ISSN 1338-8924

JOZEF JANČOVIČ - NÁŠ
NOVÝ PÁN FARÁR

VÝZNAMNÉ OCENENIE
PRE NÁŠHO HASIČA

Od 1. októbra dochádza v našej
farnosti k výmene farára. Pána
farára Jozefa Kempa nahradí
Jozef Jančovič.
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Dlhoročný člen dobrovoľného
hasičského zboru v Jarovciach,
pán František Židek, bol ocenený čestným titulom...
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NAŠE HASIČKY VYHRALI LIGU

INFO OD STAROSTU:
BEZ DOBREJ SPOLUPRÁCE BY TO NEŠLO

PES BRATISLAVSKÝ
- AKO ŽIŤ SO PSÍKMI
OKOLO NÁS

Máme za sebou ťažké leto, počas ktorého nielenže robíme
veci, ktoré vidíte, ale tiež pripravujeme projekty, čo zatiaľ nie sú
viditeľné. Príprava je vo väčšine
prípadov náročnejšia ako samotná realizácia (typickým príkladom je cyklotrasa). Oceňujem
prístup našich zamestnancov
úradu a poslancov, ktorí sa snažia pomáhať vo všetkom, na čom
sa spoločne dohodneme.
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Mesto Bratislava spustilo projekt
s názvom „Pes bratislavský“,
aby zvýšilo porozumenie medzi
„psíčkarmi“ a „nepsíčkarmi“
a zlepšilo vzájomné spolužitie
ľudí, ktorí psíkov vlastnia a tých,
ktorí nie. Rovnako aj v našej
mestskej časti by sme chceli
dosiahnuť, aby sa ľudia navzájom rešpektovali, prejavovali
si toleranciu a porozumenie,
a zároveň aby mali psy ...
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Na úvod

Nedávno ma zaujal text, ktorý
zverejnil môj kolega starosta
Vrakune Martin Kuruc na sociálnej sieti. Tu je jeho prvá časť,
pretože celé by to sem nevošlo.
„Existuje niečo, čo sa volá verejný záujem. Napríklad oprava
plynovodu na Hradskej ulici. Plynovod je vedený pod chodníkom.
Síce to je pomerne šokujúce, ale
chodník musí byť preto kompletne vybúraný. Ono totiž zatiaľ sa
plynovody opravujú takto a nie
laparoskopicky. Tiež vás asi šokuje fakt, že sme túto opravu
museli doslova krvavo vybavovať
a naozaj ma vytáčajú pindy, že
ako vyzerá aktuálne chodník.
No vyzerá ako stavba.
Všetci vieme, že spomaľovač
spomaľuje autá. A pomalšie
idúce auto je bezpečnejšie. Na
ulici je 30 domov. Každý chce
spomaľovač. “Starosta aspoň 5
ich tam dajte!” Skvelé, ideme na
to. 28 majiteľov z 30 okamžite
nesúhlasí, aby bol spomaľovač
pred jeho barákom. Verejný
záujem? Bezpečnosť pre naše
decká? Áno, ale nie pred mojim
barákom!! “Starosta potrebujeme viac ihrísk!” Potrebujeme,
ideme na to. “Ale nie pod našim
oknom starosta, deti totiž kričia!” Áno. Šok číslo 3 vtesnaný
do jedného statusu. Deti naozaj
na ihrisku kričia.
Druh ihriska je úplne špeciálna
kapitola. Každá verejná diskusia skončí tak, že sa na ničom
nedohodneme. Niekto chce futbal, niekto hokejbal, basketbal
má svojich fanúšikov, určite
nazabudnime na volejbalovú
loby, hádzaná sa tiež ozve, tenis
nutne, to musí byť tenis, petang
alebo nič. A samozrejme stále
platí spoločný menovateľ - len
nie pod mojim oknom, ale nech
to je blízko!“
Tak len toľko. Sám by som to
lepšie nenapísal.
Jozef Uhler
vydavateľ Jarovskch novín
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KEĎ SA DARILO-NEDARILO A NAKONIEC
SME VYHRALI LIGU!

Aj tento rok by sme vám chceli priblížiť naše hasičské leto,
a preto sme pripravili krátky
súhrn, ako sa nám darilo-nedarilo. Všetko to začalo, keď
zimné mesiace vystriedali tie
jarné, a nastalo radostné zvítanie staro-nových tvárí na futbalovom štadióne TJ Jarovce. Za
to by sme chceli aj touto cestou
poďakovať futbalovému klubu,
keďže je to prioritne futbalové
ihrisko, o to viac si ceníme, že

neboli problémy pri dohadovaní časov tréningov. V júli sme
teda všetci radostne očakávali
zahájenie sezóny, ale čo čert
nechcel, plány a vízie nám rýchlo
zničil zhoršujúci sa stav pandémie. Prvotné správy hrali v náš
neprospech a dlho očakávané
leto, plné hasičských súťaží,
bolo v nedohľadne. V hlavách
nám začali víriť rôzne myšlienky:
„Čo s toľkým časom?“, „Aké to
bude bez súťaží?“. Niektorých

potešila táto mimoriadna situácia, na druhej strane boli tí, ktorí
si nedokázali predstaviť, že by
mali každú nasledujúcu sobotu
tráviť doma nič nerobiac. Dni sa
pomaly prelínali jeden cez druhý
a prišli prázdniny. Súťaže v nedohľadne, prázdne ihrisko bez
hluku mašiny, hadice odložené
v poličkách a kopačky schované v rohu izby. Každý si pomaly
začal plánovať svoje letné dni
podľa seba. Avšak nakoniec
to prišlo. Aj tento rok bude sezóna, aj keď budú iné a prísnejšie podmienky, na aké sme
boli zvyknutí. Čas hral proti nám
a na prvú súťaž v Sládkovičove
sme prišli nie veľmi pripravení
a dosť nervózni. V obidvoch tímoch sa udiali zmeny a pribudli
noví členovia, čo nikomu z nás
z nervozity alebo obáv neubralo.
K mužom pribudol Martin, ktorý
v zelenom jarovskom drese hrdo
behá dopredu k ľavému terču.
U žien došla znížiť priemerný vek
ich terajšia najmladšia členka
Diana, ktorá dostala post košiarky a teda tej, ktorá má vždy
mokrý dres ☺.
Súťaž bola odštartovaná a netrvalo dlho a na štartovú čiaru
sme sa dostali aj my. V napätí
sme striehli na výstrel z pištole
a potom už len šprintom každá k svojmu postu. Všetko išlo
hladko až na malé zaváhanie
na rozdeľovači. Aj napriek tomu
sme si ako ženy odniesli pekné
tretie miesto, na ktoré sme hrdé.
Muži nezaháľali a ich pokus išiel
podľa plánu až na malé nedokonalosti. Hoci podali skvelý
výkon, časomiera sa zastavila
až pri štrnástich sekundách,
čo im prinieslo štvrté miesto.
Bol to pre nás prvý spoločný
víkend po dlhej odmlke a po
prvotných správach o zrušení.
Prvé rozbehové kolo pre nás
dopadlo veľmi sľubne a motivácia na lepšie výkony sa ihneď
dostavila. Na ďalšie kolo sme sa
už poctivo pripravili, oprášili kopačky s tretrami a poriadne ich
prevetrali na tréningu. Dievčatá
sa dostali opäť skôr na štart ako
chalani a ich tréning im priniesol aj dobré výsledky. Nielenže
naša ľavá prúdiarka nahodila
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rýchly šprint k terču, ktorý jej
zabezpečil ocenenie za najrýchlejší prúd, ale ženské družstvo
vyhralo 1. miesto! Hoci sa dievčatám darilo, naopak chalanom
sa lepila smola na päty. Ich útok
sa podarilo dokončiť až s vysokým časom 21 sekúnd, čo im
prinieslo umiestnenie v podobe
10. miesta. Súťažnú sobotu vystriedala vždy ďalšia a ďalšia.
Zatiaľ čo u žien sa poradie menilo ako na hojdačke, raz baby
držali poprednú líniu a inokedy boli na chvoste, chalanov
smola neopúšťala. Ani nevieme
ako, a zrazu prišla na rad naša
domáca súťaž. Chalani poctivo
pripravovali všetky potrebné veci

v tesnom závese s dievčatami,
ktoré ochotne pomáhali a dolaďovali nedokonalosti. I napriek
našej veľkej snahe a prosbám
bolo naše domáce kolo presunuté pre nepriaznivé počasie.
Ako tím sme sa teda pustili do
rozkladania všetkého čo sme
tak ťažko pripravili. Potom sme
si odbehli ďalších päť súťaži,
až nadišla opäť naša domáca,
už raz preložená súťaž, ktorá
sa tak stala finálovým - posledným kolom. Tentokrát nám počasie prialo a slnko príjemne
šteklilo líca všetkým súťažiacim
a divákom. Súťaž odštartovali
dievčatá, ktorým ich útok vyšiel na jednotku bez menších

Kategória muži

problémov. Keďže bežali ako
prvé, nemali možnosť porovnať
si s nikým čas, iba im ostalo
dúfať, že to, čo si oddreli, a úsilie, ktoré do útoku vložili, sa im
vráti. Nešťastie alebo jednoducho smola neopustila mužov ani
toto kolo a držala sa ich zubami
nechtami. Keďže išlo o posledné
kolo, všetky tímy bojovali o čo
najlepšie umiestnenie. Ženy sa
nachádzali na 3. priečke, zatiaľ
čo muži priebežne obsadzovali
6.miesto. Dievčatá nakoniec vyhrali krásne 1. miesto a taktiež
ocenenie najrýchlejší prúd. 1.
miesto v domácom kole ich dostalo až na čelo celkovej tabuľky
a stali sa celkovými víťazkami

poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

tím
1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo
Poľný Kesov
14
14
14
14
14
7
6
14
14
5
12
Pavlice
8
11
12
12
3
12
12
12
8
14
14
Šenkvice
9
9
8
5
12
14
14
11
11
10
0
Sládkovičovo
11
12
11
7
9
11
4
4
12
12
10
Kyselica
12
2
6
10
7
9
11
10
10
11
9
Jarovce
10
4
2
11
11
10
8
8
4
7
8
Voderady
5
10
3
8
0
8
7
6
6
9
11
Vydrany
7
7
4
9
8
3
0
9
9
8
6
Hrnčiarovce nad Parnou
6
6
7
3
4
6
10
3
5
3
4
Pata
3
3
9
6
6
5
9
2
3
2
7
Dvorníky
2
8
10
0
10
2
5
0
7
6
3
Križovany nad Dudváhom
1
5
1
4
5
4
3
5
2
4
5
Pezinok
4
0
5
0
2
1
2
7
0
0
0

poradie
1
2
3
4
5
6

tím
Jarovce
Šenkvice
Dvorníky
Sládkovičovo
Pata
Pezinok

spolu
128
118
103
103
97
83
73
70
57
55
53
39
21

ligy! Nikto to nečakal a každý
z nás bol v šoku, keďže toto sa
ešte ženám nikdy nepodarilo,
a pred posledným kolom sa nachádzali na 3. mieste. Muži sa
nakoniec umiestnili na peknom
6.mieste.
Týmto by sme chceli všetkým
poďakovať, či už za výpomoc
pri organizovaní našej súťaže,
za podporu, alebo za to, že ste
nás prišli pozrieť.
Taktiež patrí vďaka všetkým členom, veď predsa hasičstvo nie
je iba o súťažiach, ale taktiež
o pomoci druhým. Počas roku
sa stali viaceré udalosti, kde
práve dobrovoľní hasiči pomáhali odčerpávať vodu, podávali
pomoc obci a občanom. Všetkým aktívnym členom ďakujeme. A v neposlednom rade by
sme chceli poďakovať pánovi
starostovi a mestskej časti za
podporu, ešte raz TJ Jarovce
za možnosť využívania ihriska
na tréningy počas celého roka
a všetkým sponzorom. Patrí vám
jedno veľké ďakujeme♥!
Terézia Bašková,
Diana Bašková

