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Oceňovanie ľudí za ich snahu, prácu, obetavosť a mno-
hé iné veci je bežnou záležitosťou v každej vyspelej 
spoločnosti. Deje sa to na miestnej, národnej ale 
i medzinárodnej úrovni v takmer každej oblasti nášho 
života. 
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AREÁL ZŠ V NOVOM ŠATE
Počet žiakov na škole každým 
rokom narastá a s ním aj počet 
žiakov ŠKD, ktorí trávia pravi-
delne čas na školskom dvore. 
Rozhodli sme sa preto nájsť ...
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CHCEL BY SOM SA 
DOSTAŤ DO ...
Simon Gottstein je 14 ročný 
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a nakoniec ...              Strana 19

INFO OD STAROSTU: 
AJ V LETE NAPLNO

CHCETE VEDIEŤ ČO SA 
V JAROVCIACH DEJE? 
NAINŠTALUJTE SI MO-
BILNÚ APLIKÁCIU
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Máte smartfón? Mestská časť 
Bratislava – Jarovce spustila 
svoju mobilnú aplikáciu pod 
názvom „Bratislava – Jarovce“. 
Môžete si ju nainštalovať na 
svojich telefónoch so systémom 
Android alebo iOS (iPhone).       
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Čas prázdnin a dovoleniek je 
ideálny na niektoré naše pro-
jekty. Práve vtedy nemusíme 
obmedzovať školákov, škôlkarov 
a cestné práce majú menšie do-
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Tak ako sme si to na jar pripra-
vili, tak sme v lete pokračovali. 
Podarilo sa nám ...
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(pokračovanie z prvej strany)

Často sa pozeráme na rôzne te-
levízne ankety, filmové či hudob-
né ocenenia a pritom ľudí, ktorí 
si zaslúžia ocenenie stretávame 
aj denne na ulici. Obce na okolí 
zvyknú počas svojich slávností 
udeľovať rôzne ceny v podobe 
čestného občianstva alebo majú 
svoju sieň slávy.
Aj v Jarovciach je dosť ľudí, ktorí 
môžu byť adeptami na takéto 
ocenenie. Preto na základe 
starostovho návrhu, vybrala 
naša komisia kultúry jedného 
kandidáta na individuálne a jed-
ného kandidáta na skupinové 
ocenenie.
K odovzdaniu cien došlo po-
čas Chorvátskych dní v nedeľu 
22. septembra. Táto udalosť 
naschvál nebola v programe, 
pretože mala byť prekvapením. 
Počas prestávky v kultúrnom 
programe sa na pódium posta-
vil starosta Jozef Uhler, ktorý 
oboznámil o dôvode odovzdá-
vania cien.
Ako prvého oceneného vyhlásil 
starosta hudobnú skupinu Me-
lódia. Do Jarovskej siene slávy 
boli uvedení pri príležitosti 50. 
výročia vzniku skupiny za vý-
znamný kultúrny a spoločenský 
prínos pre Jarovce.
Vznikli v roku 1969. Počas 
svojho 50-ročného pôsobenia 
skupina účinkovala v Rakúsku, 
v Maďarsku, v Českej republike 
a samozrejme na Slovensku. 
V roku 1989 sa odprezentova-
li v relácii Televízny klub mla-
dých. Niekoľkokrát boli hosťami 
v programe Dobr dan Hrvati. Po-

čas svojho účinkovania pravidel-
ne hrávali na Chorvátskom plese 
v Jarovciach, ako aj na Chorvát-
skom plese v Schönbrunne a na 
ďalších rôznorodých zábavných 
akciách, kde vždy priniesli dob-
rú náladu. Bola to prvá kapela 
v Jarovciach, ktorá hrala v ro-
kovo – popovom štýle. Od roku 
1989 hrajú v súčasnom zložení 

hudobníkov. Cenu si menovite 
odniesli štyria členovia kapely, 
ktorí sú v skupine od začiatku 
až doteraz Štefan Jankovič, Alojz 
Jankovich, Ján Warenich a Fran-
tišek Mittendorfer.
Keď už štyria hudobníci stáli na 
pódiu, začal starosta čítať krátky 
prierez životom ďalšieho ocene-
ného. Narodil sa 30. júla 1934 

Na mojom domácom pracovnom 
stole mám kalendár, v ktorom 
je na každý deň uvedený jeden 
citát. Dnes mi naň padol pohľad. 
Kalendár zastal na dátume 15. 
august. To je deň odkedy sa mi 
nahromadilo také množstvo prá-
ce, že kalendár bol to posledné, 
čo sa mi chcelo obracať. Udrel 
mi však do očí citát z toho dňa 
od Nikosa Kazantzakisa, autora 
románu Grék Zorba. „Máš šte-
tec aj farby, tak si namaľuj raj 
a vojdi doň.“
Áno, každý z nás má možnosť 
meniť svoj život a svoje okolie 
k lepšiemu a je len na ňom, či 
šancu využije alebo nie. Je len 
na ňom, či sa bude zaoberať 
svojím životom a svojím šťastím 
alebo svoju pozornosť premárni 
závisťou alebo škodoradosťou 
nad nešťastím iných. Denne sa 
stretávam s ľuďmi, ktorí ako prvé 
začnú rozprávať čo-kto-kde-ako 
a pritom len to zlé. Len o iných. 
Ten má to a to, a tomu sa stalo 
to a to. Závisť a škodoradosť 
kombinovaná s nenávisťou. Na-
koniec ešte sami seba poľutujú. 
Pozerám na nich a som ticho. 
Nepremýšľam nad tým, čo mi 
hovoria, ale premýšľam nad tým, 
čo ich k tomu vedie a prečo sú 
takí. Nie je lepšie všimnúť si 
šťastie iných a snažiť sa, aby 
sme aj my boli šťastní? Nie je 
lepšie poučiť sa z nešťastia iných 
a nenasledovať ich chyby, prípad-
ne im aj pomôcť? A nie je lepšie 
starať sa sám o seba? Ako hovorí 
môj obľúbený citát: „Keby sa 
každý staral sám o seba, bolo 
by o všetkých postarané“.
Každý z nás má štetec a farby 
a je na ňom, či si nakreslí čier-
nobiely svet, alebo siahne aj po 
iných farbách a vytvorí si pestro-
farebný život, ktorý sa pre neho 
stane rajom. Alebo bude len os-
tatným závidieť, ktorí - viac či 
menej úspešne - začali kresliť...

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovskch novín

Na úvod VZNIKLA JAROVSKÁ SIEŇ SLÁVY

Pozvánka na prvé verejné vystúpenie skupiny Melódia Karol Maász

Členovia skupiny Melódia v 70-tych rokoch. Spoznávate ich?
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v Čunove. Jeho rodič-
mi boli Lujza a Ján. 
Pochádza zo 7 súro-
dencov. S manželkou 
Vilmou sa zoznámili 
v Jarovciach a man-
želmi sú už krásnych 
62 rokov. Vychovali 
spolu 3 deti (Helenu, 
Karola a Evu). Ich ro-
dina sa rozrástla o 7 
vnúčat a 7 pravnúčat. 
Pracoval ako preda-
vač v jarovských potravinách, vedúci pre-
dajne KARA kožušiny, predseda Miestneho 
národného výboru a na družstve JRD Dunaj. 
Je členom hasičského zboru od roku 1953 
v rôznych funkciách, v súčasnosti čestný 
predseda DHZ. Hodnosť vrchný inšpektor 
dosiahol v roku 2012 a od roku 1998 je 
nositeľom titulu Zaslúžilý člen Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR.
Znelo to dojímavo a časť divákov už mala 
zaslzené oči. Na pódium bol pozvaný Karol 
Maász – Karči báči.
Do Jarovskej siene slávy bol uvedený pri 
príležitosti jeho 85. narodenín za obetavú 
prácu pre Jarovce a celoživotný prínos v ob-

lasti dobrovoľného hasičstva.
Nasledovalo odovzdávanie pamätných pla-
kiet z hrubého skla a spoločné fotenie.
Sieň slávy bude nainštalovaná na stene 
vestibulu Kultúrneho domu.
Aj my v Jarovciach máme ľudí, ktorí si zaslú-
žia ocenenie a dnes už vieme, že v oceňo-
vaní sa bude pokračovať každý rok. Niektorí 
žijú, niektorí už nie, ale ich pozitívna stopa 
a spomienka ostáva.

foto: Kamila Kapustová, 
archív rodiny Karola Maásza, 

archív skupiny Melódia

Karol Maász pri preberaní ocenenia od prezidenta Ivana 
Gašparoviča.

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - JAROVCE

Karol Maász 
„Karči báči“

uvedený do 

Jarovskej siene slávy
dňa 22. septembra 2019

pri príležitosti jeho 85. narodenín
za obetavú prácu pre Jarovce a celoživotný 
prínos v oblasti dobrovoľného hasičstva. 

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - JAROVCE

Hudobná skupina 
MELÓDIA 

uvedená do 

Jarovskej siene slávy
dňa 22. septembra 2019

pri príležitosti 50. výročia vzniku skupiny
za významý kultúrny 

a spoločenský prínos pre Jarovce. 

Melódia v roku 1991 na Chorvátskom plese.

Predseda MNV Karol Maász ako sobášiaci.

