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DETSKÝ VODIČÁK

PREDAJ ADVENTNÝCH
VENCOV

Vraj to nie je možné? Také niečo
neplatí? Presvedčte sa o opaku!
Naša mater ská škola bola
úspešná v Nadácii Volkswagen
Slovakia kde získala grant za
projekt ...
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Posledná sobota pred adventom
už tradične patrí jednej milej
akcii - a to predaju adventných
ve n c ov. To to p o d u j a t i e s a
uskutočnilo...
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EURÓPSKE HVIEZDY
MIRÓ & COBRA
V DANUBIANE
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Na úvod

JEDINEČNÝ HUDOBNÝ PROJEKT JE NA SVETE „JAROVSKÉ VYBRANÉ SLOVÁ“
(pokračovanie z prvej strany)

Ako to celé vzniklo

Uberáme sa zvláštnym smerom.
Takým pohodlným ale nie veľmi
ľudským. Namiesto stretnutia
a hovoreného slova, ťukáme do
mobilov, namiesto pozerania do
očí, pozeráme na displeje. Kolektívne debaty zo života miznú
a prenášajú sa na internet.
Tam sa ľudia cítia anonymní
a s gurážou. Potom napíšu aj
veci, ktoré by sa na verejnosti
neodvážili vysloviť.
Na sociálnych sieťach pod falošnými menami sa stretávame
s nenávistnými komentármi
stále častejšie. Pred pár rokmi
si takýto ľudia vyslúžili pomenovanie „hejteri“, ako odvodeninu
z anglického slova „hate“ – „nenávisť“.
Je jednoduché kopnúť si do
niekoho pod falošným menom,
je jednoduché šíriť klamstvá
a xenofóbiu. Občas sa stretávam s názorom, že toto môže
skončiť veľmi zle, pretože ľudia
sú náchylní uveriť hejterom.
Snáď tomu tak nebude a časom
začnú ľudia odlišovať názory
reálnych ľudí, ktorých poznajú,
od anonymných hejterov. Už aj
veľké spoločnosti pôsobiace na
internete začali zavádzať technológie, ako takýchto falošných
ľudí blokovať a ich komentáre
mazať. Verím, že sa im to podarí,
pretože rok 1939 prišiel práve
z dôvodu šírenia nenávisti.
Blížia sa Vianoce a to je sviatok,
kedy snáď aspoň na pár dní
nenávisť zmizne a zavládne
pokoj a príjemné debaty aj na
sociálnych sieťach. Zabudnime
na chvíľu na týchto ľudí, ale
s príchodom nového roka buďme
ostražití, aby to bol pre nás rok
kedy začneme odlišovať faloš
od úprimnosti.
Za redakciu Jarovských novín
Vám želám krásne požehnané
Vianočné sviatky a úspešný
rok 2017.
Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín
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Od nápadu k realizácii je veru
dlhá cesta. S nápadom nahratia
pesničky o vybraných slovách
prišla v marci 2016 mama vtedajšieho tretiaka zo ZŠ Jarovce
Dávida Harrera. „Dosť sme sa
trápili s učením vybraných slov,
je ich veľa, a pre deti je ťažké
naučiť sa ich za pomerne krátky
čas. Jedny sa naučia a druhé
zabudnú. Myslím, že veľmi veľa
žiakov má takýto problém. A tak
ma napadlo, že nás v 3. triede
pán učiteľ Líška učil vybrané
slová pomocou pesničky a preto
sme si ich všetci pamätali.“ hovorí Zuzana Harrerová a dodáva:
„Som veľmi rada, že pán Líška aj
Milan Šimek vtedy súhlasili a išli
do tohto projektu, aj keď sme
na to nemali žiadne financie.
Miňo sa do toho pustil s neuveriteľným zápalom, boli to hodiny
strávené v štúdiu, pri natáčaní
a organizácii celého projektu.
Veľmi im za to ďakujem!“.
Text pôvodnej pesničky však
neobsahoval všetky základné
vybrané slová, ktoré sú platné
podľa dnešných učebných osnov Slovenského jazyka a tak
jej autor Peter Líška musel text
dnešnej pesničky prepracovať.
„Najťažšie bolo zakomponovať
všetky vybrané slová do textu tak, aby to dávalo zmysel.“
upresňuje Peter Líška.
Autorom hudby sú Milan „Miňo“
Šimek a Michal Knotek, ktorí ako
vravia, sa s ňou museli riadne
„popasovať“. „Nad niektorými
pasážami sme sedeli aj hodiny,
kým sa nám podarilo „napaso-

Úvod večera patril sponzorom. Za OZ VERITAS vystúpil Jozef Uhler,
Zuzka Harrerová predstavila Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis,
ktorý projekt finančne podporil.
vať“ text na hudbu, aby to rytmicky sadlo“ hovorí Miňo, ktorý
s deťmi pesničku i naspieval. Vo
videoklipe účinkujú žiaci zo ZŠ
Jarovce, nie všetci z nich však
v pesničke i spievajú. „Spomedzi
detí, ktoré sa nám prihlásili do
konkurzu sme vybrali 7 dievčat
a 3 chlapcov, ktorí so mnou pesničku naspievali.“ dodáva Miňo.
„Nahrávanie v štúdiu s deťmi
bola zábava, veľmi sa im to páčilo a bol to pre nich zážitok.
Rovnako i pre nás.“ hovorí Michal Knotek.
Natáčanie videoklipu prebiehalo
v lete počas školských prázdnin,
ale malí herci aj napriek tomu
veľmi radi prišli do školy. „Prvé
natáčanie bolo v škole, to je
vlastne ten začiatok a koniec
videoklipu. Aj keď sa to časovo
predĺžilo oproti plánu asi o dve
hodiny, deťom to nevadilo. Scény
s neuveriteľným elánom opakovali koľko bolo treba. Bol to nový

zážitok i skúsenosť nielen pre
decká ale i pre nás s Majčim.“
hovorí kameraman Denis Németh. Ďalšie scény sa natáčali
v exteriéri v Jarovciach, Čunove
a na Bergu. Deti sa na každé
natáčanie veľmi tešili a užívali
si to, čo je vidieť i na samotných
scénach. Žeby sa nám napokon
v Jarovciach „rodili“ noví malí
herci?
Asi málokto však vie, že zrealizovať podobný projekt je finančne veľmi náročné. Tvorcom
sa podarilo na tento účel zabezpečiť prostriedky, ktoré boli
poskytnuté z Nadačného fondu
poradenskej spoločnosti PwC
v Nadácii Pontis. Celý projekt sa
realizoval pod záštitou Občianskeho združenia Veritas, ktoré
stojí za viacerými úspešnými
podujatiami v Jarovciach. „Keď
za nami Zuzka s Miňom prišli s
nápadom pesničky o vybraných
slovách tak sme si povedali, že
ak to má pomôcť deťom, tak
ideme do toho. Radi sme pomohli aj s organizáciou krstu
a celého večera.“ hovorí Jozef
Uhler, štatutárny zástupca OZ
Veritas.

Krst pesničky

Krstilo sa cestovinovými písmenkami do polievky, zľava autor textu
Peter Líška, autor hudby a spevák Miňo Šimek a krstní rodičia
Gabika Csinová a Juraj Predmerský.