Kategória ženy

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo spolu
4
7
3
4
5
4
2
2
5
4
7
47
7
5
4
7
4
0
4
5
2
5
3
46
5
2
5
0
2
7
3
7
7
7
0
45
0
4
7
5
7
0
7
3
4
2
5
44
3
3
0
0
3
5
5
4
3
3
4
33
2
0
2
0
0
3
0
0
0
0
0
7

3

Jarovské noviny
JAROVSKÉ HODOVANIE 2020
Tento rok je na organizovanie
kultúrnych podujatí taký nejaký
„začarovaný.“ Každý deň počúvame o nových usmerneniach,
pravidlách, zákazoch. To, či vôbec v septembri zorganizujeme
nejaké oslavy jarovských hodov,
sme s pánom starostom, poslancami a členmi miestnej komisie
kultúry, riešili v priebehu celého
leta. Všetko bolo v predstihu
pripravené, ale konečné rozhodnutie prišlo až posledný augustový týždeň. Myslím si, že
naše rozhodnutie bolo, aj keď
trošku riskantné, ale správne.
Ktovie, kedy sa zase budeme
môcť spolu zabaviť....
Ako isto väčšina z vás vie, hody
sa v našej obci každý rok oslavujú prvý septembrový víkend. Aj
napriek tomu, že náš kostol je
zasvätený Sv. Mikulášovi. Oslavy
tohtoročných hodov sme sa rozhodli spojiť s chorvátskymi slávnosťami, ktoré sa v Jarovciach
organizujú každý rok v priebehu
mesiaca september. Súčasťou
chorvátskych slávností bol po
dlhé roky Festival podunajskej
kultúry, na ktorom sa vždy odprezentovali rôzne národnostné
menšiny. Z dôvodu aktuálnej
situácie, týkajúcej sa pandémie, sme však tento rok museli
pozmeniť program. Žiaľ, nebolo možné pozvať účinkujúcich
z rôznych častí Slovenska resp.
zahraničia. Práve z tohto dôvodu
bol Festival podunajskej kultúry
tento rok zrušený.
V piatok sme víkendové oslavy
otvorili „Jarovským letným kinom,“ ktoré sa konalo v stane
pred kultúrnym domom. Úžasní
chlapci z NProdukt premietali
známu komédiu Slunce, seno
a pár facek. Myslím, že to bol
na začiatok jarovských osláv
veľmi dobrý výber filmu, za čo
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bratom Némethovcom patrí veľké poďakovanie. Pán starosta
Jozef Uhler všetkých prítomných
svojim príhovorom privítal a poďakoval sa za zorganizovanie
celého hodového víkendu.
Sobotňajšie oslavy začali v dopoludňajších hodinách športovo, a to niekoľkými futbalovými
zápasmi na našom ihrisku TJ
Jarovce. Na ihrisku predviedli
svoje „futbalové umenie“ deti
z prípravky, ako aj dorast. Poobede si dokonca zahrali zápas starí páni Jarovce vs. starí
páni Čunovo. V stane bolo pre
detičky pripravené divadielko,
ktoré malo veľký úspech. Za
organizáciu divadielka sa chcem
týmto poďakovať Natálke Schifferovej a Bratislavskému Kultúrnemu a informačnému stredisku
(BKIS). Večernú zábavu otvorila
jarovská skupina Delivery, kto-

rá sa striedala s chlapcami zo
skupiny Čunovski bećari.
V nedeľu sme hody oslávili na
sv. omši, ktorá sa konala v našom Kostole sv. Mikuláša. Na
futbalovom ihrisku prebiehali
zápasy starších žiakov, mladších žiakov a dorastu. Neodmysliteľnou súčasťou hodov sú
samozrejme aj kolotoče, ktoré
nechýbali ani tento rok. Naše
ratolesti mali možnosť celý víkend sa dostatočne vyšantiť na
rôznych atrakciách.
V poobedňajších hodinách bol
v stane pripravený program –
tzv. Festival zborov, ktorý je každý rok súčasťou chorvátskych
slávností. Celý program moderovali Alexandra Pumová s Jankom
Némethom. Malí folkloristi z DFS
Miniljuljanka sa, pod vedením
Martiny Komendovej a Marcely
Škodlerovej, predviedli tancom

Puž, puž, puž. Niektoré detičky
spievali na vystúpení v chorvátskom jazyku prvýkrát, a išlo im to
naozaj skvele. Staršie deti z DFS
Ljuljanka zatancovali v jarovských krojoch tanec Jandrofsko
kolo. Obidve skupiny detí doprevádzali tamburaši z Panonije.
Následne sa aj oni odprezentovali známymi chorvátskymi
piesňami, za čo ich publikum
odmenilo veľkým potleskom.
Súčasťou nedeľňajšieho
programu bolo aj vystúpenie
detí z Čunovského kŕdľa, a to
pod vedením Márie Strakovej.
Na harmonike ich doprevádzal
Andrej Klapka. Folkloristi zatancovali a zaspievali tance
Poluvsie a Gemer. Vystúpenie
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detí bolo vynikajúce. Program
zakončili tanečníci z DFS Ljuljanka. Zatancovali tanec Posavina
v krásnych červeno bielych krojoch, ktoré prislúchajú k tomuto
tancu. Týmto tancom tanečníci
otvárali aj tohtoročný Chorvátsky
ples v Jarovciach.
Po vystúpení folkloristov prišiel
na pódium náš pán starosta –
Jozef Uhler. Nasledovalo uvedenie známej jarovskej osobnosti
do Jarovskej siene slávy. Tento
rok sme sa rozhodli do Jarovskej
siene slávy uviesť ženu, ktorú
Mons. Egidije Živkovič označil
„európskym človekom,“ a to
pani Katarínu Novákovú – „tetu
Kadi.“ Celý život prežila v Jarovciach, kde sa veľmi aktívne
zapájala do cirkevného, kultúrneho a spoločenského života
obce. Pravidelne sa zúčastňovala rôznych náboženských púti
a kultúrnych podujatí a mnohé
z nich i sama organizovala. Pri
všetkých aktivitách však nikdy
nezabudla na svoje korene. Má
veľkú zásluhu na šírení chorvátskeho jazyka a tradícií v našej
obci. Bola veľkým príkladom pre
mnohých. Aj keď sme si tento
rok pripomenuli už 10. výročie jej úmrtia, ostáva navždy
v našich srdciach a mysliach.
Plaketu za uvedenie do Jarovskej siene slávy odovzdal pán
starosta pani Márii Némethovej
- sestre „tety Kadi.“
Po skončení poobedňajšieho
programu už boli pripravení muzikanti, aby nás svojimi piesňami zabavili. Večerný program
otvorili muzikanti – Zlaté husle
a kapela Silent Trio. Obe skupiny
oživili tradičný priebeh hodov
a zožali veľký potlesk.
O občerstvenie sa počas hodového víkendu postarali stánkari
zo Zlatých Moraviec. Pripravili si
pre nás výborné tradičné jedlá.
Nechýbali zemiakové placky

s rôznymi prílohami, párance
starej mamy na sladko aj na
slano, ako aj cigánska.
Veľmi veľké poďakovanie patrí
aj našim hasičom, ktorí sa celý
víkend starali o stráženie stanu
pred kultúrnym domom, ako aj
o našu bezpečnosť.
Poďakovanie patrí aj Bratislavskému samosprávnemu kraju,
ktorý nám poskytol dotáciu na
postavenie veľkorozmerného
stanu pred kultúrnym domom.
Hodový pondelok odštartoval
futbalový zápas muzikantov
a starých pánov. Bol to naozaj
vydarený zápas a bolo sa na čo
pozerať. Vo večerných hodinách
nám na ihrisku, ako každoročne,
zahrali muzikanti z našich jarovských kapiel. Touto zábavou sme
ukončili oslavy tohtoročných jarovských hodov. Myslím si, že to
bol, aj keď trošku náročný, ale
vydarený víkend. Čo poviete?
Marcela Škodlerová
foto: Jana Kubinová,
Mário Németh,
Timotej Dedovich,
Jozef Uhler
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INFO OD STAROSTU: BEZ DOBREJ SPOLUPRÁCE BY TO NEŠLO
Máme za sebou ťažké leto, počas ktorého nielenže robíme veci,
ktoré vidíte, ale tiež pripravujeme projekty, čo zatiaľ nie sú viditeľné. Príprava je vo väčšine prípadov náročnejšia ako samotná
realizácia (typickým príkladom je cyklotrasa). Oceňujem prístup
našich zamestnancov úradu a poslancov, ktorí sa snažia pomáhať
vo všetkom, na čom sa spoločne dohodneme. Zároveň sa na tomto
mieste chcem ospravedlniť obyvateľom, ktorí častokrát prídu na
úrad a predpokladajú, že tam sedím a mám čas. Som väčšinou
rozbehaný a je lepšie dohodnúť si termín vopred. Mnohí už vedia,
že ak ide o neodkladnú záležitosť, nájdem si čas na úrade aj cez
víkend. Za pochopenie ďakujem.

OPRAVENÉ CESTY A NOVÉ PARKOVANIE PRI KULTÚRNOM DOME

Už v minulom čísle som spomínal cesty, ktorých sme v tomto roku
opravili najviac čo do počtu aj rozlohy. Nový povrch dostala Palmová, Pílová, Morušová, časť Jantárovej pred kultúrnym domom,
a aj Kožušnícka.
Posledná z nich bola najkomplikovanejšia. V jej prípade nešlo
len o bežnú opravu. Museli sme zabezpečiť preloženie jedného
telekomunikačného stĺpa a dvoch stožiarov verejného osvetlenia,
ktoré boli nebezpečne blízko cesty. Obnovili sme krajnicu, ktorá sa
medzičasom takmer úplne rozpadla a spevnili sme ju obrubníkmi.
Taktiež bolo potrebné vysporiadať sa s vodou na najnižšom mieste.
V križovatke Kožušnícka – Bylinková sme vyvŕtali dve vsakovačky.
Komplikácií bolo však viac. Pri výkopoch ryhy na obrubníky presekli
robotníci vodovodnú rúru, ktorá v tom mieste vôbec nemala byť.
A už vôbec nie 30 cm pod povrchom. Po privolaní pracovníkov BVS
sme zistili, že ide o „čierny odber“ a hadicu sme zablendovali. Ak
teda niekomu nejde voda, ktorú mal nelegálne, vie prečo. Telekomunikácie si kedysi nedali veľa práce s hlbokými výkopmi pre ich
káble, a tak len pár centimetrov pod povrchom sa robotníkom na
dvoch miestach podarilo prerušiť telefónne káble.

Kožušnícka ulica pred opravou a po nej.
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Parkovacie miesta pred kultúrnym domom.
V zóne okolo Kožušníckej býva už množstvo ľudí a museli sme
zabezpečiť dobrú informovanosť pri stavebných prácach, pretože
Kožušnícka je jediným výjazdom z okolitých ulíc. Podarilo sa mi
získať telefonické kontakty na väčšinu dotknutých obyvateľov,
a vďaka skupine v mobilnej aplikácii Whatsapp sme mohli veľmi
efektívne komunikovať. Najviac trpezlivosti to vyžadovalo po pokládke asfaltu, keďže sa ľudia takmer celý deň nevedeli autami
dostať domov ani z domu. Tých pár hodín však radi vydržali, pretože
sa zbavili mnohoročnej traumy z rozbitej ulice.
Opravený bol aj cestný úsek pred kultúrnym domom. Po oprave
sme zabezpečili obnovu dopravného značenia a aj vyznačenie
parkovacích miest v okolí úradu a kultúrneho domu.