Vystúpenie Melódie v 70-tych rokoch.
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Tohtoročné chorvátske slávnos-
ti, ktoré sa v Jarovciach pra-
videlne usporadúvajú od roku 
1990, sa konali tretí septem-
brový víkend – v dňoch od 20. 
do 22. septembra 2019, pod 
záštitou Chorvátskeho kultúr-
neho zväzu na Slovensku na 
čele s predsedom Radoslavom 
Jankovičom a mestskej časti 
Bratislava - Jarovce na čele so 
starostom Jozefom Uhlerom.
V piatok večer hrali do tanca 
jarovskí chlapci zo skupiny De-
livery. Svojou skvelou hudbou 
zabavili plný stan ľudí.    
V sobotu 21. septembra 2019 
sa o 17:00 hod. začal 6. Festi-
val podunajskej kultúry. Pod-
ujatie finančne podporili Fond 
na podporu kultúry národnost-
ných menšín, Bratislavský sa-
mosprávny kraj a mestská časť 
Bratislava – Jarovce. Vzácnym 
hosťom podujatia bola splno-
mocnená ministerka Veľvysla-
nectva Chorvátskej republiky na 
Slovensku – Ljerka Brdovčak. 
Ako prvá sa v sobotu predstavila 
Klapa Rožica z Devínskej Novej 
Vsi pod vedením Otta Grego-
ra. V programe ďalej vystúpili 
folklórny súbor Ruthenia, ktorý 
vznikol pod organizáciou Molody 
Rusyny, detský folklórny súbor 
Čunovský kŕdeľ pod vedením 
umeleckej vedúcej súboru Márie 
Strakovej. Nasledovali tambu-
ráši Panonija, v ktorej pôsobia 
chlapci z Jaroviec a Čunova, 

mužský zbor Mužáci Moravia, 
ktorí k nám prišli z Považskej 
Bystrice. Večernú zábavu otvo-
rili speváci Humane Zvezdice 
zo Slovinska, ktorí sa nám 
predstavili svojim rozmanitým 
programom. Po vystúpení našich 
slovinských hostí nasledovala 
zábava, na ktorej hrala všetkým 
známa jarovská skupina Meteor.  
V nedeľu 22. septembra 2019 
sa konal 17. ročník Festivalu zbo-
rov. Podujatie finančne podporili 
Fond na podporu kultúry národ-
nostných menšín, Štátny úrad 
pre Chorvátov žijúcich mimo 
Chorvátskej republiky a mest-
ská časť Bratislava – Jarovce. 
Významným hosťom festivalu 
bol župan Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Juraj Droba, 
ktorý sa všetkým prítomným pár 
slovami prihovoril.  
V programe vystúpili deti z DFS 
Ljuljanka a TO Konjic, miešaný 
spevácky zbor Mali Dunaj z Ke-
mlje z Maďarska pod vedením 
Tünde Köváry, Tamburáši Kemlja 
z Maďarska, ktorí sú nováči-
kom na hudobnej scéne. Svo-
jim programom sa predstavili aj 
tamburáši Čunovski bećari. Po-
sledným bodom programu bolo 
výborné vystúpenie Mužského 
speváckeho spolku (MJD) z Ja-
roviec pod vedením Radoslava 
Jankoviča. 
Prekvapením pre všetkých účin-
kujúcich a hostí festivalu bolo 
uvedenie prvých osobností do 

CHORVÁTSKE SLÁVNOSTI V JAROVCIACH 

O piatkovú večernú zábavu sa postarala skupina Delivery.

Rožica z Devínskej Novej Vsi.

Molody Rusyny pred vystúpením.

Detský folklórny súbor Čunovksý kŕdeľ.

Detský folklórny súbor Čunovský kŕdeľ.
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Jarovskej siene slávy. Starosta 
Jaroviec Jozef Uhler ako prvých 
ocenil členov hudobnej skupiny 
Melódia – Štefana Jankoviča, 
Alojza Jankovicha, Jána Wareni-
cha a Františka Mittendorfera. 
Ocenení boli za ich významný 
prínos v oblasti kultúry, hudby 
a za neuveriteľných 50 rokov, 
ktoré pôsobia v skupine Meló-
dia. Ďalšou osobnosťou, ktorá 
bola uvedená do Jarovskej siene 
slávy, bol pán Karol Maász – 
„Karči báči“ – ako ho väčšina 
z nás oslovuje. Ocenený bol za 
jeho dlhoročnú obetavú prácu 
v hasičskom zbore v Jarovciach, 

v ktorom pôsobí od roku 1953. 
V súčasnosti je čestným predse-
dom DHZ, v roku 2012 dosiahol 
hodnosť vrchný inšpektor a je 
nositeľom titulu Zaslúžilý člen 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
SR od roku 1998. 
Súčasťou nedeľných slávností 
bola aj oslava hudobnej ka-
pely Melódia, ktorá sa konala 
pri príležitosti ich 50. výročia 
pôsobenia na hudobnej scéne. 
Hudobná skupina Melódia bola 
založená v roku 1969 a bola 
1. kapelou v Jarovciach, ktorá 
hrala muziku v rokovo – popo-
vom štýle. Hudobníci účinko-

vali v Rakúsku, v Maďarsku, 
v Českej republike a samozrejme 
na Slovensku. V roku 1989 sa 
odprezentovali v relácii Televíz-
ny klub mladých. Niekoľkokrát 
boli hosťami v programe Dobr 
dan Hrvati. Počas svojho účin-
kovania pravidelne hrávali na 
chorvátskom plese v Jarovciach, 
ako aj na chorvátskom plese vo 
Viedni a na ďalších rôznorodých 
zábavných akciách, kde vždy 
priniesli dobrú náladu. Členo-
via kapely Melódia pozvali na 
svoju oslavu členov všetkých 
hudobných kapiel, ktoré v Ja-
rovciach pôsobia. Vo večerných 
hodinách bolo „čerešničkou na 

torte“ vystúpenie členov kapely 
Melódia, ktorí sa odprezentovali 
prierezom hitov od roku 1969. 
Spoločné vystúpenie jubilantov 
s ostatnými členmi jarovských 
kapiel rozprúdilo krv v žilách 
všetkým prítomným. Týmto 
nádherným vystúpením boli 
ukončené tohtoročné chorvát-
ske slávnosti v Jarovciach, za 
čo všetkým účinkujúcim patrí 
veľká vďaka. 
 

Marcela Škodlerová
foto: Andrej Žiak, 

Martina Komendová, 
Mário Németh, Jozef Uhler

Tamburaši Panonija z Jaroviec a Čunova.
Mužaci Moravia z Považskej Bystrice.

DFS Ljuljanka a TO Konjic

TO Konjic DFS Ljuljanka a TO Konjic

Sobotný večer pod taktovkou Meteoru.
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Najmladšia jarovská skupina Delivery odovzdala členom Melódie zlaté platne. Klávesista Melódie Ján Warenich.

Gitarista Melódie Alojz Jankovič.Moderátorky Kristína Škodlerová 
a Alexandra Pumová.Príhovor predsedu BSK Juraja Drobu.

DFS Ljuljanka
Miešaný spevácky zbor Mali Dunaj z Kemlje z Maďarska.

Mužský spevácky zbor / Muško Jačkarno Društvo Jarovce.
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FESTIVAL LIPOVLJANSKI SUSRETI 2019
Koncom augusta (od 23. augus-
ta 2019 do 25. augusta 2019) 
sa v obci Lipovljani konali tzv.
Lipovljanske susreti (stretnutia). 
Boli to v poradí 10. slávnosti, 
ale história slávností je oveľa 
dlhšia, pretože bola založená už 
v roku 1973. Festival sa každý 
rok koná pod záštitou prezident-
ky Chorvátska, ako aj záštitou 
Sisačko – moslavskej župy. 
Obec Lipovljani sa nachádza 
v severovýchodnej časti Sisač-
ko – moslavskej župy (približne 
500 km od Jaroviec). Obyvatelia 
obce Lipovljani sú najlepším prí-
kladom toho, ako môžu v jednej 
dedine žiť viaceré menšiny. Žije 
tu 13 národnostných menšín, 
pričom najpočetnejší sú Ukra-
jinci, Slováci, Česi, nasledujú 
Taliani, Srbi a iní. 
Symbolom Lipovljan je lipa, 
preto je každý rok súčasťou 
lipovljanských osláv. Slávnosti 
sa odohrávajú medzi vežami 
rímsko – katolíckeho a gréc-
ko – katolíckeho kostola, pod 
korunami stromov krásneho 
lipovljanskeho parku. 
Tohtoročný festival otvoril sta-
rosta Sisačko – moslavskej 
župy Ivo Žinić. Na slávnostnom 
programe sa zúčastnilo desať 
národnostných menšín, kto-
ré prostredníctvom národnej 
kuchyne a starých remesiel 
preukázali svoje tradície a kul-
túrne dedičstvo. 17 lesníckych 
súťažných tímov zo všetkých 
častí Chorvátska súťažilo v 12. 
národnej súťaži lesníkov. 
Okrem kultúrneho programu 
ponúkajú slávnosti množstvo 
etnografických, vedeckých, ume-
leckých, zábavných, športových 
podujatí, ako aj kvalitné občer-
stvenie. Lipovljansky festival 

sa stal niečím viac, ako len 
predstavením folklóru národ-
nostných menšín. Účinkujúci sú 
tí, ktorí prijali chorvátsku pôdu 
za svoj domov, nezabudli na reč 
a históriu svojich predkov, ich 
kroje, piesne a tradície. 
Už po druhýkrát patrili medzi 
hostí lipovljanskych slávností, na 
čele s predsedom Chorvátskeho 
kultúrneho zväzu na Slovensku 
– Radoslavom Jankovičom, aj 
tamburáši z TO Konjic a taneč-
níci z DFS Ljuljanka. Ubytovaní 
boli v „Učenickom dome Kutina,“ 
v príjemnom malom penzióne.
Piatkový večerný program Li-
povljanskih susretov otvorila 
skupina TS Begini. Nasledoval 
koncert kapely Opća Opasnost 
a Boje Noći. 
V sobotu folkloristi navštívili 
galériu obrazov v Kutine. V po-
obedňajších hodinách absol-
vovali priestorovú skúšku na 
hlavnom pódiu v Lipovljanoch. 
Prezliekli sa do krojov a spolu 
s ostatnými účinkujúcimi sa zú-

častnili slávnostného sprievodu 
po dedine Lipovljani. Nasledo-
valo predstavenie jednotlivých 
súborov, kde súbor TO Konjic 
zastúpili Kristína Škodlerová 
spolu s Radkom Jankovičom, 
súbor DFS Ljuljanka zastúpili 
Miriam Vaňová a Peter Polák, 
oblečení v tradičných krojoch 
Jaroviec.
Na festivale vystúpili tamburáši 
a tanečníci až v neskorých ve-
černých hodinách - ako poslední 
v poradí. Tamburáši z TO Konjic 
pod vedením Juricu Maásza 
a Radka Jankoviča zahrali tieto 
skladby: Od onde smo mi, Jazz 
suite no 2, Gradišću okolo Pinke. 
Spolu s tanečníkmi odspievali 
pieseň U san mi dođu tambure. 
Tanečníci z DFS Ljuljanka pod 
vedením Martiny Komendovej 
a Marcely Škodlerovej, s dopro-
vodom tamburášov, odtancovali 
jarovskú choreografiu Jandrof-
sko kolo. Folkloristi sa odpre-
zentovali vo svojich krásnych 
krojoch, ktoré boli ušité podľa 
krojov ich predkov. Aj napriek 
nepriaznivému počasiu dopadlo 

vystúpenie fantasticky. Podporiť 
našich tamburášov a tanečníkov 
prišli aj kamaráti z Jaroviec, za 
čo im patrí veľká vďaka.  
Sobotňajšiu večernú zábavu 
otvorili Slavonske lole. Neskôr 
vystúpila kapela Crvena jabuka. 
Zavŕšením celého sobotňaj-
šieho programu bol veľkolepý 
ohňostroj.
V nedeľu sa folkloristi zúčastnili 
na svätej omši v Kostole Sv. 
Marije Snježne v Kutine, ktorý 
je dominantou tohto mesta. Na 
sv. omši spolu odspievali známu 
duchovnú pieseň Krist na žalu. 
Po skončení sv. omše bolo pre 
všetkých pripravené pohostenie, 
Na fare všetkých privítal pán 
farár Mato Draganović, ktorý bol 
tú nedeľu na slávnostnej svätej 
omši vysvätený. 
Obohatení o krásne zážitky 
z lipovljanskych slávností sa 
„Jandrofci a Čunovci“ vydali 
na cestu domov dúfajúc, že 
sa čoskoro zídu s priateľmi 
z Lipovljan. 

