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CHORUS CANTILENA OSLÁVIL 20 ROKOV

JAROVSKÍ HASIČI - PRÁCA, ZÁBAVA AJ ŠPORT

Spevácky zbor vznikol v roku
2001 v mestskej časti Bratislava-Jarovce ako amatérske
teleso zložené z nadšencov pre
zborový spev.
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V rámci uvoľnenia opatrení
v júni bolo možné organizovať
aj niektoré vonkajšie aktivity.
Prvým verejným spoločenským
podujatím ...
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HARMONOGRAM
A PRAVIDLÁ VRECOVÉHO ZBERU

MLADÍ FUTBALISTI
V NOVÝCH TRÉNINGOVÝCH SÚPRAVÁCH

OBSAH:

V auguste 2020 spustilo mesto
nový spôsob zberu papiera
a plastov priamo spred rodinných
domov. Po postupnom zavádzaní
v celom meste prišla na rad aj
naša mestská časť, a v piatok
17.9.2021 bol prvý termín zberu
plastov a papiera vo vreciach.
Každá domácnosť dostala na
celý rok vopred modré a žlté
vrecia, do ktorých bude zberať
papier (modré) a plasty (žlté
vrecia).		
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Náš futbalový klub TJ Jarovce
eviduje už viac ako 150 detí
a mládeže. Sme zahlásení do
každej z vekových kategórií bratislavského futbalového zväzu,
od prípraviek, cez mladších
a starších žiakov, až po mladší
a starší dorast. Okrem súťažných
kategórií máme aj deti v pred-prípravke, kde sú najmladšie
deti, ktoré sa učia pravidelnému
pohybu, a postupne sa ...
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Na úvod

Milí Jarovčania,
denne ma oslovujete s požiadavkami a podnetmi. Niekedy ide o veľmi
jednoduché a ľahko riešiteľné veci,
inokedy o také, na ktoré nemáme
žiadny vplyv. Dali ste mi Vašu dôveru, ktorú si veľmi vážim a veríte, že
môžem pomôcť vo všetkom, s čím
sa na mňa obraciate. Kiež by ste
mali pravdu. Sám by som sa tomu
tešil, riešenia by boli jednoduchšie, ale žiaľ, mnohé veci sú mimo
kompetencií samosprávy.
Starosta je silný v prípade, že
má v obci súčinných poslancov.
V tomto môžeme ísť príkladom,
pretože máme veľmi rozumných
a konštruktívnych poslancov, za
čo im ďakujem. Ale v prípade Bratislavy to nestačí, máme rozdelené
úlohy medzi mesto a mestskú časť.
Okrem toho sú v našom katastri
aj významné kompetencie štátnej
správy, či už ministerstiev alebo
iných úradov. Často žiadate o niečo,
čo majú práve tieto orgány v kompetencii, a najmä vtedy bývame
sklamaní, že vám nevieme pomôcť.
Týka sa to napríklad cyklochodníkov, kde nám postup pri získavaní
povolení spomaľujú iné orgány, či
správcovia sietí. Podobne je na
tom aj chránené územie Sysľovské
polia, do ktorého fakticky nemáme
prístup, aj napriek mnohoročnej
snahe. Často tiež odo mňa žiadate, aby som bol policajt, pričom
stačí zavolať mestskú či štátnu
políciu. Alebo je to v posledných
dňoch vrecový zber odpadu, ktorý
zabezpečuje OLO, ale aj napriek
tomu končia vaše otázky v mojom
telefóne, či počítači.
Do svojej práce pre Jarovce vkladám maximum snahy, kontaktov
a času, a pokúšam sa riešiť aj veci,
čo nie sú v našej kompetencii. Ak
však máte záležitosť, ktorú je potrebné riešiť s orgánmi mimo mestskej časti, skúste vždy zvážiť ich
kontaktovanie. Ušetríte mi tak čas,
ktorý budem môcť venovať riešeniu
vecí, na ktoré mám priamy dosah.
Ďakujem za pochopenie a dôveru.
Jozef Uhler, starosta
a vydavateľ Jarovských novín
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Detský folklórny súbor Ljuljanka a Miniljuljanka.
Atmosféru tohtoročných hodových dní v Jarovciach umocňovalo aj krásne slnečné letné
počasie. Septembrové slniečko nebolo skúpe na svoje lúče
a lákalo Jarovčanov posedieť
si v týchto dňoch pri kultúrnom
programe, hudbe a dobrej zábave. Pre najmenších, ale aj školákov, zas boli lákadlom rôzne
kolotoče a iné hodové atrakcie,
ktoré neodmysliteľne k hodom
patria ...
Slávnosti už začali v piatok 3.
septembra. V stane pred KD
Produkcia N večer premietala
celovečerný film. Výber podľa
hlasovania Jarovčanov padol na
film Najväčší showman. Po ňom
vysielala záznam živého koncertu skupiny Prljavo Kazalište. Už
v popoludňajších hodinách sa
o občerstvenie postarala krojovaná partia zo Zlatých Moraviec.
Hladných svojimi dobrotami nasýtili, smädných zas napojili.
Chutilo...
Sobotné slávnosti sa niesli
v znamení zábavy. Popoludňajší program bol vyhradený pre
deti. O dobrú náladu večer sa
postarali a do tanca hrali tam-

buráši Čunovski bećari, ktorí
nemôžu na hodoch v Jarovciach
chýbať a jarovská mladá skupina Delivery. Milým prerušením
bolo vystúpenie pána starostu
Uhlera. Zablahoželal mladým
hudobníkom z Delivery k 10. výročiu ich pôsobenia v Jarovciach
a zaspomínal na ich hudobné začiatky. Do daru dostali sklenenú
pamätnú plaketu s rokmi 2011
- 2021 a veľkú tortu s portrétmi chlapcov z Delivery. Chlapci
poďakovali a spomenuli aj ich
hudobné vzory z Jaroviec - skupinu Melódia, Meteor a Brilliance.
Delivery pohostili zas Jarovčanov
pohárom šampusu a aj kúskom
torty. Spoločne sme si symbolicky štrngli a zaželali im, nech nás
ešte dlho budú svojou hudbou
príjemne zabávať. Dobrá zábava
trvala do nočných hodín ...
V rámci Chorvátskych dní bola
nedeľa venovaná chorvátskej
kultúre a folklóru. Kultúrne popoludnie moderovali dvojjazyčne
Alexandra Pumová a Ján Németh. Privítali všetkých prítomných hostí a Jarovčanov. Kultúrny
program otvoril detský folklórny
súbor Ljuljanka a Miniljuljanka

pod vedením Marcely Škodlerovej a Martiny Komendovej.
Detičky vyobliekané v krásnych
bielych krojoch si vystúpenie užívali ... Hudobne ich sprevádzali
tamburáši z Čunova. Tanečné vystúpenia a zmes ľudových piesní
predviedli v rôznych krojových
variáciach. Pán starosta Uhler
zablahoželal kyticami k 10. výročiu pôsobenia pani Škodlerovej a Komendovej za záslužnú
prácu s deťmi, za udržiavanie
tradícií v Jarovciach a reprezentáciu Jaroviec na rôznych
festivaloch doma a v zahraničí.
Ljuljanke a jej umeleckým vedúcim zablahoželal aj predseda
Chorvátskeho kultúrneho zväzu
na Slovensku Radoslav Jankovič,
ktorý ich obdaroval kolážami
fotografií Ljuljanky.
Svoje vystúpenie absolvovali aj
mladí tamburáši pod vedením J.
Máasza a R. Jankoviča. Kultúrny
program obohatil svojím vystúpením aj impozantný mužský

Vystúpenie tamburašov Čunovski bećari.
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spevácky zbor z Jaroviec - Muško
jačkarno društvo, pod vedením
Radoslava Jankoviča. V ich podaní zazneli krásne melodické
piesne. Mužský zbor sa rozšíril
a aj omladil o nových členov.
Tento rok oslavujú už jubilejné
30. výročie založenia zboru.
V Jarovciach sa stalo tradíciou
uvedenie osobností do Jarovskej Siene slávy v čase hodov.
Kultúrna komisia rozhodla tento
rok touto cenou oceniť skupinu
a aj individuálnu osobnosť. Oceneným touto cenou sa stal pán
Alfréd Schmöger in memoriam,
za celoživotný prínos a rozvíjanie športu v Jarovciach a prácu
s mladými futbalistami. Ocenenie prevzal jeho syn Štefan.
Sieň slávy sa rozšírila aj o ďalší
hudobný komplex - zbor MJD,
pri príležitosti jeho okrúhleho
30. výročia založenia, ktorý
úspešne reprezentuje Jarovce
a chorvátsku kultúru na Slovensku a v zahraničí. Gratulujeme!
Cenu prevzal pán Radoslav Jankovič, umelecký vedúci zboru.
Ku vzájomným gratuláciám pat-

Kapela Delivery oslávila 10 rokov (členovia sú v čiernych tričkách).
rila aj krásna veľká biela torta
- MJD 30. Autorkou týchto krásnych tort pre Delivery, Ljuljanku
a MJD bola pani Poláková. Na
záver vystúpili na pódiu spoločne ešte všetci účinkujúci. Po
ukončení kultúrneho programu
sa pódium prispôsobilo ďalšiemu programu, a to vystúpeniu
hudobnej skupiny Silent trio, kto-

Mladí tamburáši pod vedením J. Máasza a R. Jankoviča.

rá hrala Jarovčanom do tanca ...
Maratón hodových osláv ukončili Malé hody v pondelok na
futbalovom ihrisku. O zábavu
sa postarala hudobná skupina
Delivery a zástupcovia ostatných
jarovských kapiel, ktorí spolu
hrali a zabávali Jarovčanov.
Za finančnú podporu podujatia
ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju.

Dobrá nálada pri dobrej muzike
trvala do nočných hodín. Tak
opäť o rok!
Kristína Kernová
foto: Andrej Žiak,
Timotej Dedovich,

Radoslav Jankovič daroval Ljuljanke koláže fotografií
z ich pôsobenia.

