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ŽIACI V ZOO VIEDEŇ

MICHAL WOLF: CHRÁŇME
SI JAROVSKÉ JAZERO

Dňa 20.5.2016 sme sa celá
škola okrem 1.A vybrali do ZOO.
O 8:15 sme vyrazili tromi autobusmi od školy. Výlet nám bol
odmenou za 2. miesto v súťaži
OLOmpiáda 2015.
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Po víkendoch začal upratovať
o d p a d v J a rov s ko m j a z e r e
a jeho okolí. Prostredníctvom
sociálnej siete facebook založil skupinu...
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Prvú júnovú sobotu sme v našej dedine oslávili sviatok všetkých detí – MDD. Podujatie sa konalo na futbalovom ihrisku pod záštitou Komisie kultúry a športu, pána
starostu a miestnych poslancov, občianskeho združenia Veritas, v spolupráci s TJ
Jarovce, DHZO Jarovce a viacerými sponzormi. Aj keď to spočiatku vyzeralo tak, že
nám počasie nedopraje zorganizovať poriadnu oslavu, nakoniec sa všetko podarilo.
pokračovanie na strane 2

ŽIVÁ UČEBNICA
Vymeniť školské lavice za krásne prostredie Banskej Štiavnice,
zabudnúť na klasické vyučovacie metódy a vzdelávať sa cez
príbeh, to si mohli vyskúšať žiaci
5. a 6.ročníka ZŠ. O zaujímavý
a plnohodnotný program sa
postarali ôsmi lektori z mimovládnej organizácie Daphne
a dve mladé dobrovoľníčky zo
zahraničia.
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PROBLÉMY S DAŽĎOVOU VODOU
Ročne dopadne na územie
Slovenska okolo 650 mm zrážok - na každý meter štvorcový
plochy to je približne 650 litrov
vody. Pre predstavu - pokiaľ by
táto voda neodtiekla, nevsiakla
ani sa neodparila, voda by za
rok dosiahla na celom povrchu
výšku hladiny vody 65 cm - čiže
niečo vyše nad kolená.
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JAROVSKÝ ZEMNÍK JE
SKĹBENÍM KANOISTIKY, VESLOVANIA A ...

Uprostred mája usporiadalo
Hlavné mesto SR Bratislava komentovanú prechádzku na Zemníku v mestskej časti Bratislava
- Jarovce. Cieľom prechádzky
bolo oboznámiť sa s lokalitou
Zemník, s jej históriou a plánmi
do blízkej budúcnosti.
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Na úvod

Ešte pred pár rokmi robili jarovské deti zo školy a zo škôlky
spoločný program ku Dňu matiek a na vianočnú besiedku.
V tom čase bolo málo detí
v škole aj v škôlke. Postupom
času sa počet detí zvyšoval a už
nejaký ten rok majú podujatia
rozdelené. Jedno organizuje
škola, iné škôlka. Inak by sa ich
rodičia už nezmestili do sály.
Tohoročný Deň matiek pripravovali škôlkari. Sála kultúrneho
domu praskala vo švíkoch.
Všetky deti sa chceli ukázať
s dobrým programom. Určite sa
mnohé z nich tešili aj na to, že
ich uvidia nielen ich rodičia, ale
aj rodičia kamarátov, susedov
a známych. Tí najstarší sa však
tešili zbytočne. Vystupovali ako
poslední a kým prišli na rad,
sála bola poloprázdna. Tí, čo
odišli, boli určite nadmieru
spokojní- veď ich dieťa predsa
videli všetci. Sklamanie ostatných detí aj pani učiteliek zo
škôlky, ktoré prácne nacvičovali
s deťmi pekný program, ich už
nezaujímalo. Isteže boli aj takí,
ktorí museli odísť z vážnych
dôvodov, ale myslím, že ich
nebolo sto.
Bolo to smutné a nebol som
sám, kto to tak vnímal. Mal
som tú česť povedať pár slov na
konci programu a povedal som
aj toto. Určite však zbytočne,
pretože tí, ktorí to počuli, tam
boli až do konca. Tí, ktorí to mali
počuť, tam už neboli. Na budúci
rok to bude potrebné povedať
na začiatku. Veď pozornosť
a úctu si zaslúžia všetky deti
a všetky pani učiteľky, ktoré
našim deťom venujú svoj čas
a energiu.
Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín
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Detské behy bežali deti od 1 do 14 rokov.
(pokračovanie z prvej strany)
Podujatie, privítaním všetkých
hostí, malých aj veľkých, otvoril Miňo Šimek. O 14tej hodine
odštartoval druhý ročník Jarovských detských behov. Zaregistrovať sa do súťaže bolo možné
už pár týždňov pred samotnou
súťažou. Deti súťažili v šiestich
kategóriách. Rozdelené boli podľa veku. Najstarší bežci absolvovali najdlhšiu trať. Dvakrát
obehli plochu futbalového ihriska. Tí najmenší odbehli polovicu šírky futbalového ihriska.
Najmladší bežci mali len jeden
rok. Z každej kategórie dostalo
prvé dievča a prvý chlapec zlatú
sošku bežkyne a bežca. Všetci

Každý bežec dostal medailu.
ostatní súťažiaci boli ocenení
zlatými medailami s logom MDD
Jarovce 2016.
Tento rok bola pre deti znovu

Kabriobus robil vyhliadkové jazdy po Jarovciach.

Nechýbali ani pohybové aktivity.

Na pocity po behu sa pýtal
moderátor Milan Šimek.
zorganizovaná okružná jazda po
Jarovciach. V minulom roku ich
vozil vláčik Prešporáčik a tento rok to pre zmenu bola jazda

Tradičné jazdy na koníkoch.

Skok na bicykli ponad šesť odvážlivcov.
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kabriobusom. Prehliadka začala
nástupom na Zeleninovej ulici,
pokračovala cez Urbársku, Pílovú a Jantárovú ulicu. Pri požiarnej zbrojnici kabriobus zabočil
na Chotárnu ulicu, pokračoval
cez Palmovú ulicu až na križovatku, okolo kultúrneho domu
na Mandľovú ulicu a späť na
futbalového ihrisko. Kabriobus
premával od 14-tej hodiny až
do 18-tej hodiny, pričom záujem
detí o prehliadku našej dediny
sa, aj napriek štvorhodinovej
jazde kabriobusu, nezmenšoval.
V rámci pripraveného programu sa mohli deti vyšantiť na
nafukovacom skákacom hrade.
Pripravené boli aj dva koníky, na
ktorých si mohli zajazdiť. Mestská polícia predviedla ukážku
svojich zručností s cvičenými
psami a s koňmi. DHZO v Jarovciach si pre deti pripravil striekanie na terče. Táto disciplína má
každý rok u malých nadšencov
veľký úspech.
V zadnej časti futbalového ihriska bola prichystaná strelnica, ktorá bola orientovaná na
obdobie gotiky a renesancie.
Záujemcovia si mohli zastrieľať
z luku, kuše, vyskúšať si vržnicu (nože, sekery). Deti vo veku

od desať rokov mohli strieľať
čiernym prachom z hákovnice,
arkebúzy. Menšie deti mali k dispozícii trenažéra – železného
koníka na koľajniciach s kópiou,
ktorá nabodáva venček zavesený na háku.
Materské centrum Luskáčik
zorganizovalo tvorivé dielne.
Pripravené bolo aj skákanie vo
vreci, lezenie cez tunel, nosenie
loptičky na lyžičke, hádzanie kruhov, stavanie veľkého domina.
Krásne obrázky na tváre našich
detí vytvárali naše dve Martinky.
Tomáš Langerman predviedol
exhibíciu s RC autom, a zabezpečil aj exhibíciu na bicykloch. Dospelí aj deti si mohli, za asistencie zdravotnej služby, vyskúšať
masáž srdca. Poslednou časťou
osláv bol futbalový zápas detí
a ich rodičov.
Občerstvenie bolo pre deti nachystané v podobe hot-dogov.
Osviežiť sa mohli jabĺčkami
a melónmi, sladkými pochúťkami v podobe cukrovej vaty,
pukancov, cukríkov, keksíkov.
Pitný režim bol zabezpečený
džúsmi a vineou. Ako darček
deti dostali obľúbené bublifuky.
Poďakovanie za pripravenie
a zorganizovanie tohtoročných

Na tváre detí maľovali naše Martinky.

Hasiči pripravili pre deti prúdnice a terče.

Sponzori Dňa detí:
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Mestská časť
Bratislava - Jarovce

VERITAS

... podporujeme dobré veci

29. 5. 2012

Bufet Štadión
MC Luskáčik

BORRO - luxury living
TJ Jarovce

Jarovská poľovnícka spoločnosť

TM-Auto s. r. o.

TIGSTAV s. r. o.

Hospůdka u Maťa

Juraj Grebeči

Dobrovoľný hasičský zbor Jarovce

MC Luskáčik pre deti pripravil tvorivé dielne kde si mohli vyrobiť
kráľovskú korunu, či zabaviť sa s domácou plastelínou.
osláv patrí Mestskej časti Bratislava - Jarovce, pánovi starostovi
a poslancom, členom Komisie
kultúry a športu, občianskemu
združeniu VERITAS, členom
DHZO Jarovce, Materskému
centru Luskáčik, Bufetu Štadión,

Chlapcov bavila lukostreľba ...

Telovýchodnej jednote Jarovce,
všetkým ostatným sponzorom,
ako aj dobrovoľníkom, ktorí boli
ochotní zabezpečiť pre naše deti
krásne podujatie.
Marcela Škodlerová
foto: Jozef Uhler

... ale aj iné zbrane.

Po zábavnom futbale detí a rodičov, spoločná fotka.
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PROJEKTOVÉ STRETNUTIE NA SLOVENSKU
Na škole boli prípravy v plnom
prúde - žiaci kreslili, učili sa
pozdravy v rôznych jazykoch,
nacvičovali besedu v anglickom
jazyku, pripravovali výzdobu,
nástenky a drobné darčeky.
Ani učitelia nelenili a pomáhali
žiakom pri príprave, rozdelili
si úlohy na celý nasledujúci
týždeň. Keď sa blížil pondelok,
18.apríl, nevedeli sme sa dočkať
vzácnej návštevy. Predsa len
hostiť 21 učiteľov z Francúzska,
Španielska, Grécka, Slovinska,
Lotyšska, Portugalska a Bulharska nie je zase také jednoduché
a hlavne sme chceli reprezentovať našu krajinu na čo najlepšej
úrovni.
A prečo sme to všetko vlastne
robili? Naša škola je zapojená
do medzinárodného projektu
s názvom „Head in the clouds“,
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čo v preklade znamená „Hlava
v oblakoch“. A ako už napovedá
samotný názov, témami tohto
3-ročného projektu je počasie,
meranie počasia, klimatické
zmeny, voda, kolobeh vody
a mnoho iných zaujímavých tém.
Prišiel očakávaný pondelok.
Naši hostia najskôr navštívili
miestny úrad, kde ich privítal p.
starosta Škodler. Neskôr ich naši
piataci, členovia folklórneho súboru Ljuljanka, privítali chlebom
a soľou v tradičných krojoch.
Pani riaditeľka Ondrášeková ich
previedla po škole, a tak mali
možnosť zoznámiť sa so žiakmi
každej triedy. Aktívni piataci si
nacvičili pozdravy v každom
jazyku, dokonca z flauty zaznela
aj hymna Európskej Únie a na
záver im venovali vlastnoručne
nakreslené pohľadnice. Aj tí