Marcela Škodlerová
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Čas prázdnin a dovoleniek je ideálny na niektoré naše projekty. 
Práve vtedy nemusíme obmedzovať školákov, škôlkarov a cestné 
práce majú menšie dopady na cestujúcich či vodičov. Tak ako sme 
si to na jar pripravili, tak sme v lete pokračovali. Podarilo sa nám 
takmer všetko, do čoho sme sa pustili. Mám rád ten pocit, pretože 
sú aj dni, keď veci nevychádzajú a komplikujú sa. 
Tí, ktorí sledujete Jarovské noviny na sociálnej sieti Facebook, ste 
mali priebežné informácie o dianí, ale mysleli sme aj na tých, ktorí 
nemajú radi sociálne siete. Preto sme zabezpečili novú aplikáciu 
pre smartfóny, ktorá vás môže držať v obraze.
Keď som už spomenul pocity, tak mi nedá neuviesť, že azda 
najhoršie som mal počas opravy Jantárovej ulice. Túto pre nás 
zabezpečil magistrát a plne ju aj financoval. Vtedy som strávil 
na Jantárovej naozaj veľa času a žasol som nad arogantnosťou 
niektorých vodičov. Nové cesty síce majú radi, ale chceli by, aby sa 
to urobilo za pol dňa kým sú oni v robote. A keď sa náhodou pár 
minút zdržali, tak ma veru počastovali peknými slovami. Stiahnuť 
okienko a vulgárne si uľaviť na účet robotníkov, alebo na môj účet 
bolo v skutočnosti vizitkou ich mentálneho zdravia a nastavenia. 
Radšej však spomínam na tých, ktorí sa pýtali ako to ide, prípadne 
mali dobré podnety a bolo cítiť, že sú spokojní.
Na tomto mieste však poďakujem všetkým, pretože každý z nich 
mi dal istú skúsenosť a tie mi pomôžu pri budúcich náročných 
projektoch, ktoré nás čakajú. Ďakujem Vám.

Osvetlený priechod pre chodcov pri úrade
V rámci zvyšovania bezpečnosti chodcov sme zabezpečili osvetlenie 
priechodu pre chodcov pri miestnom úrade. Ide o druhý osvetlený 
priechod pre chodcov v Jarovciach, prvý bol osvetlený pri hasičskej 
zbrojnici. Zároveň je jedným z najfrekventovanejších.

Nový koberec na Jantárovej ulici
Hlavný vstup do Jaroviec, ktorým je Jantárová ulica, postupne 
strácal na kvalite a začal sa na jednej strane výraznejšie prepa-
dávať z dôvodu podmytia z kanalizácie. Cesta je v správe magis-
trátu a keďže som aj mestským poslancom, tak jednou z mojich 
poslaneckých priorít bola výmena povrchu tejto ulice. Asfalt bol 
vymenený len v priebehu 7 dní a to počas prevádzky. Nejasnosť 
v dopravnom značení a nedisciplinovanosť vodičov síce spôsobili 
chvíľami chaos, ale výsledok je obnovený povrch vozovky, ktorý 
môže slúžiť ďalšie desaťročia.

Zrekonštruovaná zastávka MHD Jarovce
Začiatkom leta bola vybudovaná nová zastávka MHD Jarovce 
v smere do mesta. Je najvyťaženejšou zastávkou v našej mestskej 
časti. Nastupovanie z úrovne cesty bolo pre ľudí s bolesťami kĺbov 
takmer nemožné a pre človeka na invalidnom vozíku absolútne 
nezvládnuteľné. Dnes má zastávka parametre moderných zastávok. 
Je bezbariérová a umožňuje jednoduchý nástup starším ľuďom, 
rodičom s kočíkmi, ale aj nevidiacim, pretože je opatrená pásmi 

pre nevidiacich a slabozrakých. Došlo aj k úprave priechodu pre 
chodcov a ostrovčeka na druhej strane cesty. Čoskoro pribudne 
na zastávke aj elektronická informačná tabuľa s aktuálnymi od-
chodmi najbližších spojov MHD.
Budovanie zastávky trvalo dlhšie ako sme predpokladali, pretože 
kvôli vynúteným zmenám v projekte došlo ku zdržaniam.
Pôvodne mala byť vybudovaná aj nová zastávka na druhej strane 
cesty, ale narazili sme na odpor obyvateľov, ktorí pri diskusii boli 
dokonca mimoriadne vulgárni a osočovali aj predstaviteľov hlav-
ného mesta. Bola to veľká hanba pre Jarovce, ale ľudia sú rôzni.

Interiér kultúrneho domu prešiel v lete rekonštrukciou 
Náš kultúrny dom na Jantárovej ulici je najdôležitejším miestom 
pre spoločenské udalosti v Jarovciach a zaslúži si pozornosť. V lete 
sme v ňom urobili nielen nevyhnutnú údržbu, ale pribudli aj niektoré 
nové prvky. Možno málokto vie, ale javisko má aj zadný vchod. 
Tento však bol v žalostnom stave a púšťať tadiaľ účinkujúcich 
na javisko bolo skôr hanbou. Vchod je zrekonštruovaný, pretože 
v ňom bolo nanovo obložené schodisko, vymaľované zábradlie aj 
steny a vymenené dvere. Elektroinštalácie v sále boli už staršie 
ako 50 rokov a káble s textilným opletením už len čakali na iskru. 
Sála má drevený strop a vznietenie elektroinštalácie by spôsobilo 
nedozierne následky. Máme teda aj nové elektroinštalácie a svie-
tidlá v sále sa konečne dajú ovládať z jedného miesta, pričom 
doteraz sa časť ovládala od vchodových dverí a časť z javiska. 
Svietidlá sú osadené úspornými LED žiarovkami a pribudlo aj 
núdzové osvetlenie.
Najciteľnejšou zmenou je klimatizácia pozostávajúca z troch strop-
ných jednotiek pre rovnomerné rozloženie po sále. Po prebrúsení 
sú parkety znova ako nové opatrené lakom vhodným pre tanečné 

INFO OD STAROSTU: AJ V LETE NAPLNO
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parkety. Vymaľovanie stien a opratie závesov bolo samozrejmosťou.
Kuchyňa si tiež prišla na svoje. Pribudol konvektomat pre rýchlej-
šiu a kvalitnejšiu prípravu jedál a dve profesionálne chladničky.

Základnú školu sme pripojili na kanalizáciu
Naša základná škola na Trnkovej 
ulici bola uvedená do prevádzky 
v roku 1982. V tej dobe kanalizá-
cia nebola a škola mala žumpu. 
Lenže žumpa časom prestala 
spĺňať svoj účel a presakovala 
do nej spodná voda. Bol to stav, 
ktorý hygienici neboli ochotní 
akceptovať a museli sme školu 
pripojiť na verejnú kanalizáciu. 
Aby to nebolo jednoduché, tak 
kanalizácia, ktorá je na Trnkovej 
ulici je príliš vysoko a preto bolo 
potrebné vybudovať aj „prečer-
pávačku“. Všetko sme to stihli 
počas prázdnin a dnes máme ka-
nalizačnú prípojku plne funkčnú. 

Prekládka chodníka a rozšírenie Trnkovej pri škole
Na začiatku školského roka ste si mnohí iste všimli práce na 
chodníku na Trnkovej ulici smerujúceho do školy. V jednom mieste 
bola cesta tak úzka, že protiidúce autá museli využiť chodník, aby 
sa navzájom vyhli. Bolo to veľmi nebezpečné, pretože práve po 
tomto chodníku chodí veľké množstvo detí. Chodník sme posunuli 
približne o 80 cm a vznikol širší koridor pre cestu. K rozšíreniu 
samotného telesa cesty by malo dôjsť v prvej polovici októbra.

Kôstková ulica je v rekonštrukcii
Kôstková ulica je jedna z tých, ktorá už roky trpí kvôli nekvalitným 
prácam pri výstavbe inžinierskych sietí. Koncom 90.-tych rokov bola 
na tejto ulici uložená kanalizácia, ale nekvalitné zhutnenie spôsobilo 
prepad cesty na každom jednom mieste kadiaľ kanalizácia viedla. 
Okrem toho sa aj samotný čas podpísal na povrchu cesty a chodní-
kov. V prvej polovici ulice, ktorá je pri cintoríne, chodník nie je vôbec.

Spoločne s našimi poslancami sme rozhodli o tom, že v tomto 
roku zabezpečíme rekonštrukciu aj tejto ulice. Začali sme v pr-
vom septembrovom týždni. Nepôjde len o výmenu asfaltu, ale 
o rozsiahlejšiu rekonštrukciu. Bude upravená šírka chodníkov, 
vymenené obrubníky, upraví sa výška kanálov a uličných vpustí 
a pribudne zeleň. V jednosmernej časti ulice pribudne chodník. 
Práce na ceste potrvajú približne do polovice októbra. Robíme 
to bez výrazných obmedzení a za plnej prevádzky. K najväčším 
obmedzeniam dôjde počas frézovania a asfaltovania.

ZAČALI SME PRÁCE NA PARČÍKU NA KÔSTKOVEJ 
Po tom ako sme pred pár rokmi 
urobili workoutové ihrisko v par-
číku na Rastlinnej ulici, stal sa 
z neho priestor, kde sa stretá-
va mládež a z nevyužívaného 
priestranstva sa stal priestor pre 
ľudí. Ďalší nevyužívaný parčík je 
na Kôstkovej ulici. Aj s pomocou 
Bratislavského samosprávneho 
kraja, ktorý nám na tento účel 
poskytol dotáciu 9000 €, z neho 
urobíme parčík, ktorý bude mať 
hneď niekoľko funkcií. Pod par-
kom bude veľkokapacitný trati-
vod, ktorý nám pomôže zvládať 
prívalové dažde a bude pohlco-
vať vodu z Kôstkovej ulice. Vznik-
ne tam aj dažďová záhrada – zní-
žená časť parku, z ktorej sa po 
daždi stane jazero. Nebudú chý-
bať ani lavičky a schody z Ovoc-
nej ulice.