BEŽECKÁ DRÁHA NA ŠKOLSKOM DVORE

V lete prebehla výrazná revitalizácia dvora našej základnej školy.
Bolo to náročné obdobie, pretože sa vyskytlo množstvo komplikácií
a nečakaných prekážok. Okrem toho sme za jazdy vymýšľali, ako
to urobiť lepšie, a jednou z najvýznamnejších vecí, ktorá takto
pribudla, je automatický zavlažovací systém. Množstvo vecí sme
urobili vo vlastnej réžii, bez nutnosti platiť externým dodávateľom.
Najviac si to odmakal Paľo Židek za pomoci jeho kolegov Luigiho
a Denisa (naša skvelá Ekočata). Nemálo financií nám svojou
prácou ušetril aj Milan Husár a Rišo Szabó.

Nádvorie školského dvora predtým a teraz.
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vchodové dvere, ktoré už boli natoľko zničené, že sa dali otvoriť
aj bez použitia kľúča. Vymenili sme ich za celohliníkové a vyššie,
pretože staré dvere už ani nezodpovedali normám pre vchody
do verejných budov. Po výmene dverí nasledovalo vymaľovanie
vestibulu aj kuchyne. Do kuchyne sme zároveň dokúpili množstvo
kuchynských potrieb, ktoré sa rokmi stratili alebo opotrebovali.

OBNOVA KONTAJNEROV NA STOJISKU STUDJENAC

Staré veľkokapacitné kontajnery si ešte pamätajú časy, ktoré si
nepamätá väčšina z nás. Ich steny a aj kostra boli natoľko prehnité, že oprava už bola nerentabilná. Zastupiteľstvo vyčlenilo
v rozpočte peniaze na nákup nových kontajnerov a v júli sme tri
najhoršie z nich vymenili.

Nové kontajnery na stojisku Studjenac

CHYSTÁME OSVETLENIE FUTBALOVÉHO IHRISKA
Tartanová bežecká dráha a nové doskočisko na školskom dvore.
Výsledkom tejto spolupráce a finančnej dotácie z Úradu vlády SR
je dnes parádna tartanová dráha, nové futbalové ihrisko s automatickou závlahou, nový povrch chodníkov, basketbalového aj
volejbalového ihriska, nádvoria, zrekonštruované schodisko do
telocvične a parkovisko pre zamestnancov. Ešte chýba pár detailov,
ktoré postupne dokončíme.

MÁME ŠTYRI KNIŽNÉ BÚDKY

Začiatkom augusta sme na štyroch miestach v Jarovciach osadili
knižné búdky. Sú v nich knihy, ktoré ľudia už nepotrebujú, ale
môžu potešiť niekoho iného.
Ako to funguje?
Knihu si z búdky zoberiete a po prečítaní si ju necháte alebo ju
vrátite. Prípadne prinesiete inú knihu. Knižné búdky nájdete pri
miestnom úrade, pri zdravotnom stredisku, pri fare a pri veterinárnej ambulancii.
Želáme vám príjemné čítanie.

Z magistrátu hlavného mesta sa nám v spolupráci s Telovýchovnou
jednotou Jarovce podarilo získať grant na osvetlenie futbalového
ihriska. Už máme na to projekt, vrátane povolenia a vysúťaženého dodávateľa. Osvetlenie by malo byť zrealizované v priebehu
mesiaca október.

REVITALIZÁCIA ZELENE NA IHRISKU A NA MANDĽOVEJ

Všetci máme radi prostredie, kde je veľa zelene a najmä stromov.
Ani stromy však nie sú večné a je potrebné ich obmieňať. Na
futbalovom ihrisku dendrológ identifikoval 10 topoľov, ktoré sú
v tak zlom stave, že vážne ohrozujú zdravie a život. V priebehu
októbra bude zrealizovaný výrub, a alej doplníme dubom letným
aj preto, aby alergici nemali v budúcnosti problém. Ďalšie topole,
ktoré tam ešte ostanú, postupne dožívajú, a radi by sme aj tie
v blízkej dobe nahradili novou výsadbou.
V jednom parčíku na Mandľovej ulici je 10 ihličnanov (duglasiek),
z ktorých 9 je chorých. Čoskoro aj tie nahradíme platanmi.

MÁLA REKONŠTRUKCIA VCHODU DO KULTÚRNEHO
DOMU A DOVYBAVENIE KUCHYNE

V minulom roku sme zrekonštruovali sálu kultúrneho domu.
V tomto roku prišiel na rad vestibul. V najhoršom stave boli oboje

Choré a nebezpečné stromy na Mandľovej ulici.
Ďakujeme vám všetkým za podnety a podporu.
Knižná búdka na Urbárskej ulici.

Jozef Uhler, starosta
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PES BRATISLAVSKÝ - AKO ŽIŤ SO PSÍKMI OKOLO NÁS
Mesto Bratislava spustilo projekt Miesta, kde sú umiestnené koše na psie exkres názvom „Pes bratislavský“, aby menty a sáčky:
zvýšilo porozumenie medzi „psíč- • Chodník za Ternom (pri workout ihrisku)
karmi“ a „nepsíčkarmi“ a zlepšilo • Jazerná (pri parkovisku veterinárnej polikiniky)
vzájomné spolužitie ľudí, ktorí • Trnková (pri školskom parkovisku)
psíkov vlastnia a tých, ktorí nie. • Chotárna (pri Kozej lúke)
Rovnako aj v našej mestskej čas- • križovatka Mandľová Trnková
ti by sme chceli dosiahnuť, aby
sa ľudia navzájom rešpektovali,
prejavovali si toleranciu a porozumenie, a zároveň aby mali psy
dostatočnú starostlivosť a lásku.
Preto sme sa týmto projektom
inšpirovali a pripravili zopár bodov
na pripomenutie.
Prvým dôležitým pravidlom je, aby
si každý majiteľ psa po svojom
psíkovi upratal. V opačnom prípade hrozí majiteľovi pokuta do
výšky 65 EUR. Aj v našej mestskej
časti máme koše s vrecúškami
na výkaly, ktoré sú na to určené.
Stačí si vopred pozrieť mapku.
Je však vhodné si vždy zobrať
vrecúško z domu, ak by ste zvolili
inú trasu, alebo by v košoch na
to určených boli minuté. Vyhodiť
ho môžete kľudne aj do nádoby
na komunálny odpad.
Voľný pohyb psov je na väčšine
územia mesta zakázaný, v niektorých častiach je aj úplne zakáKam je zákázaný vstup so psom?
zaný vstup so psom. Je dôležité to rešpektovať. Vstup so psom na
území našej mestskej časti je úplne zakázaný napríklad na detské
ihrisko, alebo do areálu futbalového štadióna. Takýto priestor
• všetky verejnosti prístupné budovy
je riadne označený pri vstupe. Ak povolíte svojmu psíkovi voľný
• detské ihriská a pieskoviská
pohyb, je dôležité, aby neohrozoval ďalších obyvateľov, aby ste ho
mali sústavne pod dohľadom, a aby ste mali pri sebe vôdzku pre
• areál školy a materskej školy
prípad potreby. Na území mestských lesov je napríklad pohyb so
psom taktiež povolený len na vôdzke. Dôvodom je predovšetkým
• futbalový štadión
bezpečnosť. V zásade platí, že obzvlášť dôležité je toto pravidlo
dodržiavať na miestach s vysokou koncentráciou ľudí.
• cintorín
Rešpektujte majetok a potreby druhých. Je dôležité, aby psíkov
• plochy verejnej zelene a verejné parky, kde je
neohrozovali autá alebo cyklisti rýchlou a bezohľadnou jazdou,
vyznačený zákaz vstupu so psom
taktiež ľudia voľne pohodenými odpadkami, prípadne zanechaným jedlom vedľa kontajnerov. Obzvlášť nebezpečné je nechávať
jedovaté látky voľne položené na zemi. Na druhej strane myslite s ďalším psíkom. Spýtajte sa, či je v poriadku ho pohladkať alebo
vždy na to, že konanie psa je zodpovednosť jeho majiteľa. Preto pustiť Vášho psíka k tomu druhému.
je dôležité vychovávať ho tak, aby neobťažoval druhých a neničil A nezabudnite: podľa zákona musí byť každý pes čipovaný veterinárnym lekárom do 12. týždňa veku. Takto ho je možné rýchlo
cudzí majetok.
Je dôležité si uvedomiť, že aj z poslušného psa môže mať niekto identifikovať v prípade, že Vám utečie alebo sa stratí. Každý pes
strach, alebo že môže niekomu prekážať, ak ho Váš pes priateľ- starší ako 6 mesiacov musí byť zahlásený v evidencii obce, kde
sky ovoniava. Rešpektujte osobný priestor druhých a opýtajte sa pes zdržiava. Taktiež sa nahlasuje akákoľvek zmena v prípade
sa vopred, či to danej osobe neprekáža. To isté platí pri stretnutí jeho presunu alebo úhynu.

•

•

•

•

•

§ 3 zákona 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ
psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa
pes v danom roku prevažne nachádza.
Daň za psa: predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov,
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Júl – mimoriadne zasadnutie

Od leta 2019 pracuje mestská
časť na Územnom pláne zóny
Jarovce Sever. Ide o územie
medzi Chotárnou ulicou a diaľnicami D2 a D4. Toto územie je
od roku 2007 v územnom pláne
z väčšej časti určené na malopodlažnú zástavbu, teda rodinné
domy. Časť poľa pri Jantárovej
ulici je určená pre bytové domy
a v iných častiach je tam predpokladané aj školstvo, občianska
vybavenosť či zeleň.
Aby nevznikali zástavby podobné tej na konci Chotárnej ulice,
rozhodlo vedenie mestskej časti
o regulácii v podobe územného
plánu zóny. Tento plán určí, kde
budú ulice, chodníky, parky, škola, škôlka, zdravotné stredisko,
zariadenie pre seniorov a kde
budú stavby na bývanie.
Ide o zdĺhavý proces, ktorý zvyčajne trvá tri až päť rokov. Základom sú prieskumy, rozbory
a zadanie, na ktorých sa posledný rok pracovalo. K zámeru sa
vyjadrujú desiatky dotknutých
inštitúcií.
Na júlovom zastupiteľstve
schválili poslanci zadanie pre
projektantov. Tí teraz pracujú
na dvoch variantoch konceptu.
Keď bude táto grafická časť
hotová, na rade budú občania,
ktorých autorský kolektív a vedenie mestskej časti oboznámi
s návrhom.

Jarovce - Sever: Územie, v ktorom
mestská časť plánuje regulovať
divokú výstavbu územným plánom
zóny.

Týmto procesom sa mestská
časť chce vyhnúť ťaženiu developerov, ktorých nezaujíma nič
iné, len ako natlačiť čo najviac
obyvateľov na čo najmenšie územie. Toto by malo vrátiť novej
výstavbe v Jarovciach vidiecky
charakter.

September – mimoriadne
zasadnutie

Reštaurácia Jarovský dvor stojí
na pozemkoch hlavného mesta a samotná budova tiež patrí
hlavnému mestu. Sú v správe
mestskej časti, ktorá ich v roku
2001 prenajala súčasnému prevádzkovateľovi. Zmluva v znení
neskorších dodatkov bola platná do 30.9.2020. Na jar prejavil súčasný prevádzkovateľ,
spoločnosť ŽIAR, s.r.o., záujem
o pokračovanie v nájme.
Starosta poslancov informoval,
že súčasný stav nie je výhodný
pre mestskú časť, pretože nájomca platí od roku 2001 stále
rovnaké nájomné bez zohľadnenia inflácie (830 € mesačne,
pôvodne 25000 Sk). Na pracovnom rokovaní začiatkom leta
dali poslanci starostovi mandát
na vyjednávanie, ktorého obsahom bolo navýšenie nájomného
na cca dvojnásobok, možnosť
nájmu na ďalších 10 rokov
a každoročná inflácia zakotvená v zmluve.
Po niekoľkých rokovaniach sa
starostovi podarilo vyjednať

dodatok ku zmluve presne tak,
ako sa s poslancami dohodli.
Nájomné 1500 € mesačne na
10 rokov, plus inflácia.
Na septembrovom zastupiteľstve túto dohodu potvrdili hlasovaním a Reštaurácia Jarovský
dvor má predĺžený nájom do
30.9.2030. Tentoraz za omnoho
výhodnejších podmienok pre
mestskú časť.