ALFRÉD SCHMÖGER - PRVÉ OCENENIE V OBLASTI ŠPORTU
Prvý oficiálny záznam o futbale v Jarovciach je z roku 1928. Futbal
sa v tej dobe v Jarovciach hral, ale neorganizovane.
V roku 1949 založila skupina nadšencov Dobrovoľnú športovú
organizáciu Sokol. O rok neskôr začali Jarovce hrať okresnú súťaž
IV. triedy. Po šiestich rokoch hrali už II. triedu.
DŠO Sokol postupne menil názvy na JRD Jarovce, Družstevník
Jarovce, Prefmonta Jarovce a TJ Jarovce. Počas prvých rokov sa
na čele organizácie vystriedali viacerí predsedovia ako napríklad
Pavol Pallesich, Ján Novák, Štefan Jankovič, Jozef Jankovič, Viliam
Jesenkovič, Rudolf Vanek, ...
Veľa vecí v jarovskom futbale sa menilo, ale počas prvých 33 rokov
ostalo niečo predsa len nemenné. Bol to tajomník športového
klubu, ktorý celé tie roky pomáhal predsedom a motivoval nových
členov, aby všetko v klube fungovalo.
Individuálnu cenu Siene slávy za rok 2021 in memoriam za dlhoročný prínos a prácu v oblasti rozvoja futbalu a športu v Jarovciach
získal pán Alfréd Schmöger.

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - JAROVCE

Alfréd Schmöger
uvedený do

Jarovskej siene slávy
IN MEMORIAM
dňa 5. septembra 2021
dlhoročný prínos a prácu v oblasti
rozvoja futbalu a športu
v Jarovciach.
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MJD OSLÁVILO 30 ROKOV OD SVOJHO ZALOŽENIA

Na 19. festivale zborov, ktorý sa
uskutočnil počas Chorvátskych
dní v našej obci (3. - 5. september), Muško jačkarno društvo
(MJD) oslavovalo 30-ročné výročie od svojho vzniku. Pri tejto
príležitosti uviedol náš starosta
Jozef Uhler spolok MJD do “Jarovskej siene slávy”.
Mužský spevácky spolok vznikol
v máji roku 1991. Prvé vystúpenie mal v novembri toho istého
roku v Jarovciach a hneď nasledovalo vystúpenie v Rakúskej
obci Kittsee. Od roku 1994 sa
súbor okrem vokálnej hudby
prezentuje aj s doprovodom
chorvátskych ľudových nástrojov
nazývaných tamburica.
Spolok MJD sa aktívne podieľa
na zachovaní bohatej chorvát-

skej, vokálnej a hudobnej
tradície Jaroviec. Počas jeho
pôsobenia vydal štyri CD nosiče s chorvátskymi piesňami.
Premiérový CD nosič vydal spolok koncom roka 2001 pod názvom “Muško jačkarno društvo”.
V roku 2009 vydal druhé CD
“Prati nad pjesma”. Pri príležitosti 20-teho výročia spolku
v roku 2011 vyšla knižná publikácia pod názvom “Pjesme glušu
dalje - Piesne znejú naďalej”
a CD nosič vianočných piesní
“Mir ljudjem na zemlji“. Zatiaľ
posledné CD MJD prezentovalo
pri príležitosti 25. výročia svojho
založenia v roku 2016 pod názvom “MJD u srebru”. Priaznivci
spolku sa však už teraz majú na
čo tešiť, pretože MJD už usilovne

pracuje na v poradí 5. cédečku.
Od roku 2013 vystupuje v tradičných jarovských mužských
krojoch. Za 30 rokov pôsobenia
spolku v ňom účinkovalo spolu
45 členov. MJD pravidelne reprezentuje Jarovce a Chorvátov
na Slovensku doma i v zahraničí.
Doposiaľ vystúpilo okrem Slovenska aj na rôznych festivaloch
v Rakúsku, Maďarsku, Chorvátsku, Slovinsku a v Česku. Zbor
získal viaceré ocenenia, spomedzi ktorých bolo najvýznamnejšie 3. miesto na Festivale zborov a tradičnej vokálnej hudby
v chorvátskom meste Benkovac
v roku 2012. Okrem toho zbor vystupoval v mnohých hudobných
a zábavných reláciách vysiela-

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - JAROVCE

ných televíziami ako napríklad
HRT, ORF, TV JOJ, TA3 a MTV.
Spolok sa venuje aj chorvátskej
náboženskej hudbe a vystúpil
v mnohých chrámoch, ako napríklad v Katedrále v Záhrebe,
v meste Pag, v meste Gyor, v Bazilike v Mariazzelli, no a samozrejme v neposlednom rade aj
na domácej pôde v Kostole sv.
Mikuláša.
O MJD by som však mohla písať
ešte dlho, keďže za 30 rokov
svojho pôsobenia spolok bezpochyby prispel k rozvoju našej
miestnej a chorvátskej kultúry
v Jarovciach a jej zachovaniu
pre ďalšie generácie.
Text: Zuzana Žiaková
Foto: Andrej Ziak

Muško jačkarno društvo
MJD
Mužský spevácky spolok
uvedený do

Jarovskej siene slávy
dňa 5. septembra 2021
pri príležitosti 30. výročia vzniku,
za významný prínos pri zachovávaní
chorvátskych tradícií v Jarovciach.

Starosta odovzdáva ocenenie Sieň slávy do rúk zakladateľa
Mužského speváckeho zboru - Radoslava Jankoviča.
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9. FESTIVAL DOBRODOŠLI

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, na čele s Radoslavom
Jankovičom, tento rok opätovne
usporiadal tradičný 9. Festival Dobrodošli, ktorý sa uskutočnil v sobotu 10. júla 2021
na Hviezdoslavovom námestí
v Bratislave, a to pod záštitou
Veľvyslanectva Chor vátskej
republiky na Slovensku.
Program festivalu začal o 15:00
sprievodom folklóristov naprieč
celým Hviezdoslavovým námestím. Pri historickej budove
Slovenského národného divadla
sprievod zastal, folklóristi za
doprovodu tamburášov odspievali známu chorvátsku pesničku
Nedirajte mi ravnicu. Toto malé
vystúpenie malo, ako každý rok,
veľký úspech u návštevníkov
nášho hlavného mesta a bolo
odmenené búrlivým potleskom.
Veľké množstvo zahraničných
turistov si tento nádherný sprievod rôznorodých krojov s údivom
fotografoval. Kvôli pandemic-

kým opatreniam, žiaľ, ani tento
rok nebola súčasťou sprievodu
skupina Po staza našich starih,
čiže sprievod bol bez voza a bez
konského záprahu.
Hlavný program 9. Festivalu
Dobrodošli otvoril veľvyslanec
Chorvátskej republiky na Slovensku pán Aleksander Heina spolu
s predsedom Chor vátskeho
kultúrneho zväzu na Slovensku Radoslavom Jankovičom.
Program moderovala, ako aj po
iné roky, Mária Hanyová.
Ako prví sa predstavil hudobno-spevácky súbor Rosica z Devínskej Novej Vsi. Pod vedením
dirigenta Ota Gregora odspievali
niekoľko známych chorvátskych
piesní. Nasledovalo vystúpenie
detí z folklórnej skupiny Ljuljanka, ktoré prvýkrát v takejto
zostave odprezentovali tanec
U livadi. Ich tanečný a spevácky prejav bol výborný, radosť
a nadšenie v ich tvárach boli
neopísateľné.

Na festivale nechýbali ani Čunovski bećari, ktorí sú každý
rok neodmysliteľnou súčasťou
festivalu. Zaspievali známe
chorvátske piesne Visok je firmamenat plavi, Na mile dvoru je
ruška cvala, Otvor ženo kapiju,
Kuča na kraju sela. Vystúpenie
tamburášov bolo samozrejme
úžasné.
Po svojom vystúpení tamburáši hudobne doprevádzali aj

tanečníkov z folklórnej skupiny Ljuljanka. Na festivale sa
predviedli krásnou chorvátskou
choreografiou s názvom Posavina. Oblečení boli v nádherných
bielo-červených krojoch, ktoré
sú neodmysliteľnou súčasťou
tejto choreografie. Folklóristi
náročný tanec zvládli, ako ináč,
výborne.
Ako zlatý klinec programu vystúpilo Muško jačkarno društvo
z Jaroviec. Za doprovodu tamburíc muži odspievali krásne
chorvátske piesne Kad si bila
mala Mare, Vince, vince a Milost
Božja. Vystúpenie sa obecenstvu
veľmi páčilo, za čo sa spevákom
poďakovali silným potleskom.
9. Festival Dobrodošli bol po
dlhej dobe prvým kultúrnym
podujatím, na ktorom boli odprezentované chorvátske piesne,
tance a tradície našich predkov.
Veríme, že budúcoročný 10.
Festival Dobrodošli už bude bez
akýchkoľvek pandemických obmedzení a znovu sa na festivale
budú môcť zúčastniť aj súbory
z Chorvátska, Maďarska a Rakúska. Držme si palce.
Marcela Škodlerová
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LJULJANKA – KRÁSNYCH 10 ROKOV ZA NAMI
Ako sme začínali.....písal sa rok
2011. Vybrala som sa so svojimi
dcérami – šesťročnou Kristínkou a ročnou Natálkou na naše
detské ihrisko. Stretla som tam
svoju dlhoročnú kamarátku Martinku Komendovú s jej malou
dcérou Ninkou. Popri rozprávaní
sa o svojich ratolestiach, sme
zaspomínali aj na naše krásne
roky strávené v detskom folklórnom súbore Jarovček (neskôr
Mladosť), ktorý sme obidve navštevovali už na základnej škole.
Obidvom sa nám tak zacnelo za
chorvátskym folklórom, že sme
sa rozhodli založiť v Jarovciach
detský folklórny súbor.
Veľká vďaka patrí predsedovi
Chorvátskeho kultúrneho zväzu
na Slovensku Radoslavovi Jankovičovi, ktorý náš novovznikajúci súbor zobral pod ochranné
krídla zväzu. Dlho sme váhali
nad názvom súboru. Nakoniec
sme v starej detskej chorvátskej
knižke, ktorú nám Rado požičal,
objavili obrázok detskej hojdačky. Pod obrázkom hojdačky bolo
v preklade do chorvátskeho jazyka napísané Ljuljanka. Tak
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vznikol názov nášho detského
folklórneho súboru, ktorý je zameraný na chorvátsku kultúru
a na zachovanie tradícií našich
predkov.
Prvý nácvik súboru bol
05.10.2011 v našom kultúrnom
dome. Neskôr sme začali nacvičovať v priestoroch materskej
škôlky. Medzi prvých členov súboru patrili: Maška Machatsová,
Ninka Komendová, Miriam Vaňová, Kristínka Krisztínová, Kristínka Škodlerová, Maťko a Peťko
Polákovci, Danko Damek, Lili
Valašková, Sára Suchánková.
Začiatky boli síce náročné, ale
zvládli sme to.
Naše prvé vystúpenie bolo dňa
15.06.2012 v obchodnom centre Polus. Deti zatancovali tanec
U livadi v krojoch, ktoré zdedili
z pôvodného súboru Mladosť.
Hudobne ich doprevádzali členovia MJD (Muško jačkarno
društvo). Martina vystúpenie
natáčala, ja som deti fotografovala a pritom nám obidvom
od šťastia tiekli slzy po lícach.
Následne sa deti začali zúčastňovať na rôznych vystúpeniach

Prvá spoločná fotka v škôlke.