najmenší si po anglicky nacvičili
pozdravy a jednoduché otázky,
ktoré sa opýtali našich hostí. Na
školskom dvore ich čakalo malé
prekvapenie, ktoré pripravili
žiaci výtvarného a topografického krúžku v spolupráci s p. uč.
Čerňanskou a p.uč. Pastorom,
a to v podobe veľkej smerovej
ružice namaľovanej na betóne,
kde si mohli pozrieť, akým smerom a ako ďaleko sa nachádza
ich škola od tej našej. Neskôr
sa vybrali obzrieť priestory našej
materskej školy.
Po obede ich centrom Bratislavy
a jej pamiatkami sprevádzali
p. uč. Fremlová s p. uč. Marčokovou. V utorok doobeda sme
naplánovali nielen pre hostí ale

aj žiakov 4. ročníka prednášku
o znečisťovaní vody pod záštitou
eko-organizácie Daphne. Veľmi
zaujímavým programom bola
beseda, ktorú si nacvičili žiaci
8. ročníka nielen pre prvákov,
ale aj zahraničných hostí. Na
besede sa naši pr váčikovia
dozvedeli, aké krajiny sú zapojené do projektu, videli naživo
všetky skupenstvá vody, súťažili
v hádankách o počasí, na našich
“modeloch“ hádali, do akého
počasia sú oblečení, a v neposlednom rade sa naučili nové
anglické slovíčka o počasí. Po
krásnej besede zahraničných
učiteľov čakal ďalší program
v materskej škole, kde vystúpili deti z folklórneho súboru
Čunovský kŕdeľ. Keďže projekt
je aj o práci, poobedie sme venovali projektovému stretnutiu
na obecnom úrade, kde sme sa
venovali prezentácii čiastkových
úloh, ktoré sme splnili. Po práci
je ale potrebný oddych, preto
sme vymysleli „barbecue party“
na našom školskom dvore. Pri
príprave grilovaného enciánu,
opečenej cibuľky, šťavnatého
mäska pomáhali nielen učitelia,
ale aj p. školník, ktorý sa zhostil
úlohy hlavného šéfkuchára.
Keďže sme doplnili energiu,
bolo potrebné ju spáliť a ako
inak než priateľským futbalovým zápasom, kedy sa vytratila
jazyková bariéra a ozýval sa len
smiech. Príjemného posedenia
sa zúčastnil aj pán starosta
Škodler, spolu s poslancami
p. Uhlerom a p. Szabóm.
Keďže Bratislava je jediné hlav-
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né mesto na svete, ktoré hraničí
s dvoma štátmi zároveň, bola by
škoda to nevyužiť. Žiaci 4. a 6.
ročníka spolu so zahraničnými
učiteľmi absolvovali najskôr
exkurziu veterného parku v Prellenkirchen a odtiaľ sa vydali
spoznávať krásy centra Viedne
so sprievodkyňou, p. uč. Bártovou a p. uč. Fremlovou. Žiaci
zatiaľ videli jedno z najväčších
a najvýznamnejších prírodovedeckých múzeí na svete.
Na štvrtkové doobedie sa okrem
hostí tešili aj žiaci 5. ročníka
s p. uč. Bártovou, ktorí namiesto
vyučovania navštívili vedecko-zábavné centrum Futura v Maďarsku. Tu sme sa zabavili pri
optických klamoch, svetelných
efektoch, súperili v logických
hrách, videli krásny dokument
o vesmíre a na záver sa zabavili

s atrakciami zameranými na
vodu. Poobedie sme opäť venovali projektovému stretnutiu,
kde sme dohodli plán a úlohy na
ďalšie obdobie.
V piatok sa uliali z vyučovania štvrtáci, ktorí sa spolu so
zahraničnými učiteľmi, p. uč.
Čerňanskou a p. uč. Pastorom
vydali do Vodárenského múzea
a neskôr navštívili riečny ostrov
Sihoť.
Dovoľte mi ešte spomenúť aj
aktívnu pomoc p. uč. Pauloviča,
ktorý zastupoval všetky možné
hodiny, keď sme boli s našimi
hosťami a p. uč. Jargašovú,
ktorá prichystala skvelé občerstvenia pri ich pobyte v škole.
Piatkový večer nás čakala
slávnostná večera, ktorej sa
zúčastnili nielen zahraniční
učitelia, zástupcovia miestneho

zastupiteľstva, ale aj všetci zamestnanci ZŠ, ktorí sa podieľali
na prípravách tohto náročného
týždňa. Okrem skvelého jedla
nám večer spríjemnili p. Cibula
s jeho kolegom, ktorí pomocou
huslí a akordeónu vykúzlili pre
každú krajinu typickú národnú
pesničku.
Spokojnosť na tvárach zahra-

PRÁVNA PORADŇA REALITNEJ KANCELÁRIE GRAHAMS.SK
Dobrý deň, počula som, že ceny nehnuteľností rastú. Je pre mňa
výhodnejšie predať 3-izb. byt v Bratislave teraz alebo počkať
s jeho predajom na budúci rok? Ďakujem.
Momentálne panuje na trhu s nehnuteľnosťami pozitívna nálada
a predáva sa v podstate všetko a veľmi rýchlo. Táto nálada je
sprevádzaná výraznou aktivitou bánk, ktoré sa predbiehajú, ktorá
poskytne viac hypotekárnych úverov. Momentálne sa dá získať ročná
úroková sadzba aj okolo 1,5 percenta s 30-ročnou splatnosťou, čo
klienti vnímajú veľmi pozitívne, zoberú hypotéku a kúpia si nehnuteľnosť. Relatívne nízke úrokové sadzby spôsobili, že ceny realít za
posledný rok napr. v Bratislave v Petržalke výrazne stúpli o desiatky
percent. Avšak na druhej strane, reálne mzdy za posledný rok stúpli
len o niekoľko percent. Dalo by sa povedať, že vzniká tzv. realitná
bublina veľmi podobná tej z roku 2008. V súčasnosti realitné kancelárie majú problém s ponukou, keďže dopyt po nehnuteľnostiach
je veľmi výrazný. Na Vašom mieste by som bol veľmi opatrný v tom,
či takáto nálada tu bude panovať dlhodobo. Resp. je veľmi ťažké
odhadnúť ako dlho ceny porastú do takej miery, že si ich ľudia budú
môcť dovoliť akceptovať v rámci ich príjmov. Keď sa ceny dostanú

na úroveň, že platy nebudú postačovať banke na prefinancovanie
kúpy bytu, tento výrazný dopyt po
nehnuteľnostiach ako je momentálne, poľaví. Vo všeobecnosti panuje predpoklad, že táto nálada by
tu mala pretrvávať do konca roka
a je veľmi ťažké odhadnúť vývoj
v budúcom roku. Byť Vami, zvážil
by som predaj ešte v tomto roku,
keďže Vašu nehnuteľnosť predáte
podstatne drahšie ako pred rokom,
alebo dvomi. Ak budete čakať
a realitná bublina praskne, môže
sa Vám stať, že Váš byt predáte
za oveľa nižšiu cenu.

ničných učiteľov a ich slová
potvrdili, že aj keď sme malá
škola, dokázali sme spoločne
so žiakmi aj obcou pripraviť
plnohodnotný program a reprezentovať tak nielen našu školu,
ale aj celú krajinu.
Mgr. Silvia Murgašová

.sk

Marián Tomko, MBA

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky týkajúce sa realít, ktoré prosím
zasielajte na tomko@grahams.sk. Autor Marián Tomko, MBA
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FOTOSPOMIENKY NA AKCIE MATERSKÉHO CENTRA LUSKÁČIK

Divadlo HAAF - Herečka Zuzka Haasová a jej kolegovia nám zahrali divadlo o Odvážnom zajkovi.

Na koncerte odznela ešte nehraná nová pieseň o šteniatku.

Svetový deň rodiny sme oslávili koncertom Pesničky pre
(ne)poslušné deti od Mira Jaroša. Takto si deti zacvičili s Mirom.

Dominika, Patrik a Kubko si mohli spolu s Mirom Jarošom
zaspievať aj na pódiu.

Program materského centra Luskáčik na júl a august

Vstupné dobrovoľné
 Herňa : V júli a auguste bude zatvorená.





Menšie deti si zdobili papierové vajíčka.





V mesiaci júl a august organizujeme výlety pre deti za účasti rodiča s témou Spoznaj svoje
okolie. V prípade dažďa sa výlety nekonajú.
Sobota 2.7.2016 10:00 h. – Zámok Lednice (ČR) stretneme sa pred hlavnou bránou – čaká
nás spoznávanie zámku a nádhernej záhrady, skleníku či akvária, či možnosť previesť sa
loďkou po rieke Dyja. Vstupné: Dospelí 150 Kč; deti, študenti, dôchodcovia 100 Kč; Rodinná
vstupenka 400 Kč – jeden okruh. Pridajte sa k nám spoznať toto nádherné miesto. Vstupné
pre deti zabezpečí Materské centrum Luskáčik, nutné je prihlásiť sa do 24.6.2016 na mail.
Štvrtok 7.7.2016 o 10:00 h. ‐ Výlet na biofarmu pri Stupave – stretneme sa v areáli,
pozrieme si zvieratká ako koníky, prasiatka, ovečky, zajkov, páva a iné a zahráme sa na
ihrisku a ochutnáme domáci chlebík či syrové korbáčiky. Viac info na www. biofarma.sk
Vstup: zdarma
Streda 3.8.2016 o 10:00 h. BIBIANA – medzinárodný dom umenia pre deti, stretávame sa
pred vchodom, na Panskej ulici č. 41. Vstupné platí Materské centrum Luskáčik, nutné
prihlásiť sa do 25.7.2016 na mail: mcluskacik@gmail.com a nahlásiť mená záujemcov a t.č.
na rodiča.
Štvrtok 18.8.2016 o 10:00 h. – Piknik v záhrade vodárenského múzea – stretávame sa
v areáli parku vodárenského múzea, kde si spravíme piknik a zahráme sa rôzne hry
a spoznáme okolie. Prosím prineste si so sebou deku a niečo dobré na jedenie. Adresa:
Devínska cesta 1, Električkou 4,5,6,9 – zast. MHD „Molecova" autobusom 28,29 zast.
„Vodárenské múzeum". Vstup: bezplatný.
Plánujeme nasledujúce akcie:
September – Deň otvorených dverí v Materskom centre Luskáčik – deň plný zábavy v MC.

Aj takéto krásne kraslice sme si vyrobili
na Popoludní pre deti.
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Kontakt: Zdravotné stredisko Jarovce, Mandľová 40, Jarovce, vchod zo zadnej strany
budovy, 1. posch., mob. 0902 129 866, www.jarovce.sk, e‐mail: mcluskacik@gmail.com
Aktuálne info na facebooku: MC Luskáčik
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ŽIVÁ UČEBNICA
Vymeniť školské lavice za krásne
prostredie Banskej Štiavnice,
zabudnúť na klasické vyučovacie metódy a vzdelávať sa cez
príbeh, to si mohli vyskúšať žiaci
5. a 6.ročníka ZŠ. O zaujímavý
a plnohodnotný program sa
postarali ôsmi lektori z mimovládnej organizácie Daphne
a dve mladé dobrovoľníčky zo
zahraničia.
Prvý deň nás čakala väčšia
prechádzka, na ktorej sme videli tajchy, ľuďmi vytvorené
jazerá, harmonicky vrastené do
strmých Štiavnických vrchov. Tu
sme pochopili, prečo je Banská
Štiavnica zaradená do Zoznamu
svetového dedičstva UNESCO.
Po ceste sme sa občerstvili
vodou z prameňa a naživo videli
množstvo lúčnych bylín, o ktorých sme sa učili na biológii.