September – riadne zasadnutie

Rôzne rozhodnutia počas roka
majú vplyv na rozpočet a tak je
nevyhnutné robiť v ňom občasné
zmeny. Druhá tohoročná zmena
rozpočtu nebola úplne nevyhnutná a starosta by menšie zmeny
mohol urobiť aj v rámci svojich
kompetencií. Rozhodol sa však,
že všetky aj menšie zmeny predostrie poslancom.
Pri tejto zmene boli vyčlenené
financie na prepojenie registratúrneho systému na ústredný
portál verejnej správy, čo vyžaduje zákon. Ďalej boli znížené
výdavky na mzdy v materskej
škole, pretože časť nákladov
počas prvej vlny korony nám
preplatil štát. Znížili sa predpokladané výdavky na kultúrne
podujatia, pretože ich je v tomto
roku menej. Zvýšili sa náklady
na projektovú dokumentáciu
cyklotrasy Jarovce – Rusovce,
z dôvodu nutnosti zapracovať
pripomienky dopravného inšpektorátu a cyklokoalície. Tiež sa
zvýšili výdavky na výstavbu športovísk, ktoré vznikli rozhodnutím
vybudovať automatickú závlahu
na školskom dvore. Poslanci
boli s pripravovanými zmenami
priebežne oboznamovaní a návrh druhej rozpočtovej zmeny
schválili.
Ďalším bodom rokovania bolo
predĺženie nájmu pozemku pod
bufetom na štadióne. Podobne,
ako to bolo v prípade Jarovského dvora, aj tu išlo o nájomnú
zmluvu bez zohľadnenia inflácie.
Starosta dohodol zvýšenie nájomného o 60% a každoročné
navýšenie o infláciu. Zastupiteľstvo schválilo takúto zmenu
a tým predĺžilo nájomnú zmluvu
o 5 rokov.
Po tom ako do dôchodku odišla zamestnankyňa úradu Terka

Wolfová, ktorá bola aj členkou
rady školy, bolo potrebné na
jej miesto delegovať iného zástupcu mestskej časti. Zastupiteľstvo schválilo na toto miesto
Mária Németha.
Veľmi dôležitým bodom rokovania bolo prerokovanie zámeru
rozšírenia kapacít základnej
školy a prípravných prác na
zabezpečenie financovania zámeru výstavby novej materskej
školy z externých zdrojov. Dnes
má mestská časť právoplatné
stavebné povolenie na novú
materskú školu, ale zároveň
začína vedenie mestskej časti
pripravovať aj dokumentáciu na
prístavbu základnej školy.
Ide o obrovské investičné náklady, odhadom cca 4,5 mil. Eur,
ktoré mestská časť nedokáže
financovať zo svojho. Preto starosta predložil poslancom návrh
postupu pri príprave potrebných
dokumentácií a žiadostí, vrátane
finančných nákladov. Mestská
časť chce byť pripravená na čerpanie financií z fondov EÚ, pretože ak bude zverejnená výzva na
predkladanie projektov, tak na
poslednú chvíľu to nie je možné
stihnúť. Poslanci navrhovaný
postup odobrili.
Na záver predniesla miestna
kontrolórka správu z kontroly
zverejňovania dokumentov za
rok 2019. Konštatovala päť
menších pochybení, napríklad
pri faktúre, ktorá bola vystavená
na základe veľmi starej zmluvy
a táto zmluva nebola zverejnená, prípadne faktúra, ktorá bola
zverejnená skôr ako je dátum
vystavenia, čo je zrejmá chyba
v písaní. Odporučila zverejniť
aj staršie zmluvy a zaviesť fungujúci kontrolný mechanizmus,
tak aby nedochádzalo k chybám
v zverejňovaní dokumentov.
file:///O:/_SYNC/_Jarovske%20noviny/logo/Jarovce_logo.svg
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VÝZNAMNÉ OCENENIE PRE NÁŠHO DOBROVOĽNÉHO HASIČA

František Židek (vpravo) spolu s Pavlom Ceľuchom, prezidentom
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (vľavo).
Dlhoročný člen dobrovoľného hasičského zboru v Jarovciach, pán
František Židek, bol ocenený čestným titulom „Zaslúžilý člen Dobrovoľnej Požiarnej ochrany SR“. Ide o najvyššie vyznamenanie
DPO SR. Tento čestný titul je výberové vyznamenanie, ktoré sa udeľuje členom DPO SR za celoživotnú záslužnú prácu, ktorou prispeli
k rozvoju dobrovoľného hasičstva. Čestný titul je možné udeliť po
dovŕšení 60 rokov veku a po minimálne 25-ročnom členstve v DPO
SR. Zároveň musí byť navrhnutá osoba držiteľom medaily Za mimoriadne zásluhy najmenej 5 rokov. Čestný titul – Zaslúžilý člen DPO
SR navrhuje výbor a schvaľuje ho Prezídium DPO SR. Zaslúžilý člen
je zapísaný do Knihy cti.
Celkovo bolo ocenených 17 členov v rámci Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. Vyznamenania odovzdávali

prezident DPO SR Pavol Ceľuch, prezident HaZZ Pavol Mikulášek
a generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth.
Pán František Židek pracoval celý život v robotníckych povolaniach,
najskôr v závodoch Matador, potom v potravinárskom priemysle a napokon v JRD Rusovce. Ako aktívny dôchodca pracuje pre
mestskú časť Jarovce dodnes. Je členom miestneho Klubu dôchodcov a podporovateľom hasičského športu. Od vstupu medzi
dobrovoľných hasičov, v roku 1982, pôsobil ako vedúci mládeže.
Venoval sa kolektívom žiakov a dorastencov a pripravoval ich na
hasičské súťaže. Po zložení skúšok neskôr pôsobil ako rozhodca na
okresných a krajských úrovniach. V Dobrovoľnom hasičskom zbore
pracoval ako preventivár, na čo potreboval odbornú spôsobilosť
a školenie, a mal na starosti preventívne protipožiarne kontroly, ako
aj preventívno-výchovnú činnosť v obci. Dodnes pomáha ako aktívny
člen a tiež sa zúčastňuje súťaží v družstve Jaroviec s historickou
technikou.
Aj touto cestou by sme mu chceli k významnému oceneniu
ZABLAHOŽELAŤ a poďakovať sa za reprezentáciu
našej mestskej časti.
Zoznam doterajších úspechov a vyznamenaní p. Františka Žideka:
Vyznamenanie za príkladnú prácu, rok 1990
Odznak Vzorný požiarnik II. Stupňa, rok 1994
Diplom OV DPO, rok 2000
Skúšky rozhodcu, rok 2001
Školenie preventivárov, rok 2003
Vyznamenanie za zásluhy, rok 2004
Vyznamenanie za mimoriadne zásluhy, rok 2013

LETNÝ MEDIÁLNY A FILMOVÝ TÁBOR
Posledný týždeň pred začiatkom školského roka sa konal
prvý ročník filmovej a mediálnej
školy. V dňoch 24.8. až 28.8.
sa premenil kultúrny dom v Jarovciach na malé štúdiá, kde
sme sa každý deň snažili našim
mladším kolegom priblížiť teoretické aj praktické základy tvorby
v médiách. Prešli sme procesom od pr votného nápadu,
námetu, scenára až po samotné
natáčanie. Zrealizovali sme aj
herecký workshop, ktorý mal
10

veľký úspech. Pri prechádzkach
po našej mestskej časti sme si
nafotili foto-scenár a nasnímali
krátky video príbeh. Našimi exteriérmi sa stali kostolná záhrada, detské aj futbalové ihrisko.
O stravu bolo samozrejme tiež
postarané. Každý deň boli na
raňajky pripravené chutné croissanty, slané pečivo, či šťavnaté
ovocie. Najchutnejšie jedlo však
bolo o 12:00, kedy pre nás naši
dvorní kuchári pripravovali super
obedy ako špagety, domáce
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hamburger y s hranolčekmi,
kuracie nugetky alebo nutelové
palacinky so šľahačkou.
Po dobrom obede nás čakali
ďalšie kreatívne aktivity. Skúšali sme pracovať so zelenou
plochou „green screen“, ktorá nás dokázala preniesť do
rôznych svetov, ako napríklad
westernové mestečko, počítačová hra, kódy počítaču (ako vo
filme Matrix), vlny oceánu, alebo
veľká zábavná párty. Keď sme
náhodou nevládali tvoriť alebo
počúvať, na odreagovanie sme
hrávali spoločenské hry, alebo
sme si zatancovali stoličkový
tanec ☺ pod taktovkou nášho
skvelého dídžeja. Okrem natáčania videa sme si vyskúšali aj
prácu s mikrofónom a s našim

vlastným hlasom. Výsledok ste
mohli počuť v posledný deň
tábora v miestnom rozhlase!
Naše krátke videá natočené
počas týždňa sme úspešne
odpremiérovali v poslednom
tohtoročnom letnom kine, ktoré
sa konalo v piatok večer, v rámci
hodových slávností. Zožali sme
veľký potlesk!

Letný mediálny a filmový tábor
nás naučil základom tvorby videa, zvuku a hlavne kolektívnej
práci a vytrvalosti. Nezabudli
sme ani na tých, ktorí sa ho nemohli zúčastniť. Pre ďalších budúcich kolegov a kolegyne chystáme mediálnu a filmovú školu
online, aby sme mohli inšpirovať
ešte viac detí k tvorbe videí,
zvukových nahrávok alebo fil-

mov. Filmovú a mediálnu školu
už teraz môžete nájsť na youtube kanáli Produkcie N.
Veríme, že sa deťom denný tábor páčil, a že sa im bude páčiť
aj online škola. A ktovie, možno
sa uvidíme aj budúci rok, aby
sme nadviazali na úspešný pilotný ročník.
Deti z mediálnej školy
a animátori OZ Nprodukt
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“AKCIA LETA” OBJEKTÍVOM FOTOAPARÁTU

Už tradičná jediná letná akcia v Jarovciach, ktorá zabavila detičky, mládež aj dospelých každej vekovej skupiny.