Kultúrny dom v Jarovciach sa
od 19.00 začal plniť ľuďmi.
Najväčší ruch bol vo vestibule,
kde sa okolo úvodnej atrakcie
– kozmonauta z Cosmos Discovery zhromaždila veľká skupina
ľudí. Na foto s maskotom večera
bola riadna šóra. Pre návštevní-
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Na fantastické vafle od Lavandú café bola vždy rada.
kov boli pripravené tombolové
lístky, občerstvenie a pre deti
maľovanie na tvár. Po vstupe
do sály kultúrneho domu sme sa
všetci ocitli ako v „inom svete“.
Pôsobivé farebné nasvietenie
sály, nádherná výzdoba a dekorácie od Susan&Sis decore pod
taktovkou Silvie Knotek vytvorili
netradične príjemnú atmosféru.
Predstavenia videoklipu sa už
od začiatku večera nevedeli
dočkať hlavne samotné deti,
ktoré v ňom i účinkovali. Malých hercov, ktorí si svoj veľký
večer užívali, bolo možné spoznať hlavne podľa trička s logom
KIDS2KIDS – Vybrané slová.
Publikum privítal a celým večerom sprevádzal Milan Miňo
Šimek, v úvode poďakoval všetkým sponzorom, bez ktorých
by projekt Vybrané slová, ako
aj krst pesničky nebolo možné
uskutočniť. Nezabudol privítať
predstaviteľov obce, školy a ďalších významných hostí, ktorí
počas realizácie projektu boli
nápomocní.
Celý program večera sa niesol

v hudobnej atmosfére, zaujímavé rozhovory boli oddelené
pesničkami. Hosťom večera bola
sympatická speváčka a herečka
Gabika Csinová, ktorá divákom
aj zaspievala, dve piesne pridal
i Miňo s kapelou. V úvode za
OZ Veritas vystúpil Jozef Uhler,
hlavných sponzorov PwC a Nadáciu Pontis, ktoré na videoklip
poskytli finančné prostriedky
prišla predstaviť spolu-organizátorka Zuzka Harrerová.
V ďalšom vstupe divákom samotný autor textu Peter Líška
porozprával ako vznikla pieseň
o Vybraných slovách, a aká bola
odozva detí a rodičov v 80-tych
rokoch, kedy pán Líška ako učiteľ pôsobil na ZŠ Jarovce.
Záver patril samotným deťom,
ktoré sa podelili so svojimi dojmami z natáčania. Zaujímavé
okamihy spomenul aj kameraman videoklipu Denis Németh
a jeho pravá ruka a asistent
réžie, brat Mário.
Nasledoval samotný krst pesničky a videoklipu, ku ktorému
Miňo prizval autora textu Petra

Úžasná torta, ktorú venovalo OZ VERITAS nielen výborne vyzerala
ale aj chutila.
Líšku a krstných rodičov Gabiku
Csinovú a Juraja Predmerského.
Krstiť sa nemohlo ničím iným,
ako cestovinovými písmenkami
do polievky. Najprv vinšovala
krstná mama Gabika: „Prajem
tomuto úžasnému projektu aby
mal úspech aj po Slovensku
a nech pomôže pesnička čo najviac deťom.“ Na záver nezabudla
dodať: „nech Miňo aj naďalej
spolupracuje s deťmi, lebo ste
spolu úžasní!“. Juraj pesničke
zaželal: „aby sa všetkým dobre
počúvala a predávala“.
A potom nastala tá chvíľa, na
ktorú všetci celý večer čakali.
Po zhasnutí svetiel a spustení
videoklipu zavládlo v sále hrobové ticho. Úvodná veta: „Bože
môj, teraz som to zotierala!“ sa
nám všetkým hneď zaryla do
pamäti, rovnako ako „chytľavá
melódia“ celej piesne, ktorú si
možno veľmi ľahko zapamätať.
S nemým úžasom sa na svoje
účinkovanie vo videoklipe dívali
aj samotné deti.
Záverečné zvonenie oznamujúce
koniec hodiny spustilo v sále

Autori piesne Vybrané slová Peter Líška a Miňo Šimek s deťmi. Malí herci si “svoj veľký večer” užívali.

obrovský potlesk a výskot.
Odozvy prítomných na videoklip
„Vybrané slová“ boli viac než pozitívne. Hercom, spevákom i samotným tvorcom patrí obrovská
pochvala za toto vydarené dielo.
Tí, ktorí prišli do DK Jarovce tu
bezpochyby strávili príjemný
večer, o čom svedčí aj fakt, že
hostia i diváci pobudli v sále
do neskorého večera. Mamičky
i príbuzní účinkujúcich detí sa
postarali o bohaté občerstvenie, vyzdobené stoly ponúkali
domáce slané pečivo, sladké
koláče, chutné chlebíčky a Lavandú café z Rusoviec pripravila
čerstvé vafle.
Príjemný večer v skvelej spoločnosti bol pre všetkých zúčastnených určite nezabudnuteľným
zážitkom. A samotný videoklip
bol bezpochyby tou najlepšou
„pomyselnou bodkou“ za celým
večerom.
Videoklip si môžete pozrieť na
kanáli Yotube pod názvom „Vybrané slová“. Pesničke aj my
prajeme veľa spokojných poslucháčov, a veríme, že zásadným
spôsobom pomôže vo vzdelávaní
jednej z najťažších častí gramatiky slovenského jazyka.
Ruku na srdce a priznajme si,
kto aj z nás už nie školo-povinných ovláda všetky vybrané slová? Komu sa kde-tu nepodarí
dajaká tá „hrúbka“? Napokon,
možno táto pesnička nebude nápomocná len žiakom základných
škôl, ale i nám „dospelákom“,
ktorí potrebujeme „oprášiť“ dávne školské vedomosti. Ak sa tak
stane, potom podľa samotných
tvorcov táto pesnička o vybraných slovách úplne splnila svoj
účel.
autor: JN
foto: Jana Kubinová
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JESENNÉ AKTIVITY MATERSKÉHO CENTRA LUSKÁČIK
Veľmi pekne ďakujeme všetkým,
ktorí sa rozhodli podporiť naše
MC a darovať nám 2% z dani
z príjmu. Tento rok sme vďaka
týmto financiám mohli zavolať
každý druhý mesiac detskú
psychologičku na besedu, ktorá
poradila našim mamám pri problémoch vo výchove detí a zaplatili sme 160 Eur za psychologické
poradenstvo, 350 Eur sme dali
na interaktívne divadlo HAAF na
popoludnie pre deti, 60 Eur na
výlet ku koníkom, 120 Eur šašovi
Ľubošovi za jeho bublinovú show
na šarkaniáde, 100 Eur na divadielko na Vianočnú besiedku.
Keďže 2% z dani z príjmu sú našim hlavným príjmom, budeme
Vám vďačný ak sa rozhodnete aj
v roku 2017 nás podporiť touto
formou. Na rok 2017 chystáme
opäť veľa zaujímavých aktivít
pre rodiny s deťmi. V prípade, že
požiadate svojho zamestnávateľa do 15.2.2017 o vykonanie
ročného zúčtovania, v žiadosti
vyznačte, že si želáte potvrdenie
o príjme pre účely darovania 2%.
Naše údaje na poukázanie 2%
z dani z príjmu nájdete na www.
jarovce.sk
V októbri sme zorganizovali už 5.
ročník šarkaniády. Tento ročník
bol zatiaľ najúspešnejší, čo sa
návštevnosti týka prišlo 76 detí
a dokopy 46 rodín. Tento rok
sme ju oživili o bublinovú show,
ktorú nám urobil zábavný šašo
Ľuboš. Deťom sa show páčila,
videli sme bubliny v tvare kocky,
či zo šedého plynu, maxi bubliny. Dokonca niektoré deti šašo
Ľuboš obliekol do bubliny. Keď

deti mohli bubliny praskať boli
vo vytržení. Ďakujeme Tiborovi
Berkimu za zapožičanie priestorov Bufetu štadión na bublinovú
show a za občerstvenie pre deti
a TJ Jarovce za prenájom štadióna. Pre našich návštevníkov sme
pripravili nové kurzy nemeckého
jazyka pre deti hravou formou
– Hocus&Lotus. V Materskom
centre Luskáčik ponúkame od
októbra kurzy nemeckého jazyka
pre deti od 6 mesiacov do 6 rokov v rôznych skupinkách. Kurzy
sa otvárajú v októbri a trvajú 30
hodín. Počas tohto obdobia sa
zvyčajne preberie 6 príbehov
Hocusa a Lotusky. V každom
príbehu je približne 50 rôznych
slov, celkovo za rok sa dieťa
naučí cca 250 slov, ktoré efektívne využíva v spontánnej reči
v rozhovore s inou osobou, alebo pri prerozprávaní príbehov.
Zabezpečili sme aj konverzáciu
pre mamičky v nemčine, počas
ktorej sa detičky hrajú v herni.
V novembri začal v MC Montessori klub, ktorý organizuje OZ
Hravé učenie. Montessori klub
je pre deti vo veku 1-6 rokov
a je rozdelený podľa veku detí.
Na ukážkovej hodine deti hrali
pexeso podľa farieb a hmatu,
učili sa rátať, spoznávali farby,
prirovnávali plastové zvieratká
k obrázkom, keď ich lovili s naberačkou z farebnej ryže. Vyskúšali si nalievať vodu z džbánu
do šálok a iné zaujímavé hry,
ktoré podporujú jemnú motoriku, logické myslenie, kreativitu,
zmyslové vnímanie. Ďakujeme
Kataríne Mažárovej a Zuzane