Prvé vystúpenie - Polus city center.
na Slovensku, v Maďarsku, v Rakúsku a neskôr aj v Chorvátsku.
Sú neoddeliteľnou súčasťou festivalu Dobrodošli, ktorý sa každý
rok koná na Hviezdoslavovom
námestí v Bratislave. Zároveň
sa prezentujú aj na Chorvátskych slávnostiach v Devínskej
Novej Vsi, v Chorvátskom Grobe,
v Čunove, a samozrejme aj na
Chorvátskych slávnostiach v Jarovciach, ktoré sa konajú v našej
dedine každý rok v septembri.
Od roku 2016 je súčasťou Ljuljanky aj skupina Miniljuljanka,
v ktorej pôsobia deti vo veku od
3 do 8 rokov. Sú to deti z miestnej školy a škôlky. O účasť v súbore majú záujem aj deti z našich susedných mestských častí
a zároveň aj z niektorých obcí
v Rakúsku, kde žijú obyvatelia
s chorvátskymi koreňmi.
V roku 2019 sa tanečníci už
druhýkrát zúčastnili na festivale
Lipovljanske susreti (stretnutia).
Toto podujatie sa konalo pod
záštitou prezidentky Chorvátska, ako aj záštitou Sisačko
– moslavskej župy. Na festivale sa folkloristi, spolu s TO
Konjic, predstavili s jarovskou
choreografiou Jandrofsko kolo.
Odprezentovali sa v krásnych
krojoch, ktoré boli ušité podľa
krojov ich predkov. V repertoári
majú tanečníci aj ďalšie náročné
tance, medzi ktoré patrí tanec

Medimurje, Posavina, Crne oči
a mnohé iné.
Tento rok sme na Chorvátskych
slávnostiach oslávili 10. výročie
nášho súboru, a to spolu s MJD,
ktoré pod vedením Radoslava
Jankoviča oslávilo svoje 30. výročie. Na vystúpení sa odprezentovali malé deti z Miniljuljanky,
aj folkloristi z Ljuljanky. Zatancovali dokopy 5 tancov. Všetci
sme si vystúpenie veľmi užili.
Počas tých 10 rokov bolo súčasťou nášho súboru veľa detí,
za čo sa chcem im, aj ich rodičom, veľmi pekne poďakovať.
Na vystúpeniach nás doprevádzali tamburáši z MJD, TO
Konjic, z Panonije, TS Čunovski
bećari – lipa hvala svim. Zároveň sa chcem poďakovať Janke Novákovej za krásne kroje,
ktoré nám vždy s láskou ušila,
Nenadovi Brekovi za úžasné,
aj keď náročné choreografie,
zástupcom našej mestskej časti
za ich podporu.
Nakoniec by som chcela jedno
veľké ĎAKUJEM, žiaľ, poslať do
neba – Lujovi Jankovichovi. Po
každom spoločnom vystúpení
za mnou prišiel s úsmevom na
tvári a povedal: „Boli ste úžasní.“
Tento rok mi jeho slová chvály veľmi chýbali. Verím, že sa
na nás zhora pozeral a tešil sa
s nami.
Marcela Škodlerová
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CHORUS CANTILENA OSLÁVIL 20 ROKOV

Spevácky zbor vznikol v roku 2001 v mestskej časti Bratislava-Jarovce ako amatérske
teleso zložené z nadšencov pre zborový
spev. Podnet na jeho založenie dala operná speváčka Mgr. art. Andrea Dudášová,
ktorá v začiatkoch pracovala so zborom
najmä po hlasovej stránke. Od svojho vzniku
sa zbor zameral na spev sakrálnej hudby.
Spočiatku spieval unisono, najčastejšie so
sprievodom hudobného nástroja, po čase
začal sporadicky účinkovať aj na svätých
omšiach v Kostole sv. Mikuláša v Jarovciach.
Od svojho vzniku prešiel zbor rôznymi zmenami či už v repertoári, alebo vo vedení.
Od roku 2003 je umeleckým vedúcim a dirigentom Dr. Martin Puhovich, PhD., ktorý
od začiatku svojho pôsobenia vedie zbor ku
klasickému viachlasnému zborovému spevu
a capella alebo s orchestrálnym sprievodom.
Od roku 2004 je hlasovou pedagogičkou
a sólistkou zboru Mgr. Mária Jendruchová,
ktorá má bohaté spevácke skúsenosti nielen na domácej, ale aj zahraničnej scéne
či už ako členka rôznych zborov, alebo ako
sólistka. Od roku 2009 pôsobí ako korepetítorka zboru Mgr. art. Marieta Puhovichová,
ArtD. Gro členskej základne speváckeho
zboru v jeho začiatkoch tvorili výlučne oby-

vateľky Jaroviec, postupne však jeho rady
rozšírili aj členovia z iných bratislavských
mestských častí.
Zbor pravidelne účinkuje pri liturgických
sláveniach nielen na domácej pôde, ale aj
v iných regiónoch Slovenska a v zahraničí.
V roku 2005 uskutočnil zbor v Mestskej
knižnici v Bratislave pri príležitosti jej 105.
výročia založenia svoj prvý verejný koncert určený pre odbornú verejnosť. S touto knižnicou aj naďalej spolupracuje pri
uskutočňovaní pravidelných koncertov. Po
dlhých prípravách sa v máji 2006 zbor po
prvýkrát zúčastnil medzinárodnej zborovej
súťaže Musica Sacra Bratislava. V konkurencii 23 zborov s viac ako 700 spevákmi
z piatich krajín Európy sa spevácky zbor
Chorus CANTILENA umiestnil v kategórii
vokálne ansámble v bronzovom pásme.
Od roku 2006 uskutočnil zbor aj niekoľko
koncertov v zahraničí. V kláštore Marienkron
cisterciánskeho rádu realizoval niekoľko
celovečerných koncertov pre pozvaných
hostí z celého Rakúska a galakoncert k 50.
výročiu založenia kláštora. Taktiež v tomto
kláštore mal zbor veľkú česť spievať pre
Jeho Excelenciu Mons. Edmonda Farhata,
apoštolského nuncia v Rakúsku. V rokoch
2006 a 2007 sa zbor zúMestská časť Bratislava - Jarovce
častnil Festivalu chorvátskeho zborového spevu
v Jarovciach a v Devínskej
Novej Vsi. V roku 2007 naPoďakovanie za dlhoročnú prácu
hral v maďarskom Bezenye
v oblasti náboženského a kultúrneho života na území
večerný koncert sakrálnej
Jaroviec speváckemu zboru
hudby, ktorý bol zo záznamu
vysielaný v lokálnej televízii.
Od roku 2009 pravidelne
účinkuje v Katedrále sv.
pri príležitoti 20. výročia vzniku,
Martina v Bratislave pri
venuje starosta mestkej časti.
Lectio Divina a iných liturgických sláveniach, ktoré
12. septembra 2021
Jozef Uhler

Chorus CANTILENA

vedie bratislavský arcibiskup-metropolita.
Od roku 2009 taktiež pravidelne vystupuje
pri rôznych príležitostiach v Rakúsku v Bazilike Frauenkirchen. V roku 2010 navštívili členovia zboru Rím, kde mali možnosť spievať
v Bazilike sv. Pavla za hradbami a v Bazilike
sv. Kríža. V rokoch 2010 -- 2016 sa Chorus
CANTILENA podieľal na spoluorganizovaní
celobratislavských Hubertovských slávností
v Katedrále sv. Martina, kde pripravil v rámci
sv. omše kompletnú hudobnú produkciu.
Repertoár zboru tvoria skladby od najstarších čias renesancie až po súčasnosť. V repertoári nechýbajú ani úpravy ľudových
piesní a rôzne žalmy či antifóny. Skladby
prezentuje buď a capella, alebo so sprievodom organa, orchestra, či iných hudobných
nástrojov. V súčasnosti dokončuje nahrávku
ďalšieho štúdiového CD albumu. Pri príležitosti svojho 20. ročného jubilea uskutočnil
zbor 12.09.2021 slávnostný koncert na
Bratislavskom hrade.
Diskografia:
Chorus CANTILENA – 2006 (prierez
repertoáru)
Chorus CANTILENA – Musica Sacra – live
CD a DVD z Bezenye (MR) – 2007
Chorus CANTILENA – Canto di Gloria –
2007 (vianočné koledy a spirituály)
Chorus CANTILENA – Slávnostný koncert
pri príležitosti 800. výročia prvej
písomnej zmienky o MČ Bratislava-Jarovce, DVD, 2008
Chorus CANTILENA – Videoklip k piesni
Sv. Mikuláš pre TV Lux – 2009
Chorus CANTILENA – Začíname spolu
advent – koncert v kostole Ducha
Svätého v Devínskej Novej Vsi –
DVD, 2010
Chorus CANTILENA – Bernard Herstek:
Missa Liberorum in F – CD, 20200
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FOTOSPOMIENKA NA TURNAJ O POHÁR STAROSTU