PRÁVNA PORADŇA REALITNEJ KANCELÁRIE GRAHAMS.SK
Dobrý deň p. Tomko,
zaujímalo by ma, či odporúčate kúpiť byt teraz, alebo či máme
počkať kým ceny klesnú, keďže tieto ceny nie sú normálne.
Kedy podľa Vás klesnú ceny? Ako je možné, že napriek tomu, že
je pandémia a ľudia prichádzajú o robotu ceny bytov stúpajú?
Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem za otázku, ktorú mi kladú naši klienti na dennej báze. Kúpa
nehnuteľností patrí medzi najväčšie investície aké väčšina z nás
urobí počas života a preto je pochopiteľné, že sa snažíme kúpiť
čo najlepšie a najvýhodnejšie. Cena bývania vzrástla od začiatku
roka o 4,1 % a to napriek pandémii koronavírusu a faktu, že ekonomika bola paralyzovaná vyše polovicu marca a takmer celý apríl.
Medziročný pokles hrubého domáceho produktu EÚ bol na úrovni
12 %. Skúsme sa pozrieť na tento ekonomický paradox. Ponuka
bytov najmä v Bratislavskom kraji dlhodobo prevyšuje dopyt nad
ponukou, čiže je nedostatok bytov v ponuke. Prísun novostavieb
na realitný trh je minimálny a nepostačuje pokryť dopyt. Rekordne
nízky počet vydaných stavebných povolení len posilňuje tento fakt.
Navyše nenastalo očakávané prepúšťanie v odvetviach s pridanou
hodnotou a teda kúpyschopnosť obyvateľstva nepoklesla, skôr
stúpla. Oba tieto vplyvy majú najväčší vplyv na to, že ceny bytov
rastú aj napriek poklesu HDP. Odhadnúť ďalší vývoj je veľmi náročné, keďže časť analytikov poukazuje na to, že nožnice medzi
poklesom HDP a dopytom sa budú zatvárať a dopyt po bývaní
bude chladnúť. Na druhej strane časť analytikov argumentuje, že
12

pandémia koronavírusu mala vplyv na pozastavenie financovania
realitných projektov prostredníctvom bánk, ktoré mali prísť do predaja v roku 2021 a 2022 a preto
ponuka novostavieb do budúcna
bude ešte nižšia ako doteraz
a preto ceny bytov budú narastať.
Ponuka bytov sa opätovne presunie do okrajových častí Bratislavy
kde je technicky ľahšie získať
stavebné povolenia ako priamo
v Bratislave, kde trvá vydanie
stavebného povolenie v priemere 7 rokov. Z interných analýz
spoločnosti Grahams vyplýva, že
dopyt po bývaní je porovnateľný
s rokmi 2007 až 2008 a cenová
úroveň bytov dosahuje historicky
rekordné úrovne. Napriek tomu
sa byt v Bratislavskom kraji predáva priemerne niekoľko týždňov
Marián Tomko, MBA
a počet záujemcov o obhliadky sa
počíta rádovo v desiatkach.
Radi Vám zodpovieme Vaše otázky týkajúce sa realít, ktoré prosím
zasielajte na tomko@grahams.sk.
Autor: Marián Tomko, MBA (www.grahams.sk)
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Srdečne Vás pozývame na zápis do chorvátskeho tanečného súboru

LJULJANKA – (deti o 9 rokov)

a

MINILJULJANKA – (detičky od 3 rokov ale aj menej)

Náš repertoár predstavujú chorvátske pesničky a tance, keďže veľká časť obyvateľov našej dediny má chorvátske korene.
Snažíme sa udržiavať tradície Jaroviec a odovzdávať ich našim deťom. Veľmi nás teší ale, že záujem majú aj rodiny,
ktoré sa do našej dediny prisťahovali.
Deti reprezentujú našu obec na rôznych festivaloch a podujatiach na Slovensku, v Maďarsku, v Rakúsku, ako aj v Chorvátsku.
Kde nás nájdete ? :
Kedy máme skúšk ? :

Kultúrny dom v Jarovciach
LJULJANKA – každý pondelok od 17:30 do 19:00 hod.
MINILJULJANKA – každú stredu od 17:30 do 18:30 hod.

Tešíme sa na Vás.
Telefonicky nás môžete kontaktovať:
Marcela Škodlerová 0905 015 951, Martina Komendová 0908 391 088
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MAJITELIA OBCE A MAJETKOVÝCH DIELOV V OBCI (2/2)
(pokračovanie z predošlého
čísla)
Medzi významných predstaviteľov Esterházyovského rodu patril
aj Anton (3.2.1676–8.8.1722).
Už ako sedemnásťročný (1693)
sa stal kráľovským radcom
a o desať rokov neskôr (1703–
1709) zastával funkciu komárňanského župana. V roku 1703
získal plukovnícku hodnosť
a v roku 1704 sa pridal k odboju, ktorý viedol František II.
Rákoci. Ešte v tom istom roku
bol vymenovaný za generála
a v roku 1705 za podmaršala
a hlavného kapitána Zadunajska. Od roku 1721 sprevádzal
Rákociho vo vyhnanstve.
Ďalším významným predstaviteľom rodu bol Daniel Esterházy
(okolo roku 1665 – 1.10.1714).
Dominoval vo vojenskej oblasti.
V roku 1691 sa stal cisárskym
plukovníkom a zúčastnil sa bojov
proti Turkom. V roku 1704 sa
pridal k Františkovi II. Rákocimu,
ktorý ho menoval za generála
a neskôr za podmaršala. Bojoval
na južnom Slovensku a v roku
1705 sa stal veliteľom pevnosti
Nové Zámky. V roku 1710 bol
menovaný za veliteľa Košíc, ale
už v nasledujúcom roku musel
kapitulovať.

gulácia. Zastával nezdaniteľnosť
uhorskej šľachty a v tejto otázke
stál v opozícii proti panovníkovi
Jozefovi II. V čeklískom kaštieli
zriadil bohatú knižnicu. Zomrel
7.11.1785.
Knieža Imrich Esterházy patril
medzi vzdelancov. Narodil sa
17.12.1663 v Galante. Študoval
v Ríme a prednášal filozofiu
a vierouku na trnavskej univerzite. Neskôr sa stal generálom rehole paulínov. V roku
1706 bol menovaný vacovským
a v roku 1723 vesprémskym
biskupom. Od roku 1725 postúpil do úradu ostrihomského
arcibiskupa. V tejto významnej
funkcii korunoval v roku 1740
v bratislavskom Dóme sv. Martina panovníčku Máriu Teréziu.
V tomto chráme dal vybudovať
kaplnku sv. Jána Almužníka.
V Bratislave nechal postaviť
aj kláštor alžbetínok. Zomrel
v Bratislave 6.12.1745.
Karol Esterházy sa narodil
4.5.1725. Bol mladším bratom
Františka. Študoval v Bratislave,
Trnave a v Ríme. V roku 1752
sa stal vacovským, neskôr jágerským biskupom. Jeho zásluhou
bolo toto biskupstvo povýšené
na arcibiskupstvo. V Jágri založil
lýceum. Zomrel 14.3.1799.

Mikuláš Esterházy
František Esterházy, cca 1770
František Esterházy je ďalším z
plejády významných zástupcov
rodu. Narodil sa 19.9.1715. Už
sme spomenuli, že bol zakladateľom čeklískej vetvy rodu. V
roku 1760 sa stal mošonským
županom a v roku 1766 zastáva
úrad uhorského kancelára. Práve za jeho kancelárstva sa uskutočnila tereziánska urbárska re14

Meno Mikuláš bolo v Esterházyovskom rode nielen populárne,
ale jeho nositelia významným
spôsobom vstupovali do kultúrneho a politického diania v Uhorsku. Prvý zástupca tohto mena
sa narodil v Galante 8.4.1583.
V roku 1618 zastával post zvolenského župana. Bol jedným
z popredných činiteľov a aktérov Mikulovského (6.1.1622)

a Lineckého (1645) mieru. Od
roku 1625 sa stal palatínom.
Spoločne s bratmi Danielom
a Pavlom získal barónsky titul.
V roku 1626 dostal donáciu na
Fraknó a dedičný grófsky titul.
Bojoval proti Gabrielovi Betlenovi a Jurajovi Rákocimu. Ako
spolupracovník kardinála Petra
Pázmáňa sa významne zaslúžil
o založenie trnavskej univerzity
(1635). 31. decembra roku
1628 bol ako prvý v Uhorsku
vyznamenaný Radom zlatého
rúna. Zomrel v Grosshöflein
(Rakúsko) 11.9.1645. Je pochovaný v Trnave.
Nasleduje Mikuláš, narodený
18.12.1714 vo Viedni. Bol šikovným diplomatom. Vo vojenskej kariére to dotiahol až na
hodnosť maršala. Bojoval v sedemročnej vojne. V Kismártone
založil hudobnú školu a zbor,
ktorý viedol známy hudobný
skladateľ Joseph Haydn. Zomrel
vo Viedni 28.9.1790. Pre nás je
významným vlastníctvom obce
Jarovce, kde inicioval výstavbu
kostola zasväteného sv. Mikulášovi (na počesť donátora), ktorého realizácia sa uskutočnila
v rokoch 1763-1765.
Ďalší Mikuláš (17.11.1711) bol
diplomat a stoličný hodnostár.
V rokoch 1740–1761 pôsobil ako
veľvyslanec monarchie v Rusku,
Poľsku a Sasku. Od roku 1751
zastáva post strážcu uhorskej
kráľovskej koruny, zároveň pôsobí ako c. k. komorník a skutočný
tajný radca. Bol prívržencom
panovníčky Márie Terézie, ktorej
pomáhal pri reformách verejnej
správy. Zomrel 27.6.1764.
Ďalší Mikuláš Esterházy bol
akoby kópiou predchádzajúceho. Narodil sa 12.12.1765
vo Viedni. Bol diplomatom, ale
budoval si aj sľubnú vojenskú
kariéru. V roku 1794 sa stal
plukovníkom, 1796 generálom.
Už v roku 1803 získal hodnosť
podmaršala a v roku 1817 bol
povýšený na maršala. Bol mecénom, podporovateľom umenia.
Zreorganizoval hudobný zbor
v Kismártone vedený Josephom
Haydnom a Johannom Nepomukom Hummelom. Zomrel
25.11.1833 v Come (Taliansko).
Pavol Anton Esterházy bol šopronským županom. Zúčastnil

sa bojov o habsburské dedičstvo a v pruskej vojne bojoval
s vlastným plukom. V roku 1750
pôsobil na poste generála jazdeckého pluku. V roku 1758
bol menovaný vyslancom na
neapolskom kráľovskom dvore.
Ďalší zástupca Esterházyovcov
s rovnakým menom – Pavol
Anton – sa narodil 10.3.1786.
Patril medzi konzervatívnych politikov a vynikol v diplomatických
službách. V roku 1806 sa stal tajomníkom veľvyslanectva v Londýne a v roku 1815 už zastával
post veľvyslanca. Bol odporcom
Lajoša Kossutha. V apríli roku
1848 sa stal členom Batthyányho vlády. Zomrel v nemeckom
Regensburgu 21.5.1866.
Zastavme sa pri spomenutom
mene Batthyány. Príslušníci tohto starého uhorského
šľachtického rodu boli ďalšími
významnými majiteľmi obce
Jarovce. Rod Batthyányovcov
zohrával dôležitú úlohu v histórii
Uhorska. Najmladší potomkovia
tohto rodu získali kniežací titul.
Ich rodový armáles – erbová listina – pochádza z 5. septembra
roku 1500. Daroval im ho kráľ
Vladislav II. a na tomto armálese
je zaujímavé, že rodový erb sa
obmedzuje iba na štítové znamenie, teda absentuje tu súčasť
erbu – prilba s klenotom. Rodový
erb tvorí modrý štít, v ktorom sa
nachádza vysoké biele skalné
bralo. Na vrchole brala je zelené
hniezdo s bielym pelikánom
kŕmiacim tri mláďatá. V strede
brala je jaskyňa, z ktorej sa
vypína zlatý lev so strieborným
mečom v pysku.
Príslušníci tohto rodu zohrávali
dôležitú úlohu najmä v protitureckých vojnách a taktiež v národnooslobodzovacích bojoch
novodobého Uhorska. Tragický
bol osud Ludwiga Batthyányho,
ktorý bol v revolučnom roku
1848 prvým uhorským ministerským predsedom a keďže sa
pridal na stranu revolucionárov
proti cisárovi, bol v roku 1849
popravený. Začnime ale poporiadku, od Adama. Teda – Adam
II. Batthyány sa v roku 1692
zosobášil s grófkou Eleonórou
Strattmann zo Sliezka a odvtedy
potomkovia tejto vetvy používali
aj toto priezvisko, ktoré prislú-
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Knieža Batthyány s manželkou.
chalo vždy najstaršiemu členovi
rodiny. Batthyányovci odvodzujú
svoje meno od dediny Batthyán
v župe Fejér v Maďarsku.
Pre naše rozprávanie je dôležitý knieža Ladislav Batthyány-Strattmann, medzi ktorého
rozsiahle rodinné majetky patrila
aj obec Jarovce. V roku 1935 mu
patrila väčšina územia, 660 katastrálnych jutár. V neďalekom
Kittsee vlastnil kaštieľ, z ktorého
časť vyčlenil pre nemocnicu
pre chudobných chorých zo
širšieho okolia, o ktorých sa veľkodušne staral. Knieža Ladislav
Batthyány-Strattmann sa narodil
28. októbra 1870 v Dunakiliti
(Maďarsko) ako šiesty z desiatich bratov. Po veľkej povodni
v 1876 sa rodina presťahovala
do kaštieľa v Kittsee. Matka
mu zomrela, keď mal dvanásť
rokov. Bol to inteligentný a talentovaný chlapec, čo dokázal
aj široko orientovanou formou
štúdia. V rokoch 1879–1885
navštevoval Jezuitské kolégium
v Kalksburgu pri Viedni. V rokoch
1885–1888 študoval na gymnáziu v Kalocsi a do roku 1990
v Ungváre, kde aj maturoval.
Študoval na fakulte agrokultúry
na univerzite vo Viedni, ale študoval aj chémiu, fyziku, filozofiu,
hudbu. V rokoch 1896–1900
sa venoval štúdiu medicíny vo
Viedni, počas tohto obdobia sa