Lazarovej z OZ Hravé učenie, že
prišli do nášho MC a ukázali nám
ako sa dá zmysluplne a zábavne
tráviť čas. V novembri prebiehalo v MC vianočné fotografovanie
rodinných portrétov a naše MC
sa zmenilo na malý fotoateliér.
Krásne fotografie potešili mnohé mladé rodiny, ktoré chceli
potešiť vianočnými fotkami
svojich príbuzných. Na Mikuláša sme v KD pripravili pre deti
tvorivé dielne, kde sme si zdobili perníky a vyrábali vianočné
pohľadnice. 17. decembra sme

pripravili vianočnú besiedku
a detičky si pozreli divadielko
„Snehuliačikovci“ a rozbalili
nové hračky, s ktorými sa budú
môcť deti hrať v MC. Ozdobovali
sme spolu medovníčky a zdobili
stromček a užívali si predvianočný čas. 21.12. sme pripravili
pre deti premietanie vianočných
rozprávok aj s pukancami, počas ktorého sa mamičky môžu
skrášliť na Vianoce a spraviť si
manikúru.
Text a foto: Jana Turanská

Aj takéto krásne fotografie vznikli na vianočnom fotografovaní rodín.
Plánujeme nasledovné akcie:
Herňa bude v novom roku opäť otvorená 10.1.2017 utorky a štvrtky od 10:00 – 11:00 hod.
Január – prednáška Ako sa správne starať o zúbky a ďasná. Hravou formou zubárky
ukážu na veľkých zuboch a s veľkou kefkou ako si správne čistiť zuby a detičky si svojimi
zubnými kefkami budú čistiť zúbky.
Február – konzultácie s detskou psychologičkou, prednáška: „Ako správne vybrať škôlku
a ako pripraviť dieťa na nástup do škôlky“.
Marec – 25.3. Popoludnie pre deti - plánujeme interaktívne bábkové divadlo „Kozičkine
potulky“, ktoré zahrá divadlo HAAF o 16:00 h. a veľkonočné tvorivé dielne v KD,
18.3. - veľkonočné fotografovanie rodín, detí v MC, prihlasovanie do 10.3.
20.5. – Oslava 5. Výročia založenia MC – o 16:00 h. koncert pre deti, 17:30 h. premietanie
dokumentárneho filmu o MC v KD
10. 6. - Deň s motorovými vozidlami spojený s burzou detských vecí - ukážka traktora,
hasičského auta a iných vozidiel na lúke za požiarnou zbrojnicou.
Kurzy v MC:
Hopsasa tralala – cvičenie pre deti od 2 do 4 rokov, v stredy o 10:00 h. Začiatok kurzu
11.1., prihlásenie do 1.1.2017 na mail: mcluskacik@gmail.com, 8 hodín + 2 náhradné,
cena 20 €.
Montessori klub – Pondelok 16:00-16:45 h. pre deti 1,5 až 4 roky, 17:00 – 17:45 h. pre
deti 4 až 6 r., utorok 9:00-9:45 h. pre deti od 1,5 – 3 rokov. Začiatok kurzu: 9.1.2017,
trvanie: 8 hodín, cena 32 €
Hocus&Lotus - nemčina pre deti hravou formou – pre deti od 6 mes. - 3 r. pondelky
o 9:30 h., pre deti od 3-6 r. utorky o 16:00 h., cena 75 €/25 hodín, začiatok kurzu: 9.1.
Konverzácia v nemeckom jazyku pre mamičky v pondelky o 10:30 h., Začiatok kurzu
9.1., cena 75€/25 hodín.
Kurz háčkovania - február – 6 hodín, cena 12 €

Na šarkaniáde šašo Ľuboš urobil veľké bubliny, ktoré deti praskali.
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Aktuálne informácie o aktivitách MC nájdete na facebooku MC Luskacik, na všetky
kurzy/akcie sa prihlasujte na mcluskacik@gmail.com.
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PESTRÁ JESEŇ DFS LJULJANKA A TO KONJIC
Tohtoročný začiatok jesene bol
pre deti z DFS Ljuljanka a TO
Konjic pestrý, nakoľko absolvovali veľké množstvo vystúpení,
po ktorých nasledovalo náročné
sústredenie. Vystúpenia sa konali na Slovensku, v Rakúsku,
ale aj v Maďarsku.
Posledný septembrový víkend
sa vo Viedni v Pemskom prateri
konali Chorvátske hody 2016.
Sobotňajšiu zábavu spríjemňovala, Jarovčanom známa, kapela
Melódia. V nedeľu sa oslavy
začali sv. omšou v chráme Sv.
Anny vo Viedni. Poobedňajší
program otvoril súbor KUD Veseli
Gradišćanci z Maďarska, FG

Hajdenjaki, Tamburica Vlahija
a zbor HKDjci z Rakúska. Detskými súbormi zo Slovenska
(Jarovce, Čunovo) boli tanečníci
z DFS Ljuljanka, pod vedením
Martiny Komendovej a Marcely
Škodlerovej, a tamburáši z TO
Konjic, pod vedením Radka
Jankoviča a Juricu Maásza.
Pri príležitosti 95. výročia založenia Šurianskych tamburášov sa

mesto Šurany stalo hostiteľom
Medzinárodného tamburášskeho festivalu, ktorý sa konal dňa
15. októbra 2016. Medzi pozvanými hosťami bol primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus,
predseda NSK Doc. Ing. Milan
Belica, PhD. a podpredseda NSK
Ladislav Marenčák. Prvým účinkujúcim bol TO Konjic so svojimi
inštrumentálnymi skladbami,
ako aj DFS Ljuljanka. Domáci

súbor Šurianski tamburáši vystúpil v poradí druhý. Tamburáši
sa predstavili chorvátskymi,
ale aj slovenskými piesňami,
pričom hrajú na najstaršom
type tamburíc – nazývanými
Farkašice. Svojim programom sa
predstavil aj Tamburášsky súbor
Brač zo Studénky (ČR), ktorý
zahral skladby českej klasiky.
Záverečné vystúpenie patrilo
KUD Svetozar Marković Veľké-

mu tamburášskemu orchestru
Vasa Jovanović z Nového Sadu
(Vojvodina). Pod taktovkou dirigenta Zorana Bugarskeho Bricu
odznelo sedemnásť skladieb.
23. októbra 2016 sa v Kopháze (Koljnof, Maďarsko) konal
Detský festival Cvrčak, na ktorý
boli pozvané aj deti z Ljuljanky
a Konjic. Tanečníci zatancovali
choreografiu Slavonija a Medimurje. Tamburáši sa, okrem
doprevádzania tanečníkov, predstavili známou orchestrálnou
skladbou od Dimitrija Dimitrijeviča Šostakoviča Jazz suite no. 2,
skladbou Tamburaški sastanak
a svoje vystúpenie zakončili
piesňou U san mi dodu tambure,
ktorú odspieval Radko Jankovič.
Marcela Škodlerová
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VERITAS