V najužšom mieste bola cesta do školy rozšírená o cca 80 cm 
posunutím chodníka.
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V týchto dňoch máme už najťažšie práce za sebou. Po dokončení 
by mala vzniknúť ulica, ktorá už nebude tankodromom, ale prí-
jemným miestom pre ľudí.

Od júla máme v Jarovciach lekáreň
15. júla otvorila svoje „okienko“ nová lekáreň v Jarovciach. Táto 
súčasť občianskej vybavenosti dlhodobo absentovala a Jarovča-
nia museli za liekmi chodiť do iných mestských častí. Lekáreň sa 
nachádza v priestoroch zdravotného strediska na Mandľovej ulici 
42. Vstup do nej je z čakárne praktickej lekárky pre dospelých. 
Otváracie hodiny sú prispôsobené pani doktorke MUDr. Rozem-
bergovej a sú nasledovné:
Pondelok 07:30 - 13:30 hod
Utorok  07:30 - 13:30 hod
Streda  12:30 - 19:00 hod
Štvrtok  07:30 - 13:30 hod
Piatok  07:30 - 12:30 hod

Lekáreň na Mandľovej v budove zdravotného strediska je už 
v plnej prevádzke.

Kôstková ulica počas rekonštrukcie s osadenými novými 
obrubníkmi.

FOTOSPOMIENKA NA “AKCIU LETA” A RAMMSTEIN REVIVAL
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Jarovciam chýbalo všeobecne 
záväzné nariedenie o určení 
školského obvodu. Starosta 
takého nariadenie na rokovanie 
predložil a poslanci ho schválili. 
Teraz je jasne zadefinované, že 
školským obvodom pre našu 
Základnú školu je katastrálne 
územie Jarovce.
V Jarovciach vznikla na konci Cho-
tárnej ulice ďalšia ulica, ktorá 
zatiaľ nemala názov. V týchto prí-
padoch navrhuje názov mestská 
časť a definitívne to schvaľuje 
mestské zastupiteľstvo. Z náz-
vov nerastov, ktoré Jarovce v po-
slednej dobe používajú na po-
menovanie ulíc, vybrali poslanci 
pomenovanie „Chalcedónová“.
V ďalšom bode schválili poslan-
ci spoluúčasť na Chorvátskych 
dňoch. Tieto slávnosti bude robiť 
mestská časť spoločné s Chor-
vátskym kultúrnym zväzom na 
Slovensku. Podujatie podporil aj 
Bratislavský samosprávny kraj 
sumou 2500 €.
Zastupiteľstvo prerokúvalo aj 
žiadosť o odkúpenie niekoľkých 
pozemkov  v  záhradkárske j 
osade, ale výsledkom bol nesúh-
las. Takéto drobenie by mohlo 
spôsobiť nekoncepčnú výstavbu 
bez inžinierskych sietí a potrebnej 
infraštruktúry.
Poslanci súhlasili so spoluúčasťou 
mestskej časti na organizovaní 
„Akcie leta“ – jediného kultúrno-
spoločenského podujatia počas 
prázdnin. Zároveň uvoľnili aj do-
táciu na jeho podporu.
Na záver preberali poslanci návrh 
plánu kontrolnej činnosti miestnej 

Jún – riadne zasadnutie
V rámci kontroly plnenia uznesení 
informoval starosta zastupiteľstvo 
o stretnutí s vedením záhrad-
károv aj o pláne zúčastniť sa ich 
spoločného stretnutia na ďalší 
deň po zastupiteľstve. Záhradkári 
nemajú riadne uzavretú nájomnú 
zmluvu a niektorí z nich majú 
záujem o odkúpenie pozemkov. 
Veľkosť pozemkov je vo väčšine 
prípadov len cca 350 m2, čo nie 
je dostatočná rozloha na staveb-
ný pozemok. Ten musí mať min-
imálne 480 m2. Poslanci trvajú 
na tom, že záhradkárska osada 
sa nebude drobiť malými preda-
jmi, ale ak má dôjsť k predaju, 
tak musí ísť o väčší súvislý celok 
a budúci majiteľ musí dobudovať 
chýbajúci infraštruktúru. Starosta 
tiež informoval o tom, že už uzavrel 
nájomné zmluvy z PD Dunaj na 
pozemky, ktoré užívali desiatky 
rokov a neplatili nájomné.
Ďalším bodom bol záverečný 
účet mestskej časti za rok 2018. 
Výsledok hospodárenia mestskej 
časti za uplynulý rok bol 128 540 
€. V zmysle zákona presunuli 
poslanci 10 % tejto čiastky do 
rezervného fondu a 90 % do fondu 
rozvoja mestskej časti.
Prerokúvaná bola aj druhá zmena 
rozpočtu na rok 2019. Podstatnými 
zmenami rozpočtu bolo vyčlenenie 
financií na rekonštrukciu Kôstk-
ovej ulice, zvýšené náklady na 
kanalizačnú prípojku ZŠ, zvýšenie 
výdavkov na projektovú dokumen-
táciu na novú materskú školu a na 
cyklochodníky a viacero menších 
vecí.

kontrolórky a rozhodli o výške jej 
odmeny za prvý polrok.

Júl – mimoriadne zasad-
nutie
Júlové krátke rokovanie malo len 
jeden pracovný bod a to prená-
jom časti starej telocvične ako 
skladovacie priestory. Išlo o bez-
problémový bod a väčší čas ku 
koncu rokovania bol venovaný 
informáciám o aktuálnom stave 
projektov.

August – mimoriadne za-
sadnutie
Augustové rokovanie nebolo 
plánované,  ale starosta ho 
zvolal z dôvodu potreby zmien 
v rozpočte. V priebehu roka je zme-
na nevyhnutná viackrát, pretože 
nie je možné na začiatku roka 
odhadnúť, čo všetko sa počas 
roka vyskytne. Tiež prichádzajú 
nové nápady a bolo by zbytočné 
odkladať ich do nového roka, keď 
sa nájde medzi poslancami a sta-
rostom zhoda. 
Rokovania sa zúčastnil aj veliteľ 
Dobrovoľného hasičského zboru 
obce, keďže sa financie týkali aj 
nákupu potrieb pre hasičov. Počas 
rokovania však došlo k ostrejšej 
výmene názorov. Starosta vyčítal 
veliteľovi ďalšie delenie hasičov 
na dve skupiny. Pre pár rokmi pri 
podobnom delení došlo k odcho-
du viacerých hasičov zo zboru. 
Tentokrát sa to opakuje znova 
a starosta vyzval veliteľa, aby us-
poriadal do konca roka vzťahy, 
inak rozpustí hasičský zbor. 

V samotnom rozpočte došlo 
k navýšeniu príjmov z prenajatých 
pozemkov a budov až o 13000 €, 
tiež bolo treba zohľadniť dotácie 
na obedy v ZŠ a MŠ a dotácie 
z BSK. Na výdavkovej strane 
rozpočtu došlo k navýšeniu na 
údržbu budov z dôvodu niek-
torých nepredvídateľných opráv 
v Kultúrnom dome a kotolni. 
Mestská časť si tiež rezervova-
la financie na odkúpenie niek-
torých strategických pozemkov, 
ktoré by sa inak mohli dostať 
do nesprávnych rúk. Znížili sa 
predpokladané náklady na vybu-
dovanie multifunkčného ihriska, 
pretože mestská časť vysúťažila 
nižšiu cenu ako bola predpokla-
daná. Došlo aj k pridaniu financií 
na projektovú dokumentáciu pre 
prípad, že by sa Jarovce pustili 
do projektovania novej budovy 
základnej školy. Vyčlenené boli aj 
ďalšie prostriedky na vodozádržné 
opatrenia a obstarávanie územ-
ného plánu zóny Jarovce – sever.
Tradične prebehla aj dlhá diskusia 
k pripravovaným projektom, tak 
aby poslanci mali čo najlepšie 
informácie.

Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Page 1 of 1
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Máte dostatok voľného času a radi by ste sa stali 
dobrovoľníkom?
Chceli by ste svoj čas venovať v doobedňajších alebo 
poobedňajších hodinách onkologickým pacientom?
Tak možno hľadáme práve vás!

Konkrétne hľadáme ľudí na tieto dobrovoľnícke 
aktivity:
• sprevádzanie onkologických pacientov na odde-
lení (rozhovory, hranie hier) - POPOLUDNÍ
• roznášanie teplých nápojov pacientom čakajúcim 
v čakárňach na vyšetrenia- DOPOLUDNIA
Tieto aktivity prebiehajú v Onkologickom ústave 
sv. Alžbety a v Národnom Onkologickom ústave. 
Služby sú pravidelné a dobrovoľník prichádza do 

nemocnice 1x v týždni len v určený deň.

Nábor začína INFOSTRETNUTÍM: v pondelok 
7.10.2019 o 17:30 v zasadačke Onkologického 
ústavu sv. Alžbety, Heydukova 10, Bratislava. Je 
potrebné prihlásiť sa vopred.
AK VÁS TÁTO PONUKA OSLOVILA, OZVITE SA NÁM 
A PRIHLÁSTE SA NA NÁBOR.

Na Vaše otázky rada zodpovie koordinátorka dob-
rovoľníkov Ing. Mária Látalová (koordinatorka@
dsvrba.sk , 0948 100 539 ). Podmienky, ktoré musí 
spĺňať každý uchádzač nájdete na www.dsvrba.sk 
alebo sa informujte u koordinátorky.
Tešíme sa na spoluprácu spolu s Vami.

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA HĽADÁ NOVÝCH DOBROVOĽNÍKOV!
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• Herňa : UTORKY o 09:00-10:00 h. a ŠTVRTKY o 09:00-10:00. 
Jednorázový vstup 1 €.

PRIPRAVUJEME NASLEDUJÚCE KURZY:
• Kurz Hopsasa tralala pre deti od 1,5 -3 rokov – utorky o 09:15-
10:00 h. Kurz Hopsasa tralala je tancovanie a cvičenie hravou 
formou pre detičky, 45 minút je tancovanie a cvičenie a ďalších 
30 minút je pre tanečníkov otvorená hernička. Kurz je zameraný 
na cvičenie detí spolu s rodičom za vedenia inštruktorky. Súčas-
ťou je aj cvičenie na fit loptách, chôdza po nerovnom povrchu, 
na zlepšenie klenby plochých nôh u detí. Kurz začína 10.9.2019 
a pozostáva zo 6 hodín(do 15.10), cena kurzu 30€(5€/h). V 
cene je aj vstup do herničky MC Luskáčik po hodine. Kurzovné 
je potrebné uhradiť na prvej hodine. V prípade voľnej kapacity 
je možný jednorazový vstup (príspevok 6€/h.), je potrebné sa 
vopred prihlásiť mailom. Prihlášky s menom a vekom dieťaťa + 
tel. kontakt pošlite na mcluskacik@gmail.com.