stal otcom nemanželskej dcéry,
ku ktorej sa vždy hlásil.
10. novembra 1888 si vzal za
manželku kňažnú Máriu Teréziu Corethovú, s ktorou mal
trinásť detí. V roku 1902 otvoril
súkromnú nemocnicu v Kittsee
pre 25 pacientov, ktorá bola
požehnaním pre široké okolie.
Špecializoval sa na chirurgiu
oka. Pre jeho humanitné a charitatívne zmýšľanie a konanie mu
prischlo pomenovanie – Doktor
chudobných. Dve tretiny z príjmov svojich panstiev míňal na
dobročinnosť. Pamätníci z Rusoviec i Jaroviec si spomínajú
najmä na jeho zdvorilé a láskavé
správanie sa ku každému.
V roku 1920 založil v Körmende ďalšiu vzorovú nemocnicu.
Okrem miest Kittsee a Körmend
mal patronát ešte nad 13 farnosťami. Bol považovaný za
zázračného lekára, ktorý vracal
zrak chorým a pomáhal im tak
v ich utrpení. „Lekár chudobných“ sa pre svojich pacientov
naučil hovoriť po chorvátsky
a čiastočne aj po slovensky.
Vykonal asi 20-tisíc operácií, z
toho takmer polovicu očných.
Najmä tieto boli nadpriemerne
úspešné. Pravidelne k nemu
prichádzali aj pacienti z Prešporka, ba dokonca aj z Piešťan. Tri
dni v týždni venoval operáciám
a tri dni ambulancii. Manželka

Kittsee-Kormend - Dr. Batthyány pri operácii.
a jej sestra Lilly Coreth, ktorá
neskôr vstúpila do kláštora
benediktínok v Bertholdsteine
(Štajersko), boli jeho hlavnými
pomocníčkami. Zomrel 22. januára v roku 1931 vo Viedni.
Jeho životné postoje a konanie boli odmenené 23. marca
2003, keď ho pápež Ján Pavol
II. vyhlásil za blahoslaveného.
Už v minulosti mu v rakúskych
a maďarských mestách, mestečkách a obciach zasväcovali
kostoly, v ktorých ho spodobňovali vo vitrážach v bielom
lekárskom plášti ako dobrodincu
a filantropa. Pri pohrebných
obradoch za knieža Ladislava
Batthyányho-Strattmanna „Priateľa chudobných a chorých“
ľudia volali: „Prečo si od nás
odišiel? Kto nám bude teraz
pomáhať?“ Napriek tomu, že
v deň pohrebu Dr. Ladislava
Batthyányho-Strattmanna bol
viedenský kardinál Piffl veľmi
prechladnutý, nenechal si vziať
vzácnu príležitosť, aby požehnal
zosnulého. Ako sa sám vyjadril:
„Einen Heiligem segnet man nur
einmal in seinem Leben ein.“

(Požehnať svätca možno iba
raz vo svojom živote.) Knieža
s obľubou opakoval svoj citát:
„Moje deti a moji chorí sú moje
poklady.“ Štedrosť kniežaťa Ladislava Batthyányho malo možnosť spoznať viacero jarovských
rodín, ktoré nevlastnili pôdu.
Odmenil vojakov, ktorí sa vrátili
z frontov prvej svetovej vojny,
čím suploval vlastne povinnosť
štátu, ktorý sa o mužov, ktorí vo
vojne zomierali a odnášali si domov zranenia, vôbec nepostaral.
Daroval im poľnohospodársku
pôdu. Po vojne ale ľudia nemali
peniaze ani na bežnú potrebu,
a tak nemali možnosť zaplatiť
si zápis darovanej pôdy na list
vlastníctva. Tí, ktorí to neurobili
ani neskôr, o ňu prišli v roku
1954, keď bola skonfiškovaná
a následne pridelená prisťahovalcom z Oravy.

Juraj Hradský, FINS
foto: archív autora
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JOZEF JANČOVIČ - NÁŠ NOVÝ PÁN FARÁR

Od 1. októbra dochádza v našej farnosti k výmene farára. Pána farára Jozefa Kempa nahradí Jozef Jančovič. Pred vydaním
týchto novín sme ho poprosili, aby sa našim farníkom predstavil.
Narodil som sa v Topoľčanoch
po príchode sovietskych okupačných vojsk v roku 1968.
Pochádzam z veriacej rodiny.
Vyrastal som s dvomi bratmi
v malej obci Krtovce ležiacej medzi Piešťanmi a Topoľčanmi. ZŠ
som navštevoval v Nitrianskej
Blatnici, kde som bol pokrstený
a tam som prvý raz prijal Eucharistiu i sviatosť birmovania. Po
absolvovaní gymnázia v Topoľčanoch (1982-86) som študoval
kvasnú chémiu a biotechnológie
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (1986-1991).
Posledné tri roky na VŠ som
po prehĺbení sa v duchovnom
živote a pod vplyvom kňazských
vzorov rozpoznal v sebe povolanie ku kňazstvu, preto som po
absolvovaní odboru v r. 1991
nastúpil na Rímsko-katolícku bohosloveckú fakultu UK. Po roku
štúdia v Bratislave som tri roky
študoval teológiu na Pápežskej
univerzite Svätého kríža v Ríme.
V lete roku 1995 ma otec arcibiskup Sokol na sviatok sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysvätil za
kňaza. Následne som sa odborne formoval štúdiom biblických
vied na Pápežskom biblickom
inštitúte v Ríme (1995-99). Možnosť študovať pôvodné biblické
jazyky (hebrejčinu, gréčtinu)
a Sväté písmo som pokladal za
veľkú výzvu a príležitosť zároveň. Počas licenciátu som jeden
semester študoval v Jeruzaleme
na Židovskej univerzite. Polročný
pobyt vo Svätej zemi bol pre
mňa mimoriadnym časom milosti. Po sedem ročnom štúdiu
mimo Slovenska som sa stal

na rok kaplánom v Dúbravke
a potom som desať rokov pastoračne s ochotou slúžil ako farár
veriacim v Čunove. Zároveň som
počas tohto obdobia prednášal
biblické vedy na bohosloveckej
fakulte, kde sa usilujem odovzdať so záujmom študentom to,
čím ma naplnilo nielen štúdium
Písma v Ríme a Jeruzaleme ale
je to aj pokračujúca meditácia
a vedecké štúdium Biblie. V roku
2009 som u nás na fakulte
získal doktorát z teológie. Od r.
2010 som na nej počas ôsmich
rokov pôsobil i ako prodekan
pre študijné záležitosti. Z Čunova som v roku 2011 odišiel za
farára do farnosti pri Katedrále
sv. Martina. Od roku 2015 až
doteraz som popri pedagogickej, vedeckej práci pôsobil ako
výpomocný duchovný v Dúbravke. K publikovaniu biblických
článkov a popularizovaniu Biblie
mi pomáha kontakt s odborníkmi vo svete a členstvo vo
vedeckých inštitúciách (od roku
2004 som členom Catholic Biblical Association of America vo
Washingtone; od 2015 zástup-

com šéfredaktora biblického
periodika Studia Biblica Slovaca; od 2017 členom European
Association of Biblical Studies
v Münsteri a od 2018 predsedom Slovenskej spoločnosti pre
katolícku teológiu).
V tomto výnimočnom roku osobitne ďakujem za 25 požehnaných rokov kňazstva. Úprimne
vďačím dobrému Bohu za možnosť slúžiť jemu i ľuďom, za
toľké milosti a možnosť dávať
ostatným to, čo som dostal zadarmo, no nie nadarmo... Počas
tohto obdobia som prežíval nádherné ale aj náročné chvíle. Ďakujem za sprostredkovanie početných sviatostí, za spoznanie
toľkých ľudí mladších i starších,
detí, ale i mnohých študentov.
Služba Bohu radikálnym spôsobom paradoxne obohacuje vždy
i samotného kňaza.
Do Jaroviec prichádzam s túžbou slúžiť Bohu a veriacim
ľuďom v tejto expandujúcej
komunite v tieni kolosálneho
mosta, ktorý sa, dúfajme, bude
podľa Jaroviec volať. Chcem
rozpoznávať a napĺňať duchov-

DUCHOVNÉ SLOVO: SILA MODLITBY
Všetko to začalo jedným telefonátom. Pani Helenka pri
pozeraní internetových stránok
v telefóne objavila obrázok Panny Márie. Ani nevie ako sa jej
podarilo nechtiac dovolať do
živého vysielania, kde sme sa
práve spoločne modlili desiatok
ruženca. Ja som sedel v štúdiu
a netušil som, čo sa deje na
druhej strane. Bolo to v svetový
deň parkinsonovej choroby, ktorou zhodou okolností trpí aj pani
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Helenka. Rozprávali sme sa o jej
patrónovi sv. Jánovi Pavlovi II.,
ktorý mal tie isté ťažkosti. Spoločná modlitba cez telefón s poslucháčmi sa jej odvtedy stala
denným programom. Celý príbeh
som sa dozvedel až po vyše roku
na návšteve v Lipanoch.
Jej vnuk Edko mal zopár mesiacov zdravotné ťažkosti, lekári
nevedeli zistiť príčinu. Vystriedal
množstvo odborníkov, ale bezvýsledne. Pani Helenka zmobili-

zovala svojich známych a denne
sa niekto modlil spolu s nami za
lekárov, aby odhalili zdroj problémov. Ako to vyjadrila jedna
dobrovoľníčka, páčilo sa jej, že
sme si akoby duchovne adoptovali Edka. Po pár týždňoch
sa podarilo vybaviť vyšetrenie
v Bratislave, kde lekár konštatoval, že prišli v hodine dvanástej.
Stačilo pár dní a Edko už nemusel byť medzi nami, mal navyše
rebro a to mu tlačilo na vnútorné

né i ľudské potreby pôvodných
i nových členov komunity a budovať medzi nimi mosty. Uvedomujem si, že mám zodpovednú
úlohu „prvolezca“ ako pomôcť
druhým účinne a ochotne stúpať
k Bohu v týchto hektických časoch zmien, kedy sa stáva čoraz
viac kľúčovým nestratiť z dohľadu Ježiša Krista, ktorého meno
od krstu nosíme v hodnosti
kresťan-katolík. Ježiša môžeme
maximálnym spôsobom vnímať
v slove Evanjelia a v Eucharistii,
ktorých význam potrebujeme
ešte viac doceniť najmä v rodinách. Všetci veľmi jasne vidíme
a cítime, že „kultúrne kresťanstvo“ upadá a časom úplne
vyprchá, ale tento náš komplikovaný svet volá po autentických
veriacich, ktorí o Kristovi svedčia
podmanivým príkladom ale aj
presvedčivým slovom. Chcem sa
preto veľa modliť s miestnymi
veriacimi a spoločne objavovať
silu a dopad modlitby na naše
životy. Viem, že tunajší veriaci
sú veľkí mariánski ctitelia, čo je
vynikajúce, lebo Panna Mária je
prvou úplne oslávenou osobou
u Boha, u ktorého jej slovo zaváži. Ako bonus túžim ponúkať to,
čo mňa osobne nadchýna, totiž
pomocou Svätého písma lepšie
reflektovať našu dobu, aby nás
úsilie konať podľa Božej vôle
prehĺbilo, či už ako jednotlivcov
ale aj v rámci spoločenstva.
Nech nám v tom všetkom patrón
farnosti a „dobrák“ sv. Mikuláš
pomáha!
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

orgány. Lekár konštatoval: “Je
to zázrak.” Edkova mama iba
súhlasne dodala: “Veď sa za
neho už týždne modlí celé Rádio
Mária.”
Skeptik by mohol namietať, že
zázrakom by bolo zmiznutie
rebra. Ako raz povedal Albert
Einstein: „Jestvujú iba dva spôsoby, ako prežiť svoj život. Jeden
je, akoby nič nebolo zázrakom.
A druhý, akoby zázrakom bolo
všetko.“