NOVÉ OPLOTENIE AREÁLU FUTBALOVÉHO IHRISKA
Futbalový areál v Jarovciach vyzerá opäť lepšie. Podarilo sa dokončiť oplotenie najdlhšej strany areálu z juhovýchodnej strany, hraničiacej
s poľom.
Postupne sa oplotenie rekonštruovalo stavbou od hlavnej cesty, a v roku 2019 sa začalo s bočnou stranou od Zeleninovej ulice a oboma
časťami susediacimi s poľom. V roku 2019 sa odstránil starý zničený plot, za čo patrí veľké poďakovanie dobrovoľníkom z Jaroviec, a to
najmä hasičom z nášho hasičského zboru a podporovateľom a vedeniu futbalového klubu TJ Jarovce, ktorí sa aktívne zapojili a urobili
väčšinu prác na odstránení pletiva a starých stĺpov.
Chvíľu sa hľadali financie na zakúpenie nového oplotenia, ktoré MČ Bratislava – Jarovce vo veľkej miere našla vďaka podpore Hlavného mesta SR Bratislava. Vypracovala sa žiadosť na Rekonštrukciu
oplotenia športového areálu a úspešne sa získala dotácia v grantovom Programe na podporu investícií do športovej infraštruktúry
v hlavnom meste SR Bratislave. Tá nám pokryla takmer 90% nákladov, a zvyšok dofinancovala mestská časť z vlastných rozpočtových
zdrojov.
Cieľom projektu bolo dobudovať a zrekonštruovať plot v športovom
areáli, kde športuje nielen mužstvo našich seniorov, ale aj mnoho
detí a mládeže. Vďaka tejto investícii sme prispeli k bezpečnejšiemu a krajšiemu areálu, kde okrem veľkej trávnatej plochy máme aj
hokejbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko s umelou trávou a detské
ihrisko. Je to pre mnohých obyvateľov nielen športový areál, ale aj
veľmi príjemný priestor pre relax a trávenie voľného času. A sme
veľmi radi, že je opäť o niečo krajší a bezpečnejší.
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NOVÝ ŠPORTOVÝ AREÁL V PETRŽALKE
V Bratislave dlhodobo chýba
komplexný športový areál, moderná atletická dráha alebo
športová škola s adekvátnym
zázemím pre rôzne športy. Toto
by sa mohlo čoskoro zmeniť,
keďže župní poslanci schválili
Obr.:
rozloženie
objektov
zámer
postaviťjednotlivých
na kraji Petržal-

ky, pri Slnečniciach, moderné
športové centrum a kampus.
Ide o veľmi zaujímavý projekt na
rozlohe 188 338 m2, ktorého sa
zúčastňuje viacero partnerov. Aj
v minulosti sa už o tomto území uvažovalo ako o vhodnom
priestore na nový futbalový alebo hokejový štadión, či zázemie pre iné športy. Vždy však
plány stroskotali na finančných
možnostiach. Tentoraz sa spojili
Bratislavský samosprávny kraj,
Slovenský zväz ľadového hokeja,
Spojená športová škola Ostredková a Volejbalový klub polície inline korčuľovanie, workoutové ceptu Hokejových akadémií, aby pracovalo so športovými talenBratislava. Pri rozhodovaní sa ihriská, ale aj detské ihriská najsledovanejší šport na Slo- tami už na Základnej škole od
vensku mohol vychovávať svo- druhého stupňa.
zohľadňovala rôznorodosť pre a verejné priestranstvo.
Prílohy:
Novovzniknutý
športový
areál
jich úspešných reprezentantov Všetky verejné priestranstvá
funkčné využitie priestoru a rozvojové plány partnerov, ktoré do bude slúžiť nielen na výchovno- systematicky od základnej školy budú bezbariérové, v súlade
1. Memorandum
o spolupráci
samosprávnym
krajom a Slovenským
-vzdelávací proces
talentovanej medzi
až poBratislavským
uplatnenie v športe
alebo s nízkoenergetickými
štandardcelého konceptu dobre zapadli.
mládeže,ľadového
ako športové
zázemie, v pracovnom živote. Volejbalový mi a s rôznymi zelenými opatreBSK vystupuje ako hlavný in- zväzom
hokeja
ale aj pre potreby komunity - klub polície sa tiež zapája do niami, v boji proti klimatickým
vestor v území prostredníctvom
2. Memorandum
o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a VKP
pre širokú verejnosť. Cieľom projektu s cieľom komplexne zmenám. Budú sa tu nachádzať
zdrojov EÚ.
Bratislava
s.r.o
športovej
školy
bude
pripravo- vychovávať mladé nádeje pre zelené aleje a stromoradia, teraV areáli športu sa bude navať
talentovaných
a
šikovných
šport aBratislavským
systematicky bojovať
sy a oddychové
zóny,
3.
Memorandum
o
spolupráci
medzi
samosprávnym
krajom
a segregovaJM – B1,
chádzať multifunkčná hala pre
žiakov k úspešnej reprezen- proti pasivite detí a dorastu. Je ná cyklotrasa spájajúca kampus
rôzne loptové a úpolové športy s.r.o.
a gymnastiku, hokejová a plavec- tácii Slovenska v dôstojných dôležité, aby sa deti venovali a okolie Bratislavy, námestie
ká hala, tenisové kurty, atletický podmienkach. SZĽH sa zapája všeobecnej športovej príprave s vodným prvkom, alebo zelený
štadión s tribúnou, zázemie pre do projektu v rámci svojho kon- už od základnej školy a aby sa terasovitý val, ktorý bude slúžiť
ako oddychová zeleň s drobnou
architektúrou, workoutovými prvkami, detskými ihriskami a bude
zároveň významným vodozádržným a protihlukovým systémom.
Hlavným cieľom celého projektu
je motivácia mladých ľudí k pohybu a práca s talentovanými
deťmi. Vybudovaním športového
areálu, kde bude moderné zázemie pre rôzne športy, verejný
priestor pre zábavu a oddych,
v kombinácii s ekologickými prvkami a riešeniami, sa vytvorí
priestor, ktorý bude patriť medzi
najvýznamnejšie v Bratislave
a budú ho využívať športovci aj
verejnosť.
Jozef Uhler, starosta Jaroviec
a poslanec BSK
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STRETNUTIE SENIOROV
Pozvanie na stretnutie členov
Klubu seniorov do Jarovského
dvora koncom júla privítali s radosťou všetci seniori. Po dlhých
mesiacoch nútenej, ale aj nutnej
izolácie a absencie spoločenských kontaktov a plánovaných
akcií z dôvodu vyčíňania koronavírusu, sa seniorom spoločenské stretnutie s priateľmi
priam žiadalo. Jarovskí seniori
využili možnosť stretnutia sa.
Prezenčná listina zaznamenala 80 podpisov. Usadili sme
sa za pripravené spojené stoly
vo vnútornej časti reštaurácie
a obsadili sme aj vonkajšie
kóje v záhrade. Predsedníčka
Klubu seniorov, pani Warenichová, všetkých milo privítala
a predniesla krátky príhovor. Pri
vynikajúcom spoločnom obede
a občerstvení sme sa družne
zhovárali o aktuálnom dianí,
spoločenských udalostiach,
pospomínali na prežité rôzne
veselé príhody a uskutočnené
akcie. Témami pri stoloch boli
každodenné drobné radosti
a starosti seniorov... Zorganizované posedenie splnilo svoj
účel. Stretli sme sa, porozprávali
a naplánovali aj ďalšie spoločné
akcie ako cyklistickú túru a návštevu divadelného predstavenia

Kubo. Spoločne strávené príjemné popoludnie nám rýchlo
ubehlo. Dobre naladení a s pocitom pohody sme sa postupne po
skupinkách rozchádzali a ešte aj
cestou domov pokračovali v debatovaní... Vydarená letná akcia
Klubu seniorov!
Kristína Kernová

Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
SEPTEMBER – RIADNE ZASADNUTIE

Po dlhšej letnej prestávke, počas
ktorej komunikovali naši poslanci so starostom síce pravidelne,
ale na neformálnej báze, prišlo
10

prvé jesenné rokovanie. Medzitým sa nazbierali veci, o ktorých
je potrebné rozhodnúť hlasovaním zastupiteľstva.
Prvým pracovným bodom rokovania bol návrh všeobecne

záväzného nariadenia hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania
hazardných hier počas vybraných
dní v roku. Nariadenie zakazuje prevádzkovanie hazardných

hier počas 12 dní v roku, zväčša štátnych sviatkov a na Deň
všetkých svätých. Poslanci tento
návrh podporili. Definitívne bude
o ňom rozhodovať mestské zastupiteľstvo.
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Lekáreň BellaMia, ktorá bola
v priestoroch zdravotného strediska na Mandľovej ulici, síce
v roku 2019 celkom dobre začala, ale časom to išlo takpovediac
„dolu vodou“. V poslednej dobe
boli otvorení už len v pondelky
a štvrtky alebo vôbec. Na takúto
lekáreň sa nedalo spoľahnúť
a ľudia neboli spokojní. Poslanci dostali od starostu návrh na
prenájom priestorov inej lekárni.
Dnes sa nedá odhadnúť, či sa jej
podarí uchytiť lepšie, ale všetci
tomu veríme. Zastupiteľstvo návrh schválilo.
Ďalším bodom na programe
rokovania bola žiadosť o pre-

nájom pozemku v záhrade rodinného domu. Ide o pozemok,
ktorý vlastník užíva už dlhšie
a nedávno mu vypršala nájomná zmluva. Keďže má záujem
o užívanie pozemku naďalej
a mestská časť tento pozemok
nepotrebuje, schválili poslanci
ďalší nájom na dobu neurčitú.
Po úspechu výdajného boxu
spoločnosti Alza má mestská
časť záujem o umiestnenie boxu
Zásielkovne na svojom území.
Ako vhodný priestor bolo vytipované miesto pri vchode do pivnice Domu kultúry. V blízkosti je
možné zaparkovať a obyvateľom
to ušetrí cestu za nákupmi. Za-

stupiteľstvo schválilo prenájom
plochy pre umiestnenie tohto
Z-boxu.
Detský folklórny súbor Ljuljanka
funguje už 10 rokov a mestská
časť ich rada podporuje. Zastupiteľstvo im tentoraz pomohlo
schválením dotácie na nákup
čižiem.
Pánmi rozpočtu sú poslanci
a starosta sám nemôže rozhodnúť o väčších zmenách. Tentoraz
v záujme opravy chodníka na
Mandľovej ulici pri kostole požiadal o schválenie rozpočtového
opatrenia, ktorým sa vyčlenia
potrebné financie na opravu.
Samotnú opravu žiadali poslan-

ci v júni. Po schválení sa môže
s opravou začať.
Na záver prezentovala kontrolórka mestskej časti plán kontrol
na zvyšok roka 2021.
file:///O:/_SYNC/_Jarovske%20noviny/logo/Jarovce_logo.svg
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HARMONOGRAM A PRAVIDLÁ VRECOVÉHO ZBERU
V auguste 2020 spustilo mesto nový spôsob zberu papiera a plastov priamo spred
rodinných domov. Po postupnom zavádzaní
v celom meste prišla na rad aj naša mestská
časť, a v piatok 17.9.2021 bol prvý termín
zberu plastov a papiera vo vreciach.
Každá domácnosť dostala na celý rok vopred modré a žlté vrecia, do ktorých bude
zberať papier (modré) a plasty (žlté vrecia).
Zber vytriedeného skla pokračuje naďalej
v zelených nádobách na sklo v zberných
hniezdach.