• Kurz hravej angličtiny Helen Doron pre deti od 3 mesiacov - 
3 rokov. Kurz bude vo štvrtky o 09:15-10:00 h. alebo pondelky 
o 10:15 h. Baby´s Best Start je 7 kurzov v jednom: Angličtina, 
Rozvíjanie sociálnych návykov, Muzikalita a rytmus, Rozvoj moz-
gových hemisfér, Základy detskej znakovej reči, Rozvoj psychomo-
torických zručností a Rozvoj prípravných čitateľských zručností. 
Ukážková hodina zdarma 26.9.2019. Prihlasujte sa cez mail: 
jarovce@helendoron.sk alebo na t.č. 0908 737 372.

• Kurz hravej angličtiny Helen Doron pre deti od 6 rokov. Kurz 
bude vo štvrtky o 16:30 h. Ukážková hodina zdarma 26.9.2019. 
Prihlasujte sa cez mail: jarovce@helendoron.sk alebo na t.č. 
0908 737 372.

PLÁNUJEME NASLEDUJÚCE AKTIVTY:
• 6.10.2019 od 15:00 hod.– Šarkaniáda na futbalovom ihrisku 
TJ Jarovce. Prineste si všetko čo lieta (šarkany, lietadielká, bub-
lifuky). Môžete si vyskúšať robiť aj veľké bubliny. Vstup zdarma.

Materské centrum Luskáčik Vás pozýva na šarkaniádu
v nedeľu 6. októbra od 15:00
na futbalovom štadióne TJ Jarotvce.

Prineste si všetko, čo lieta (šarkany, lietadielká, bublifuky)
Môžete si vyskúšať robiť aj veľké bubliny. 

Vstup: voľný

Ďakujeme sponzorom a partnerom:
TJ Jarovce

Tešíme sa na Vás
Materské centrum Luskáčik

ŠARKANIÁDA

Materské centrum Luskáčik si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, 
kultúrnych a športových akcií organizovaných Materským centrom Luskáčik 
sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotogra�e, ktoré budú 
použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách materského 
centra.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhoto-
vovaním fotogra�í a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho 
zverejnením na adrese webového sídla, na adrese o�ciálnych stránok 
sociálnych sietí Materského centra Luskáčik a v periodiku Jarovské 
noviny, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia infor-
mácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Materské centrum Luskáčik – PROGRAM
Sídlo: Ovocná 17, BA – Jarovce, FB: MC Luskáčik, mcluskacik@gmail.com

CHCETE VEDIEŤ ČO SA V JAROVCIACH 
DEJE? NAINŠTALUJTE SI MOBILNÚ 
APLIKÁCIU “BRATISLAVA - JAROVCE”
Máte smartfón? Mestská časť Bratislava – 
Jarovce spustila svoju mobilnú aplikáciu pod 
názvom „Bratislava – Jarovce“. Môžete si ju 
nainštalovať na svojich telefónoch so systé-
mom Android alebo iOS (iPhone). 
V aplikácii nájdete informácie o aktuál-
nom dianí v mestskej časti aj o kultúrnych 
a športových podujatiach. Môžete tiež v nej 
nájsť dôležité kontakty a otváracie hodiny. 
Súčasťou aplikácie je aj zvozový kalendár 
pre separovaný zber, takže odteraz budete 
mať prehľad kedy odvážajú papier a plasty 
zo zberných hniezd, ale aj biologicky rozloži-
teľný odpad (BRO) z vašich hnedých nádob.
Ak chcete niečo predať, či kúpiť v ponuke je 
susedský bazár. Tiež môžete pomocou tej-
to aplikácie zasielať podnety vedeniu našej 
mestskej časti. K dispozícii je aj elektronická 
verzia Jarovských novín a farské oznamy.
Ako si môžete aplikáciu nainštalovať?

Ak máte iPhone, otvorte si AppStore a vyhľa-
dajte aplikáciu „Bratislava - Jarovce“. Potom 
kliknite na tlačidlo „Získať“.
Ak máte telefón so systémom Android, spus-
tite Google Play a vyhľadajte aplikáciu „Bra-
tislava - Jarovce“. Potom spustite inštaláciu 
aplikácie.
Po tom ako sme o aplikácii informovali pro-
stredníctvom facebooku, nainštalovalo si 
aplikáciu viac ako 450 užívateľov. Svedčí to 
aj o tom, že Jarovčania majú záujem o využí-
vanie moderných technológií. 
Aplikáciu budeme priebežne vylepšovať 
a dopĺňať o ďalšie funkcionality.

Jozef Uhler
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AREÁL ŠKOLY V NOVOM ŠATE

Počet žiakov na škole každým 
rokom narastá a s ním aj po-
čet žiakov ŠKD, ktorí trávia 
pravidelne čas na školskom 
dvore. Rozhodli sme sa preto 
nájsť prostriedky  aspoň na 
čiastočnú revitalizáciu nepou-
žívaného rohu školského dvora, 
aby sme vytvorili viac priestoru 
a možností pre našich žiakov. 
Vďaka dvom získaným grantom  
a podpore dobrovoľníkov sa nám 

to podarilo.  
Prostredníctvom  zamestna-
neckého grantového programu 
Nadácie EPH s názvom „V mo-
jom okolí“ pribudla na škole 
výsadba,  parkové lavičky, či 
domček na odkladanie špor-
tových potrieb, ktoré žiaci pri 
pobyte na školskom dvore vy-
užívajú. Vďaka dobrovoľníkom 
z radov rodičov a zamestnancov 
vznikli na asfaltovej ploche via-

ceré namaľované herné prvky, 
ktoré túto časť  školského dvora 

zatraktívnili a nabádajú deti 
k pohybu.
Z prostriedkov zamestnanecké-
ho grantu Nadácie ZSE dostal 
nový vzhľad aj plot na školskom 
dvore a jeho okolie. Žiaci spolu 
s učiteľmi a dobrovoľníkmi vy-
tvorili EKO – kútik, ktorý priláka 
včely a iný hmyz, potrebný pre 
zachovanie zdravého EKO - 
systému. Žiaci vymaľovali mú-
rik, v spolupráci s ochotnými 
rodičmi vytvorili domčeky pre 
hmyz a vysadili vhodné kvitnú-
ce a úžitkových rastliny. Takto 
vytvorený kútik prispeje nielen 
k podpore a ochrane životného 
prostredia, ale poslúži aj pre 
vzdelávacie účely v rámci vyu-
čovania prvouky, prírodovedy, 
biológie a environmentálnej 
výchovy. 

Eva Ondrášeková, 
riaditeľka ZŠ s MŠ
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Z RODINNÝCH ARCHÍVOV ...

vtedy miestny farár vdp. Johan 
Blazovich vysvätil nové zvony. 
Na tento konkrétny príbeh ma 
upozornila pani Mária Wolfová, 
vnučka Štefana Wolfa, o ktorom 
príbeh rozpráva. Zachoval sa 
nie len v ústnom podaní, ale 
dostal miesto aj vo  vtedajšej 

tlači. Ide o krátku, smutnú 
správu, ktorá  bola uverejnená 
v novinách s názvom: „Hrvatske 
novine - Glasnik Gradiščanskih 
Hrvatov“ (Chorvátske noviny 
- Hlásnik /Správy/ burgenland-
ských Chorvátov) zo dňa 28. no-
vembra 1925, ktoré vychádzali 

vo Viedni. Mala nasledujúce 
znenie:
„Hrvatski Jandrof (dnešná 
mestská časť Bratislava -  Ja-
rovce, pozn. aut.) - Wolf Šte-
fan zvážal mlieko na železnici 
v Kittsee. Minulú stredu sa mu 
na železnici splašili kone a ako 
utekal za nimi, potkol sa o kon-
vu na mlieko tak nešťastne, že 
o dva dni v nemocnici v Kittsee 
zomrel. Pätoro sirôt oplakáva 
svojho starostlivého otca. Ob-
ľúbeného mladého muža celá 
dedina odprevadila na več-
ný odpočinok. Keď nám prišli 
zvony, mnohí sa pýtali: „Bože, 
komu prvému budú zvoniť“? 
-  Jednému mužovi v najkrajších 
rokoch života ...  Tak ako sa 
víchor dvíha a odtrhne zelený 
list od konára, len taký je náš 
život“.
Štefan Wol f  (1886-1925) 
s manželkou Máriou (1888-
1959) mali spolu päť detí: 
Štefana (1914-1988),  Mi -
chala (1917-1991), Antona 
(1919-1996), Máriu (Škodlero-
vá,1921-2011), Alžbetu (Janko-
vichová, 1922-2017).

Juraj Hradský
Preklad: Brigita Hradská

Foto: Milan Šimek
Zdroj: Rodinný archív Márie 

Wolfovej

O dejinách a histórii konkrét-
neho miesta, ľudí, udalostí, či 
predmetov sa máme možnosť 
dozvedieť z odbornej literatúry, 
z literatúry faktu, zo zbierok 
múzeí,  alebo z archívnych 
dokumentov. Spomienky na 
našich predkov sa zachovali 
nielen v ústnom podaní, ale 
v niektorých rodinných archí-
voch sú uložené ich životné 
príbehy v podobe zápiskov, fo-
tografií a v tých významnejších 
prípadoch i v podobe tlačovín, 
novín a časopisov, v ktorých 
boli tieto príbehy predložené či-
tateľom. Práve tieto spomienky 
z rodinných archívov pomáhajú 
dotvárať obraz o tom - ktorom 
historickom období a o uda-
lostiach, ktorých boli jednotliví 
rodinní príslušníci priamymi 
aktérmi, či ich dokonca i sami 
vyvolali,  alebo do istej miery ich 
aj ovplyvňovali. Takéto príbehy 
v historickom kontexte dopĺňajú 
mozaiku o dobe, v ktorej ich 
účastníci žili. Príbehy sú rôzne, 
ide väčšinou o príbehy smutné, 
ba tragické, či už pochádzajú-
ce z obdobia 1. svetovej vojny 
(1914-1918), alebo z čias po 
tomto svetovom vojenskom 
konflikte.  
Niektoré príbehy sa mi poda-
rilo zozbierať počas písania 
textu knihy o histórii Jaroviec. 
Tie našli svoje miesto na jej 
stránkach. Viaceré sa ale za-
čali objavovať až po vydaní      
publikácie. Práve tieto príbehy 
môžeme priblížiť čitateľskej 
verejnosti prostredníctvom na-
šich Jarovských novín, v ktorých 
postupne dostanú priestor. 
Nebudú zaraďované podľa 
časového obdobia, v ktorom 
sa ten - ktorý príbeh odohral. 
Budú spracovávané postupne 
v poradí, v akom o nich budeme 
dostávať informácie. Iste exis-
tuje viac príbehov doložených 
dokumentmi a fotografiami, 
ktoré pomôžu vyplniť vákuum 
v poznaní o živote a životných 
príbehoch obyvateľov Jaroviec - 
resp. ich predkov. 
Pri príležitosti vysvätenia no-
vých zvonov do veže kostola 
sv. Mikuláša (2018) som bol 
upozornený na udalosť, ktorá 
sa stala v roku 1925 - keď 

Titulná strana Chorvátskych novín z roku 1925.