... podporujeme dobré veci

Vraj to nie je možné? Také niečo
neplatí? Presvedčte sa o opaku!
Naša mater ská škola bola
úspešná v Nadácii Volkswagen
Slovakia kde získala grant za
projekt „Vodič, chodec, cyklista,
vie sa správať na cestách.“
S finančnou podporou sponzora z radov rodičov, Nadácie
Volkswagen Slovakia, Bratislavského samosprávneho kraja,
OZ VERITAS a podpory nášho
zriaďovateľa a MiZ v Jarovciach,
vybudovali sme dopravné ihrisko
priamo v areáli MŠ. Deti si môžu
denne v rámci pobytu vonku
precvičovať pravidlá cestnej
premávky, presvedčiť sa aké je
dôležité používať reflexné prvky,
v zmysle pravidla: „Vidieť a byť
videný.“ Učia sa ohľaduplnosti
pri jazde na detských dopravných prostriedkoch. Cvičia si,
dodržiavanie pravidiel cestnej
premávky. Pohybovať sa v jednom jazdnom pruhu, rešpektovať označenie ciest šípkami,
ktoré určujú smer jazdy. Správne

reagovať na svetelnú signalizáciu, dať prednosť chodcom,
čakajúcim na prechode.
Tieto úlohy plnili naše deti celý
týždeň a na záver dostávali
„detský vodičák.“
Dnes už vedia, že bez prilby
si nemôžu sadnúť za volant
štvorkolky, jazdiť na trojkolke , kolobežke, bicykli. Držiteľ
„vodičáku“, ako si ho samé
pomenovali, musí dodržiavať
všetky pravidlá cestnej premávky a dohodnuté bezpečnostné
predpisy. Za vzornú jazdu získava farebné nálepky, ktoré
si lepí do vodičáku. Na konci
mesiaca vyhodnotíme najlepších
účastníkov dopravy, ktorí získajú
veľké nálepky a odmenu. Máme
aj takých, ktorí si chcú vyskúšať
rýchlu jazdu a porušujú predpisy.
Tí však musia vodičák odovzdať
policajtovi, ktorý dohliada na plynulosť a bezpečnosť premávky.
A tí naši policajti, z radov naších
detí, sú nekompromisní. Nuž
a bez vodičáku jazdiť nemôžu.

Kým sa ostatné deti preháňajú
v rámci pravidiel po cestách
dopravného ihriska, oni vysvetľujú, kde porušili predpisy.
Jazdiť môžu až nasledujúci deň.
Nuž, pravidlá sú pravidlá. Tie
si schválili deti a tie musíme
rešpektovať!
Čo poviete? Zodpovedný prístup.
No nezaslúžia si tie detské
vodičáky?
Dopravné ihrisko prináša deťom
denne veľa radosti, veľa pohybových aktivít a čo je najdôležitejšie nové poznatky z oblasti
bezpečnosti v cestnej premávke
v roli vodiča, cyklistu i chodca.
Naše deti nebudú o tom len
počuť, len vidieť na obrázku.

Zážitkovým učením si vyskúšajú
čo znamená plynulosť cestnej
premávky, bezpečný pohyb na
ceste, ale aj nerozvážne porušovanie pravidiel a chaos
v doprave.
Dopravné ihrisko využijú aj deti
z 1. stupňa ZŠ a pozveme aj
kamarátov z MŠ Rusovce a MŠ
Čunovo. Nech spoločné aktivity
aj z oblasti dopravy, prispejú
k vzájomnej spolupráci medzi
deťmi a k novým priateľstvám.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli naše predstavy o dopravnom ihrisku v areáli materskej
školy, zmeniť na realitu.
E. Poropatichová

POĎAKOVANIE
OZ VERITAS má vo svojom logu „podporujeme dobré veci“.
Že to naozaj plnia, dokázali aj pri dobudovaní dopravného
ihriska v areáli Materskej školy v Jarovciach na Trnkovej
ulici č. 4.
Okrem dopravných značiek, terénnych úprav, zabezpečili
nákup a pokládku umelého trávnika, rastliny na výsadbu
a kôru na úpravu nespevnených plôch. Vysadili strom Albíziu, ktorý svojou dáždnikovou korunou, bude chrániť naše
deti pred letnou páľavou.
Keď denne prechádzam okolo nášho dopravného ihriska
napĺňa ma pocit vďaky za pomoc, finančné prostriedky
i ochotu s akou pristupujete k požiadavkám našej MŠ.
OZ VERITAS – ROBÍTE DOBRÉ VECI!
Ďakujem. E. Poropatichová
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BRIGÁDA V MATERSKEJ ŠKOLE V JAROVCIACH
Sobota 23. septembra 2016. Do
areálu MŠ sa schádzajú rodičia s
rôznym záhradným náradím. Na
programe sú úpravy nespevnených plôch dopravného ihriska,
výmena zeminy v okrasných
kvetináčoch, výsadba nových
kvetov, orezávanie stromov, kríkov, dosádzanie trávnika, úprava
terénu, zabezpečenie plôch okolo lezeckej steny a šmykľavky,
drobnými okrúhlymi kamienkami
na zvýšenie bezpečnosti pri
zoskoku a tlmenie pádu dieťaťa.
Brigádnikov bolo vyše 40. Z niektorých rodín prišli dvaja, traja
alebo aj komplet celá rodina.
Okrem rodičov pomohli aj starí
rodičia s ťažkou technikou,
elektrickými pílami, autami, na
odvoz konárov, suchých kríkov.
V spolupráci so zamestnancami
MŠ aj s pani riaditeľkou ZŠ s MŠ
sme upravili priestory v areáli

MŠ i pred budovou zo zadnej
časti a dobudovali dopravné
ihrisko. Každý vedel čo má robiť.
Ako sa hovorí, robota nám išla
od ruky.
Stačilo jedno sobotné dopoludnie, ochotní a pracovití rodičia,
a naše deti môžu tráviť pobyt
vonku v príjemnom a čistom
prostredí.
Ďakujem všetkým, ktorí si našli
čas a pomohli nám pri úprave

a skrášlení areálu MŠ a sponzorom, ktorí sa postarali o občerstvenie.
E. Poropatichová

EURÓPSKE HVIEZDY MIRÓ & COBRA V DANUBIANE
Galéria Danubiana usporiadala
mimoriadnu výstavu pod názvom Európske hviezdy Miró &
CoBrA, ktorú pripravila pri príležitosti predsedníctva Slovenskej
republiky v EÚ. Kolekcia prezentovaných diel Joana Miróa
bola zapožičaná zo súkromnej
zbierky rodiny a Nadácie Miróa
v Palme de Mallorca. Zastúpené
boli diela zo všetkých výtvarných
oblastí - maľby, sochy, kresby,
grafiky, tapisérie. Mnohé diela
neboli v strednej Európe ešte vystavované, u nás mali premiéru.
Joan Miró tvorí s Pablom Picassom a Salvatorom Dallím trojicu
významných Španielov, ktorí
zasiahli významným spôsobom
do vývoja umenia 20. storočia.
Joan Miró (1893 – 1983), rodák z Barcelony, bol umelcom
európskej výtvarnej moderny.
Obdobie medzi dvoma svetovými vojnami prežil v Paríži, kde
maľoval svoje sny a predstavy
a ako aj ostatní umelci žil vo veľkej biede. V Paríži pomáhal tvoriť
a prehlbovať existenciu surrealizmu, ktorého zakladateľom
bol André Breton. Breton označil
Miróa za najsurrealistickejšieho
umelca. Tvorbu Miróa ovplyvnil
kubizmus. Charakteristickou
črtou jeho diel sú geometrické
tvary, nevšedné používanie farieb a originalita štýlu, netypické

zobrazenie zátiší a katalánskej
krajinky a vidieka. Typické sú aj
jeho akty a zobrazenie ženských
foriem ako symbol života. V svojej tvorbe používal aj piktogramy,
obrazce čerpajúce z prehistorických malieb a detských kresieb,
či ľudového umenia. Známa je

Rekonštrukcia Miróovho mallorského ateliéru.

Joan Miró: Postava
aj jeho grafická tvorba, kde mal
väčší priestor experimentovať.
Pracoval rôznymi grafickými
technikami - litografiou, suchou
ihlou, akvatintou. V povojnovom
období pôsobil v New Yorku.
Jeho práce vzbudili veľký ohlas.
Úspech mal aj v sochárstve.
Ceny jeho diel začali prudko stúpať a dosahujú dodnes závratné

sumy.
Miró ovplyvnil tvorbou mnohých
umelcov. Svojimi dielami šokoval súčasníkov aj jeho nasledovníkov. Spájanie obrazotvornosti
so slovom boli črty, ktoré spájali
Miróa s úsiliami členov skupiny
CoBrA (Copenhagen, Brussel,
Amsterdam). Experimentálnu
skupinu založili v roku 1948
v Paríži dánski, belgickí a holandskí umelci. Hnutie vyzývalo
k novému ľudovému umeniu
a vytvoreniu nových rozmerov.
K jej predstaviteľom patrí Pierre
Alechinsky, Karel Appel, Eugéne
Brands, Constant, Corneille,
Jacques Doucet, Henry Heerup
a ďalší. Danubiana vystavovala

60 špičkových diel tejto európskej avantgardy.
Výstava Miró & CoBrA v Danubiane priniesla zaujímavé informácie o umelcovom živote,
priblížila nám tvorbu jedného
z najznámejších postáv svetovej
výtvarnej moderny 20. storočia
a jeho svet imaginácie. Joan
Miró bol jedným z najväčších
surrealistov s nesmiernou silou
symbolov a kombináciou farieb.
Miró zomrel ako 90-ročný v roku
1983 v Palme de Mallorca a tvoril až do konca svojho života.
Kristína Kernová
foto: Ivan Majerský
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AHOJ, HLÁSIA SA PRVÁCI!