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

Blahoželáme
Modlitba nám otvára nové dvere
možností. Dáva nám pocit, že
v ťažkostiach nie sme sami,
priam bytostne cítime podporu
spoločenstva. Zároveň prináša
nádej v situáciách, kde to vyzerá
zúfalo. Mnohí dostávajú nadľudskú silu, aby dokázali niesť svoj
kríž. Nie je dôležitý iba výsledok,
ale to akým človekom sa vďaka
modlitbe stávame. Edko sa v súčasnosti venuje aktívne športu
a cíti sa zdravý.
Martin Jarábek

Ladislav HALÁS a Johana rod.
Strecková
oslávili 50. výročie sobáša

V mesiacoch júl až september 2020
sa významných životných jubileí dožili títo naši spoluobčania:

96 rokov
WOLF Ján
95 rokov
KRÁLIKOVÁ Helena
93 rokov
NOVÁKOVÁ Mária
90 rokov
MAKÁKOVÁ Magdaléna
87 rokov
WARENITSOVÁ Oľga
88 rokov
KALÓCZIOVÁ Rozália
86 rokov
BAROK Štefan
80 rokov
HUSÁROVÁ Mária
KESZELIOÁ Alžbeta
75 rokov
ANDHELYIOVÁ Alžbeta
PALKOVIČOVÁ Ľudmila
STRECKOVÁ Margita
70 rokov
KLAPKA Jozef
MÁLEKOVÁ Eva
MALESICH Anton
MORÁVKOVÁ Anna

Jozef WUKETICH a Alžbeta
rod. Müllerová
oslávili 50. výročie sobáša
Štefan JANKOVIČ a Alžbeta
rod. Wolfová
oslávili 50. výročie sobáša

65 rokov
CZAFÍK Vidor
CZAFIKOVÁ Mária
KABÁT Marek
KRALOVIČ Vladimír
STRUHÁRIK Milan
ŠKULTÉTYOVÁ Katarína
VALACH Ivan
Našim jubilantom prajeme všetko
len to najlepšie, zdravie, šťastie,
spokojnosť a veľa životného elánu
do ďalších rokov života.

Odišli od nás
UŠIAKOVÁ Jana
vo veku 71 rokov

SZABOVÁ Rozália
vo veku 89 rokov

Redakcia Jarovských novín želá všetkým oslávencom pevné zdravie a ešte veľa spoločných chvíľ.

STRECK František
vo veku 82 rokov

Odpočívajte v pokoji !
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PREMIÉROVÉ SÚSTREDENIE U11

Štúrovo, pohraničné mesto na brehu rieky Dunaj, privítalo v auguste najmenšiu generáciu futbalistov z Jaroviec, kategóriu U11.
Musím priznať, že 5-dňové sústredenie bolo výzvou aj pre nás
oboch trénerov (Roman Slivka a Michal
Czafík), pretože sme išli s našimi zverencami prvýkrát a bez rodičov! Sústredenia
sa zúčastnilo 12 detí, ktoré mali dvojfázové
tréningy, pričom celý harmonogram vyvrcholil záverečným zápasom s domácim
mužstvom MŠO Štúrovo. Hoci chalani
mali v nohách doobedňajší tréning, zápas
zvládli! Vyhrali sme 10:9, aj keď sme
v úvode prehrávali 0:3. (Góly: Janko Czafík
4, Matúško Kaštíl 2, Filip Erneker 1, Oli
Slivka 1, Jakub Ondroš 1, Tomáško Vrabček
1, ďalej hrali: Filipko Ivančík, Deniska

Drábeková, Filip Ondroš, Adamko Eliáš, Borisko Tahy, Matúško
Tóth). Podstatou sústredenia však bolo utužiť kolektív, a ukázať
chalanom, že futbal je aj zábavou. Musím priznať, že výsledok ich
nadšenia a nasadenia v tréningoch (aj s miernou dávkou frflania
:)) sa ukazuje s odstupom času ako veľká výhoda v zápasoch so
silnými súpermi. Program sústredenia však nebol len o futbale.
O nefutbalové aktivity ako hľadanie pokladu, či rôzne spoločenské
hry sa postarala naša Barborka Slivková,
veľká vďaka.
Bolo fantastické vidieť radosť detí, ktoré
svojou úprimnosťou, či tisnúcimi sa slzami
do očí vo večerných hodinách prejavili
emócie, ktoré sa nedajú slovami opísať,
a ktoré ešte viac utužili vzájomné vzťahy.
V neposlednom rade ďakujeme rodičom,
za dlhodobú podporu, na základe ktorej
vznikol silný kolektív. Ak spolu vydrží aj
naďalej, bude veľkým prínosom aj pre
budúcnosť nášho jarovského futbalu.
Držme si palce!
Michal Czafík, Roman Slivka

FUTBALOVÉ SÚSTREDENIE MAŤKOVÝMI OČAMI

Futbalové sústredenie pre mňa znamená oveľa viac, ako len veľa
tréningov za sebou. Očakávam vždy týždeň plný zábavy. Vedel som,
že sme postúpili o ligu vyššie, a tak budeme musieť zapnúť naplno
a neflákať sa, no mne to vôbec neprekážalo. Keď sme ráno stáli
všetci nastúpení a čakali na autobus, nevedel som sa dočkať. Bol
som celý nabitý energiou a veľmi som sa tešil ako tam bude super.
Po príchode som však zostal trochu zaskočený, keďže sme
boli najstarší, tak sme dostali tie najhoršie izby. Ja som bol na
izbe s piatimi ďalšími staršími žiakmi, ktorí nie sú známi práve
svojou poriadkumilovnosťou. Takže na moju už takmer tradíciu
najupratanejšej izby som mohol zabudnúť ☺ . No samozrejme
som na upratovanie celkom nezanevrel, ale nesnažil som sa už
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ani zďaleka tak ako predchádzajúce roky. Naši tréneri boli veľmi
predvídateľní a kontrolovali nám izby stále v tom istom čase, takže
si všetci upratali iba tesne pred kontrolou a hneď po nej zase
všetko rozhádzali. Preto nakoniec nevyhrala tá najporiadnejšia
izba, ale tá najprefíkanejšia.
Na prvý tréning sme všetci nastúpili v takom tempe, ktoré by nám
vyhralo snáď akýkoľvek zápas, možno aj proti Barcelone (však tá
je teraz aj tak slabá). Energia nám vydržala asi len tri dni a potom
sme už mleli z posledného. Našťastie sme po sústredení mali
ešte deň voľna a až potom premiérový zápas vo vyššej lige. Každý
deň sme dodržiavali celkom jednoduchý program: tréning, jedlo,
pauza, tréning, jedlo, pauza, tréning, jedlo, pauza, spánok, ten ale
niektorí nedodržiavali. Samozrejme oddychy bývali veľmi divoké
☺, využili sme ich na robenie obrovského hluku a na behanie
hore dole po celej chate div nespadla (doplnené trénerom). Tí čo
sa nesnažili zbúrať chatu hrali pingpong, ale tiež ich bolo počuť
širokoďaleko. Možno aj toto trochu vyhecovalo trénerov aby nám
dávali ťažšie tréningy :D.
Počas večerného voľna som zistil, že som svoju nezávislosť od
elektroniky trochu precenil. Rozhodol som sa totiž, že si na sústredenie nedonesiem mobil, ale akosi som to nevydržal ☺ Mobily sa
dostávali každý večer po večeri a vtedy sa zo všetkých futbalistov
zrazu stali úplní zombíci. Keďže som nechcel byť sociálny vyvrheľ,
poprosil som môjho otca/trénera, aby mi ho doniesol, pretože sa
k nám mal pripojiť až po troch osminách sústredenia.

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

Veľmi sa mi páčilo, že sme po večeroch spolu pozerávali ligu
majstrov. V zasadačke sme mali dva notebooky, na ktorých sme
pozerali zápasy, každý na jednej strane miestnosti a rozdelili sme
sa podľa toho, kto komu fandil. Videli sme legendárny zápas, kde
Barcelona prehrala 8:2 a to bola pre nás poriadna ukážka ako
nehrať futbal.
Keďže sa sústredenie konalo na tom istom mieste, kde aj minulý
rok, tak už asi každý vedel, kde je najväčší zdroj zábavy. No samozrejme ping-pongový stôl. Mám pocit, že tam nikdy nebolo menej
ako desať hráčov, ktorí hrali kolotoč. Od minulého roka sa všetci
zlepšili nielen vo futbale, ale aj v ping-pongu, čo sa potvrdilo aj na
pingpongovom turnaji. Mne sa ale až tak nedarilo a nezopakoval
som výhru z minulého roku. Tento rok vyhral kategóriu starších
žiakov Gergi a mladších môj brat Himal.
Po tréningoch sme sa chodievali osviežiť do bazéna. Toto nebola
práve moja najobľúbenejšia časť dňa. Mám síce vodu rád, ale na
mňa bola až priveľmi osviežujúca. Ostatným to vôbec nevadilo
a vydržali v nej riadne dlho. Kúpalisko bolo aj zdrojom jedla pre
tých, ktorým nestačila strava z jedálne, takže po našom príchode
na kúpalisko sa vždy vytvoril veľký rad pred bufetom. Mne sa
veľmi páčilo volejbalové ihrisko. Priznám sa, že volejbal moc hrať
neviem, ale aj tak som sa pri tom dobre zabavil.
V stredu sme mali testovanie zručností a kvalít vo futbale. Bol to
asi posledný deň, kedy sme ešte vládali, o deň neskôr by sme už
mali asi o dosť horšie výsledky. Dúfam, že keď si ich na konci roka
zopakujeme, budeme sa môcť tešiť, ako sme sa zlepšili. Markus
vyhral asi 4 disciplíny, mne to tiež nešlo zle, ale asi by som ešte
mal popracovať na tom ako silno viem kopnúť do lopty ☺ . Polči
vyhral všetky bežecké disciplíny, čím si vyslúžil prezývku Usain Bolt.
Veľmi dobrá bola aj celodenná hra na upírov, ktorú vymysleli
Lenka s Ninou. Mala síce pár múch, ale páčila sa úplne všetkým
a dúfam, že si ju zahráme aj o rok.
Príjemne ma prekvapila vedomostná hra, kde nás tréneri vlastne
skúšali, koľko toho vieme o futbale. Aj keď niektorí trochu frflali,
lebo to šlo z drahocenných minút, ktoré mohli stráviť s mobilom,
mne sa to veľmi páčilo, pretože som veľký fanúšik futbalu a veľa
som toho aj vedel. (Na konci článku nájdete zopár otázok, ktoré
sme dostali. Koľko z nich budete vedieť zodpovedať?)
Super bola aj nočná hra, ktorá bola podla mňa veľmi prepracovaná
a zaskočila nás nepripravených, lebo doteraz sme ju na sústredku
nemali. Bola plná logických úloh v okolí chaty a blízkom lese, kde
bola samozrejme obrovská tma. Dostali sme iba jednu baterku
a museli sme sa všetci držať pokope, ako by sme boli jeden tím.
Pravdupovediac sme sa dosť často museli vážne zamýšľať, čo
bolo s unavenou hlavou problematické a ani to niekedy nestačilo.
Našťastie nám vtedy tréneri poradili, ináč by sme tam blúdili možno
až do rána. Na konci bola zaujímavá úloha: mali sme odtrhnúť

