej krajine. Navyše je to jediný
kompaktne zachovaný barokový
krajinný útvar. V Jarovciach sa
nachádzajú dve pamiatky vyhlásené Pamiatkovým Úradom SR

za pamiatky (NKP). Prvým je barokový rímskokatolícky kostol sv.
Mikuláša z rokov 1764 až 1765.
Druhým je jarovská bažantnica,
ktorá je pamiatkovo chránená
najmä z dôvodu cennej historickej zelene. Za kultúrnu pamiatku
bola vyhlásená v roku 1992.
Zachovala si všetky významné
prvky barokového slohu ako
napríklad pôdorys v tvare nepravidelného polygónu (šesťuholníka) a dodnes sa využíva ako
lesné hospodárstvo. Vo svojej
podstate samotný barokový
most, pre ktorý je bažantnica
navštevovaná, nie je pamiatkovo
chránený, čo sa odrazilo aj na
jeho stavebno-technickom stave.
V súčasnosti je most evidovaný
len ako pamätihodnosť mestskej
časti.
Písomné materiály o jej vzniku
pochádzajú z prvej polovice 18.
storočia, ale novšie poznatky
posúvajú dobu jej vzniku až
do konca 17. storočia, keďže
máme doklady o tom, že tento priestor bol využívaný na
poľovnícke účely už skôr. Bažantnica bola založená v duchu
barokových zverincov a je to
jediná známa baroková zvernica
zachovaná v pôvodnom riešení
na Slovensku. Bola založená
výlučne na špeciálny odchov
bažantov. Bažantnica mala tvar
nepravidelného šesťuholníka

a bola po celom svojom obvode
ohradená múrom, vo vnútri sa
nachádzali aj pomocné hospodárske objekty a pôvodne bola
husto vysadená prevažne lipami.
História bažantnice sa spája
s obcou Kittsee a jej kaštieľom
Neues Schloss (Nový zámok),
ku ktorému bažantnica patrila.
Kaštieľ bol postavený v 17.
storočí v renesančnom slohu
a v rokoch 1730- 1740 ho gróf
Pavol Esterházyi dal prestavať
do barokovej podoby. V tomto
období vznikla súčasná geometrická, baroková dispozícia
samotnej bažantnice. Neskôr
Neues Schloss vlastnil šľachtický rod Batthyány-Strattmann.
Neskôr ho vlastnila obec a od
roku 1973 sa v ňom nachádzalo
etnografické múzeum, ktoré je
od areálu bažantnice vzdialené
vzdušnou čiarou menej ako
3 km. Toto múzeum je v súčasnosti uzatvorené pre verejnosť,
ale naďalej funguje. Bažantnicu
s dedinou Kittsee spája cesta
s obojstrannou alejou.
Tento ohradený priestor na chov
bažantov využívala šľachta na
oddych a zábavu a bažantie
mäso považovali za veľmi chutné. Niekdajšiu krásu barokového
zverinca dnes dokazuje zachované usporiadanie alejí a chodníkov. Sú postavené na hviezdicovom princípe a smerujú presne
do stredu bažantnice. V strede
bažantnice je dodnes zachovaný
pôvodný kruh z ktorého smerovali jednotlivé výbežky ôsmych
ciest. Je evidentné, že tento kruh
sa kedysi využíval na oddych,
naznačujú to ohniská a zvyšky
po socialistických chatkách, po
ktorých ostali len betónové základy. Jedna z vybiehajúcich ciest
viedla k takzvanému letohrádku
(Lusthaus). Predpokladá sa, že
aleje boli lipové, ale nachádzali
sa tu aj iné stromy. V areáli sa
nachádzali okrem letohrádku
aj ďalšie stavebné objekty, napríklad hájovňa (Jägerhaus),
kamenný most a iné hospodárske budovy. Z niekdajšej
murovanej barokovej ohrady sa
v súčasnosti nič nezachovalo.

Taktiež sa nezachoval žiaden
murovaný hospodársky objekt,
pretože všetky boli krátko po
2. svetovej vojne zbúrané. Zachoval sa len kamenný objekt
barokového mostu. Tento most
zabezpečoval prechod cez jedno
z ramien Dunaja. Toto rameno
Dunaja obkolesovalo takmer
celý obvod bažantnice. Dnes
je rameno vyschnuté, pravdepodobne následkom regulácie
toku Dunaja v 19. storočí, občas
sa objavia kaluže vody, ktoré
presiaknu zo spodných vôd.
Areál bažantnice prvý raz zobrazila historická mapa rakúsko-uhorskej hranice z roku
1754. Rovnako je zobrazená
aj na mape prvého vojenského
mapovania z roku 1784. Túto
mapu rakúsko-uhorského terénu
a pohraničia vytvoril významný
kráľovský vojenský kartograf
C. J. Walter, toto prvé mapovanie územia vykonal počas
rokov 1766-1788. Prvú písomnú
zmienku o bažantnici napísal
historik Ján Matej Korabinský
vo svojom diele z roku 1786:
„Geographisch historisches
und Produkten lexikon von Ungarn” (Geografický, historický
a produktový slovník z Uhorska)
ako „Fasangarten“ („Fasan“ je
bažant, teda Bažantia záhrada,
alebo Bažantnica) pri mestečku
Kittsee. Zachovali sa nám informácie, že do areálu bažantnice
s obľubou chodieval poľovať syn
Márie Terézie, neskorší cisár,
Jozef II.. V kronike obce Rusovce
sa našiel zápis o tom, že často
na tomto území i v jarovskej
bažantnici poľoval už cisár Karol
VI., otec Márie Terézie. V druhom
vojenskom mapovaní z roku
1810 je bažantnica označená
ako „Thirgarten“, čo naznačuje,
že sa tu nechovali len bažanty,
ale aj iná lovná zver, napríklad
srnčia zver a zajace. V priebehu 19. storočia zaniká budova
letohrádku, ale na mapách sa
objavujú ďalšie hospodárske
usadlosti. Po druhej svetovej
vojne v roku 1945 už areál bažantnice chátral, avšak v areáli
evidentne bývali ľudia. Múr are19