Sme tu noví a je nás dosť veľa, až 40. A tak sme až v dvoch triedach. Vraj po 25 rokoch sme aj Bé !
Prvé tri mesiace nám ubehli celkom rýchlo. Chvíľku nám trvalo,
kým sme sa rozkukali po škole a našli najdôležitejšie miestnosti wecko, jedáleň a triedu. Zistili sme aj to, ku ktorým sliepočkám my
- kuriatka patríme ... a teraz chodíme stále za nimi :)) Sú celkom
fajn, kreslíme im obrázky a tešíme sa, keď ich zbadáme. Zatiaľ ...
Máme nové školské tašky, ktoré sú plné všelijakých učebníc
a zošitov a sú dosť ťažké. Našťastie nám ich nosia rodičia. Aby
sa nám niečo nestalo... A máme v nich aj peračníky. Tie sú super,
lebo sú plné farebných ceruziek, ktoré sa stále lámu a padajú na
zem z lavice a je s tým veľká sranda. A najlepšie je, keď si máme
vytiahnuť obyčajnú ceruzku. Zdajú sa nám všetky dosť obyčajné
(žiadna nie je nijak špeciálna), tak skúšame jednu po druhej až kým
netrafíme tú správnu. Zaberie to síce veľa času, ale baví nás to.
V škole sa nám najviac páči toto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

že sa učíme a máme aj švabikár,
všetko tu je pekné a nové,
školke sme nemali tabulu a tuto sa pozreš na tabulu a hned
šetko vieš!
aj čítame a je tu veľké ticho,
ale niekedy cez prestávku aj kričia a ani neviem, že jak to
vydržím,
a najradšej máme hudobnú a písanku a pani učiteľky,
ale aj telocvik je dobrý, lebo tam cvičíme a potom sme chudí
a hýbeme sa a nebudeme potom drevení,
áno a na telocviku aj hádžeme loptu do kôša,
mama nám robí do školy desiatu - najradšej máme chlebík
s maslom a žemličku s rybičkovou pomazánkou,
a to je dobré, lebo aspoň pani kuchárky nám nemusia robiť
tú desiatu stále,
ale tá taška ... ťažká je jak betón,
a ešte aj vrecúško na telesnú musíme nosiť,
prekvapilo nás, koľko tu máme kamarátov nových,
a máme neska aj svadbu ! Sme si dali aj pusu – tuto ... na
pusu !

Aj sme boli trošku chorí:
•
•

a moj brat tu neska neni...bolo mu zle, tak sme ho museli
nechať doma ...,
ani mne sa nepáči, keď som chorá, lebo som doma, a potom
budem tupá.

Aj keď je škola super, stále spomíname a pozdravujeme do škôlky:
•
•
•
•

Ale teraz už školy stačilo. Už sme celkom unavení a tešíme sa
úplne najviac na Vianoce !
•
•
•
•

lebo Ježiško ožije a prídu sladkosti a darčeky,
a pekne je ozdobený dom celý,
a ideme na lyžovačku,
ale pred tým ešte bude kulturák a zaspievame o Vianociach.

...tak Vás všetkých pozdravujeme, držte nám palce a príďte sa na
nás do toho kulturáku pozrieť :))