V dielni u bylinkárov.
viac bavilo ryžovanie zlata, túra
na Kalváriu, kde si nazbierali
rôzne kamene, ktoré neskôr
obrusovali a vytvárali z nich
krásne šperky. Tiež si vyskúšali
na modeli činnosť sopky a posuvy litosferických dosiek.
V skupine Bylinkárov zažili výlet
do jaskyne, výrobu bazového

Alchymisti.
Malé prestávky počas turistiky
sme využili na spoločenské hry,
ktoré nám pomohli navzájom sa
lepšie spoznať.
Večer pri západe slnka sa začal
náš príbeh. Zo žiakov sa stali
učni, ktorí si mali vybrať, či
pôjdu do cechu Alchymistov,
Bylinkárov alebo Permoníkov.
Nasledujúce dva dni sa žiaci
museli učiť od svojich majstrov
a tovarišov rôzne zručnosti,
pričom sa nenásilnou formou
dozvedeli veľa užitočných informácií.
Skupina Alchymistov sa venovala hlavne živlom ako oheň
a voda. Vyskúšali si mnoho
pokusov s vodou: vodný vír, ich
vlastné vyrobené kryštáliky rôznych farieb, fontánu z Coca Coly.
Tiež videli pokusy s ohňom ako
ohnivý vír, premieňali medené
mince na strieborné a neskôr
zlaté.
V dielni Permoníkov žiakov naj-

Ryžovanie zlata v dielni u permoníkov.
s ním majú robiť, keď sa objavil
majster Alchymistov a dal im
indíciu, že o šľachetných skutkoch sa píše v starých knihách,
to ich doviedlo do antikvariátu.
Tam si pani predavačka za indíciu vypýtala špeciálnu zlatú
mincu, ktorú museli ísť vyrobiť
do alchymistickej dielne. Po

miesto, kde sú slnečné hodiny.
Tam ich čakala posledná úloha,
kde našli studňu a vyliali pripravený liek, aby sa cez vodu dostal
k vodnej víle.
Všetkým učňom sa podarilo
nájsť to posledné miesto, kde
prebehla záverečná slávnosť,
počas ktorej dostali nielen dip-

Ranná elipsa.
sirupu a vlastných vonných
olejčekov. A aby si medzi načerpávaním informácií oddýchli,
išli sa okúpať do tajchy a dostali
príjemnú masáž.
V týchto dielňach pracovali dva
dni doobeda aj poobede, večer
si naši učni rozprávali zážitky
a hrali hry, ktoré ich ešte viac
zblížili. Vo štvrtok ich čakala
celodenná náročná skúška.
Vytvorili nové skupiny, v ktorých
boli zástupcovia z každej dielne
a museli zúžitkovať nadobudnuté vedomosti, spolupracovať
v tíme a nájsť miesto, kde prebehne záverečná ceremónia prijímania do cechov. Na začiatok
dostali len pár informácií ako
to, že ich čaká náročná cesta,
musia vykonať šľachetný skutok
a načerpať duchovnú silu, ktorá
sa uzatvára na poludnie. Duchovnú silu objavili v kostole Sv.
Kataríny, kde za splnenú úlohu
získali kryštál. Nevedeli ale čo

zaplatení dostali knihu, z ktorej
si prečítali, že majú hľadať na
Hornom námestí bránu, kde sa
ukrýva čarodejník čo uväznil
vodnú vílu, ktorú je potrebné
zachrániť. Tak sa dostali do
starej štôlne, kde zaplatili kryštálom z kostola a čarodejník ich
zaviedol k víle, ktorá bola ale
chorá a potrebovala liek. Skôr
ako išli vyrobiť liek, museli splniť ešte jednu úlohu, ktorá ich
nasmerovala do múzea hornín.
Ale od čarodejnice dostali ešte
jeden príkaz, že duchovnú silu
už načerpali a musia doplniť fyzickú silu, čo predstavoval obed
v našom penzióne. Po splnení
úlohy v múzeu im ukázali mapu
s cestou k vedmám, u ktorých
navaria zázračný liek. Cesta
k vedmám predstavovala najťažšiu časť, lebo naši učni poblúdili
a niektorí to takmer chceli vzdať.
Keď bylinkárky konečne objavili,
navarili liek a mali sa dostať na

lomy, ale boli aj povýšení na
tovarišov vo svojom cechu.
Z pohľadu učiteľa môžeme zhodnotiť, že touto “živou učebnicou“
sme aj my učitelia toho veľa
získali. Okrem toho, že sme
lepšie spoznali žiakov, tešilo
nás sledovať ich pri vzájomnej
spolupráci, keď si boli oporou
a prežívali naplno tento príbeh.
Bolo úžasné tiež sledovať žiakov, ako pri záverečnej skúške
behajú po meste v pripravených
kostýmoch a snažia sa osloviť
okoloidúcich, aby im pomohli.
Je zbytočné menovať, ktoré vedomosti a z akých oblastí žiaci
získali, dôležitejšie je spomenúť,
že zažili, čo je potrebovať jeden
druhého, spolupracovať, počúvať sa navzájom, vedieť vyjadriť
svoje pocity, nevzdávať sa a že
každý jeden bol v tomto príbehu
dôležitý.
Mgr. Silvia Murgašová
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ŽIACI V ZOO VIEDEŇ

Dňa 20.5.2016 sme sa celá
škola okrem 1.A vybrali do ZOO.
O 8:15 sme vyrazili tromi autobusmi od školy. Výlet nám bol
odmenou za 2. miesto v súťaži
OLOmpiáda 2015. Cesta trvala
hodinu a pol a bola zábavná.
Keď sme dorazili, asi 10 minút
sme čakali na nádvorí, lebo

prvý autobus zle odbočil. Za
ten čas sme sa stihli nadesiatovať – teda aspoň my, piataci.
V ZOO sme videli veľa zvierat ako
napríklad: leva, tigra, tučniakov,
slonov, červenú pandu, včely,
hady a sysle. Na sysle, ktorých
bolo veľa a pohybovali sa veľmi
rýchlo, sa bolo možné pozrieť
úplne zblízka, vďaka malým kabínkam, do ktorých
sa dalo zospodu
vliezť. Najviac nás
pobavil jeden syseľ, ktorý všetkým
ukazoval stredný
prst.

Ako prvé zvieratko sme však videli červené pandy.
N i e k to r é p a n d y
spali a niektoré
skákali po stromoch.
Videli sme aj netopiere, ktoré nám
lietali nad hlavami,
keď sme prechádzali cez jaskyňu
v dažďovom pralese. Voľne tam
poletovali a keďže tam bola tma,
nebolo možné ich
spočítať, ale mys-

líme si, že ich bolo viac ako
20. Jednej našej spolužiačke
preletel tesne pred očami. Začali
sme výskať, aj napriek tomu, že
pred vstupom do jaskyne nás
upozorňovali na dodržiavanie
ticha.
Ďalej sme videli ľadové medvede, ktoré sa kŕmili a kúpali,
jeden dokonca skočil šípku.
V ZOO sme strávili prekrásny
deň plný dobrodružstiev, jediné,
čo sa nám nepáčilo bolo, že
sme nemali rozchod. Napriek
tomu sme si v obchode nakúpili
suveníry. Jednému druhákovi sa
podarilo stratiť ruksak, ktorý ale
nakoniec našiel náš spolužiak.
Po ceste do Jaroviec začalo
poriadne pršať. Dúfame, že
na takýto výlet pôjdeme aj na
budúci rok.
žiaci 5.A
8
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MICHAL WOLF: CHRÁŇME SI JAROVSKÉ JAZERO

Po víkendoch začal upratovať odpad v Jarovskom jazere a jeho okolí. Prostredníctvom sociálnej siete facebook založil skupinu
CHRÁŇME SI JAROVSKÉ JAZERO. Každý týždeň vyzýval dobrovoľníkov na pomoc a prezentoval fotky z čistenia jazera a okolia.
Aktivista Michal Wolf (32), ktorý sa živí ako osobný tréner, nám prezradil, prečo to vlastne robí. Jarovské jazero považuje za
skvost.

Prečo si s tým začal?
Na Jarovskom jazere som ako
malý chlapec zažil veľa silných
zážitkov. Keď som si všimol, ako
sa postupne začalo toto jazero
znečisťovať rôznym odpadom,
povedal som si že s tým treba
niečo robiť. Som človek, ktorý je
nerád nečinný a preto som začal
konať.
Vieš odkiaľ sa to tam vzalo?
Myslím si, že tam tie odpadky
podonášali a povyvážali skrátka
nevedomí ľudia... Nevedomí preto, lebo keby boli vedomí, tak by
vedeli, že prírodu si treba vážiť
a chrániť.
Ide o súkromné pozemky, mal
si súhlas majiteľa?
Priznám sa, že súhlas som nemal, no mal som pocit že to
musím urobiť, či sa to niekomu
bude páčiť alebo nie.
Čo všetko sa tam našlo?
Bolo tam hlavne veľa plastu,
polystyrénu, sklenených fliaš,
plechoviek, starý nábytok, chladnička, autosedačky, WC do-

ska, pružiny z matraca, kolesá
z traktora, stavebný odpad ako
škridle, tehly aj betónové základy.
Kam si odviezol vyzbieraný
odpad?
Odpad mi pán starosta povolil
odviesť do obecného zberného
dvoru v Jarovciach.
Majú ľudia záujem pomôcť?
Áno, majú. Páči sa im, že sa niekto nestará len o svoje a o seba.
Aká je tvoja predstava o budúcnosti jazera?
Že si ľudia uvedomia, aký tu
máme skvost, prestanú ho znečisťovať a začnú zveľaďovať
a chrániť. Že si ho kúpi dobrý
človek ktorý má rád šport a ľudí,
alebo sa stane majetkom obce.
Obec zas môže požiadať o dotáciu na rozvoj športu a kultúry
a zveľadiť ho.
rozhovor: Jozef Uhler
foto: Michal Wolf
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OSLAVA DŇA MATIEK

Druhá májová nedeľa v kalendári už tradične patrí všetkým
mamám. Deň matiek sa dostal
do povedomia na prelome 19.
a 20. storočia. Američanka
Anna Mária Jarvisová viedla
kampaň za vyhlásenie dňa,
ktorý by bol venovaný úcte matkám. Už o 2 roky neskôr sviatok
oslavovali v 45 štátoch USA.
8. mája 1914 iniciatíva vyústila
do oficiálneho vyhlásenia druhej
májovej nedele za Deň matiek.
Americký prezident Woodrow
Wilson podpísal neskôr dokument, v ktorom bol Deň matiek
vyhlásený za celoamerický národný sviatok. Dátum 2. májovej
nedele sa rozhodli prijať za svoj
sviatok takmer všetky krajiny
sveta. V Československu sa Deň
matiek začal oslavovať v roku
1923, a to zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G.
Masaryka. Oslava Dňa matiek za
socializmu u nás oslabla. Vytlačil
ju Medzinárodný deň žien. Na
Slovensku bola tradícia tohto
sviatku znovu obnovená až po
roku 1989.
Pri príležitosti Dňa matiek Materská škola na Trnkovej ulici pozývala v nedeľu 8. mája
všetky mamy, babky a prababky na oslavu tohto sviatku do
Kultúrneho domu. Deti MŠ si
pod vedením ich pani učiteliek
nacvičili kultúrny program pre
svoje mamičky, babičky. Vo
vestibule Kultúrneho domu poslanci Miestneho zastupiteľstva
Jaroviec pán Hradský, Husár
a Uhler vítali mamičky a babičky
a na znak úcty boli obdarované
voňavými klinčekmi rôznych
farieb. Sála Kultúrneho domu
bola obsadená do posledného
miesta nielen na sedenie, ale
aj na státie. Prítomné mamy,
staré a prastaré mamy privítal
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v mene Miestneho zastupiteľstva Jaroviec pán poslanec
Hradský a odovzdal už mikrofón
pripravenej dvojice škôlkarov
- moderátorov - Terezke a Oliverovi, ktorí všetkým mamám
a starým mamám zablahoželali

k ich sviatku. Program otvorili
najmenší prváčikovia. S úsmevom na tvári a sviatočne naladení vyšli na pódium a spoločne
recitovali. Dozvedeli sme sa od
detí, že matiek sviatok začína,
že dnes má sviatok ich mama.