Článok o tragickej udalosti na železnici v Kittsee, ktorá sa stala 
osudnou Štefanovi Wolfovi.
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AKTIVITY KLUBU SENIOROV
Od založenia Klubu seniorov v Jarovciach 
uplynulo len niekoľko mesiacov, ale aj na-
priek krátkosti času stihli seniori absolvovať 
niekoľko divadelných predstavení rôznych 
žánrov v divadle Astorka. Ako Klub seniorov 
sme získali zľavnené lístky za polovičné 
ceny.
Prvým spoločným predstavením bol Náš 
človek od režiséra Jána Luterána. Priblížilo 
nám politickú korupciu z bývalého Českoslo-
venska, a to šafárenie bývalého kráľa Oravy. 
Milovníci ruskej klasiky si prišli na svoje pri 
predstavení Idiot. Podľa Dostojevského ro-
mánu ho spracoval Miroslav Krobot. Témou 
hry bola vášnivá láska, žiarlivosť a vášnivá 
nenávisť. Tretím spoločným predstavením 
bol groteskný príbeh piatich ľudí v jednej 
uzavretej miestnosti a jedného „všemoc-
ného“ revolvéra - Na koho to slovo padne 
pod taktovkou už zosnulého režiséra Petra 
Mankoveckého. Išlo o pôvodnú ročníkovú 
prácu študentov herectva „Chalaňov“ (Ja-
kab, Miezga, Latinák, Kemka a Kobielsky), 

réžie a dramaturgie. Za predstavenie získali 
mnoho ocenení, okrem iných aj Dosky 98. 
To, že sa predstavenie stále hrá, svedčí o 
jeho obľúbenosti a stále vypredaných líst-
koch na toto predstavenie. My sme sa dobre 
pobavili a uvoľnili, čo splnilo aj účel návštevy 
divadelného predstavenia.
V júli dostal Klub seniorov pozvánku na 
Zadunajské stretnutie seniorov z mestských 
častí Jarovce, Rusovce, Petržalka, ktorá toto 
stretnutie zorganizovala. Tento 8. ročník sa 
uskutočnil v reštaurácií Rančík v Petržalke. 
Na stretnutí bol aj kultúrny program. Vy-
stúpil folklórny súbor EKONÓM. Do tanca 
hrala skupina Duo Servus. Nechýbalo ani 
občerstvenie a dobrý guláš. Konala sa aj 
súťaž o najlepší slaný a sladký koláč, ktorý si 
seniori sami priniesli. Výherkyňou súťaže o 
najlepší koláč sa stala Jarovčanka pani Mar-
ta Užáková. Na stretnutí si kluby seniorov 
jednotlivých mestských častí vymenili skúse-
nosti a porozprávali o aktivitách klubu. Toto 
príjemné stretnutie navštívilo aj niekoľko Ja-

rovčanov. Seniori odchádzali spokojní a plní 
zážitkov.
Klub seniorov v Jarovciach bude na jeseň 
pokračovať v organizovaní rôznych kultúr-
nych a spoločenských podujatí. Stačí sa len 
prihlásiť u pani Warenichovej na čísle 0903 
447 055.

Kristína Kernová

Dobrý deň,
chceli by sme kúpiť dom v Jarovciach. Po dlhom hľadaní sa nám 
konečne podarilo nájsť dom podľa našich predstáv a dohodnúť 
sa na detailoch s predávajúcim - starším pánom. Mali sme sa 
stretnúť ale nevedeli sme sa s ním spojiť. Susedia nám povedali, 
že zomrel. Nevieme čo máme teraz urobiť. Vedeli by ste nám 
poradiť? Ďakujem za odpoveď.

Ďakujem za Vašu otázku. Momentálne je veľmi ťažké nájsť na 
realitnom trhu ponuku, ktorá je cenovo dostupná a spĺňa všetky 
predstavy. Ak dom, ktorý ste si našli naozaj chcete a ste ochotní si 
naňho počkať, tak sa Vám to môže podariť. Začal by som tým, aby 
ste sa od susedov pokúsili zistiť kontakt na rodinných príslušníkov. 
Oni by mali vedieť, kto je dedičom. Ak je dedičov viacero osôb, 
bolo by dobré, aby si zvolili svojho zástupcu, ktorého splnomocnia 
na komunikáciu s Vami. Ušetrí Vám to veľa času. Predpokladám, 
že ste s vlastníkom domu, ktorý zomrel, nemali podpísanú žiadnu 
zmluvu. Preto bude potrebné stretnúť sa so zástupcom dedičov, 
aby ste si dohodli detaily ohľadne výšky kúpnej ceny a spôsobu jej 
úhrady. Z praxe musím podotknúť, že býva veľmi ťažké a náročné 
sa dohodnúť s dedičom – dedičmi. Veľa krát majú veľmi odlišnú 
predstavu o trhovej cene, keďže ju zvyknú nastaviť podľa svojich 
ďalších potrieb (potrebujem byt pre syna a dcéru) a neberú ohľad 
na trhovú cenu. Každopádne, verím, že sa na cene a detailoch 
dohodnete. Následne by ste mali podpísať zmluvu o budúcej zmlu-
ve, kde si dohodnete spomenuté detaily. Vy ako kupujúci budete 

musieť byť trpezlivý a počkať na 
ukončenie dedičského konania 
notárom, ktoré zvykne trvať 3 až 
6 mesiacov ale môže trvať aj rok, 
opäť v závislosti od toho, koľko 
má konkrétny notár práce a podľa 
toho ako sa dedičia zaujímajú 
o jeho priebeh a či poskytujú ne-
vyhnutnú súčinnosť. Po ukončení 
dedičského konania dá notár po-
kyn, na základe ktorého príslušný 
Katastrálny odboru vykoná zápis 
dedičov – nových vlastníkov. Keď 
sa stanú dedičia vlastníkmi, môže-
te s nimi uzavrieť kúpnu zmluvu. 
Obdobie dedičského konania 
môžete využiť napr. na zabezpečenie financovania nehnuteľnosti 
prostredníctvom hypotekárneho úveru alebo môžete predať svoju 
nehnuteľnosť, v ktorej bývate, aby ste získali financie na kúpu 
domu. Tento proces prináša veľa nástrah a preto sa v prípade 
potreby poraďte s realitným profesionálom, ktorý danej tematike 
rozumie a má s podobnými situáciami skúsenosti.

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky týkajúce sa realít, ktoré prosím 
zasielajte na tomko@grahams.sk. 
Autor: Marián Tomko, MBA (www.grahams.sk)

PRÁVNA PORADŇA REALITNEJ KANCELÁRIE GRAHAMS.SK

Marián Tomko, MBA

Pani Užáková pri preberaní ceny 
za najlepší koláč.
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VÝLET DO VRANOVA NAD DYJÍ A ZNOJMA

v okolí. Pri zámku nás upútala 
krásne udržiavaná bylinková 
záhrada. V súčasnosti je zámok 
v štátnej správe a je národnou 
kultúrnou pamiatkou.
Poobedie sme strávili v historic-
kom meste Znojmo. Dominantou 

Koncom júna Červený kríž zor-
ganizoval pre svojich členov 
výlet na Moravu. Tentokrát sme 
navštívili zámok Vranov nad Dyjí 
a juhomoravské mesto Znojmo. 
V národnom parku Podyjí nás 
už z diaľky vítal majestátny 
zámok Vranov nad Dyjí, týčiaci 
sa na vysokom skalnatom bra-
le. Pôvodne gotický hrad bol 
na prelome 17. a 18. storočia 
prestavaný na barokový zá -
mok. Na stavebných úpravách 
sa podieľal významný rakúsky 
architekt Fischer z Erlachu. 
Prechádzali sme zámockými 
komnatami s pôvodným baro-
kovým interiérom, obdivovali 
sme sálu predkov s bohatými 
freskami. Zámok bol majetkom 
rôznych českých a poľských ro-
dov. Najvýznamnejší z nich bol 
rod Althannovcov a poľský rod 
Mniszkovcov, ktorý sa pričinil 
o rozvoj kameniny a porcelánu 

mesta je 80 m vysoká Radničná 
veža, ktorá je aj najvýznamnej-
šou gotickou stavbou v ČR. Pa-
novník Přemysl Otakar I. povýšil 
Znojmo na mesto kráľovské. 
V 11. storočí tu moravskí Pře-
myslovci postavili hrad. Už vtedy 
bolo mesto opevnené silnými 
hradbami, ktoré sa zachovali 
dodnes. V 15. storočí kráľovná 
Mária Habsburská si hrad zvolila 
za svoje sídlo. V 16. storočí sa 
na hrade konali moravské zem-
ské snemy. V 17. storočí vznikol 
v prednej časti hradu pivovar. 
Zadná časť hradu pripadla ako 
kráľovské léno pánom z Deblí-
na. Tí hrad zbúrali a prestavali 
na barokový zámok. Po vymretí 
rodu hrad pripadol štátu, ktorý 
tu vybudoval kasárne a nemoc-
nicu. Pri hrade sa nachádza aj 
vzácna pamiatka, a to Rotunda 
svätej Kataríny s románskymi 
freskami z konca 11. storo-
čia. K sakrálnym pamiatkam 
mesta patrí Kostol svätého 
Kríža a Kostol svätého Mikuláša 

s unikátnou kazateľnicou vo 
forme zemegule. Za kostolom 
je do skaly vytesaná Václavská 
kaplnka. Z návršia sa nám núkal 
krásny pohľad na starú Kalváriu 
uprostred terasovitých vinohra-
dov s kontrastnými levanduľový-
mi políčkami. Našli sme tu veľa 
krásnych zákutí s možnosťou 
odpočinku a relaxu. Pod hradba-
mi sa vlnila mútna Dyje a lákala 
priaznivcov vodného športu na 
splav a iné športy. V Znojme je 
najväčším námestím Masaryko-
vo námestie s kláštorom Kapucí-
nov. Pred domom č. 3 nájdeme 
značku, ktorá nám pripomína, 
že na tom mieste v roku 1437 
spadol z koňa a skonal cisár 
Žigmund. Za zmienku stojí aj 
krásne „vežičkové“ Mestské 
divadlo na Námestí Republiky, 
postavené v roku 1900 podľa 
projektu rakúskeho architekta 
Alexandra Grafa. Znojmo je 
známe aj svojimi 90 kilometrov 
dlhými podzemnými chodbami, 
ktoré vznikli hlavne v 14. a 15. 
storočí. Slúžili na hospodár-
ske účely a ako útočište pred 
nepriateľmi. Ide o katakomby 
v podzemí - sústavu schodov, vy-
tesaných do žulovej skaly, studní 
a starých vodovodov na štyroch 
poschodiach. Kuriozitou pre tu-
ristov je sprístupnená 1 km dlhá 
trasa podzemím. Znojmo získalo 
prestížne ocenenie Ministerstva 
Kultúry ČR - Historické mesto 
2010. Juhomoravské mesto 
Znojmo sa nám veľmi páčilo, 
malo svoje čaro a atmosféru. 
Výlet organizovaný Červeným 
krížom sa opäť vydaril... 