AKO K NÁM PRIŠIEL SV. MIKULÁŠ
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v škôlke sme sa mohli aspoň vyspať,
a sme tam mali lepšie hračky,
musíme im poslať poštu, aby prišli do školy, lebo všetko sa
tu naučia,
želáme im, aby mali šťastnú cestu do školy!
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7. ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠU
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LIST OBYVATEĽOV BYTOVÉHO DOMU JANTÁR STAROSTOVI
Na žiadosť obyvateľov zverejňujeme list, ktorý verejne adresujú starostovi.
Dobrý deň, pán Ing. Pavol Škodler,
25. 5. 2016 Vám členovia petičného výboru doručili PETÍCIU s 50 podpismi, v ktorej sme Vás my,
obyvatelia bytového komplexu Jantár Jarovce, žiadali o nepovolenie prevádzky posilňovne “Činkáreň
Čambál“, nakoľko máme vážne a opodstatnené obavy zo znehodnotenia našich nehnuteľností a zníženia
kvality bývania. Svoju petíciu sme podložili aj námietkami, pripomienkami, rovnako aj odborným stanoviskom statika a informáciu o protizákonných stavebných úpravách.
Nakoľko ste na petíciu nereagovali, bola Vám dňa 6. 9. 2016 zaslaná Žiadosť o vyjadrenie. DO
DNEŠNÉHO DŇA STE SA K UVEDENÉMU PROBLÉMU NEVYJADRILI, a preto si Vás dovoľujeme opätovne
verejne požiadať o Vaše stanovisko k predmetnej veci.
Veríme, že sa dočkáme Vašej reakcie najneskôr do konca roka a ostávame v nádeji, že si uvedomujete svoje postavenie, kompetencie a zodpovednosť, urobíte potrebné opatrenia a budete informovať
obyvateľov o opatreniach, ktoré ste urobili, aby ste zamedzili realizácii stavby alebo jej užívaniu, ktoré by
mohlo ohrozovať verejný záujem, a to predovšetkým z hľadiska ochrany a zdravia ľudí.
S pozdravom
obyvatelia Smaragdová 1, 3, 5, 7 a 9 Bratislava - Jarovce
Ako tu u nás funguje - alebo ako (ne)koná stavebný úrad v našej obci
Dňa 26.4.2016 vyzvala MČ BA – Jarovce ako príslušný stavebný úrad na základe sťažnosti od vlastníkov
bytového domu Jantár Jarovce stavebníka Sitno Holding Real Estate (developer) okamžite zastaviť stavebné práce týkajúce sa podopretia stropu v garáži bytového domu realizované pod plánovanou prevádzkou Činkáreň Čambál, nakoľko boli realizované protizákonne - bez povolenia stavebného úradu. Tieto
úpravy zasahujúce do statiky stavby mali smerovať k zosilneniu nosnosti podlahy v spomínanej prevádzke
z dôvodu, že sú v nej umiestňované ťažké cvičebné stroje a zariadenia.
Dňa 2.5.2016 bolo pri Štátnom stavebnom dohľade zistené, že i napriek tejto výzve stavebník Sitno Holding Real Estate v stavebných prácach pokračoval. Na základe uvedeného vydala MČ BA-Jarovce rozhodnutie s výzvou pre stavebníka, aby doložil viacero dokladov k už zrealizovanej, ale stále nedokončenej
stavebnej činnosti bez povolenia, medzi inými i súhlas vlastníkov objektu.
Nakoľko stavebník v určenej lehote požadovaný súhlas nepredložil, vydala MČ BA-Jarovce Oznámenie
o začatí konania o nariadení odstránenia stavby a následne dňa 22.7.2016 Rozhodnutie o nariadení
odstránenia stavby, ku ktorému sa následne obe strany vyjadrili.
Do dnešného dňa nedošlo k odstráneniu nepovolených protizákonných úprav a nefunkčné a neestetické
oceľové stĺpy v garážach obmedzujú už 7 mesiacov súkromné vlastníctvo majiteľov garážových státí
(zasahovanie do priestoru parkovacieho miesta, poškodená izolácia, poškodené existujúce systémy
v garáži).
Medzičasom...
Dňa 11.7.2016 bolo vydané oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu známu ako Činkáreň
Čambál v objekte Jantár Jarovce. Zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov niekoľkokrát písomne aj osobne na stavebnom úrade namietali, že zo statického hľadiska v zmysle príslušných platných
noriem predstavuje takáto prevádzka inú kategóriu zaťaženia podlahy stropu, pričom sa dôvodne obávajú
verejného ohrozenia a ich obavy sú podložené aj predloženými statickými posudkami, z ktorých vyplýva,
že predmetná prevádzka nemôže fungovať v plnej prevádzke bez konštrukčnej úpravy.
Na dňa 20.9.2016 bolo nariadené ústne pojednávanie, na ktorom sa i napriek tomu, že neboli prizvaní
(hoci o to písomne žiadali), zúčastnili aj niektorí vlastníci bytov, ktorí sa pýtali:
- Ako bude predmetná prevádzka fungovať, keď na plnú prevádzku potrebuje konštrukčnú úpravu na
zosilnenie stropnej dosky, ktorá nie je momentálne funkčná a na jej dokončenie nedajú nikdy vlastníci
súhlas?
- Kto garantuje a kto bude kontrolovať, či zaťaženie neprekročí v budúcnosti hodnoty plošných hmotností?
- Kto bude zodpovedný, ak sa prevádzkou naruší statika objektu a množstvo rodín aj s malými deťmi bude
musieť byť vysťahované?
Úlohou stavebného úradu v kolaudačnom konaní je okrem iného aj skúmať, či realizovanie stavby alebo
jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, a to predovšetkým z hľadiska ochrany a zdravia ľudí.
Ako je možné, že ako vlastníci bytov v bytovom dome nemáme právo sa k predmetnej prevádzke vyjadriť,
nie sme prizývaní ku konaniam hoci sme o to viackrát i písomne žiadali, na naše otázky nám nikto nechce
odpovedať a na naše pripomienky a žiadosti nikto nereaguje??? Veď sa to predsa týka priamo našich
nehnuteľností a bezpečnosti nás a našich rodín! Žiadame naozaj tak veľa, ak si chceme ochrániť náš majetok a zaistiť svoju bezpečnosť? Prečo si nás kompetentní nechcú vypočuť a ignorujú nás? Kolaudačné
rozhodnutie by predsa nemalo byť vydané, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí!
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REAKCIA
STAROSTU
Celá táto kauza, ktorá u niektorých obyvateľov bytového komplexu vyvoláva veľmi emotívne
reakcie, a ktorú nie je možné
riešiť petíciou ale rieši ju osobitný predpis (stavebný zákon),
má dve roviny.
Prvá rovina je, že stavebník
Sitno Holding Real Estate začal
v mesiaci apríl 2016 vykonávať
úpravy – podopretie stropu
v garáži bytového domu – bez
povolenia. Na základe podnetu obyvateľov stavebný úrad
okamžite zastavil stavebné
práce. Účelom stavebných úprav
bolo podopretie stropu garáže
pod prevádzkou činkárne. Pri
štátnom stavebnom dohľade
boli tieto skutočnosti potvrdené
a stavebník vyzvaný na zastavenie činnosti, na predloženie
potrebných dokladov vrátane
s ú h l a s u v l a s t n í ko v b y t o v.
Stavebník na túto výzvu nereagoval a pokračoval v činnosti.
Následne stavebný úrad vydal v júli 2016 „Rozhodnutie
o odstránení stavby“ a uložil
investorovi pokutu vo výške
2,500,- EUR. To podstatné pre
vývoj situácie je to, čo pisatelia
neuvádzajú – investor sa odvolal a v súčasnosti nadriadený
orgán (Okresný úrad, odbor
výstavby a bytovej politiky) odvolanie rieši a do jeho rozhodnutia
nie je možné spevnenie stĺpov
odstrániť. Podľa získaných
informácii bude s najväčšou
pravdepodobnosťou naše rozhodnutie stavebného úradu
zrušené a následne by investor mohol spevnenie stĺpov
dokončiť.
Druhá rovina je samotná
činkáreň. Prevádzkovateľ
Činkáreň Čambal v mesiaci
apríl začal konanie na začatie
skúšobnej prevádzky a koncom
júna 2016 požiadal o zmenu
stavby pred dokončením
a o kolaudačné konanie. K tomu
priložil statický posudok stavby, ktorý dal vyhotoviť stavebník Sitno Holding Real Estate,
podľa ktorého je potrebné stĺpy
spevniť. Následne predložil
druhý posudok, ktorý bol vyhotovený na jeho podnet, ktorý
riešil priestor činkárne a podľa
ktorého je statika vyhovujúca.

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

Na objektívne posúdenie statiky
domu menoval stavebný úrad
znalca na vypracovanie nezávislého posudku. Stavebný úrad
prihliadal aj na nesúhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. O vymenovaní statika mal obyvateľov informovať
správca objektu vyvesením
oznamu a zaslaním informácie mailom. Stavebný úrad na
základe posudku rozhodne,
v prípade oprávnených pochyb-

ností požiada nadriadený orgán
o odborné posúdenie statiky
objektu.
Z vyššie uvedeného vyplýva,
že stavebný úrad konal plne
v rozsahu svojich kompetencií
a vlastníci bytov boli o všetkom
informovaní, o čom svedčí aj
popis krokov vykonaných stavebným úradom, ktoré vo svojom
článku uvádzajú. Ak by neboli
informovaní, ako uvádzajú, nemali by vedomosti o vykonaných

krokoch. Jediným nedostatkom
je, že o vybavení petície boli
vlastníci bytov informovaní len
ústne a nie písomne, za čo
preberám plnú zodpovednosť aj
napriek tomu, že odpoveď bola
pripravená, mnou podpísaná
ale nebola odoslaná. Za toto sa
ospravedlňujem a vo vlastnej
kompetencii vykonám opatrenia. Reakcie vlastníkov („Ako
je možné, že ako vlastníci bytov...“) mi pripadá mierne pove-

dané prehnaná, zvlášť preto,
že sú informovaní a nikto im
ich práva neupiera. Avšak pri
počte účastníkov cca 50 osôb
nie možné informovať každého
individuálne, oznamy sa riešia
vyhláškou.
Pavel Škodler
starosta

Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
September – riadne
zasadnutie

Prvým pracovným bodom septembrového zastupiteľstva bolo
prerokovanie žiadosti ZŠ s MŠ
o navýšenie rozpočtu, nakoľko
bolo schválené zvýšenie platových taríf zamestnancov od 1.
septembra. Zástupca starostu
navrhol stretnutie s ekonómkou
miestneho úradu, predsedníčkou finančnej komisie a riaditeľky školy, aby to detailne prebrali
a o navýšení rozpočtu rozhodli
pri najbližšej zmene rozpočtu
mestskej časti.
O umiestnenie kontajnerov na
zber obnoseného oblečenia požiadala HUMANA a EKOCHARITA.
K žiadosti druhej z nich chýbal
návrh zmluvy s konkrétnymi
podmienkami, preto poslanci
požiadali starostu, aby vyžiadal
chýbajúcu zmluvu.
Po dlhých rokovaniach so spoločnosťou SOLID ENTERPRISE
GROUP sa na zastupiteľstvo
dostal návrh memoranda o spolupráci. Táto spoločnosť bude
stavať FILMPARK v katastri Jaroviec, blízko Kittsee. Podmienkou
Jaroviec je vybudovanie severozápadného obchvatu Jaroviec,
ktorý by vznikol v poli približne
medzi bytovým komplexom Jantár a koncom Palmovej ulice. Po
tejto dohode poslanci jednomyseľne schválili memorandum o
spolupráci, ku ktorému by sa
neskôr mal pridať aj magistrát.
Dobrovoľný hasičský zbor Jaroviec, ktorý zasahuje pri menších
požiaroch, ale i po návalových
dažďoch, požiadal o financie na
nákup výstroje a výzbroje ako
napríklad obuv, hadice, rebrík,
lano. Poslanci jednomyseľne
nákup schválili.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj
rozpočtovým hospodárením za

prvý polrok. Pri tejto príležitosti
navrhli zakúpiť fotopascu na
monitorovanie čiernych skládok,
betónové odpadkové koše, či
doplnky na detské ihrisko.
Ďalším bodom rokovania bol
návrh zámeru účelového využitia
domčeka v areáli futbalového ihriska na klubové voľnočasové aktivity občianskych
združení pôsobiacich na území
MČ Jarovce. Starosta navrhol,
aby bol domček využívaný pre
občianske verejnoprospešné
aktivity organizované občanmi
a združeniami pôsobiacimi na
území mestskej časti. Poslanci
s týmto návrhom súhlasili a požiadali starostu o zabezpečenie
jeho rekonštrukcie ešte v tomto
kalendárnom roku.
V ďalších bodoch poslanci
schválili plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky, poskytnutie finančného príspevku
100 € pre Kresťanskú ligu pre
pomoc mentálne postihnutým
na Slovensku, odpredaj ďalších
pozemkov pod diaľnicu D4 v prospech NDS, a.s., ako aj návrh
dodatku Štatútu hlavného mesta
vo veci miestneho poplatku za
rozvoj.
V bode rôzne prebehla diskusia
o rozšírení parkoviska pri ZŠ,
rozšírení priestorov školskej
jedálne, rekonštrukcii chodníka
na Mandľovej ulici a orezoch
stromov v areáli TJ Jarovce.