Jarovské noviny
Dnes je teda táto unikátna baroková bažantnica chránený krajinný areál s ochranou 4. stupňa.
Je to jediný barokový krajinný
útvar, ktorý sa zachoval vo svojej
pôvodnej podobe až dodnes. Za
zachovanie môže v podstate
lokalita, v ktorej bažantnicu
postavili. Za čias socializmu
bola v hraničnom pásme medzi
Československom a Rakúskom,
ľudia ktorí v nej sídlili boli vyhostení a do jej vnútra pustili ľudí
len na mimoriadne povolenie.
Vďaka tomu bola príroda a historická zeleň v nej chránená
pred ľuďmi. Bažantnica je dnes
ekosystémom v ktorom žije
množstvo zákonom chránených
vtákov i cicavcov. Verme, že si ju
uchováme v dobrom stave aj naďalej a že sa podarí zvyšujúci sa
záujem o barokový most pretaviť
do jeho opravy a zachovania si
tejto vzácnej pamiatky.
álu rozobrali obyvatelia už okolo
roku 1947. V jednom z objektov
od 4. decembra 1947 fungovala
jednotriedna Obecná ľudová

škola a o dva mesiace neskôr sa
spojila zo Štátnou ľudovou školou v Janíkovom dvore. Vytvorili
tak jednotriednu Štátnu ľudovú

školu v Jarovciach – Bažantnici.
Ľudia sa z dôvodu blízkosti pohraničia museli v rozpätí rokov
1950-1951 z areálu odsťahovať.

www.facebook.com/
slovenske.pamiatky/

ŠPORT: FUTBAL, výsledné tabuľky sezóny 2016/2017
poradie družstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Z V R P skóre body

FKM Karlova Ves Bratislava22
TJ Jarovce Bratislava
22
TJ Malinovo
22
ŠK Nová Dedinka
22
MŠK Iskra Petržalka
22
ŠK Igram
22
FK ŠK DANUBIA HRUBÝ Š 22
ŠK Krasňany Bratislava
22
OŠK Chorvátsky Grob
22
FK Dúbravka
22
ŠKO Miloslavov
22
NMŠK 1922 Bratislava
22
FA Bratislava (odstúpené) 0
SDM Domino B (odstúpené 0

poradie družstvo
1
2
3
4
5
6
7
8

V.liga seniori, S5A

2
2
3
3
5
4
1
5
5
3
3
2
0
0

4
5
5
5
5
10
12
10
10
14
15
18
0
0

85:31
64:20
51:29
57:29
43:39
55:47
62:73
45:46
39:49
60:88
32:70
25:97
0:0
0:0

50
47
45
45
41
28
28
26
26
18
15
8
0
0

Prípravka PMA3

TJ Jarovce
FC Petržalka akadémia
FK Scorpions Bratislava
MFK Rusovce
FK Lamač
TJ Čunovo
FK Mariathal C
SDM Domino C

Jarovské noviny vydáva:
JUDr. Mgr. Jozef Uhler
Zeleninová 25, 851 10 Bratislava
Tel.: 0905 617 305
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16
15
14
14
12
8
9
7
7
5
4
2
0
0

Z V R P skóre body

21 19 0 2 110:52
21 17 0 4 172:38
21 14 1 6 90:60
21 9 2 10 94:75
21 9 1 11 56:64
21 8 4 9 46:66
21 3 2 16 37:106
21 0 0 21 33:177
Články, podnety, reklamy:
redakcia@jarovskenoviny.sk
Neprešlo jazykovou úpravou.

57
51
43
29
28
28
11
0

poradie družstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mladší žiaci, MZM A

SFC Kalinkovo
SDM Domino B
MFK Rusovce
FK Lamač
MŠK Iskra Petržalka B
MŠK Senec B
MŠK Kráľová pri Senci
ŠK Nová Dedinka
FK Družstevník Blatné
TJ Jarovce
ŠK Čataj - FK
NMŠK 1922 Bratislava B

Z V R P skóre body

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
19
15
11
10
9
9
9
7
6
3
2

1
1
2
3
2
5
4
2
2
0
1
1

1
2
5
8
10
8
9
11
13
16
18
19

121:15
157:16
98:52
44:23
57:60
57:66
29:40
50:48
38:98
27:81
26:128
23:100

61
58
47
36
32
32
31
29
23
18
10
7

Mladší žiaci, MZM A, o 19. - 22. miesto

poradie družstvo
1
2
3
4

Z V R P skóre body

TJ Jarovce
NMŠK 1922 Bratislava B
SDM Domino C
ŠK Čataj - FK
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22:9
25:7
8:18
7:28

15
13
4
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Redakcia nezodpovedá za obsah článkov
tretích osôb, prípadné chyby či nepravdivé
informácie.