„Ty si moja hviezdička, Ešte mám
len štyri rôčky, Dnes je sviatok
všetkých mám, Odtrhol som
fialôčku“, boli básničky odrecitované prváčikmi. Vystúpenie
deti zakončili tancom a spevom
„Zatlieskaj, zadupkaj s bábikami na rukách. Obecenstvo
odmenilo snaživých prváčikov
za umelecký výkon hlasným potleskom. Po prváčikoch nastúpili
tretiaci. Za klavírneho sprievodu
pani učiteľky Pauhofovej deti
predviedli scénku s tancom
a spevom. Na pódiu sa objavili
chlapci s drevenými koníkmi
a spievali nám o vtáčikoch, lastovičkách. Nasledovali básničky
venované mamičkám. Dievčatá
sa vyznávali k láske k mamičke
- „Dám jej srdce, pre ňu bude
biť“. „Dám Ti všetko čo mám“,
spievali škôlkari za sprievodu
klavíra. „Zatancujme si spolu“, vyzvali dievčence chlapcov
a spoločne zavinšovali mame „aby si sa smiala a dobre mala
a dám Ti toľko pusiniek, koľko
je vo vani bubliniek. Účinkujúci
opäť zožali od obecenstva veľký
potlesk. Nasledovalo vystúpenie
druhákov. „My sme deti z druhej
triedy“ oznamoval silný výrazný chlapčenský hlas pomedzi
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škôlkárov. Účinkujúca skupinka
bola skoro čisto chlapčenská
s jedným dievčatkom. Tanečným krokom nastúpili jeden po
druhom na pódium a posielali
všetkým do sály vzdušnú pusu.
Privítali všetky mamy. Recitovali básničky, spievali pesničky
„Mama je mama, stále ju mám“,
„Ty si naše slniečko“. Nad hlavami chlapcov sa vlnili ruky
v rytme hudobného podmazu
za pomoci ozvučenia technikov.
K „slovu“ sa dostali hudobné nástroje - gitary a zaznela
rytmická skladba - hit 80-tych
rokov - Mamma Maria od známej talianskej dvojice Ricchi
et Poveri v podaní škôlkarov
druhákov. Chlapci vyvádzali na

gitarách, točili nimi ako správni
rockeri, vyskakovali do rytmu,
užívali si to, sršali dobrou náladou, čím nakazili aj publikum.
Do varu dostali celé publikum,
ktoré im nadšene aplaudovalo
a pískalo. Pripravení v nástupe
už boli štvrtáci. Na pódiu privítali všetkých prítomných. Trieda
recitovala básničku o mame, čo
im život dala. V scénke Zahráme
sa na rodinku predvádzali život
v rodine, zdôraznili aj úlohu otca
v rodine. „Zlatá mamina, naša
mamička láskavá“ znelo z úst
detí za zvuku hudby. Nasledovala hudobná scénka o Troch
ružovučkých prasiatkach, kde
sa deti predviedli ako zdatní
herci a speváci. Scénkou zaujali

hlavne ostatné detičky v hľadisku. Po rozprávke nasledovali
moderné tance, choreografie
chlapcov a dievčat v pároch
na texty pesničiek populárnej
speváčky Kristíny Pelákovej - Jabĺčko nahryznuté z oboch strán
a rytmická známa pieseň Ta ne,
ta ne. Obecenstvo znovu silno
tlieskalo. Vystúpenie sa všetkým
náramne páčilo. Na záver znovu
vystúpila moderátorská dvojica
Terezka a Oliver a zisťovali, či sa
prítomným predvedený program
páčil. „Slzy mamy na krajíčku“
bol poslednou bodkou, ktorou
končil dvojhodinový program
detí z materskej škôlky. Kultúrny
program ku Dňu matiek pripravovaný MŠ sa vydaril. Zásluhu

na tom majú samozrejme aj pani
učiteľky, ktoré s deťmi program
nacvičovali a pripravovali, aby
potešili mamy a staré mamy, ale
aj otcov a starých otcov, ktorí
boli na svoje ratolesti pyšní.
Oslava Dňa matiek sa niesla
v príjemnej atmosfére a úsmev
a uznanie sa zračil na každej
tvári v publiku.
Úplne na záver vystúpil pán
Uhler a poďakoval všetkým
účinkujúcim a pani učiteľkám za
skutočne perfektne pripravený
program s takmer profesionálnymi výkonmi detí z materskej
školy.
Kristína Kernová
foto: Jozef Uhler

VYSTÚPENIE SÚBOROV - PRIATEĽSTVO MEDZI NÁRODMI

Začiatkom mája zorganizovala
organizácia Kultúrne zariadenia
Petržalky spoločné vystúpenie
detských súborov zo Slovenska
a Srbska pod názvom Priateľstvo
medzi národmi. Podujatie sa
uskutočnilo dňa 3. mája 2016
o 18:00 hod. v Dome kultúry
Zrkadlový háj v Petržalke.
Slovensko bolo zastúpené tamburášmi z Tamburice Konjic, ktorí sa predstavili tromi známymi
piesňami: Jur tri noći, Drmeš
a Polka. Zároveň doprevádzali
deti z DFS Ljuljanka, ktoré prvý
krát odtancovali novú choreografiu Medjimurje, tanec Gteptičice
a tanec U livadi.

Zo Srbska sa predstavili dva súbory, a to DFS Okarina a Boleč.
Jedná sa o mladé skupiny, ktoré
boli založené v roku 2007. V obidvoch súboroch tancujú deti
v rôznych vekových kategóriách.
Predstavili sa tancami Igre iz
okolina Leskovca, Alesandrovačko kolo, Igre iz Šumadije, Igre,
Igre iz okolina Užice a Hopa
Cupu skočí.
Hodinový program bol ukončený riaditeľom Kultúrneho
zariadenia Petržalky, pánom
Litomerickým, ktorý sa všetkým
účinkujúcim poďakoval za krásne vystúpenie.
Marcela Škodlerová
11

Jarovské noviny
Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Marec – riadne zasadnutie
Prvými pracovnými bodmi zastupiteľstva boli všeobecne
záväzné nariadenia týkajúce sa
školských zariadení v mestskej
časti. Prvým bol návrh VZN
o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach. Navrhovaná zmena sa
týka právnej úpravy na návrh
riaditeľky ZŠ s MŠ pre rok
2016. Schválením sa umožnila
väčšia variabilita s poplatkami
za stravné, kde sa vytvorila
rezerva na réžiu v školskej
jedálni. Druhým bolo VZN o určení miesta, času a bližších
podrobnostiach zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej
dochádzky. Oba návrhy VZN
boli schválené.
V ďalšom bode zrušili poslanci
staré zásady odmeňovania
poslancov, volených a menovaných predstaviteľov mestskej
časti z roku 2007 a schválili
nové zásady. Naďalej však ponechali stav keď sa im odmena
nevypláca a určia ju na konkrétny verejnoprospešný účel.
Prerokúvaná bola aj žiadosť
obyvateľov časti Mandľovej
ulice o zabezpečenie odtoku
dažďovej vody z cesty. Mestská
časť má vypracovanú projektovú dokumentáciu s návrhom
odvodnenia Mandľovej ulice,
ale zatiaľ nie je vypracovaný
celkový predpokladaný rozpočtový náklad. Odvodnenie bude
zabezpečené v letnom období
tohto roka.
Starosta informoval o podaní
žiadosti mestskej časti Bratislava-Jarovce o poskytnutie
dotácie na financovanie rekonštrukcie a vybavenia telocvične
základnej školy z výzvy Ministerstva školstva vo výške 3287
Eur, so spoluúčasťou mestskej
časti na financovaní vo výške
3099 Eur. Poslanci spoluúčasť
na projekte schválili.
Združenie technických a športových činností požiadalo o dotáciu vo výške 5000 Eur na
svoju činnosť. Zastupiteľstvo
požiadalo združenie o struč12

nú charakteristiku projektu
a ekonomické zdôvodnenie
požiadavky.
Poslanci prerokúvali aj správu
miestnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2015.
Ďalej bol schválený bezplatný
prenájmom kultúrneho domu
na akciu Svetový deň rodiny pre
Materské centrum Luskáčik.
V bode rôzne sa preberala modernizácia kuchyne v kultúrnom
dome, ale aj termín osláv MDD.
Starosta informoval o tom, že
Ministerstvo vnútra darovalo
mestskej časti služobný osobný
automobil VW Passat.
Vzhľadom na začínajúcu nekontrolovateľnú výstavbu na
Kožušníckej ulici, požiadali
poslanci starostu o začatie
procesu prípravy vyhlásenia
stavebnej uzávery a obstarávania územného plánu zóny.
Predíde sa tým znehodnoteniu
pozemkov Jarovčanov.
Zastupiteľstvo sa vrátilo aj
k žiadosti o dotáciu TJ Jarovce z jesene minulého roka.
Schválili dotáciu na prvý polrok
s podmienkou, že TJ Jarovce
zabezpečí rekonštrukciu nebezpečného zhrdzaveného plota,
ktorý oddeľuje hraciu plochu
od priestoru pre divákov.

Apríl – riadne zasadnutie
Na rokovanie miestneho zastupiteľstva prišla aj MUDr.
Ro z e m b e r g ov á , k to r á m á
záujem stať sa všeobecnou
lekárkou v Jarovciach. Oboznámila zastupiteľtvo so svojou
predstavou prevádzkovať ambulanciu praktického lekára
pre dospelých. Informovala,
že nemôže nastúpiť ihneď,
pretože istý čas bude trvať
získanie súhlasov potrebných
na prevádzkovanie ambulancie.
Ubezpečila zastupiteľstvo, že
vynaloží maximálne úsilie, aby
ambulancia bola otvorená čo
najskôr. Predpokladá, že ak
všetko pôjde bez komplikácií,
tak ordináciu otvorí v druhej
polovici júna. Poslanci jej žiadosť o prenájom priestorov
jednomyseľne schválili.