tú najväčšiu žihľavu, akú sme len dokázali odtrhnúť. Mám pocit,
že táto úloha sa nám ako starším žiakom podarila veľmi dobre,
zákerným trénerom sa to ale akosi nepozdávalo a tak nám našu
žihľavu trochu pristrihli a nechali z nej iba kúsoček. Nás to však
neodradilo, našli sme si novú, ešte väčšiu a tú sme si potom už
postrážili, aby sa jej už nijaká nehoda nestala.
Aj napriek všetkým tréningom, ktoré sme mávali dva krát denne,
ma najviac vyčerpala túra na Štefánikovu mohylu. (Asi nie som
moc zvyknutý na turistiku ☺). Ako každá zábava aj toto sústrede-

nie ubehlo neskutočne rýchlo, ani som sa nenazdal a opäť som
sa ocitol na domácom ihrisku. Už teraz sa teším o rok na ďalšie
a pokojne aj znovu v Brezovej pod Bradlom.
Martin Vašíček, hráč U15 TJ Jarovce
P.S. Prvý ligový zápas po sústredení sme vyhrali, takže nás určite
dobre pripravilo.
Futbalový kvíz:
Kde sa hrali prvé majstrovstvá vo futbale?
Ktorý štát má najviac titulov z MS?
Kde budú MS v 2022?
Ktorý tím sa volá karamelky?
Ktorý tím sa volá líšky?
Vymenujte aspoň 5 teamov z Londýna?
Ktorý tím vyhral najviac krát ligu majstrov?
Vymenuj slovenské tímy ktoré hrali v lige majstrov?
Ktorý slovenský tím remizoval s Barcelonou v pohári UEFA?
Kto má najviac červených kariet v Lige Majstrov?
Ktorý Slovák hral za Real Madrid?
Ktorý hráč vyhral ligu majstrov s rôznymi klubmi?
Ktorý klub je najlepší na svete?

Za podporu futbalu našich detských tímov ďakujeme
Hlavnému mestu SR Bratislave a Nadácii ZSE.
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FUTBAL: ROZPIS ZÁPASOV JESENNEJ ČASTI LIGY 2020/2021
V.liga seniori S5A
kolo

deň

1

Sobota

2

dátum

čas

IV Liga st. dorast, U19 - SD4V
hostia

výsl.

kolo

deň

domáci

hostia

výsl.

15.8.2020 17:30

FK Danubia Veľk ý Biel

TJ Jarovce

0:0

1

Nedeľa

29.8.2020 13:00

MFK Rus ov c e

TJ Jarovce

3:0

Nedeľa

23.8.2020 17:00

TJ Jarovce

FK Inter Bratis lav a B

4:1

2

Sobota

5.9.2020 14:00

TJ Jarovce

FC IMAS

2:1

3

Sobota

29.8.2020 17:00

OŠK Chorv áts k y Grob

TJ Jarovce

2:3

3

4

Nedeľa

6.9.2020 16:30

5

Sobota

12.9.2020 16:30

6

Sobota

19.9.2020 16:00

7

Sobota 14.11.2020 13:00

8

Nedeľa

9

Sobota 10.10.2020 15:30

Lok omotív a DNV B

10

Sobota 17.10.2020 15:00

TJ Jarovce

4.10.2020 15:30

12.9.2020

v oľný ž reb

TJ Jarovce

NŠK 1922 Bratis lav a

1:1

4

Sobota

19.9.2020 13:30

TJ Jarovce

FC Slov an Čas tá (odhl.)

-

MŠK Kráľov á pri Senc i

TJ Jarovce

3:6

5

Sobota

26.9.2020 13:30

ŠK Záv od

TJ Jarovce

0:17

3:1

FC Rohož ník

TJ Jarovce

MŠK Is k ra Petrž alk a

6

Sobota

3.10.2020 13:00

TJ Jarovce

MFK Záhors k á By s tric a

TJ Jarovce

7

Sobota 10.10.2020 13:00

ŠK Loz orno

TJ Jarovce

TJ Jarovce

ŠK Kras ňany

8

Sobota 17.10.2020 12:30

TJ Jarovce

ŠK Sv ätý J ur

TJ Jarovce

9

Sobota 24.10.2020 11:30

FC Druž s t. Budmeric e

TJ Jarovce

ŠKO Milos lav ov

10

Sobota 31.10.2020 13:30

TJ Jarovce

FK Dúbrav k a

11

Sobota

TJ Veľk é Lev áre

TJ J arov c e

kolo

deň

2

Nedeľa

11

Sobota 24.10.2020 14:00

ŠK Igram

TJ Jarovce

12

Nedeľa

1.11.2020 14:00

TJ Jarovce

FK Mariathal

13

Sobota

7.11.2020 13:30

TJ Malinov o

TJ Jarovce

7.11.2020 11:00

II. liga SŽ - U15

III.liga ml. dorast, U17 - skupina A
čas

dátum

čas

domáci

čas

domáci

hostia

výsl.

16.8.2020

9:00

TJ Jarovce

FKP Bratis lav a

6:0

dátum

domáci

hostia

výsl.

3

Sobota

22.8.2020

9:30

PŠC Pez inok

TJ Jarovce

6:2

TJ Jarovce

MŠK Is k ra Petrž alk a

2:4

4

Nedeľa

30.8.2020

9:00

TJ Jarovce

ŠK Šenk v ic e

10:1

30.8.2020 13:00

TJ Jarovce

MFK Záhors k á By s tric a

6:2

5

Štv rtok

24.9.2020 16:00

FK Rač a

TJ Jarovce

1:2

22.9.2020 17:00

ŠK Žolík Malac k y

TJ Jarovce

4:0

6

Nedeľa

6.9.2020

9:00

TJ Jarovce

MFK Rus ov c e

5:0

TJ Jarovce

FC IMAS

1:2

7

Sobota

12.9.2020

9:00

ŠK Sv ätý J ur

TJ Jarovce

2:0

FK Lamač

TJ Jarovce

0:4

1

Utorok

15.9.2020

9:00

ŠK Vrak uňa

TJ Jarovce

3:2

TJ Jarovce

FK Lamač

5:1

8

Nedeľa

20.9.2020

9:00

TJ Jarovce

MŠK Senec

0:3

1:3

FC IMAS

TJ Jarovce

4:0

TJ Jarovce

ŠK Žolík Malac k y

kolo

deň

dátum

1

Nedeľa

23.8.2020 13:00

2

Nedeľa

3

Utorok

4

Nedeľa

6.9.2020 13:00

5

Sobota

12.9.2020 11:00

14

Utorok

15.9.2020 11:00

6

Nedeľa

20.9.2020 13:00

7

Streda

30.9.2020

8

Nedeľa

4.10.2020 13:00

9

Sobota 10.10.2020 13:00

9:00

TJ Jarovce

FK Inter Bratis lav a B

9

Nedeľa

27.9.2020 14:00

NŠK 1922 Bratis lav a

TJ Jarovce

10

Nedeľa

4.10.2020

9:00

TJ Jarovce

FK Dúbrav k a

11

Nedeľa 11.10.2020 11:00

TJ Záhoran J ak ubov

TJ Jarovce

12

Nedeľa 18.10.2020

9:00

NŠK 1922 Bratis lav a

TJ Jarovce

TJ Jarovce

FC Slov an Modra

10

Sobota 17.10.2020 10:30

MŠK Is k ra Petrž alk a

TJ Jarovce

13

Nedeľa 25.10.2020 10:00

PFA ŠTK Šamorín

TJ J arov c e

11

Nedeľa 25.10.2020 11:30

MFK Záhors k á By s tric a

TJ Jarovce

14

Nedeľa

1.11.2020

9:00

TJ Jarovce

FC Ruž inov

12

Sobota 31.10.2020 11:00

TJ Jarovce

ŠK Žolík Malac k y

15

Sobota

7.11.2020

9:00

ŠK Bernolák ov o

TJ Jarovce

13

Nedeľa

FC IMAS

TJ Jarovce

kolo

deň

8.11.2020 11:00

Prípravka U11 - sk. A2 (PMA2)
II. liga MŽ - U13
kolo

deň

2

Nedeľa

čas

domáci

hostia

výsl.

1

Štv rtok

16.8.2020 11:00

TJ Jarovce

FKP Bratis lav a

2:7

2

Sobota

dátum

dátum

čas

10.9.2020 17:30
5.9.2020

9:30

domáci

hostia

OFK Dunajs k á Luž ná

TJ Jarovce

2:9

TJ Jarovce

PŠC Pez inok B

5:3

TJ Jarovce

3

Sobota

22.8.2020 11:30

PŠC Pez inok

TJ Jarovce

16:0

3

Utorok

29.9.2020 16:30

FK Lamač

4

Nedeľa

30.8.2020 11:00

TJ Jarovce

ŠK Šenk v ic e

5:2

4

Sobota

19.9.2020

v oľný ž reb

5

Štv rtok

24.9.2020 17:30

FK Rač a

TJ Jarovce

12:2

5

Sobota

26.9.2020

9:30

TJ Jarovce

TJ Rov ink a

6

Nedeľa

6.9.2020 11:00

TJ Jarovce

MFK Rus ov c e

2:1

6

Sobota

3.10.2020

9:30

TJ Jarovce

OFK Dunajs k á Luž ná

7

Sobota

12.9.2020 11:00

ŠK Sv ätý J ur

TJ Jarovce

1:2

7

Sobota 10.10.2020

9:00

PŠC Pez inok B

TJ Jarovce

1

Utorok

15.9.2020 11:00

ŠK Vrak uňa

TJ Jarovce

4:1

8

Sobota 17.10.2020

9:30

TJ Jarovce

FK Lamač

8

Nedeľa

20.9.2020 11:00

TJ Jarovce

MŠK Senec

3:6

9

Sobota 24.10.2020

v oľný ž reb

9

Nedeľa

27.9.2020 16:00

FC IMAS

TJ Jarovce

6:0

10

Sobota

TJ Rov ink a

10

Nedeľa

4.10.2020 11:00

TJ Jarovce

ŠK Žolík Malac k y

7.11.2020 10:15

Nedeľa 11.10.2020 13:00

NŠK 1922 Bratis lav a

TJ Jarovce

Nedeľa 18.10.2020 11:00

TJ Jarovce

FC Slov an Modra

kolo

deň

13

Nedeľa 25.10.2020 12:00

PFA ŠTK Šamorín

TJ Jarovce

1

Štv rtok

10.9.2020 18:30

14

Nedeľa

1.11.2020 11:00

TJ Jarovce

FC Ruž inov

2

Sobota

5.9.2020 11:00

15

Sobota

7.11.2020 11:00

ŠK Bernolák ov o

TJ Jarovce

3

Utorok

29.9.2020 16:30
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výsl.

dátum

čas

domáci

hostia

výsl.

OFK Dunajs k á Luž ná

TJ Jarovce

6:10

TJ Jarovce

PŠC Pez inok B

5:7

FK Lamač

TJ Jarovce

4

Sobota

19.9.2020

v oľný ž reb

5

Sobota

26.9.2020 11:00

TJ Jarovce

TJ Rov ink a

6

Sobota

3.10.2020 11:00

TJ Jarovce

OFK Dunajs k á Luž ná

7

Sobota 10.10.2020 11:00

PŠC Pez inok B

TJ Jarovce

8

Sobota 17.10.2020 11:00

TJ Jarovce

FK Lamač

9

Sobota 24.10.2020

v oľný ž reb

10

Sobota

TJ Rov ink a

7.11.2020 11:15
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