V Jarovciach sa zber vriec realizuje v piatok,
v nepárny týždeň. Prvý zber prebehol v piatok 17.9.2021, ďalšie termíny zberu vriec
budú nasledovné: 1.10.2021, 15.10.2021,
29.10.2021, 12.11.2021, 26.11.2021 atď.
Ďakujeme všetkým Jarovčanom, ktorí sa
zapájajú do separovaného zberu a dodržia-

vajú pravidlá vrecového zberu. Veríme, že
nám všetkým záleží na ochrane životného
prostredia, a tiež nám nie je ľahostajné,
kde žijeme, a ako pekne naše Jarovce
vyzerajú. ☺
Zdroj: OLO

I
o
z

Pravidlá vrecového zberu:
- vrecia musia byť zaviazané (aby ich vietor
nerozfúkal) a ráno v deň zberu vyložené podľa harmonogramu pred dom, od 7:00 ráno,
- frekvencia zberu je 2x mesačne,
- používajú sa len vrecia z OLO, v prípade
potreby je možné si ich doobjednať priamo
v OLO (zakazka@olo.sk, tel. 02/ 50 110
660),
- papier, kartónové obaly, plastové fľaše a
plastové obaly je nevyhnutné čo najviac
stlačiť!,
- modré vrecia slúžia na zber: novín, časopisov, letákov, katalógov, papierových
tašiek, papierových a kartónových obalov,
kancelárskeho papiera, obálok, listov apod.,
- do modrých vriec nepatria znečistené,
mokré a mastné papiere a obaly, použité
plienky, vreckovky, utierky a pod.,
- žlté vrecia slúžia na zber: plastov, plastových fliaš, nápojových kartónov, hliníkových
plechoviek – všetko stlačené, plastových
tašiek, obalov z kozmetiky, téglikov od jogurtov, konzerv – vždy neznečistené,
- do žltých vriec nepatria znečistené
a mastné plastové obaly, podlahové krytiny,
obaly z nebezpečných látok, guma, kabelka, molitan, objemný polystyrén, plexisklo,
autoplasty, žalúzie apod.

2
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Jarovské noviny
JAROVSKÍ HASIČI - PRÁCA, ZÁBAVA AJ ŠPORT

V rámci uvoľnenia opatrení
v júni bolo možné organizovať
aj niektoré vonkajšie aktivity.
Prvým verejným spoločenským
podujatím 10. júla bola hasičská
zábava vonku v areáli hasičskej
zbrojnice. Skupina Delivery sa
postarala o výbornú pohodu,
máme ich všetci radi. Kuchyňa
pripravovala jedlo pod vedením
profesionálnych kuchárov bratov
Tomasových. Personál výčapu
výborne spolupracoval, ponuka bola rozšírená aktuálnymi
novinkami miešaných koktailov.
Zabezpečenie podporili viacerí
sponzori, významná bola práca
členov v príprave a realizácii.
V stredu 21.júla popoludní bola
naša zásahová jednotka DHZO
zvolaná na pomoc po povodni
do Devína do chatovej osady.
Čerpali sme tam pozostatky
vyliateho ramena Dunaja z ciest,
dvorov, záhradiek a pivníc. V tejto oblasti máme skúsenosti
z domácich zásahov. Spolupracovali sme s HaZZ Bratislava
a dobrovoľníkmi z DHZO Staré
mesto. Večer nám doniesol jedlo
a občerstvenie náš starosta
Jozef Uhler, čo si mimoriadne vážime. Zablatené hadice
a techniku sme doma čistili ešte
po polnoci. Osem hasičov.
V utorok 22.júla na výzvu Ope-

Skupina Delivery počas hasičskej zábavy.
račného dôstojníka HaZZ pomáhali hasiči pri požiari strniska pri
žatve v Rusovciach za diaľnicou.
Náš zásah z vozidla Iveco s vysokotlakovým čerpadlom bol
na kombajne, odkiaľ pravdepodobne pochádzala prvá iskra.
Zasahujúci HaZZ 2x Tatra 815,
DHZ Rusovce vozidlo Liaz.
V sobotu 31.7. sme sa zúčastnili
spoločného výcviku príslušníkov
HaZÚ s členmi DHZO, ktorý bol
zameraný na diaľkovú dopravu
vody na požiarovisko v Čunove.
Zúčastnené jednotky DHZO Jarovce, Rusovce, Čunovo, Staré
mesto, Podunajské Biskupice,
Ružinov, Rača, HaZÚ stanice
HS5, HS3, HS4. Sú to neoceniteľné skúsenosti.
Pekne rozbehnuté podujatia
Západoslovenskej hasičskej

Zásah hasičov v Devíne po vyliatí Dunaja.
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ligy pokračovali od júna až do
finále v Jarovciach 11.septembra. Z prostriedkov Miestneho
úradu bola zakúpená motorová striekačka PPS12. Naši sa
snažili, trénovali a súťažili. Muži
skončili na celkovom ôsmom
mieste z 13 kolektívov a družstvo žien na štvrtom zo 6. Počas
obdobia súťaží našich sprevádzali zranenia, jednoducho sa
nedarilo. Vyhrali hasiči Poľný
Kesov a hasičky Zlatníky. Novým
momentom na súťaži bol bufet
organizovaný našimi členmi na
hokejbalovom ihrisku. Ponúkli
sme našim hosťom širšiu ponuku, možno kratšie rady. Príprava
podujatia s upratovaním trvá

od piatku do nedele. Nádherný areál futbalového ihriska
poskytol priestor pre hlavnú
dráhu súťaže. Vo vzdialenejšej
časti prebiehala súťaž družstiev,
ktorých členovia si svoje pozície
vylosovali. Súťažiace kolektívy
sa zdržali dlho do tmy. Máme
výborné ohlasy zúčastnených
aj s odstupom času.
Naše družstvá cvičia aj v novom areáli Základnej školy,
máme pripravenú infraštruktúru
podobne ako na futbalovom
ihrisku. Nádejne vyzerá cvičenie žiakov. Tartanová dráha je
ideálna aj pre hasičskú štafetu.
Ak vydrží počasie, môžeme sa
dohodnúť s priateľmi z Čunova
na spoločnom tréningu, nech
sa pripravené pomôcky využijú
a výkony môžeme porovnať.
Ďakujeme našim sponzorom
a podporovateľom. Ďakujeme
našim členom, ktorí sa pričinili,
rodinným príslušníkom, ktorí
nám to tolerujú. Ďakujeme Telovýchovnej Jednote, Základnej
škole, Miestnemu úradu, zastupiteľstvu a starostovi za pomoc
a spoluprácu.
Milan Husár, člen DHZ

Personál bufetu na hasičskej zábave.
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MÁRIA DRAHOŠOVÁ: NAJVÄČŠÍ PROBLÉM
SENIOROV JE OSAMELOSŤ
Prostredníctvom neziskovej organizácie STÁLE DOBRÍ podporuje aktívnych seniorov. Spolu so svojim tímom vytvárajú podmienky pre seniorov, ktorí aj napriek seniorskému veku na sebe a svojich túžbach pracujú, snažia byť v živote užitoční a chcú
seniorské roky prijať ako zaujímavú etapu života. Dnešní seniori sú aktívni ľudia. To, aká cesta je pred nimi, závisí od vnímania
svojho starnutia. Aj o tom sme sa rozprávali s Máriou Drahošovou, autorkou a dušou projektu STÁLE DOBRÍ.
Dlhodobo sa venujete práci pre seniorov. Čo vás k viedlo k založeniu STÁLE DOBRÍ?
Bolo to tak trochu ako v rozprávke o troch grošoch. V určitom životnom období, keď dospeli moje dcéry, som začala hľadať ten
groš, ktorý treba vrátiť. Pocítila som potrebu splatiť dlh pozornosti
rodičom, alebo všeobecne staršej generácii. Vnímala som, že spoločnosť sa začne starať o seniorov, až keď sú nevládni. Začali ma
zaujímať otázky ako podporiť ľudí, ktorí už nie sú v plnom pracovnom
nasadení, uvedomujú si svoje starnutie, ale majú chuť toto obdobie
prijať ako ešte zaujímavú etapu svojho života. Najväčší problém
seniorov je osamelosť, preto som sa rozhodla založiť neziskovú organizáciu, ktorá pomôže týmto ľuďom stretávať sa.
Často sa stretávame s rôznymi stereotypnými pohľadmi na seniorov, ako ich vnímate?
Priemerný vek dožitia stúpa. Za seniorov sa zvyknú označovať ľudia od 60-65 rokov. Až keď som sa dostala do obdobia „stredného
veku“ som si začala uvedomovať akú veľkú časť života prežijeme
s nálepkou „senior“. Dnešní šesťdesiatnici rozhodne nie sú nejakí
starčekovia, sú to aktívni ľudia, plní nových nápadov. To, akou cestou ešte prejdú v mnohom závisí aj od toho, ako sami budú vnímať
svoje starnutie, ako sa budú snažiť neupadať, ale naopak ešte rozvíjať svoje možnosti. V našej organizácii STÁLE DOBRÍ hľadáme pre
nich podnety.
Ako koncipujete program pre seniorov? Čo seniorov najviac zaujíma?
Seniori, tak ako ostatne všetci ľudia, majú rôzne záujmy a podľa
toho koncipujeme aj naše aktivity. Radi by sme sa dotkli čo najširšieho spektra činností. V rámci kultúrnych podujatí organizujeme
stretnutia so spisovateľmi, komentované prehliadky výstav, hudobné večery a v poslednom období sú veľmi obľúbené tematické
prechádzky mestom, ktoré spájajú náučnú zložku s pohybom na
čerstvom vzduchu. V rámci športových aktivít si svojich prívržencov
našiel nordic walking a už niekoľko rokov sa tešíme zo skupiny, ktorá
pravidelne hráva petang. Organizujeme koordinačné cvičenia, aj
cvičenie jogy. Prednášky o zdravom životnom štýle, ktoré mali vždy
veľkú popularitu, sme tento rok presunuli do exteriéru. Stretávame
sa v Mestskom ovocnom sade Petržalka. Tento príjemný priestor,
okrem prednášok o bylinkách, bezodpadovom hospodárení, či
psychologických témach, poskytuje aj možnosť pracovať priamo
s pôdou. Zakúpili sme náradie a seniori tu majú možnosť pestovať
kvety a bylinky.
COVID zasiahol aj do života aktívnych seniorov. Čo im podľa vás
zobrala a čo dala skúsenosť s pandémiou?
Covidová kríza sa nás samozrejme dotkla všetkých. Niektoré aktivity
sme museli prerušiť a dočasne vypustiť. V čase, keď sme všetci
zostali doma, mnohí seniori pocítili dôsledky osamelosti. Hľadali
sme spôsoby, ako sa im priblížiť. Tvorili sme videá s ich obľúbenými
lektormi jogy, tanca, alebo náučné videá o pestovaní rastlín doma.
Postupne sme sa snažili aktivity na ktoré boli STÁLE DOBRÍ zvyknutí
realizovať v bezpečí, mimo uzavretých priestorov. 90 % spomínaných
aktivít sme vedeli prispôsobiť podmienkam a organizovať ich v exteriéri. Naučili sme sa, že keď sa chce spôsob sa nájde.
Ste tiež životnou koučkou. Využívajú vaše služby aj seniori?
Mnohí seniori majú možno trochu skreslený pohľad na koučing,
o ktorom si myslia, že je to rozvojový nástroj len pre biznis. Rôznymi
formami im prezentujem, že životný koučing je dôverný rozhovor sú-