Poslanci schválili aj pravidlá
kontrolnej činnosti miestneho
kontrolóra. Zmenu pravidiel si
vyžiadala zmena zákona.
Zastupiteľstvo súhlasilo aj
so zmenou Štatútu hlavného
mesta Bratislavy, ktorým sa
určuje, že parkovaciu politiku
na cestách prvej až štvrtej
triedy budú na svojom území
určovať mestské časti.
Poslanci sa na návrh starostu
vyjadrovali aj k ďalšej zmene
v Štatúte mesta, ktorou sa
malým mestským častiam mal
znížiť podiel tzv. solidarity.
S touto zmenu poslanci ani
starosta nesúhlasili.
Firma Humana požiadala o predĺženie nájmu plôch pre kontajnery na oblečenie. Vzhľadom
na to, že poslanci mali vážne
pochybnosti o fungovaní firmy,
predĺženie nájmu zatiaľ neschválili a požiadali starostu
o oslovenie iných spoločností
zaoberajúcich sa podobnou
charitatívnou činnosťou.
Chorvátsky kultúrny zväz požiadal o dotáciu na nákup krojov
pre detský folklórny súbor.
Poslanci na tento účel schválili 700 Eur. Zároveň schválili
aj to, že mestská časť bude
spoluorganizátorom kultúrno-spoločenského podujatia
pre národnostné menšiny –
Chorvátske dni, ktoré sa bude
konať 16.-18. septembra.
Poslanci boli informovaní, že
Ministerstvo školstva poskytlo
dotáciu vo výške 2800 Eur na
materiálové vybavenie telocvične základnej školy.
Zastupiteľstvo schválilo nákup
novej ozvučovacej techniky do
sály kultúrneho domu z dôvodu,
že pôvodná je už zastaraná
a často nefunkčná.
V bode rôzne riešili volení zástupcovia vhodné miesto pre
budúce workoutové ihrisko, ktoré slúži na cvičenie s využitím
vlastnej telesnej hmotnosti. Zaoberali sa aj zavedením pitnej
vody na detské ihrisko za zdravotným strediskom. Starosta
informoval o havarijnom stave
kotolne ZŠ, o oprave domčeka
v areáli TJ s možnosťou využitia
pre klub dôchodcov. Uznesením

vyjadrili poslanci podporu aktivitám občanov Jaroviec smerujúcim k zachovaniu dôstojnosti
kostola sv. Mikuláša a fary
a aktivitám na vybudovanie
pastoračného centra.

Máj – riadne zasadnutie
Vzhľadom na to, že starosta
aj prednosta sa zúčastnili na
smútočnom obrade, ktorý bol
práve v čase naplánovaného
riadneho rokovania zastupiteľstva, viedol rokovanie zástupca
starostu. Navrhol poslancom,
aby prerokovali len body, ktoré
neznesú odklad a ostatné sa
prerokujú keď budú môcť byť
všetci prítomní.
Poslanci teda schválili za sobášiacu aj poslankyňu Marcelu
Škodlerovú, ktorá mala sobášiť
už najbližšiu sobotu.
Zastupiteľstvo prerokovalo
a schválilo aj návrh dodatku
Štatútu hlavného mesta o výnosoch úhrad trov konania
o priestupkoch. Stanovisko
k návrhu Štatútu sa vyžadovalo
do 30 dní.

Máj – mimoriadne zasadnutie
Mimoriadne májové zasadnutie
sa zaoberalo prvou zmenou
rozpočtu Jaroviec na rok 2016.
Táto zmena odzrkadľovala najmä poskytnuté dotácie z Ministerstva školstva, Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR a zároveň
sa zmenou vyčlenilo aj 10000
Eur na vybudovanie workoutového ihriska.
(ju)
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DOČASNÉ PRERUŠENIE ČINNOSTI MIESTNEJ KNIŽNICE OD 1.7.2016
Zo svojho ranného detstva si
pamätám obdobie, kedy sme
doma nemali ani televíziu,
o dnešných elektronických vymoženostiach sa mi, a nie len
mne, ani nesnívalo. Preto nebol
problém získať ma za člena
Miestnej knižnice, do knižnice
som chodil rád a často. Dušou
knižnice vtedy bola nezabudnuteľná pani Morská. Postupne
ju nahradili iné obetavé propagátorky pravidelného čítania.
Nástupom elektronických médií
však začal záujem o čítanie
ochabovať, členov knižnice
ubúdalo. Situácia dospela do
takého stavu, že za rok 2015
bolo asi 10 stálych záujemcov
o výpožičky a celkový počet vypožičaných kníh bol tesne nad
číslom 100. V knižnici máme

v súčasnosti asi 9 tisíc titulov
a prevažná väčšina z nich leží
na policiach nedotknute celé
roky. Knižnica bola k dispozícii čitateľom vždy v utorok
a štvrtok, v posledných dvoch
rokoch len vo štvrtok. Priestory
na Palmovej ul.č.1, v ktorých
je knižnica umiestnená, sú
strategicky veľmi dôležité pre
rozvoj ďalších služieb, ktoré
bude Miestny úrad v budúcnosti občanom poskytovať. Jedná
sa o zriadenie Integrovaného
obslužného miesta občana
(IOMO), kde si budú môcť občania v prvej fáze vyzdvihnúť
výpis z listu vlastníctva, výpis
alebo odpis z registra trestov
a výpis z obchodného registra.
V nasledujúcom období sa
bude rozsah služieb rozširovať.

V súlade s platnými predpismi
sme povinný pre občanov zabezpečiť bezbariérový prístup
do priestorov, v ktorých sú
poskytované verejné služby.
Preto na prízemie budovy presunieme služby, ktoré sme doteraz občanom poskytovali na
poschodí – IOMO, podateľňa,
pokladňa, matrika a overovanie
listín a podpisov, rozmnožovacie služby a pod.. Termín zahájenia prerušenia činnosti knižnice je od 1.7.2016. Knižničné
tituly určené pre deti a mládež
a tzv. povinné čítanie premiestnime do správy Základnej školy,
aby sme deťom umožnili knihy
využívať aj naďalej. Ostatné
knihy dočasne uložíme a po
úprave vhodných nebytových
priestorov zahájime prevádzku

knižnice opakovane. Do tohto
termínu budú v priestoroch
úradu umiestnené knihy na
voľné požičiavanie, čo je v súčasnosti novým spôsobom
získavania čitateľov. Tento
spôsob požičiavania kníh funguje v priestoroch Základnej
školy už od začiatku tohoto
roka a osvedčil sa. Verím, že
pochopíte dôvody, ktoré nás
viedli k tomuto kroku. Úloh,
ktoré musí úrad plniť každým
rokom pribúda, počet občanov
Jaroviec výrazne rastie každým rokom (už máme viac ako
2.150 obyvateľov) a následne
sa zvyšujú požiadavky na rozširovanie priestorov a na zvyšovanie odbornosti pracovníkov.
Pavel Škodler, starosta

PROBLÉMY S DAŽĎOVOU VODOU
Ročne dopadne na územie
Slovenska okolo 650 mm zrážok - na každý meter štvorcový
plochy to je približne 650 litrov
vody. Pre predstavu - pokiaľ by
táto voda neodtiekla, nevsiakla
ani sa neodparila, voda by za
rok dosiahla na celom povrchu
výšku hladiny vody 65 cm - čiže
niečo vyše nad kolená. Väčšia
časť tejto vody vsiakne do
podložia a plošne by nemal
byť problém so vsiaknutím
spadnutej dažďovej vody.
K tomu sú však veľmi dôležité
dve podmienky - vode ku vsiaknutiu treba poskytnúť dostatok
času a potrebuje podložie,
do ktorého môže vsiaknuť.
Územie, kde doteraz voda bez
problémov vsakovala, sa pô-

sobením stavebnej činnosti,
vytváraním spevnených plôch
na parkovanie a pod. zmenilo
natoľko, že plôch na vsakovanie je málo a bude stále
menej. Preto sa voda v nižšie
položených plochách na nejaký čas zhromaždí a postupne
vsiakne. Tam, kde sme doteraz
tento problém nemuseli riešiť,
vznikajú po dažďoch problémy
so stojatou vodou. Zo strany
obyvateľov dostávame podnety
a požiadavky na riešenie tejto
situácie. Nakoľko všetky v uplynulých rokoch prijaté opatrenia
boli účinné len pomerne krátku
dobu, dali sme si odborníkom
vypracovať niekoľko návrhov
na riešenie vsakovania. Po
vyhodnotení technických návr-

Mandľová ulica po daždi.

Voda na Trnkovej ulici.

hov sme sa rozhodli pre vrty do
hĺbky 8 až 10 metrov s vedľa
umiestneným prepadovým
košom na zachytávanie nečistôt. Tento spôsob sa v iných
mestských častiach a obciach,
ktoré ho použili, osvedčil. Technicky je to riešenie pomerne
jednoduché, finančne menej
náročné ako iné a verím, že
bude aj dostatočne účinné. Na
vyskúšanie urobíme niekoľko
vrtov v miestach, kde býva
vody najviac. Od tohto riešenia
očakávame výrazné zlepšenie
situácie na zatiaľ najkritickej-

ších miestach. Do úvahy však
musíme vziať prívalové dažde,
kedy v krátkom čase spadne
toľko vody, že ju nie je možné
odviesť bez problémov. Pri ostatnej prietrži padlo za necelú
hodinu 40 mm zrážok. Pre
predstavu je to 400 kubíkov
vody na hektár. Ak sa tento
spôsob odvádzania dažďovej
vody osvedčí, využijeme ho
na všetkých problémových
miestach v mestskej časti.
Pavel Škodler, starosta
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SOCHA PIETY STOJÍ NA ÚDAJNOM POPRAVISKU, DOČKALA SA
REKONŠTRUKCIE
Pieta - tento druh religiózneho
sochárskeho diela sa tešil veľkej
obľube najmä v 18.-19. storočí.
Tichá bolesť skláňajúcej sa Madony nad mŕtvym Kristom bola
častým námetom nielen profesionálnych sochárov a maliarov,
ale aj insitných umelcov. Pieta
si našla svoje miesto v takmer
každej obci, mestečku či meste.
Tá naša sa nachádza pri ceste
na konci mestskej časti Jarovce,
smerom na Rusovce. Je osadená na vysokom kamennom
stĺpe so štvorcovým pôdorysom.
Madona s mŕtvym Kristom v náručí predstavuje peknú ukážku
ľudového baroka z roku 1727.
Na stĺpe sa nachádza nápis
v tomto znení:
TISES: KREIT Z . HAT . LAS EN .
SETZ EN . TER TA MMA WUTAW
ITZ 1727
V preklade: TENTO KRÍŽ NECHAL POSTAVIŤ TAMAS WUTAWITZ 1727
Podľa zachovaných správ, ktoré sa tradovali po generácie,
bola na mieste kde stojí pieta,
šibenica. Vraj už od 17. storočia. Majiteľ panstva si vymohol
právo takýmto spôsobom trestať
„rebelantov“. Právo meča – Ius
Gladii – teda právo popravovať,
udeľoval ako výsadu panovník,
a i to nie jednotlivcom, akokoľvek boli významného rodu a stavu, ale mestám, ktorých richtári
a konšeli mali právo súdiť a vynášať ortiele smrti. Práve z tohto
dôvodu sa domnievame, že táto
informácia je trošku nadnesená.
Na druhej strane ale je možné
pripustiť, že tu bola v minulosti
poprava obesením vykonaná.
Šľachtic, majiteľ obce, mohol takýmto spôsobom možno svojvoľne potrestať miestnych buričov
– ako sa uvádza - 17 nevinných
ľudí. Tu ale zachádzame do ríše
dohadov, v ktorej sa pravda hľadať nedá. Rozprávanie o popravených nevinných obetiach sa
končí veštbou o ceste, pri ktorej
bola táto šibenica postavená.
Táto cesta mala byť prekliata
a prinášať na veky iba nešťastie.
Miesto popraviska má označovať práve tu postavená pieta.
14

Hlava sochy.