Kristína Kernová
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V mesiacoch júl až september 
2019 sa významných životných 
jubileí dožili títo naši spoluobčania:

95 rokov
     WOLF Ján
92 rokov
     NOVÁKOVÁ Mária
89 rokov
     MAKÁKOVÁ Magdaléna
87 rokov
     KALÓCZIOVÁ Rozália
     MRVOVÁ Mária
86 rokov
     WARENITSOVÁ Oľga
85 rokov
     BAROK Štefan
     MAÁSZ Karol
80 rokov
     BIMBOVÁ Mária
75 rokov
     WUKETICH Michal
70 rokov
     HARŠÁNYI Jaroslav
     BANKOVICH Matej
     HORVÁT Marian
     WANDRAŠEKOVÁ Ľudmila
     UZSÁKOVÁ Helena
     NÉMETH Imrich
65 rokov
     MAJOROVÁ Renata
     VIŠPEL Ján
     MERICA Jozef
     PATASYOVÁ Alena
     ŽIDEK Štefan
     DINGA Ivan
     PAPAYOVÁ Emília
     HARRER František

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

Odišli od nás

ŠKODLEROVÁ  Klára 
vo veku 79 rokov

VAGASKÝ  Dušan
vo veku 63 rokov

Odpočívajte v pokoji !

DUCHOVNÉ SLOVO

Na ceruzke nie je najdôležitejší 
vonkajšok – farba, obrázky, tvar 
dreva, guľatá, či hranatá, ale 
vnútro – náplň – tuha. O svoje 
vnútro by sme sa mali starať 
rovnako, ako o náš vonkajšok. 
Skúmaj, či tá tvoja náplň je 
v poriadku. O čom rozmýšľaš? 
Po čom túžiš? To všetko hovorí 
o tom, čo máš vo svojom vnútri. 
„Veľmi stráž svoje srdce, lebo 
z neho pramení život“ (Prís 4, 
23). 
Za ceruzkou zostáva čiara. Mal 
by si vedieť, že všetko, čo v živo-
te urobíš, alebo povieš zanechá 
určitú stopu. Dobre si premysli 
všetko, čo sa chystáš urobiť. Aj 
napriek tomu, že existuje guma, 
často po čiare na papieri zostáva 
ryha, ktorá sa už nedá odstrániť. 
Verím, že tiež túžite, aby po vás 
zostala krásna kresba života, na 
ktorú sa budú môcť s radosťou 
pozerať raz aj vaše deti.
Milí mladí priatelia, prajem vám 
veľa Božieho požehnania počas 
celého školského roka!

Jozef Kemp, farár

me: „Zver svoje diela na Pána 
a podaria sa tvoje zámery“ (Prís 
16, 3). Rozprávaj Bohu o tvojich 
plánoch a túžbach, vlož sa do 
jeho rúk a výsledkom môže byť 
nádherná kresba tvojho života, 
z ktorej budú mať aj ostatní 
radosť.
Ceruzka sa občas zatupí a vte-
dy treba prestať písať a použiť 
strúhadlo. Ceruzke síce spôsobí 
trochu utrpenia, no jej hrot bude 
ostrejší a bude sa ňou oveľa lep-
šie písať. Aj my ľudia môžeme 
byť z času na čas otupení, nezo-
stáva za nami čistá čiara. Aj my 
preto potrebujeme strúhadlo. 
Čo myslíte, čo je tým strúhadlom 
pre nás? Sú to učitelia, rodičia, 
alebo dobrí priatelia, ktorí nás 
v správnej chvíli napomenú 
a možno aj kritizujú. Kritika nie 
je pre nikoho príjemná, ale je 
potrebná. Tak ako sa ceruzka 
vďaka strúhadlu stane lepšou 
ceruzkou, tak aj my sa vďaka 
kritike a dobrým radám staneme 
lepšími ľuďmi. V knihe Prísloví 
čítame: „Ten, kto rád znáša, 
keď ho napomínajú, má rád 
vedomosť, kto však neľúbi, keď 
sa mu vyčíta, je hlupák“ (Prís 
12, 1). 
Keď píšeš ceruzkou, máš vždy 
možnosť použiť gumu a opra-
viť všetko, čo si napísal zle. Aj 
my ľudia sme od Boha dostali 
možnosť napraviť, čo sme poka-
zili. Je k tomu nevyhnutná naša 
úprimná ľútosť a silné predsa-
vzatie. 

Milí mladí priatelia, dievčatá 
a chlapci, 

nostalg ické spomienky na 
prázdniny sa už takmer rozply-
nuli. Pred niekoľkými týždňami 
začal školský rok. Akademický 
rok na vysokých školách a uni-
verzitách začína v druhej polo-
vici septembra. Pre Vás, žiačky 
a žiaci, študentky a študenti, je 
aj tento školský, či akademický 
rok novou životnou výzvou, prí-
ležitosťou posunúť sa v živote 
ďalej. 
Určite každý z vás používa ceruz-
ku. Je to veľmi nenápadná, ale 
zároveň neodmysliteľná učebná 
pomôcka, prítomná v živote žia-
kov od prvej triedy až po vysokú 
školu. Ceruzka bola vynájdená 
v roku 1662. Prelom v jej použí-
vaní nastal, keď Jacques Conté 
(1755 – 1805) vynašiel tuhu. 
Na prvý pohľad sa to nemusí 
zdať, ale ceruzka má veľmi veľa 
spoločného s nami ľuďmi. Má 
vlastností, ktoré by sme mali 
mať aj my. Ak si ich osvojíme, 
bude sa nám oveľa ľahšie žiť.
Ceruzka potrebuje šikovnú ruku, 
dá sa ňou výborne písať, dajú sa 
ňou nakresliť nádherné obrázky 
vecí, zvierat i ľudí. Ale to všetko 
je možné len vďaka šikovnej 
ruke, ktorá ceruzku drží a vedie 
jej pohyby tak, aby z toho vznikla 
krásna kresba. Tou rukou, ktorá 
nás chce viesť, je Boh. Ale môže 
to urobiť len v prípade, ak mu to 
dovolíme. V knihe Prísloví číta-

Blahoželáme
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So začiatkom augusta sa na trávniky nášho futbalového štadióna 
vrátili malí aj veľkí futbalisti. Po vyše mesačnej prestávke sa roz-
behla príprava na nasledujúcu sezónu. Už po tretí krát sa nám za 
veľkej finančnej podpory od Bratislavského samosprávneho kraja 
a ZSE podarilo zorganizovať týždenné letné sústredenie. Vo futba-
lovom areáli Brezová pod Bradlom sme našli výborné podmienky 
pre rozvoj našich mladých talentov. Dve hracie plochy, bežecké trate 
v rôznych terénoch a rôznych náročností a plavecký bazén ako rege-
nerácia po záťaži. Prvý krát sme urobili sústredenie pre štyri vekové 
kategórie v jednom termíne, aby sa naši hráči lepšie spoznali, zaba-
vili sa a získali spolupatričnosť ku klubovým farbám. Takmer 50 detí 

a 8 trénerov strávili spoločne týždeň, ktorý dal všetkým viac ako len 
športovú prípravu. Podarilo sa nám odohrať dva priateľské zápasy 
s domácimi družstvami, počas ktorých sme mali možnosť konfrontá-
cie s iným herným štýlom a organizáciou hry. Voľné chvíle sme využili 
na spoznávanie okolia, keď sme napríklad spoločne vystúpili na mo-
hylu M. R. Štefánika. Sústredenie nám ukázalo, že má zmysel robiť 
podobné projekty aj v budúcnosti. Šťastné deti, venujúce sa najpo-
pulárnejšiemu športu na svete, sú pre náš klub najväčšou odmenou. 

Michal Kmotorka, tréner
foto: Martin Vašíček, Linda Purdeková

50 DETÍ A 8 TRÉNEROV NA TÝŽDŇOVOM SÚSTREDENÍ
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Ako si sa dostal k bicyklova-
niu?
K cyklistike som mal vždy blízko, 
pretože som od malička bicyklo-
val a chcel som zmenu. 3 roky 
dozadu som sa začal venovať 
cyklistike naplno. Našiel som si 
tím, a začal som trénovať a jaz-
diť s Kaktus bike. 

Čo ťa na tomto športe zaujalo? 
Na cyklistike ma baví to, že mô-
žem jazdiť sám za seba. A páči 
sa mi aj to, že to nerobí veľa 
ľudí na Slovensku. V mladších 
kategóriách ešte nie je tímová 
taktika a nemôžeme používať 
slúchadlá. 
 
Ako sa pripravuješ, ako často 
máš tréningy a čo preto robíš, 
aby si bol lepší ako ostatní?
Pripravujem sa na tréningoch, 
ktoré mám 4-5 krát do týždňa, 
a trávim tým celý svoj voľný čas. 
Trénujeme najmä na Železnej 
studničke, jazdíme do kopcov, 
na cyklotrasách v okolí, v Ra-
kúsku, na hrádzi, denne je to 
okolo 70-80 km. Trénujeme ako 
tím s trénerom, sme 4. Tréner 
nás vedie a dáva inštrukcie. 
V zime máme prípravu v po-
silňovni, beháme, dôležitým 
doplnkovým športom k cyklistike 
sú bežky na horách, takže veľa 
bežkujeme, chodíme aj na sú-
stredenie do hôr. Taktiež bicyk-

lujeme doma na stacionárnych 
bicykloch, je to bicykel položený 
na valcoch, niečo ako cyklistický 
trenažér.

Aké rýchlosti dosahujete? 
Je to rôzne, ale v priemere 40 
km/hod. V zjazde to môže byť 
aj 65-75 km/hod. Čím je vyššia 
veková kategória, tým sú dlhšie 
trasy. Jeden pretek v mladších 
žiakoch je okolo 40-50 km, t.j. 
cca 1-1,5 hodina.