stredený na riešenie problémov, ktorý môže byť veľmi pomáhajúci.
Seniori prehodnocujú svoj život, vracajú sa k rôznym jeho etapám
a vtedy vedia byť zvlášť užitočné systemické metódy koučingu, ktoré
používam. Vedú u seniorov k uvedomeniam, ktoré môžu vyliečiť
staré rany.
Ako chcete projekt STÁLE DOBRÍ ďalej rozvíjať?
Od začiatku fungovania neziskovej organizácie STÁLE DOBRÍ máme
ambíciu podporovať tie aktivity, ktoré budú vychádzať od samotných
seniorov. Často vravievam: „STÁLE DOBRÍ“ ste vy, povedzte, čo chcete robiť a my budeme hľadať cesty ako vám v tom pomôcť a vytvoriť
na to podmienky.
Čo plánujete pre aktívnych seniorov v najbližších mesiacoch?
Ak to pandemická situácia dovolí, budeme pokračovať v tých aktivitách, ktoré majú ohlas. V októbri to bude ďalšia časť „Rozprávania
o bylinkách“, v ktorej pani Zuzana Lisá z Bylinkovej dielne Saleyi
bude hovoriť o tvorbe olejov tinktúr a liečivých mastí. Začneme
cyklus workshopov „Vedomé starnutie, alebo ako sa vyhnúť úpadku
v staršom veku“. Pútavé rozprávanie spojené s praktickými ukážkami a hrami pripraví pán Štefan Topoľský. Na prechádzke mestom
s názvom „Korunovačná Bratislava“ nás pani Zuzana Godárová
povedie po stopách korunovačných sprievodov. Pripomenie 18 slávnych korunovácií uhorských kráľov a kráľovských manželiek, ktoré
sa v našom meste konali v časovom rozpätí 267 rokov.
Viac informácií o aktivitách STÁLE DOBRÍ v sade nájdete na www.
staledobri.sk
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NOVINKY V MATERSKOM CENTRE LUSKÁČIK

Keď nastala pandémia museli sme naše
materské centrum dočasne zatvoriť.
Bolo nám to veľmi ľúto, ale zdravie je
na prvom mieste a nikoho sme nechceli
našou činnosťou ohroziť. Po dlhom čase
sa konečne uvoľnili opatrenia a tak sme
sa rozhodli pre naše Jarovské deti tesne
pred letnými prázdninami zorganizovať
športový deň. Mali sme krásne počasie
a detí prišlo dosť. Tréneri Benitímu a Michal Wolf nám pripravili skvelé športové
stanoviská. My sme pre deti zabezpečili
občerstvenie, nechýbal melón, kekse,
minerálky či nanuky. Zabezpečili sme
aj cukrovú vatu a pukance. Ďakujeme
veľmi pekne Benitímu, Michalovi Wolfovi
za športové stanoviská, Bufetu Štadión
za pomoc pri rozdávaní nanukov, By Rory
za omaľovanky, Jarovským novinám za
propagáciu, všetkým dobrovoľníkom za
pomoc pri organizácii a v neposlednom
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rade aj návštevníkom. Najbližšie by sme
chceli zorganizovať šarkaniádu, ktorú sme
minulý rok museli z dôvodu protipandemických opatrení zrušiť. Naplánovaná je na
začiatok októbra, ale či ju budeme môcť aj
zorganizovať bude záležať na aktuálnych
proti pandemických opatreniach.
21.9.2021 by sme chceli Materské centrum
opäť otvoriť. V tento deň plánujeme urobiť
bezplatné ukážkové hodiny kurzu angličtiny
Helen Doron pre deti od 09:00. Plánujeme
otvoriť 3 kurzy pre deti v rôznych vekových
kategóriách: pre deti od 3 mesiacov – 2
rokov, 15 mesiacov – 3 rokov, 2 – 4 rokov.
Kurz otvoríme len v prípade, že sa prihlásia
minimálne 4 záujemcovia. Kurzy by mali
prebiehať raz týždenne v utorky. Počas
kurzu bude otvorená aj herňa od 09:0012:00 h., presný čas ešte upravíme podľa
otvorenia kurzov a oznámime cez našu
facebookovú stránku MC Luskáčik. V prípa-

de, že máte záujem o ukážkovú hodinu na
kurz Helen Doron, prosím prihláste sa na
jarovce@helendoron.sk. Viac informácií je
v letákoch a na uvedenej e-mailovej adrese
či FB: Helen Doron Jarovce.
Keďže niektoré z nás už nastupujú do
práce a nebudú môcť naďalej viesť krúžky,
hľadáme aktívnych ľudí, mamičky, oteckov
či študentky, ktoré by chceli robiť kurzy
v našom MC pre deti či rodičov, a dobrovoľníkov, ktorí by pomohli pri organizovaní
akcií, či otváraním herne. Prihlasovanie
na kurzy/workshopy/akcie je možné na
mcluskacik@gmail.com.
Viac informácií o našich aktivitách a kurzoch je uvedených na našom FB MC
Luskáčik.
Text a Foto: Jana Turanská
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Blahoželáme
V mesiacoch júl až september
2021 sa významných životných jubileí dožili títo naši spoluobčania:

97 rokov
WOLF Ján
Slovná zásoba

Vek študenta

Dĺžka lekcie

Počet lekcií

č

Vek študentov

Slovná zásoba

15 mesiacov až 3 roky

700 slov

Počet lekcií

Dĺžka lekcií

40 lekcií

č

45 minút

ľ
č

č
č
ť

č

Na Slovensku sa audionahrávky
sťahujú online.

č

ň

Na Slovensku sa audio
nahrávky sťahujú online.

Mačička Sunny a jej priatelia predstavujú hravou formou anglický jazyk pomocou
35 zábavných rýmov a 29 originálnych piesní a dialógov.
Deti získavajú encyklopedické a matematické znalosti, a dokonca sociálne
skúsenosti prostredníctvom zábavných aktivít a hier, vhodných pre ich rozvojové
štádium. Pohyb a hudba nielenže spríjemňujú učenie jazyka, ale hrajú aj
kľúčovú rolu v rozvíjaní zmyslových a motorických zručností malých detí.

www.HelenDoron.com

www.HelenDoron.sk

HOSŤ DO DOMU, BOH DO DOMU!
Priatelia, toto starobylé príslovie
mi prichádza na um v predvečer
návštevy pápeža Františka, kedy
píšem tento text. Osobne sa
veľmi teším na tohto výnimočného hosťa, jedinečného človeka
a Petra našich dní. Naše drahé
Slovensko v tomto neľahkom
období pre celý svet poctí pápež
stretnutiami s mužmi a ženami;
tými čo sú na špici, v strede ale
aj na periférii spoločnosti a iste
nás svojimi slovami a aj modlitbami zaktivizuje v ľudskosti
a kresťanskej identite. Je to
pápež Neeurópan, a jeho juhoamerické nastavenie vidno už
pár rokov. Prekvapuje hlbokou
ľudskosťou a v nej stavia do centra človeka a tváre tých, čo sú
na okraji v tzv. kultúre skartovania, ktorú tak často odsudzuje.
Sme aktérmi toho, že čím ďalej,
tým viac si vo svojej egoistickej
sebaľúbosti druhými ľuďmi poslúžime a keď nám už z rôznych
dôvodov nevyhovujú, zameníme
ich alebo odpraceme z dohľadu,
či už sú to starí, nevýkonní, tí,
čo od nás niečo požadujú, bezdomovci, cudzinci alebo rôzne
vysmievaní. Ako plynie čas, František prezentuje myšlienky, pre
ktoré ho mnohí začali vnímať
ako liberála, heretika, ba našli
sa aj horšie vyjadrenia najmä
na sociálnych sieťach. František
sa však snaží počúvať, chápať,
rozlišovať a ponúkať možné

východiská a spôsoby riešenia.
Pri tom všetkom sa drží náuky
Ježišovej Cirkvi, v ktorej sa mu
darí objaviť aj nové možnosti,
pre niekoho prekvapujúce, ale
stále v súlade s jej učením. František vníma, že Cirkev za pontifikátu dvojice jeho predchodcov
kládla prílišný dôraz na otázky
bioetiky a morálky a prehliadala
problémy chudoby, migrácie ale
aj ochrany nášho „spoločného
domu“, životného prostredia.
Tiež chápe problémy rozvedených znovu zosobášených,
nebráni sa diskusii o postavení
žien, či o svätení ženatých mužov. Vedie dialóg do vnútra Cirkvi
i so svetom. Pomáha chudobným bez ohľadu na to, kde sa
narodili a odkiaľ prišli. Snaží sa
homosexuálov chápať, no aj oni
musia pochopiť, že nie je možné
požehnávať ich zväzky. Je jasne
pro-life a zdôrazňuje, že otázka
ochrany nenarodených nie je
vecou náboženstva, ale vedy,
pretože tu „ide o ľudskú bytosť,
ktorá má už vo chvíli počatia
zapísaný osobitný genetický
kód“. Tento pápež nás katolíkov
burcuje, aby sme žili s radosťou
svoju vieru v Krista a vnášali do
sveta nádej. Hovorí nám, že v rodinách nám opravdivú hlbokú
radosť ponúkne život s Bohom,
ak ešte o neho stojíme. Svätého
Jozefa nám dal tento rok za vzor
veriaceho človeka, ktorý fyzicky

91 rokov
MAKAKOVÁ Magdaléna
89 rokov
KÁLOCZIOVÁ Rozália

č

Baby´s Best Start učí Vaše bábätko angličtinu ako materinský jazyk pomocou 24
originálnych pesničiek s rôznymi rytmami a štýlmi z celého sveta.
Tento kurz podporuje vytvorenie pevnejšieho puta rodiča k dieťaťu. Deti naberajú
zručnosti v angličtine, v sociálnom rozvoji, čítaní, hudbe a rytme, rozvíjajú svoj mozog,
znakovú reč a fyzický vývoj. Rodičia sa tiež učia praktické fakty z výchovy malého
dieťatka, aby zvyšovali svoje rodičovské zručnosti.