Október – riadne
zasadnutie

Zastupiteľstvo schválilo opätovné umiestnenie kontajnerov na
zber použitých textílií, odevov
a obuvi HUMANA People to
People Slovakia o.z.
Starosta predložil špecifikáciu
a položkový rozpočet rekonštrukcie domčeka v areáli TJ Jarovce.

Poslanci návrh schválili.
Ďalej rokovali o správe miestnej
kontrolórky z výkonu kontroly
mzdovej inventúry zamestnancov ZŠ s MŠ. Kontrolou bolo
zistené, že mzdové prostriedky
boli účtované správne. Zároveň
poslanci navýšili rozpočet ZŠ
s MŠ na základe ich požiadavky,
o ktorej rokovali ešte v septembri a tiež schválili správu
o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ s MŠ za šk. r. 2015/2016.
Ďalšia diskusia bola k III. rozpočtovej zmene v roku 2016.
Okrem úprav rozpočtu na základe reálneho predpokladu do
konca roka, požiadali poslanci aj
o vyčlenenie financií na verejné
osvetlenie chodníka pri obchode
ústiaceho z Rastlinnej ulice.
Zastupiteľstvo súhlasilo s prevodom vlastníctva dažďovej kanalizácie a vsakov v lokalite Jantár
do majetku mestskej časti, čím
sa urobil ďalší dôležitý krok
k tomu, aby zmizli problémy,
ktoré sa tu už dlhšie vyskytujú.
Teraz bude na ťahu magistrát,
ktorý by mal do majetku prebrať
komunikácie v tejto lokalite.
Poslanci schválili aj žiadosť
NDS o predaj dvoch malých
pozemkov pod budúcu diaľnicu
D4 o celkovej výmere 22 m2.
Zastupiteľstvo sa kladne vyjadrilo aj návrhu mestského VZN
o miestnom poplatku za rozvoj,
známom aj ako „developerský
poplatok“.
Poslanci rokovali aj o návrhu
na vstup mestskej časti ako
projektového partnera do projektu cezhraničnej spolupráce
Maďarsko – SR v oblasti rozvoja
a udržateľnosti tradičnej menšinovej chorvátskej kultúry. Keďže
ešte neboli jasné všetky podklady, požiadali starostu o zvolanie

mimoriadneho zastupiteľstva
k tomuto bodu v čase, keď sa
vyjasnia predpokladané náklady.

Október – mimoriadne
zasadnutie

Na mimoriadnom rokovaní sa
poslanci vrátili k návrhu na
vstup mestskej časti Bratislava- Jarovce ako partnera do
projektu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovakia- Hungary
CRO-NET. Prednosta mestskej
časti informoval o spresnenom
podiele mestskej časti na projekte, ktorý by mal byť 65635 €,
ale po refundovaní 95% čiastky
z fondov ERDF a štátneho rozpočtu, bude investícia mestskej
časti len 3032 €. Zastupiteľstvo
podporilo vstup do projektu
všetkými hlasmi.

November – mimoriadne
zasadnutie

Novembrové zastupiteľstvo
riešilo stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta
týkajúceho sa tzv. solidarity
veľkých mestských častí s malými. Navrhuje sa zmena, kde
namiesto percentuálneho podielu bude vyčíslená fixná čiastka,
ktorú štyri veľké časti „darujú“
siedmim malým. Navrhovaná
čiastka je 1 950 000 €, čo je
11
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cca 278500 € pre každú malú
mestskú časť. Poslanci návrh
podporili. Podobne podporili aj
ďalšiu zmenu v Štatúte, ktorá
sa týkala zverenia miestnych
komunikácií v správe mesta do
správy mestských časti pre účely
regulácie parkovania.
Zastupiteľstvo v ďalšom bode
vyjadrilo podporu k návrhu ma-

jetkovoprávneho vysporiadania
pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy pod
stavbami vo vlastníctve BSK
využívanými na vzdelávanie
a výchovu. BSK dnes nemôže investovať napríklad do rekonštrukcie areálov stredných
škôl, pretože tie sú majetkom
hlavného mesta. Práve preto

vznikla iniciatíva, aby mesto tieto pozemky previedlo pod župu.
Posledný bod mimoriadneho
zastupiteľstva sa zaoberal prípravou projektového zámeru
a stavebno-technickej dokumentácie pre stavebné konanie na
rozšírenie kapacít MŠ, školskej
jedálne, rekonštrukcie kuchyne,
revitalizácie školského dvora

a hracích prvkov, interiérového
vybavenia ZŠ s prostriedkov
operačného programu IROP.
Po diskusii o možnostiach čo
najskoršieho čerpania prostriedkov z fondu, poslanci návrh
jednomyseľne schválili.
(ju)
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ČO NOVÉ V JAROVCIACH?

V ostatnom čísle Jarovských novín som zhrnul stav projektov, ktoré
pre vás robíme a malo to veľmi dobrú odozvu. Je to asi najlepšia
forma, ako sa môžete dozvedať informácie z „prvej ruky“ a nepodliehať všelijakým fámam.
Poďme sa teda pozrieť na veci, ktoré sa nám na konci roka 2016
podarilo zrealizovať.

ZREKONŠTRUOVANÉ HOKEJBALOVÉ
IHRISKO

V novembri a začiatkom decembra sme v spolupráci s občianskym
združením VERITAS, mestom Bratislava a fanúšikmi hokejbalu
zrekonštruovali hokejbalové ihrisko v areáli TJ. Ihrisko dostalo
nový asfaltový povrch, zrenovovali sa mantinely, vymenili sa drevené madlá po celom obvode, použilo sa nové oceľové kotvenie
aj všetok spojovací materiál.

Mestská časť
Bratislava - Jarovce
file:///O:/_SYNC/_Jarovske%20noviny/logo/Jarovce_logo.svg

29. 5. 2012

VERITAS

... podporujeme dobré veci

NOVÉ PARKOVISKO NA FUTBALOVOM
IHRISKU

Spoločne s rekonštrukciou hokejbalového ihriska sme vyriešili
aj nové parkovisko v jeho susedstve a rekonštrukciu vjazdu do
areálu. Nový asfalt a nové obrubníky. Všetko vďaka občianskemu
združeniu VERITAS.

RASTLINNÁ ULICA DOSTALA NOVÝ POVRCH

Rastlinná ulica, ktorá sa už roky prepadávala a rozpadávala,
dostala v októbri nový asfaltový povrch. Výmenu finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Na budúci rok by mal byť
vymenený koberec na Kôstkovej ulici, ktorá je tiež dlhé roky vo
veľmi zlom stave.

Pôvodný stav mantinelov. V pozadí popraskaný asfaltový povrch.
Rastlinná ulica po výmene asfaltového koberca.

NOVÉ CHODNÍKY NA JANTÁROVEJ
A MANDĽOVEJ

Na jeseň sme vymenili aj posledný kus starého chodníka na
Jantárovej ulici o dĺžke 110 m. V súčasnosti ešte prebieha aj
rekonštrukcia chodníka na časti Mandľovej ulice v dĺžke 150 m.
Zrekonštruované hokejbaalové ihrisko.