Pôvodná socha bez hlavy.
Zvýšená intenzita dopravy v posledných rokoch sa podpísala aj
na deštrukcii kamennej sochy,
preto sa na program dňa dostalo aj odborné zreštaurovanie
tohto umeleckého diela. Ako
sa neskôr ukázalo – v hodine
dvanástej.
Na zasadnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva MiÚ Bratislava – Jarovce, ktoré sa konalo
dňa 11. 11. 2015, bol schválený
návrh na zreštaurovanie sochárskeho diela Pieta a vytvorenie
jej kópie, ktorý bol predložený
Komisiou kultúry. Naša mestská
časť neoplýva väčším počtom
historických pamätihodností. V minulosti tu boli krásne
ukážky ľudovej architektúry,
na mieste ktorej vyrástli nové
stavby. Nedokázali sme sanovať
ani klasicistickú budovu Starej
školy. Je teda pre nás zaväzujúce postarať sa aspoň o tie

historické pamiatky, ktoré „prežili“ nepriazeň doby, ale hlavne
času, ktorý sa na nich podpisuje
výrazným spôsobom.
Pieta s nosným stĺpom je vyhotovená z pieskovca. Tento materiál
viac, ako ktorýkoľvek iný, podlieha erozívnym vplyvom, podnebiu. Nepriazeň počasia, vlhko,
mráz, dokážu narušiť štruktúru
tohto materiálu do hĺbky, čím
sa začne uvoľňovať (droliť) a prichádza nielen k vonkajšej, ale
aj k vnútornej devastácii diela.
Toto sa podpísalo i na Piete.
Bolo preto potrebné prikročiť
k jej reštaurovaniu a zároveň
i k vyhotoveniu kópie, ktorá by
bola osadená na miesto pôvodnej Piety. Ošetrená a zreštaurovaná Pieta snáď nájde dôstojné miesto vo farskom parku,
chránená od bezprostredných
erozívnych vplyvov.
Pietu spolu s nosným stĺpom

Originálny podstavec po doliatí.

bolo potrebné už pred minuloročnou zimou ochrániť a previezť do ateliéru, kde počas
zimných mesiacov mohol sochár, reštaurátor pracovať na jej
ošetrení a prinavrátení pôvodného vzhľadu, ako aj na vytvorení kópie Piety a nosného stĺpa
s nápisom.
Zisťovaním cenových možností
sa ako najvýhodnejšia javila ponuka od sochára, reštaurátora
Igora Maršalka (UMKAS), ktorý
pre nás už niekoľko prác urobil –
k obojstrannej spokojnosti. Jeho
cenová ponuka za zreštaurovanie Piety a nosného stĺpa, ako
aj vyhotovenie kópie bola stanovená na 8.600.-€. Ďalšie dve
možnosti boli o takmer 4.000.-€
vyššie. O túto čiastku bol navýšený finančný rozpočet na kultúru
na rok 2016. Na rekonštrukciu
pamätihodnosti finančne prispelo aj Hlavné mesto SR Bratislava
z grantov0ho programu Ars Bratislavensis a domáce občianske
združenie VERITAS. Zároveň
bola vyhotovená zmluva medzi
autorským zhotoviteľom a objednávateľom v zmysle vyššie
uvedených podmienok.
Socha bola v januári 2016 pre-

Kópia podstavca.
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Pôvodná socha po scelení.
vezená do ateliéru, stĺp ale bude
potrebné ošetriť na mieste,
nakoľko je na ňom umiestnený
nivelačný bod, ktorého poškodenie a manipulovanie s ním nie je
povolené. S ukončením prác sa
počíta v júni 2016.
Autorský zhotoviteľ – Igor Maršalka dielo po prevezení do
ateliéru najskôr očistil. Postup
prác postupne fotograficky dokumentoval. Pieta po očistení vykazovala pomerne veľký rozsah

Odliata kópia Piety.
poškodenia. Úbytky materiálu
vplyvom prasklín, ktoré vytvorila voda a mráz, sa podpísali
na zničení nohy Krista a jeho
hrudi, cez ktorú sa tiahla hlboká
prasklina. Pieta nebola vytesaná
z jedného kusa kameňa. Hlava
bola vytesaná osobitne a dosadená do korpusu technikou na
zasunutú kapsulu.
Pán Igor Maršalka uviedol, že
socha už bola pred časom (cca
30 rokov) neodborne opravova-

ná. Prasknutý korpus bol neodborne zaliaty cementom a menšie praskliny vyplnené tmelom.
Uvoľnená hlava Panny Márie
bola nasadená znova a zatmelená zmesou cementu a piesku
a následne prebrúsená. Pomerne veľké sú úbytky materiálu,
ktoré sa postupne rozdrobili.
Pred vytvorením formy bola Pieta po očistení vytmelená a zároveň boli dorobené a vymodelované aj chýbajúce časti. Následne
bola vyhotovená lukoprénová
forma na sadrové kopyto. Po
odliatí boli z originálu Piety odstránené všetky vytmelené a domodelované časti. Bola znova
očistená a následne opravené
hlboké praskliny a doplnené
úbytky spolu s pevným osadením hlavy Panny Márie. Potom
nasledovala impregnácia korpusu, zastabilizovanie kamenného
materiálu proti vplyvom počasia.
Odliata kópia bola pre lepšiu
plastickosť opracovaná a dotvorená dlátami a taktiež impregnovaná proti nepriazni počasia.
Po očistení a dotmelení nosného stĺpa bol tento odliaty do
lukoprénovej formy. Toto bolo
urobené už z uvedených dôvodov na mieste, kde je osadený.

SPONZORI
REKONŠRUKCIE
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VERITAS

... podporujeme dobré veci

Po ukončení reštaurátorských
prác bude socha prevezená do
farského parku, kde doplní už
inštalovaný stĺp so sv. Floriánom
a sv. Mikulášom, patrónom kostola. Kópia Piety bude osadená
na pôvodné miesto pri ceste.
Priložená fotodokumentácia
názorne ukazuje stav Piety a postup prác. Myslíme si, že sa
podarila pekná vec, ktorej vplyv
budú mať možnosť vnímať aj
ďalšie generácie Jarovčanov, ale
aj návštevníkov našej mestskej
časti.
Juraj Hradský
foto: archív autora

JAROVSKÝ ZEMNÍK JE SKĹBENÍM KANOISTIKY, VESLOVANIA A RYBÁRSTVA
Uprostred mája usporiadalo
Hlavné mesto SR Bratislava komentovanú prechádzku na Zemníku v mestskej časti Bratislava
- Jarovce. Cieľom prechádzky
bolo oboznámiť sa s lokalitou
Zemník, s jej históriou a plánmi
do blízkej budúcnosti.
Trasa prechádzky mala necelé
4 km, viedla od bufetu pod hrádzou po poľnej ceste k prístupovej asfaltovej ceste k hausbótom
okolo Jarovského ramena, a ďa-

lej cez betónový brod k Zemníku
a naspäť.
Zemník je 48-hektárová vodná
plocha nachádzajúca sa na
pravom brehu Dunaja, medzi
Dunajom a Jarovsko-rusovskou
sústavou ramien. Vznikol ťažbou
štrku určeného hlavne pre výstavbu vodného diela Gabčíkovo. Vybudovaný bol pôvodne ako
veslárska dráha, o čom svedčí aj
jeho pravidelný obdĺžnikový tvar
a rozľahlosť. Má dĺžku 2,2 kilo-

metra a šírku 200 metrov. Mal
spĺňať požiadavky na prevádzku
dvoch olympijských športov veslovanie a rýchlostnú kanoistiku. Pre tieto športy bola však
táto lokalita posledné desaťročia využívaná iba príležitostne.
Jazero sa postupne stalo hlavne
rybárskym revírom. Patrí tiež do
chráneného vtáčieho územia
Dunajské luhy.
V súčasnosti Zemník začína
byť viac využívaný pre pôvodný
zámer. V brehoch sú zakotvené
oceľové laná s bójami, ktoré

vytvárajú 9 dráh. Konalo sa
tu už prvé kolo kvalifikačných
pretekov rýchlostnej kanoistiky.
V auguste tohto roku sú v pláne
aj Majstrovstvá Slovenska v tom
istom športe. Vodáci sa snažia
pristupovať citlivo aj k rybárom,
preto pri severnom brehu Zemníka zostal 90 m široký pás po
celej dĺžke jazera ako revír pre
lov rýb. V máji sa tu konal nultý
ročník Petržalského rybárskeho
maratónu.
Jozef Uhler
foto: Hl. m. SR Bratislava
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S ČERVENÝM KRÍŽOM PO SLOVENSKU

V sobotu dňa 21.5.2016 sme
ako každoročne zorganizovali
pre členov ČK zájazd, tentokrát
do Martina a Zvolena. Ráno
o 6:30 sme sa stretli pred KD.
Nastúpili sme do autobusu
a naša cesta sa mohla začať.
Privítala som všetkých zúčastnených a oboznámila ich s programom na celý deň. Tradične, ako
každý rok, sme sa pomodlili za
šťastnú cestu a potom sme si
všetci vychutnávali krásy slovenského kraja. Asi o 10:00 sme docestovali do Martina. Za mestom
v krásnom lese sa nachádza na
ploche 28 ha skanzen slovenskej dediny, ktorý je najväčší na
Slovensku. Nachádza sa tu asi
100 stavieb dreveníc z viacerých
regiónov Slovenska.
Okrem dreveníc je tu krásna príroda, na lúkach sa pasú kozičky,
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ovečky a iné zvieratká. V skanzene sa nachádza aj krčma, v ktorej sme mali zabezpečený obed.
Po krátkej prestávke a dobrom
obede sme sa vybrali do Zvolena. Tu sme si dali rozchod
a každý sám si určil čo si pozrie.
Niektorí sa poprechádzali po
námestí, iní išli na Zvolenský
zámok.
Napokon sme si všetci pochutnali na dobrej kávičke, zákusku
a zmrzline. O 18:00 sme sa všetci stretli na parkovisku a s unavenými nohami, ale s dobrou
náladou, sme vyrazili na cestu
domov. Ďakujeme pánovi šoférovi Lackovi, že nás bezpečne
priviezol domov, a všetkým zúčastneným ďakujeme za dobrú
náladu a pekný deň strávený
v ich spoločnosti.
Za výbor ZO SČK Anna Hlinická

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

POSLEDNÁ ROZLÚČKA S JURAJOM CVEČKOM

Blahoželáme
V mesiacoch apríl až jún 2016 sa
významných životných jubileí dožili títo naši spoluobčania:

doc. Ing. Juraj Cvečko, CSc.