94 rokov
NOVÁKOVÁ Mária

88 rokov
WARENITSOVÁ Oľga
87 rokov
BAROK Štefan
85 rokov
VUCK WOLF Jána
80 rokov
JANKOVICHOVÁ Regina
JANKOVICHOVÁ Mária
75 rokov
ŠEFČÍKOVÁ Mária
WOLF Martin
WOLFOVÁ Božena

70 rokov
BENIAK Milan
CZAFÍK Štefan
HORVÁTHOVÁ Viera
KUMANČÍKOVÁ Viera
NOVÁKOVÁ Hedviga
NOVÁKOVÁ Vilma
takýto vzťah s Bohom s ľudskou
ROTMANOVÁ Anna
tvárou, čiže s Ježišom žil. NávSEČÍK Ivan
števa prominentného a predsa
jednoduchého hosťa sa zavŕši
v „dome Márie“ v Šaštíne, kde
vyprosená milosť Božou matkou
zachránila v 16. stor. vyhasínajúce manželstvo Angeliky
Bakičovej. Pápež sa zúčastní na
obľúbenom sviatku k patrónke
Slovenska. Má veľkú úctu k ľudovej nábožnosti a predovšetkým k Panne Márii, tak typickú
pre Latinskú Ameriku. Hosť,
Svätý otec František prichádza
stretnúť a povzbudiť ľudí na Slovensku a „posilniť svojich bratov
a sestry“ (porov. Lk 21,32),
aby sme okrem pokornej lásky
k Bohu žili aj láskavú službu blížnym, najmä tým, čo sú odkázaní
na našu pomoc.
Ďakujeme, pápež František!
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

65 rokov
AL-SAKAFFOVÁ Janka
HORVÁTHOVÁ Ľubica
KAANOVÁ Mária
MOSNÁR Milan
TEKLITS Rafael
VAGANSKÝ Dušan
WOLF Štefan
Našim jubilantom prajeme všetko
len to najlepšie, zdravie, šťastie,
spokojnosť a veľa životného elánu
do ďalších rokov života.

Odišli od nás
SCHMÖGEROVÁ Etela
vo veku 86 rokov

Odpočívajte v pokoji !
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KAČACIE PRSIA, PYRÉ Z ČERVENEJ KAPUSTY, ZAPEKANÝ ZELER,
OMÁČKA Z VÍNNEHO MUŠTU
Ingrediencie na 4 porcie:
720 g kačacie prsia
50 g kačacia masť
1 kg červená kapusta
180 g ocot
450 g kryštálový cukor
280 g maslo
400 g zeler
500 ml smotana na šľahanie
1 ks vajce
500 ml červené víno
300 ml vínny mušt
60 g šalotka
80 g cibuľa
soľ, mleté čierne korenie
Príprava:
Kačacie prsia na koži jemne
narežeme, osolíme, okoreníme a kožou dole opekáme na
rozohriatej panvici s kačacou
masťou. Preložíme ich na plech
a vložíme do vyhriatej rúry na
180 °C, na cca 6 až 7 minút.
Hotové vyberieme, necháme odležať 5 minút a prekrojíme.

Červenú kapustu si klasicky
narežeme a udusíme spolu
s cibuľou na kačacej masti do
mäkka, dochutíme octom, soľou
a cukrom. Následne rozmixujeme v mixéri na jemné pyré s pridaním studeného masla a cez
cedidlo prepasírujeme.
Zeler si očistíme a nakrájame na
jemné plátky, vložíme do pekáča
vymasteného maslom, pridáme
smotanu na šľahanie s rozmiešaným vajcom, soľou a pečieme
v rúre na 160 °C do mäkka a do
zlatista. Upečené nakrájame na
menšie kocky.
Príprava omáčky:
Nakrájame šalotku, ktorú speníme opäť na kačacej masti,
pridáme cukor, skaramelizujeme a pridáme červené víno,
ktoré vyvaríme, vzápätí pridáme
vínny mušt, chvíľu prevaríme
a odstavíme. Potom zahustíme
a zjemníme studeným maslom
a dochutíme soľou.

recept pripravil
Jaromír Štefanovič

TRÉNING PAMÄTI

1. Pomiešané slová:
Aké slová sa ukrývajú v ANAGRAMOCH (rozhádzaných slovách)?
Jedno slovo do skupiny (do riadku) nepatrí. Ktoré a prečo?
NÁBAN

OLKBJA

NÓMEL

NUKAN

RAŠUHK

KOTÝL

VALAH

DECSR

DECSR

UKAR

KERSM

REZAB

PALI

VOJAR

REŇAČEŠ

OPEIČV

BICHLE

MEŽLE

LATÁŠ

AGEBTA

2. Zapojte pozornosť a nájdite písmenko F

EEEEEEEE
EEEEEEEE
EEEEEEEE
EEEEEEEE
EEEEEEEE
EEEEEEEE

EEEEEEEE
EEEEEEEE
EEEEEEEE
EEEEEEEE
EEEEEEEE
EEEEEEEE

EEEEEEEE
EEEEEEEE
EEEEEEEE
EEFEEEEE
EEEEEEEE
EEEEEEEE

3. Precvičte si slovnú vybavenosť dlhodobej pamäti:
Napíšte čo najviac predmetov, ktoré majú guľatý tvar.
Napíšte čo najviac zvierat so štyrmi nohami.
Napíšte čo najviac druhov bobuľového ovocia.
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4. Spôsob, ako zharmonizovať mozgové hemisféry za minútu.
Ľavá hemisféra sa snaží čítať písmenka, pravá dopĺňa kontext
a v „symboloch“ nájde význam. Takto pochopíme zmysel textu :)
Tak si precvičíte aj vy obe hemisféry, je to dobrý
mozgový joging :)))
Nejde o omyl. Skúste to prečítať.
7470 5PR4V4 V4M UK4Z3, 4K3 N3UV3R173LN3 V3C1
D0K4Z3 N454 MY53L! PO50B1V3 V3C1!
N4 Z4C147KU 70 B0L0 74ZK3 4L3 73R4Z,
N4 70M70 R14DKU 7V0J4 MY53L MOZ3
C1747 4U70M471CKY B3Z PR3MY5L4N14.
BUD N4 53B4 HRDY! L3N N13K7OR1 LUD14
7070 M0ZU PR3C1747. PR051M P05L1 70 D4L3J,
P0K14L 70 V135 PR3C1747.
5. Krátkodobá numerická pamäť:
Postupne po riadkoch si prečítajte sadu čísel. Následne si prečítaný riadok prekryte a čísla v riadku zopakujte. Pokračujte
postupne po riadkoch.
4
9
7
9
8

8
4
1
3
6

5
2
3
7
2

8
65
518
4579
Monika Kuchárová

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

OPÄŤ VYDARENÁ “AKCIA LETA”

Každoročná akcia uprostred leta opäť dopadla na výbornú aj vďaka podpore Bratislavského kultúrneho a informačného strediska a Bratislavskej organizácie cestovného
ruchu. Skvelá zábava, jedlo, drinky a ťahák večera Iné Kafe.

PRÁVNA PORADŇA REALITNEJ KANCELÁRIE GRAHAMS.SK

Dobrý deň p. Tomko,
mám pozemok v Jarovciach v časti Pratná. Oslovil ma investor,
ktorý chce kúpiť môj pozemok a chcel by tam postaviť Filmové
štúdiá. Navrhol mi malú zálohu, s tým, že prevediem pozemok
na jeho firmu a firma sa stane majiteľom pozemku. Na liste
vlastníctva, budem mať záložné právo voči firme a v budúcnosti
mi doplatí kúpnu cenu. Tento návrh sa mi nepozdáva. Navrhla
som mu, že budem súhlasiť so záložným právom, ale pozemok
ostane v mojom vlastníctve. Tento návrh odmietol. Neviem čo
mám urobiť. Vedeli by ste mi poradiť? Vopred ďakujem za radu.
(Máj, 2021)