Priblíž nám, ako tento šport 
funguje na Slovensku, v akých 
kategóriách sa preteká, prí-
padne ako sa tvoria tímy a aké 
preteky majú deti a mládež.
Treba si nájsť klub, v ktorom 
sú tréneri. Ja som v tíme Kak-
tus bike. Dobré je začať s hor-

skou cyklistikou. Preteká sa od 
mladších žiakov, čo sú 10-12 
roční, a klub potom do súťaže 
postaví tím podľa veku a vý-

konnosti. Kategórie sú mladší 
žiaci, starší žiaci, kadeti, juniori, 
U23, a muži. Súťaží sa v cestnej 
cyklistike, horskej cyklistike, 
cyklokros (cestné bicykle v teré-
ne). Každá kategória dá nejaké 
zručnosti do výbavy športovca 
a je dobré všetkým prejsť. Mňa 
najviac láka cestná cyklistika 
a chcel by som pri nej aj ostať. 
Slovenský pohár sa jazdí od aprí-
la do septembra. Tento rok som 
sa vďaka výsledkom dostal do 
reprezentácie, takže už budúcu 
sezónu ma čakajú aj medziná-
rodné súťaže. 

A na záver, máš nejaký vzor? 
Ja nemám vzor idem si svoje :-)

Simon spomenul, že v jeho tíme 
sa stretli 4 veľmi talentovaní 
cyklisti, ťahajú sa navzájom 
a dosahujú výborné výsledky. Aj 
preto ho to tak baví. V roku 2019 
dosiahol veľa úspechov, medzi 
nimi aj 2.miesto v Slovenskom 
pohári v Trnave kritérium, 1. 
miesto Slovenský pohár v Tlma-
čoch kritérium, 3.miesto Slo-
venský pohár Tlmače, 2.miesto 
Majstrovstvá SR v časovke do 
vrchu Kremnica – Skalka, 1. 
miesto Majstrovstvá SR v časov-
ke družstiev, Teplička pri Žiline. 
Celkovo dosiahol 3. miesto za 
sezónu 2019.

Gratulujeme Simonovi a želáme 
mu ešte veľa úspechov v SR aj 
v zahraničí!

CHCEL BY SOM SA DOSTAŤ DO CYKLISTICKÉHO PRO 
TEAMU A CHODIŤ PO TOURS!
Simon Gottstein je 14 ročný chlapec z Jaroviec, ktorý má rád šport. Keď bol mladší asi 5 rokov plával, potom hrával futbal 
a nakoniec skončil pri cyklistike. A dnes tu máme majstra SR v časovke družstiev. ☺

Slovenský pohár v cyklistike 2019 - vyhodnotenie celého ročníka 
v Spišskej Novej Vsi 8.9.2019. Simon obsadil 3. miesto.
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kolo deň dátum čas domáci hostia výsl. kolo deň dátum čas domáci hostia výsl.

1 Sobota 10.8.2019 17:30 ŠK Danubia Hrubý Šúr TJ Jarovce 2:6 3 Sobota 24.8.2019 12:15 ŠK Žolík Malacky TJ Jarovce 5:2

2 Nedeľa 18.8.2019 17:00 TJ Jarovce FK Inter Bratislava B 2:1 1 Štvrtok 29.8.2019 10:00 MFK Rusovce TJ Jarovce 7:1

3 Nedeľa 25.8.2019 17:00 OŠK Chorvátsky Grob TJ Jarovce 0:7 4 Nedeľa 1.9.2019 14:30 TJ Jarovce FK Dúbravka 6:2

4 Nedeľa 1.9.2019 17:00 TJ Jarovce ŠK Nová Dedinka 1:0 5 Sobota 7.9.2019 13:00 SFC Kalinkovo TJ Jarovce 6:2

5 Nedeľa 8.9.2019 16:30 TJ Jarovce MŠK Kráľová pri Senci 3:0 2 Utorok 10.9.2019 17:00 TJ Jarovce TJ Záhoran Jakubov 6:2

6 Sobota 14.9.2019 16:30 TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka 5:0 6 Nedeľa 15.9.2019 14:00 TJ Jarovce FC IMAS 2:2

7 Sobota 21.9.2019 16:00 FK Mariathal TJ Jarovce 7 Štvrtok 19.9.2019 16:30 MŠK Iskra Petržalka TJ Jarovce

8 Nedeľa 29.9.2019 16:00 TJ Jarovce ŠK Igram 8 21.9.2019 voľný žreb

9 Nedeľa 6.10.2019 15:30 Lokomotíva DNV B TJ Jarovce 9 Nedeľa 29.9.2019 13:30 TJ Jarovce Lokomotíva DNV

10 Nedeľa13.10.2019 15:30 TJ Jarovce ŠKO Miloslavov 10 Nedeľa 6.10.2019 13:00 TJ Jarovce MFK Rusovce

11 Nedeľa20.10.2019 15:00 TJ Malinovo TJ Jarovce 11 Sobota12.10.2019 15:30 TJ Záhoran Jakubov TJ Jarovce

12 Nedeľa27.10.2019 14:00 TJ Jarovce MFK Slovan Záhorská B. 12 Nedeľa20.10.2019 12:30 TJ Jarovce ŠK Žolík Malacky

13 Sobota 2.11.2019 10:30 ŠK Krasňany TJ Jarovce 13 Nedeľa27.10.2019 9:30 FK Dúbravka TJ Jarovce

14 Nedeľa 3.11.2019 11:00 TJ Jarovce SFC Kalinkovo

15 Sobota 9.11.2019 9:00 FC IMAS TJ Jarovce

kolo deň dátum čas domáci hostia výsl. kolo deň dátum čas domáci hostia výsl.

1 Nedeľa 1.9.2019 10:00 TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka B 3:0 1 Sobota 7.9.2019 10:00 TJ Jarovce TJ Čunovo 16:0

11 Štvrtok 5.9.2019 17:00 TJ Jarovce NMŠK 1922 BA B 2:1 2 Sobota 14.9.2019 9:30 FK Lamač TJ Jarovce 1:7

2 Sobota 7.9.2019 10:30 TJ Čunovo TJ Jarovce 2:4 9 Štvrtok 19.9.2019 17:30 TJ Jarovce FK Lamač
3 Nedeľa 15.9.2019 10:00 TJ Jarovce TJ Rovinka B 5:0 3 Sobota 21.9.2019 10:00 TJ Jarovce ŠK Vrakuňa B

12 Streda 18.9.2019 16:00 OFK Dunajská Lužná TJ Jarovce 10 Štvrtok 26.9.2019 17:00 ŠK Vrakuňa B TJ Jarovce

4 Sobota 21.9.2019 13:00 ŠK Vrakuňa B TJ Jarovce 4 Sobota 28.9.2019 10:00 TJ Jarovce FKP Dúbravka B

13 Štvrtok 26.9.2019 16:00 TJ Jarovce FK Dúbravka B 5 Nedeľa 6.10.2019 14:00 SDM Domino C TJ Jarovce

5 Nedeľa 29.9.2019 10:00 TJ Jarovce FK Slovan Ivanka p.D. 6 Sobota12.10.2019 10:00 TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka B

6 Nedeľa 6.10.2019 16:00 MŠK Senec B TJ Jarovce 7 19.10.2019 voľný žreb

7 Nedeľa13.10.2019 10:00 TJ Jarovce ŠK Nová Dedinka 8 Nedeľa27.10.2019 11:00 TJ Čunovo TJ Jarovce

8 Nedeľa20.10.2019 15:30 SDM Domino B TJ Jarovce

9 Nedeľa27.10.2019 10:00 TJ Jarovce SFC Kalinkovo

10 Sobota 2.11.2019 13:30 ŠKO Miloslavov TJ Jarovce

kolo deň dátum čas domáci hostia výsl. kolo deň dátum čas domáci hostia výsl.

1 Nedeľa 25.8.2019 15:00 TJ Malinovo TJ Jarovce 0:3 1 Nedeľa 25.8.2019 9:30 FKM DNV FK Scorpions

2 Sobota 31.8.2019 12:00 TJ Jarovce FKM DNV 10:1 2 Nedeľa 1.9.2019 11:00 OFK Dunajská Lužná FK Scorpions

14 Streda 4.9.2019 17:00 TJ Jarovce FK Scorpions 11:0 14 Streda 4.9.2019 17:00 TJ Jarovce FK Scorpions 11:0

3 Nedeľa 8.9.2019 10:00 FK Scorpions TJ Jarovce 0:9 3 Nedeľa 8.9.2019 10:00 FK Scorpions TJ Jarovce 0.9

4 Nedeľa 15.9.2019 11:00 OFK Dunajská Lužná TJ Jarovce 2:12 4 Nedeľa 15.9.2019 13:30 ŠKO Miloslavov FK Scorpions

5 Sobota 21.9.2019 12:00 TJ Jarovce ŠKO Miloslavov 5 21.9.2019 voľný žreb

12 Streda 25.9.2019 17:00 TJ Jarovce TJ Malinovo 12 Utorok 24.9.2019 16:00 FK Scorpions FKM DNV

6 28.9.2019 voľný žreb 6 Nedeľa 29.9.2019 9:00 NMŠK 1922 BA B FK Scorpions

7 Sobota 5.10.2019 12:00 TJ Jarovce NMŠK 1922 BA B 7 Nedeľa 6.10.2019 10:00 FK Scorpions FK Vajnory

13 Streda 9.10.2019 15:30 FKM DNV TJ Jarovce 13 Streda 9.10.2019 15:30 FK Scorpions OFK Dunajská Lužná

8 Nedeľa13.10.2019 9:00 FK Vajnory TJ Jarovce 8 Nedeľa13.10.2019 11:00FK Slovan Most pri BA FK Scorpions

9 Sobota19.10.2019 12:00 TJ Jarovce FK Slovan Most pri BA 9 Nedeľa20.10.2019 10:00 FK Scorpions ŠK Vrakuňa B

10 Streda 23.10.2019 16:00 ŠK Vrakuňa B TJ Jarovce 10 Nedeľa27.10.2019 11:30 FK Slovan Ivánka p.D FK Scorpions

11 Sobota 2.11.2019 12:00 TJ Jarovce FK Slovan Ivánka p.D. 11 Nedeľa 3.11.2019 9:00 FK Scorpions TJ Malinovo

Starší žiaci SZM A - FK ScorpionsStarší žiaci SZM A

V.liga seniori S5A

Mladší žiaci MZM B Prípravka PMA3 U11

III.liga ml. dorast, U17 - skupina B

FUTBAL: rozpis zápasov jesennej časti ligy sezóny 2019/2020