Vo veku 81 rokov po krátkej
a ťažkej chorobe nás opustil
11. mája 2016 chorvátsky aktivista a dlhoročný predseda
Chorvátskeho kultúrneho zväzu
na Slovensku - Juraj Cvečko. Za
svoje dvadsaťročné pôsobenie
ako predseda Chorvátov na Slovensku mu boli udelené viaceré
ocenenia a štátne vyznamenania v Chorvátsku, Rakúsku a na
Slovensku. Smútočnú sv. omšu
18. mája 2016 v kostole Ducha
svätého v Devínskej Novej Vsi
celebrovali v chorvátskom jazy-

ku miestny farár Karol Moravčík
a Jonči Karall, ktorý dlhé roky
pôsobil v našej susednej obci
Kittsee. K smútočnému zhromaždeniu sa postupne prihovorili a jeho prínos pre Chorvátov
na Slovensku ocenili Jozef Klačka – predseda grantovej komisie
pre chorvátsku menšinu pri
Úrade vlády SR, Petar Tyran –
kurátor Chorvátskeho centra vo
Viedni a šéfredaktor časopisu
„Hrvatske novine“ v Eisenstadte, Radoslav Jankovič – predseda Chorvátskeho kultúrneho

zväzu na Slovensku, Ankica
Vlašić – poverená ministerka
na Veľvyslanectve Chorvátskej
republiky na Slovensku a Milan
Jambor – starosta mestskej časti Bratislava – Devínska Nová
Ves. Na záver obradu, na ktorom
bolo prítomné veľké množstvo
predstaviteľov chorvátskych
organizácií a zástupcov politického a kultúrneho života z domova i zahraničia, zahrali spolu
tamburáši z Devínskej Novej Vsi,
Čunova, Chorvátskeho Grobu
a Jaroviec pieseň pod názvom
„Pjesma rastanka“. Juraj Cvečko bol dobre známy aj našim
obyvateľom, nakoľko bol mnohokrát od vzniku Chorvátskych
spolkov a Zväzu prítomný na
mnohých kultúrnych a spoločenských podujatiach v našej obci.
Bol jednou z najvýznamnejších
osobností spomedzi Chorvátov
na Slovensku. Zostáva nám iba
dúfať, že aj v budúcnosti sa spomedzi spoločenstva Chorvátov
na Slovensku vyprofilujú podobné osobnosti, na ktoré budeme
môcť byť všetci spoločne hrdí.
Česť jeho pamiatke.
foto: Petar Tyran

OPUSTIL NÁS OBĽÚBENÝ LEKÁR
ROMAN RUTKOVSKÝ

MUDr. Roman Rutkovský

8. apríla nás vo veku 62 rokov
nečakane opustil lekár MUDr.
Roman Rutkovský. V Jarovciach
pôsobil od decembra roku 2005
ako praktický lekár pre dospelých v ambulancii na Mandľovej
ulici.
Mal dve ambulancie a jeho pacientami boli najmä Jarovčania
a obyvatelia Prievozu.
Staral sa o zdravie viac ako
1800 pacientov.

Za vyše 10 rokov svojho pôsobenia si pacientov získal svojim
priateľským prístupom a veľkou
snahou o riešenie ich zdravotných problémov.
Aj medzi svojimi pacientami
v Jarovciach bol mimoriadne obľúbený a pre našu mestskú časť
bude veľkou stratou.

Česť jeho pamiatke.

65 rokov
MAJOR František
VOLNEROVÁ Klaudia
VARENIČOVÁ Oľga
WARENICHOVÁ Bernadeta
PETRENČÍK Peter
BOMBOVÁ Viera
70 rokov
KVASNICOVÁ Gizela
PLANKENAUEROVÁ Anna
75 rokov
NOVÁKOVÁ Alžbeta
80 rokov
JANKOVICHOVÁ Janka
FODOR Štefan
85 rokov
JESZENKOVITSOVÁ Barbora
LÉVAI Jitka
86 rokov
ŠURABÍKOVÁ Pavlína
87 rokov
TREUEROVÁ Anna
90 rokov
HUSZÁROVÁ Anna
Našim jubilantom prajeme všetko
len to najlepšie, zdravie, šťastie,
spokojnosť a veľa životného elánu
do ďalších rokov života.

Odišli od nás
HROZEK Mário
vo veku 47 rokov

NOVÁK Ján

vo veku 65 rokov

MÁZOROVÁ Alžbeta
vo veku 74 rokov

HROZEK Ladislav
vo veku 69 rokov

KARÁCSONY Štefan
vo veku 55 rokov

PALÚCH Jozef

vo veku 65 rokov

WARENICHOVÁ Dagmar
vo veku 34 rokov

WARENITSOVÁ Vilma
vo veku 85 rokov

Odpočívajte v pokoji !
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MATIKA A FYZIKA HRAVO: SILA, TLAK A ČOKOLÁDA
Ako chlapec na základnej škole
som veľmi nemal rád matematiku ani fyziku, aj keď som
s nimi nemal väčšie problémy.
Na strednej škole sa tento môj
pohľad na tieto predmety veľmi
nezmenil. Naučil som sa všetko,
čo bolo treba, aj som preberanú
látku pochopil, ale veľa krát som
nevidel zmysel preberaného
učiva a nevidel som reálne využitie. Toto sa zmenilo jedným
učiteľom na vysokej škole, ktorý
sa všetko snažil vysvetliť na reálnych príkladoch. Mal schopnosť
vysvetliť aj komplikované fyzikálne deje tak, aby tomu pochopil
naozaj každý. Toto mi otvorilo
oči a začal som aj spätne chápať
využiteľnosť poznatkov zo základnej a strednej školy a chápal
som reálne využitie pre niekoho
aj nepotrebného učiva. Matematika, fyzika a rôzne iné od
nich odvodené predmety sa mi
zdali zrazu neuveriteľne lákavé
a zaujímavé.
Tento výnimočný človek dokázal
dvomi-tromi vetami ozrejmiť
komplikované hydraulické a mechanické prevody, či priebeh
tlakov v spaľovacom motore
alebo princípy činnosti moderných asistenčných systémov
v automobiloch a následne, keď
sme si všetko odvodili a dokázali
komplikovanými vzorcami na
tabuľu, zdalo sa všetko jednoduché. Pre niekoho nepochopiteľný hydrodynamický menič
krútiaceho momentu používaný
v automatických prevodovkách,

je pre mňa jednoduchý stroj
vďaka umývadlu a polievkovým
lyžiciam. Komplikovaný planétový pohyb ozubených kolies v automatickej prevodovke je ľahký
vďaka spoločenskému tancu
s dáždnikmi. Pochopil som, že
každý predmet, aj ten, ktorý sa
zdá ťažký a náročný sa dá učiť
a vysvetliť jednoduchým a príťažlivým spôsobom a pritom zájsť
aj do posledných podrobností
a všetko presne matematicky
popísať. Príťažlivosť predmetu
teda závisí od vyučujúceho ako
to vie vysvetliť a zaujať žiakov či
študentov.
Veľmi rád spomínam na môjho
učiteľa a sám som si vyskúšal
pedagogickú kariéru (vyše 10
rokov) pričom som sa veľmi
inšpiroval spôsobom vysvetľovania týmto vzorom. Výučba fyziky
by v jeho podaní vyzerala asi
nasledovne:
Poznáme množstvo fyzikálnych
jednotiek, ktoré si vieme reálne
predstaviť a hneď vieme odhadnúť aj ich veľkosť. Napr. každý
z nás si vie predstaviť napr.
teplotu 1°C, dĺžku 1m, čas 1s
alebo hmotnosť 1kg. Viete si
však takto prirodzene predstaviť
napr. silu 1N (Newton), či tlak
1Pa (Pascal)? Nie? Sú to predsa
fyzikálne veličiny, s ktorými sa
stretávame rovnako často ako
so spomínanou teplotou, dĺžkou,
či hmotnosťou.
Na hodinách fyziky sme sa naučili, že sila je závislá od hmotnosti a zrýchlenia, teda:

F=m.a
Pokiaľ zadávame hmotnosť
v kg a zrýchlenie v m/s 2 výsledná jednotka je N (Newton).
Pre gravitačnú silu platí, že
zrýchlenie „a“ je tzv. gravitačné
zrýchlenie, ktoré označujeme
„g“ a jeho hodnota je 9,81 m/s2,
čo sa pre zjednodušené výpočty
môže zaokrúhliť na hodnotu 10
m/s 2. Ak si vezmeme najbežnejšie balenú 100 gramovú
čokoládu, čo je vlastne 0,1kg
a dosadíme to do vyššie uvedeného vzorca, zistíme, že na našu
100 gramovú čokoládu, pôsobí
gravitačná sila 1N.
m
F=0,1(kg).10 ( ——)
= 1 (N)
s2
Najčastejšie balenie čokolády
teda predstavuje silu 1N. Ak si
budete chcieť logicky overiť svoj
výpočet v domácej úlohe, či v písomke, predstavte si teda, že 1N
= 1 čokoláda a hneď zistíte, či
vami vypočítaný výsledok je reálny alebo nie. Najlepšie si však
zapamätáme veci, ktoré vnímane viacerými zmyslami. Preto, ak manuálny prepočet tohto
príkladu s perom na papieri
budeme aj nahlas komentovať,
kde ho budeme vnímať zrakom
a sluchom, odporúčam tento 1N
uchopiť do ruky ihneď ho ovoňať
a ochutnať, čím si ho zapamätáme už navždy, keďže zapojíme
zrak, sluch, hmat, čuch aj chuť.
A keď budete niekedy počuť
o sile napr. 500N, predstavíte si
500 čokolád a máte dokonalú

predstavu o veľkosti danej sily.
☺
A ako je to teda s tým tlakom?
Jednoducho. Vieme, že tlak je
vyjadrený ako pôsobenie sily na
plochu:
F
p=—
S
Ak chceme, aby výsledná jednotka bola v Pa (Pascal), musíme dosadiť do vzorca silu v N
a plochu v m2. Takže, ak našu
čokoládu položíme na stôl, ktorý
má 1m 2, táto čokoláda vyvolá
tlak 1Pa.
1 (N)
p = ——―― = 1 (Pa)
1(m2)
Všimnime si, že pri pôsobení
rovnakej sily, čím bude väčšia
plocha, na ktorú táto sila pôsobí,
tým bude menší tlak a naopak,
čím menšia plocha, tým bude
tlak väčší. Už teraz viete prečo
eskimácki používajú pri chôdzi na
snehu snežnice, prečo má ťažký
tank namiesto kolies pásy alebo
prečo to tak bolí, ak nám krásna
slečna v lodičkách stupí opätkom
na nohu?
Musím sa však priznať, že tento
nápad s čokoládou nie je môj, ale
môjho učiteľa Doc. Ing. Alexandra
Ikrinského, CSc. Je to však tak jednoduchá a zároveň tak geniálna
myšlienka, že by bola škoda si ju
nechať iba pre seba.
Juraj Matej

ZABAVME SA SPOLU

DOPLŇ VÝROK

NIEČO PRE MATEMATIKOV

„Ani poučenie z vlastných chýb nie je zárukou toho,
že tie chyby ..................................
Chýbajúce dve slová nájdeš, ak správne poprekladáš
slabiky v slovách „Denebume vaťkoopa“

„Potráp rozum, pozri na to - nebudeš mať v hlave blato.“

Dedko prišiel k bankomatu vybrať peniaze, vyberie
kartu a zistí, že zabudol PIN kód. Po chvíli si spomenul,
ako jeho PIN vyzeral.
Druhú číslicu v poradí dostane tak, že prvú číslicu
štyrikrát spočíta. Tretiu číslicu dostane tak, že prvú
trikrát spočíta a vynásobí vzniknutým číslom a štvrtá
číslica vznikne tak, že prvé tri číslice spočíta a vydelí
siedmimi.
Poznáte dedkov PIN kód?
(Pomôcka: rok objavenia Ameriky)
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LOGICKÉ HÁDANKY
1. U2 ide na koncert
Skupina U2 má koncert, ktorý začína o 17 minút.
Členovia skupiny musia prejsť cez most, aby sa na
koncert dostali. Všetci štyria sú na jednej strane
mosta. Musíte im pomôcť dostať sa na druhú stranu.
Je noc a majú len jednu baterku. Okrem toho je most
slabý a prechádzať môžu naraz maximálne dvaja. Keď
prechádzajú musia mať pri sebe baterku. Baterka

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

teda musí byť vždy z jednej strany na druhú nesená,
nie je možné ju na druhú stranu prehodiť. Každý člen
skupiny chodí inou rýchlosťou.
Bono prejde most za 1 minútu, Edge za 2 minúty, Adam
za 5 minút a Larry za 10 minút.
Ak by napríklad Bono a Larry išli prví, trvalo by im 10
minút kým by sa dostali na druhú stranu. Ak by sa potom
vrátil späť, uplynulo by 20 minút a koncert by určite
nestihli. Úloha má riešenie a nie je v tom žiadny trik.
2.Presýpacie hodiny
Máte dvoje presýpacie hodiny. Jedny sa presypú presne
za štyri minúty a druhé za sedem minút. Ako s pomocou
týchto hodín odmeriate čas deväť minút?
3. Vajcia
Keď jeden a pol sliepky znesie jeden a pol vajca za
jeden a pol dňa, koľko vajec znesie deväť sliepok za
deväť dní?