Ďakujem za Vašu otázku. Oblasť Pratná je určená platným územným plánom ako územie vhodné na výstavbu ľahkého priemyslu
(nedajú sa tu postaviť rodinné ani bytové domy). Toto územie je
lákavé pre viacerých investorov už dlhodobo, keďže sa nachádza
v blízkosti troch štátov a diaľnice. Na druhej strane, toto územie je
dosť náročné z hľadiska investícií pre vybudovanie infraštruktúry.
V minulosti tu už bol plán na výstavbu Filmových štúdií, ale táto vízia
sa zatiaľ nenaplnila aj napriek vydanému územnému rozhodnutiu
(jeho platnosť skončila v auguste tohto roka). V tomto území bola
aj vízia realizácie logistického centra, ktorá sa tiež nenaplnila.
Pravdepodobne kvôli vysokej predajnej cene pozemkov a zlej
matematike pre investora (náročnosť napojenia inžinierskych sietí
a napojenie na cestnú sieť si vyžaduje veľké finančné investície).
Samozrejme pokiaľ máte záujemcu o kúpu Vášho pozemku, tak je
dôležité, aby bol bonitný a navrhol podmienky kúpy štandardným
spôsobom. Z praxe môžem povedať, že sú dve možnosti, akým
spôsobom viete predať svoj pozemok pri minimalizovaní rizika. Prvá
možnosť je predaj pozemku ihneď, s tým, že kupujúci zloží kúpnu
cenu k notárovi do notárskej úschovy pri podpise kúpnej zmluvy
a keď sa stane kupujúci vlastníkom Vášho pozemku, tak Vám

notár automaticky pošle peniaze
na Váš bankový účet špecifikovaný
v notárskej úschove. Pri tejto možnosti zvyčajne predávajúci nechce
čakať niekoľko rokov na peniaze
a preto súhlasí s priaznivejšou cenou pre kupujúceho, ale peniaze
má ihneď. Druhá možnosť spočíva
v tom, ak má predávajúci čas a
vie si počkať na peniaze niekoľko
rokov, tak podpíše zmluvu o budúcej zmluve, dostane prvú časť
kúpnej ceny – zálohu a súhlasí,
že kupujúci bude mať na pozemku
záložné v tomto prípade predkupné právo na určený obmedzený
čas, do kedy sa podpíše kúpna
zmluva a uhradí kúpna cena.
Marián Tomko, MBA
V prípade, že nedôjde k podpisu
kúpnej zmluvy, tak prvá časť kúpnej ceny je nevratná a záložné
právo na Vašom pozemku zanikne. Toto „čakanie“ zvyčajne býva
kompenzované vyššou kúpnou cenou, keďže investor nerieši len
Váš konkrétny pozemok, ale celé územie a ide do rizika, že sa jeho
investícia nezrealizuje a vyplatené zálohy mu prepadnú.
V prípade, že máte pozemok v tomto území a potrebujete poradiť,
môžete sa kedykoľvek ozvať na tel. číslo + 421 902 111 333.
Radi Vám zodpovieme Vaše otázky týkajúce sa realít, ktoré prosím
zasielajte na tomko@grahams.sk.
Autor: Marián Tomko, MBA (bývam a mám trvalý pobyt v Jarovciach
už vyše 10 rokov)
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MLADÍ FUTBALISTI V NOVÝCH TRÉNINGOVÝCH SÚPRAVÁCH

Náš futbalový klub TJ Jarovce
eviduje už viac ako 150 detí
a mládeže. Sme zahlásení do
každej z vekových kategórií
bratislavského futbalového
zväzu, od prípraviek, cez mladších a starších žiakov, až po
mladší a starší dorast. Okrem
súťažných kategórií máme aj
deti v pred-prípravke, kde sú
najmladšie deti, ktoré sa učia
pravidelnému pohybu, a postupne sa zapájajú nielen do
tréningov ale aj zápasov. Pohyb
je pre deti mimoriadne dôležitý
a na to dbáme v prvom rade.
Deťom zabezpečujeme tréningový proces v každom počasí,
okrem trávnatých plôch využívame aj plochu s umelou trávou
a ak to situácia v rámci opatrení
dovoľuje, deti trénujú aj v te-

18

locvični. Okrem pravidelných
tréningov hrajú ligové zápasy
bratislavského futbalového
zväzu, najmenšie deti hrajú
prípravné a priateľské zápasy
s rovesníkmi.
Všetky deti potrebujú vhodné
oblečenie a vybavenie na tréning. Nie každá rodina má na to
prostriedky a preto sa snažíme
znížiť pre nich koncovú cenu
tréningového oblečenia na minimum. Čo je však najdôležitejšie
pre nás je fakt, ako veľmi deti
motivuje rovnaké klubové oblečenie k športu, pravidelnému
pohybu, a o čo viac sa tešia na
tréningy a zápasy. Podporujeme
týmto nielen pohyb detí, ale aj
spoluprácu a tímového ducha
jednotlivých družstiev.
V auguste sme začali distribu-

ovať nové tréningové súpravy
všetkým deťom v našich detských a mládežníckych kategóriách. Sú to súpravy značky
Meva, zahrňujúce teplákovú
súpravu s mikinou, trenky a tričko, štucne a fľašu na vodu. Oblečenie je z kvalitného vysoko
priedušného materiálu, s rýchlym odvodom potu a rýchlym
schnutím.
Vďaka príspevku a dotácii
mestskej časti Bratislava-Jarovce, Grantovému programu
pre rozvoj športu a vzdelávania
v hlavnom meste - magistrátu
hlavného mesta Bratislava,
a Nadácii ZSE, sme aj pri veľ-

kom počte detí, ktoré máme
v klube, mohli každému prispieť
výraznou čiastkou a celý set ich
stál necelú polovicu pôvodnej
ceny. Aj týmto spôsobom by
sme sa chceli vyššie spomenutým inštitúciám poďakovať
za finančnú podporu a pomoc.
A na záver, ak by sa k nám
chceli pridať deti vo veku od
6 do 14 rokov, ozvite sa nám
na email: futbal@jarovce.sk,
radi Vám poskytneme viac
informácií, prípadne si môžete
prísť vyskúšať tréning priamo
do areálu ihriska v Jarovciach.

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

FUTBALOVÁ “U11” OPÄŤ NA SÚSTREDENÍ
Po roku sa naša futbalová „U11-ka“ rozhodla opäť absolvovať
krátke futbalové sústredenie
v meste Štúrovo v dňoch 13.18. augusta. Premýšľanie, či
deti v tomto neistom období
zobrať mimo svoj domov, nebolo vôbec zložité. Dôvodom
bola radosť v očiach detí a najmä ich odhodlanie natrénovať
nové prvky a pripraviť sa tak
do novej, náročnejšej sezóny.
Tréneri Michal Czafík a Roman
Slivka zobrali pod svoje krídla
skupinu 13 detí: Deniska Drábeková, Tomáško Vrabček, Oliver Slivka, Janko Czafík, Filipko
Ivančík, Adamko Eliáš, Matúško
Tóth, Robko Ševčík, Marco Kramarič, Filipko Erneker, Matúško
Kaštíl, Samko Ludvik. Počas
pobytu na sústredení deti absolvovali každý deň rannú rozcvičku, doobedňajší a poobedňajší tréning. Aj keď sa na prvý
pohľad zdá, že tréningov bolo
veľa, opak bol pravdou. Ako ich
poznáme, chceli trénovať ešte
viac. No aktivity na sústredení
nekončili len tréningami, ale
i programom vo voľnom čase,
kedy deti navštevovali detské
a workoutové ihrisko, chodili na
prechádzky, kofolu, či zmrzlinu.
O večerný program sa postarala
naša Barborka Slivková, ktorá
pre kolektív pripravila rôzne
zaujímavé súťaže a futbalové
kvízy. Deti boli posledný deň
ocenení vecnými cenami, o ktoré sa postarali rodičia. Týmto im
ako tréneri chceme poďakovať

nie len za dary, ale i pomoc
pri cestovaní a presúvaní sa
na sústredenie alebo zápasy,
ako aj celosezónnu podporu

v hľadisku. Ďakujeme!
Vrcholom sústredenie bol prípravný zápas v posledný podvečer s domácim tímom MSO

Štúrovo. Napriek množstvu
natrénovaných hodín a doobedňajšiemu tréningu sme
porazili domáce mužstvo 15:2.
Góly strelili: Czafík 3, Erneker
3, Kaštíl 2, Vrabček 2, Ludvik
1, Slivka 1, Tahy 1, Kramarič
1, Drábeková 1. Ocenením
pre celý tím bol aj spontánny
potlesk od domácich fanúšikov,
z ktorých jeden zakričal, že
„hráme krásne ako Real Madrid“. To samozrejme potešilo aj
našich chalanov, ktorí fandia
Barcelone.
Sústredenie dopadlo na výbornú aj napriek drobným zraneniam. Znakom spokojnosti
detí bolo aj to, že mnohí ešte
nechceli ísť domov. Ako tréneri
sme im sľúbili, že o rok si sústredenie určite zopakujeme,
a možno aj na viac dní!
Michal Czafík
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Preneste vaše obľúbené
okamihy na papier

Novinky v našej ponuke

Tipy pre fotografov
V dnešnej digitálnej
Odznaky dobe máme možnosť nasnímať stovky obrázkov, ktoré
však často končia
v pamäti
telefónov
alebo počítačov.
Množstvo
z nich
však
Jednýmlen
z možných
efektívnych
spôsobov
ako prezentovať
vašu firmu
sa javí
využitie
odznakov.
Ich
nosením
môžete
podporiť
obľúbený
športový
klub,
určite stojí za vytlačenie z digitálnej do fyzickej formy. Vytlačenú fotografiu
organizáciu
alebo umiestniť
si len uchovajte
spomienku na
letnýju
festival,
súťaž,
môžete zavesiť
na stenu,
ju domilú
fotoalbumu
alebo
na pamiatku
koncert hudobnej skupiny a podobne. Objednajte si u nás odznaky s vlastným
darovať blízkej rodine či priateľom. Náš strojový park vám ponúka okrem
motívom od jedného až po stovky kusov.
klasickej tlače fotografií mnoho ďalších kreatívnych možností...

Už viete, čo urobíte s fotografiami z dovolenky?
Potlač tričiek a textilu
Túžite po tričku alebo textile s vlastnou grafikou? Už aj v našej tlačiarni vám
vieme pomôcť. Disponujeme technológiami: PRINTFLEX, POLI-FLEX,
transferovými papiermi FOREVER CLASIC + UNIVERSAL a FOREVER LASER
DARK. Pošlite nám vašu predstavu. Podľa toho vyberieme najvhodnejšiu
technológiu, pretože každá z nich má svoje prednosti a limity. (potláčaný
materiál, motív tlače, farebnosť, veľkosť, počet kusov)

Fotokniha
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Magnetky

Kalendáre

Puzzle

Potlač trička

18

PRVOTRIEDNA TLAČ PRE KAŽDÉHO
V ZEPHIROSE

Zephiros, a.s. | Komárňanská 1478/91 | 821 09 Bratislava | zephiros@zephiros.com | +421 903 200 844 | www.zephiros.sk

MB Panónska

Váš Mercedes-Benz partner v Bratislave

Viac informácií: QR kód alebo
www.mercedesbratislava.sk/ponuky

MB Panónska, s. r. o., Panónska cesta 31, Tel.: +421 915 999 111
Jarovské noviny vydáva:
JUDr. Mgr. Jozef Uhler
Zeleninová 25, 851 10 Bratislava
Tel.: 0905 617 305
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