v rámci grantového projektu

Bezpečne na cestách
finančne podporila projekt materskej školy

CHODEC, VODIČ, CYKLISTA, VIE
SA SPRÁVAŤ NA CESTÁCH.
Finančné prostriedky budú použité na vybavenie
a dobudovanie dopravného ihriska v areáli

SUDOKU
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Materskej školy Trnková 4,
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Bratislava – Jarovce.
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Oznam pre obyvateľov Jaroviec
Vážení spoluobčania. Chceli by sme Vám predstaviť firmu CROMWELLPOST- Moderná
pošta, ktorá Vám doručuje adresné i neadresné zásielky. CROMWELLPOST je najväčší
alternatívny poštový operátor na Slovensku, zaoberajúci sa tlačou, balením a distribúciou
priamo k Vám. Preto Vás žiadame o presné označenie Vašich poštových schránok buď
menom a priezviskom alebo ulicou a číslom domu. Uľahčíte tak presné a rýchlejšie dodanie
Vašich zásielok, na ktoré netrpezlivo čakáte.
Ak by sa stalo ,že zásielka, ktorú obdržíte je NESPRÁVNE doručená, kontaktujte vedenie
firmy CROMWELLPOST.
0918 348 116

5

Alebo doručovateľa:

jan.kovalcikml@cromwell.sk
0907 366 307

Pre bližšie informácie môžete navštíviť webovú stránku firmy:

Ing. Vladislav Poluch / redakcia JN

www.cromwell.sk
Doručovatelia firmy CROMWELLPOST- Jarovce.
Pre Jarovské noviny napísala: Karin Burešová

AUTOSERVIS
ČISTENIE
INTERIÉROV A EXTERIÉROV ÁUT
cena za kompletné vyčistenie od 55 €
Mandľová 5
0902 616 903, jozefferus@yahoo.com
19

Jarovské noviny
ŠPORT: FUTBAL, výsledky sezóny 2015/2016
Po roku sa nám v Jarovciach
opäť blíži koniec futbalovej sezóny a my už môžeme začať
bilancovať naše úspechy ale aj
nedostatky, ktoré sú zvyčajne
akýmsi hodnotiacim znakom
dobrého alebo naopak nevydareného ročníka. Predovšetkým
treba začať s tým, že počas
sezóny sa nám podarilo stabilizovať družstvá mladších žiakov
a prípravky, dokonca sme úspešne rozbehli aj projekt družstva
predprípravky, v ktorom máme
narastajúci počet mladých futbalistov pripravených pobiť sa
o svoju šancu na futbalových
trávnikoch. Sezóna síce ešte
kolo

deň

kolo

deň

14 Nedeľa
15 Nedeľa
16 Nedeľa
17 Sobota
18 Nedeľa
19 Nedeľa
20 Nedeľa
21 Nedeľa
22 Nedeľa
23 Nedeľa
24 Sobota
25 Pondelok
26 Nedeľa

13 Pondelok
14 Nedeľa
15 Nedeľa
16 Nedeľa
17 Nedeľa
18 Sobota
1
Nedeľa
2
Nedeľa
3
Utorok
4
Nedeľa
5
Nedeľa
6
Nedeľa

kolo
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

deň
Nedeľa
Sobota
Nedeľa
Nedeľa
Sobota
Nedeľa
Sobota
Nedeľa
Sobota

dátum

20.3.2016
27.3.2016
3.4.2016
9.4.2016
17.4.2016
24.4.2016
1.5.2016
8.5.2016
15.5.2016
22.5.2016
28.5.2016
6.6.2016
12.6.2016

dátum

4.4.2016
10.4.2016
17.4.2016
24.4.2016
1.5.2016
7.5.2016
15.5.2016
22.5.2016
17.5.2016
29.5.2016
5.6.2016
12.6.2016

dátum

čas

15:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
18:15
17:30

čas

čas

02.-03.4.2016
10.4.2016 10:00
16.4.2016 9:00
24.4.2016 10:00
1.5.2016 10:00
7.5.2016 9:30
15.5.2016 10:00
21.-22.5.2016
28.5.2016 10:30
5.6.2016 10:00
11.6.2016 15:00

hracej plochy a počtu hráčov na
ihrisku. Konečne budeme hrať
naozajstný VEĽKÝ FUTBAL.
Družstvo prípravky si počínalo
ešte lepšie a až do posledného
zápasu sa bili o prvé miesto v tabuľke, čo by na začiatku sezóny
predpokladal iba málokto. Po
zimnej príprave sa družstvo herne stabilizovalo a na jar zatiaľ
prehralo len dva zápasy. Výsledkom je radosť z pekného tretieho miesta. Aj napriek tomu, že
nejde o vysnívanú prvú priečku,
tak každý, kto videl s akou radosťou a zápalom hrajú, musí
uznať, že víťazstvom je už len to,
že ich futbal teší a napĺňa.

Na záver chceme srdečne poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom a samozrejme
rodičom, ktorí sa o naše budúce
hviezdy starajú a sú pre svoje
futbalové nádeje ochotní zmeniť aj dátum dovolenky, len
aby mohli vybehnúť na zelený
trávnatý koberec, a ukázať,
aký talent sa v nich ukrýva. Pre
nás všetkých je vidieť úsmev
a potešenie na detských tvárach
tá najväčšia odmena za vynaloženú drinu. Pre toto sa futbal
oplatí robiť.
Michal Kmotorka, tréner

Výsledky futbalovej sezóny 2015/2016

V.liga seniori, S5A

domáci

TJ Jarovce
ŠK Nová Dedinka
TJ Jarovce
FK Dúbravka
TJ Jarovce
SDM Domino B
TJ Jarovce
TJ Jarovce
ŠK Igram
TJ Jarovce
NMŠK 1922 Bratislava
TJ Jarovce
FA Bratislava
Mladší žiaci, MZM B

domáci

hostia

výsledok

hostia

výsledok

FC Petržalka akadémia
TJ Jarovce
ŠK Danubia Hrubý Šúr
TJ Jarovce
ŠKO Miloslavov
TJ Jarovce
TJ Malinovo
FKM Karlova Ves
TJ Jarovce
OŠK Chorvátsky Grob
TJ Jarovce
ŠK Čataj
TJ Jarovce

16:00
SDM Domino (B)
TJ Jarovce
14:30
TJ Jarovce
ŠK Nová Dedinka
15:00
TJ Jarovce
FK Rača B
14:30
SFC Kalinkovo
TJ Jarovce
15:00
TJ Jarovce
FA Bratislava
10:00
ŠK Čataj
TJ Jarovce
15:00
TJ Jarovce
FK Šamorín-Hamuliakovo
15:00
TJ Jarovce
MŠK Kráľová pri Senci
17:30
FK Dúbravka
TJ Jarovce
11:00 FK Šamorín-Hamuliakovo
TJ Jarovce
11:00 MŠK Kráľová pri Senci
TJ Jarovce
12:30
TJ Jarovce
FK Dúbravka
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neskončila, no vysloviť tvrdenie
„sme spokojní“ je na mieste.
Družstvo mladších žiakov sa
v ťažkej lige, ktorá sa pre veľký
počet družstiev musela rozdeliť
na dve skupiny, umiestni v prvej
polovici. Treba však dodať, že
s počtom odohraných zápasov
stúpala aj kvalita prejavu hry
a nebyť pár zakopnutí, mohli
byť chlapci ešte o pár priečok
vyššie. Posledné zápasy boli
naozaj náročné, no to je presne
to čo potrebujeme absolvovať
pred blížiacim sa prechodom
ku starším žiakom. Iba herná
prax nám zaručí dostatočnú pripravenosť na zmenu vo veľkosti

Prípravka PMA3

domáci

voľný žreb
TJ Jarovce
MŠK Iskra Petržalka B
TJ Jarovce
TJ Jarovce
FK Lamač
TJ Jarovce
voľný žreb
FK Vajnory
TJ Jarovce
FK Mariathal

0:3
2:3
3:1
0:9
8:0
4:0
3:1
4:2
4:2
5:0
4:1
6:2
3:6

1:3
1:5
1:4
2:1
7:0
1:3
1:2
1:4
3:3
1:1
4:1

hostia

výsledok

FK Vajnory
TJ Jarovce
FK Mariathal
SDM Domino B
TJ Jarovce
TJ Čunovo

8:5
1:4
12:1
5:1
4:5
10:3

TJ Jarovce
MŠK Iskra Petržalka B
TJ Jarovce

4:7
5:9
3:3

Články, podnety, reklamy:
redakcia@jarovskenoviny.sk
Neprešlo jazykovou úpravou.
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FC Petržalka akadémia
FA Bratislava
NMŠK 1922 Bratislava
ŠK Danubia Hrubý Šúr
TJ Jarovce
ŠK Igram
TJ Malinovo
FKM Karlova Ves
ŠK Nová Dedinka
ŠKO Miloslavov
OŠK Chorvátsky Grob
FK Dúbravka
SDM Domino B
ŠK Čataj - FK
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Z

10
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9
9
10
9
10
9
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10
10
10
10
10
4
4
4
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26
26
26
26
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26
26
26
26
26
26
26
26

Mladší žiaci, MZM B

FK Scorpions Bratislava
MFK Rusovce
ŠK Nová Dedinka
MŠK Iskra Petržalka
SFC Kalinkovo
FK Rača Bratislava B
MŠK Kráľová pri Senci
FK Šamorín-Hamuliakovo
FK Dúbravka
SDM Domino
TJ Jarovce
FK Lamač
TJ Malinovo
ŠK Tomášov
FA Bratislava
ŠK Hargašova Z.Bystrica
NMŠK 1922 Bratislava B
ŠK Čataj - FK
MŠK Senec
FK Vajnory
TJ Čunovo

poradie družstvo
1
2
3
4
5
6
7

V.liga seniori, S5A

Z

18
18
18
18
18
18
18

V R P skóre body

20
17
17
15
16
13
12
10
7
7
7
7
4
2

2
7
4
6
2
5
5
3
6
5
3
1
4
3

4
2
5
5
8
8
9
13
13
14
16
18
18
21

89:31
81:28
77:30
72:39
81:41
47:34
44:42
63:60
44:53
46:81
35:63
56:122
33:74
28:98

62
58
55
51
50
44
41
33
27
26
24
22
16
9

V R P skóre body
8
5
4
3
3
3
8
5
4
3
2
2
7
6
5
5
4
1
4
1
0

1
1
1
2
2
1
0
2
3
1
2
0
0
2
1
0
1
0
0
1
1

1
4
5
5
5
6
1
2
3
5
6
7
3
2
4
5
5
9
0
2
3

29:11
26:19
21:25
14:20
17:27
22:27
37:12
18:13
35:17
16:29
16:27
12:36
38:21
48:20
36:28
30:22
34:21
6:80
23:3
12:16
3:19

25
16
13
11
11
10
24
17
15
10
8
6
21
20
16
15
13
3
12
4
1

V R P skóre body

13
12
13
7
7
6
2

2
3
0
0
0
1
0

3
3
5
11
11
11
16

109:48
115:30
104:58
97:109
47:76
97:98
22:172

41
39
39
21
21
19
6

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