Pôvodný a zrekonštruovaný vjazd do areálu TJ.
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Zrekonštruovaný chodník na Jantárovej ulici.
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trpezlivosť a ústretovosť. Chvíľami ma aj mrzelo, že som sa podujal robiť v tomto procese mediátora, ale výsledok všetko zahojil.

VSAKOVAČKY
DAŽĎOVEJ VODY

Po šiestich vsakovačkách dažďovej vody na Mandľovej, Trnkovej,
Plitvickej a pred školou, sme
dobudovali ďalšie štyri na Pílovej
a Kôstkovej ulici. Veríme, že aj
touto cestou ochránime zdravie
a majetok ľudí po návalových
dažďoch.
Práve prebiehajúca oprava chodníka na Mandľovej ulici.

JEDEN NOVÝ PRECHOD PRE CHODCOV
A JEDEN OSVETLENÝ

Na Palmovej ulici v blízkosti kostola dlhodobo chýbal prechod pre
chodcov. V tomto roku sa ho konečne podarilo zrealizovať. Vďaka
stavebným úpravám v jeho okolí došlo aj ku prepojeniu dvoch častí
chodníka, ktoré predtým neboli prepojené.
Jeden z najfrekventovanejších prechodov pre chodcov, pri hasičskej zbrojnici, bol v noci takmer neviditeľný. Dnes je už po celú
noc výrazne osvetlený a zároveň opatrený výstražnou svetelnou
signalizáciou.
Oba prechody sú na cestách v správe magistrátu a boli riešené
v rámci mojich poslaneckých priorít v mestskom zastupiteľstve.

ZREKONŠTRUOVANÝ KLUBOVÝ DOM

Pôvodne žltý domček na ihrisku už dlhšiu dobu chátral a tak sme
sa ho rozhodli zrekonštruovať, aby mohol slúžiť obci a jarovským
združeniam. Do konca roka by mala byť rekonštrukcia ukončená
zvnútra i zvonku. Predpokladáme, že bude využívaný aj ako klub

Klubový dom bude už čoskoro v prevádzke.
seniorov a tiež napríklad pre účely materského centra. Pribudol aj
bezbariérový vstup a samostatné toalety pre dámy a pánov. Veríme, že bude využívaný k spokojnosti našich aktívnych obyvateľov.

OSVETLENÝ CHODNÍK PRI OBCHODE
Dlho chýbajúci prechod pre chodcov pri kostole je už hotový.

Chodník pri obchode prepájajúci autobusové zastávky na Ovocnej
a Rastlinnú ulicu bol v noci tmavý a neosvetlený. Pri dokončení
workoutového ihriska sme sľúbili, že zabezpečíme aj osvetlenie
priľahlého chodníka. K pôvodným dvom svietidlám pribudli ďalšie
tri a dnes je už chodník osvetlený a bezpečný.
Jozef Uhler, zástupca starostu

Nasvetlený prechod pri hasičskej zbrojnici.

VEREJNÉ OSVETLENIE V JANTÁRI

Verejné osvetlenie v Jantári je už funkčné. Ľudia, ktorí bývajú v bytových domoch veľmi dobre vedia, aké to bolo náročné. Nakoniec
sa podarilo presvedčiť všetkých zainteresovaných, že odovzdanie
osvetlenia a zriadenie vecného bremena v prospech magistrátu je
naozaj nevyhnutné. Touto cestou všetkým dotknutým ďakujem za

Osvetlenie chodníka pri obchode (Rastlinná - Ovocná).
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PREDAJ ADVENTNÝCH VENCOV
Posledná sobota pred adventom
už tradične patrí jednej milej
akcii - a to predaju adventných
vencov. Toto podujatie sa uskutočnilo po prvý raz v roku 2011
a postupom času sa z neho stala pekná tradícia, ktorá sa tohto
roku konala už po piatykrát.
Prípravy na tento deň nezačínajú iba tesne pred predajom,
v skutočnosti sa začínajú už
oveľa skôr, ako na advent vôbec
pomyslíme. Približne od septembra sa štartuje s nákupom
a tvorbou vhodného materiálu.
Veľmi potešujúci bol vysoký
záujem po minulé roky, preto sa
tohto roku navýšil počet vencov
až na takmer 80.
Tím šikovných dobrovoľníčok
z Jaroviec sa posledný týždeň
pred adventom stretával každý
večer v chorvátskom klube, aby
vyrobil tieto tradičné symboly
adventu. Mimochodom, vedeli
ste, prečo je ním práve okrúhly
adventný veniec? Jeho tvar nám
symbolizuje nesmrteľnosť Boha,
ktorého príchod počas týchto
štyroch týždňov očakávame
a ihličie, z ktorého je vyrobený,
znamená nesmrteľný život.

Dobrovoľníčky z Jaroviec pri odovzdávaní výťažku 620 € pre detský hospic Plamienok.
Zľava: Daniela Pauhofová, Zita Buchtová a Adriana Némethová, Radka Husáriková(n.o. Plamienok).
Samotný predaj vencov sa začal
v sobotu 26. 11. o 14:00 v kostolnej záhrade. Okrem širokého
výberu bolo pre všetkých návštevníkov pripravené aj malé občerstvenie v podobe chlebíčkov,
chutných koláčov, vianočného
punču, vareného vína či čaju.
Spolu sme tak aspoň na chvíľu

spomalili a pri príjemnej hudbe
vytvorili pokojnú predadventnú
atmosféru.
Touto cestou by sme sa chceli
veľmi pekne poďakovať všetkým
Vám, ktorí ste sa rozhodli prísť
podporiť túto akciu a zakúpiť
si adventný veniec. Vyzbieraná
suma bude tento rok venovaná
na tri dobročinné účely, a to:
• detskému hospicu PLAMIE-

HĽADAJÚ SA DOBROVOĽNÍCI PRE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV
Ľudia rôzneho veku, povolaní,
či záujmov, ktorí prichádzajú
do onkologických ústavov za
pacientmi a tam im venujú svoj
čas. To sú dobrovoľníci z Dobrovoľníckej skupiny Vŕba. Mnohí
ľudia ich poznajú hlavne vďaka
ponúkaniu kávy a čaju pred
ambulanciami, ale ich činnosť je
oveľa širšia. Podstatné je stráviť
s chorými čas tak, ako chcú
pacienti. Pri rozhovore, tvorivej
činnosti, či pri spoločenských
hrách. A niekedy len tak. Byť
spolu a v tichu. Jednoducho
pomáhajú zaplniť samotu, ale14

bo ako aj z názvu organizácie
vyplýva – byť bútľavou vŕbou.
Pacienti sami dobrovoľníkov
chvália a tešia sa zo spoločných
stretnutí: „ …je to skvelé, lebo
človek pookreje, zabudne aj na
negatíva spojené s chorobou.
Rýchlejšie mu ujde čas čakania
a kontakt s milými ľuďmi, ktorí
ponúkajú tieto úžasné služby je
výborný.“
Aktuálne Dobrovoľnícka skupina
Vŕba hľadá nových dobrovoľníkov, ktorí majú záujem pravidelne venovať svoj čas onkologicky
chorým v Onkologickom ústave

sv. Alžbety alebo v Národnom
onkologickom ústave.
Informačné stretnutie pre záujemcov bude 30.1 .2017 o
17:30 v zasadačke Onkologického ústavu sv. Alžbety
(zraz vo vstupnom vestibule na
Heydukovej 10). Viac informácii
a podmienky pre záujemcov na
www.dsvrba.sk alebo na FB.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na
maily koordinatorka@dsvrba.sk.
Text: Monika Mikulová
Foto: Dominika Brchnelová

NOK,
• materskému centru LUSKÁČIK
z Jaroviec a
• na výzdobu nášho kostola.
Veríme, že sa s Vami pri tejto
príležitosti stretneme opäť o rok
a znova tak pomôžeme niekomu, kto to potrebuje. ☺
Daniela Pauhofová
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JAROVCE A RÍMSKE OBDOBIE
Jarovce zatiaľ nemali šťastie na archeologické objavy z rímskeho obdobia, ktorými vo veľkej miere oplývajú susedné Rusovce.
Hoci – ak si môžeme dovoliť menšiu prognózu – predpoklady tu iste sú.
Vieme, že v blízkosti každého
rímskeho vojenského tábora
bola vybudovaná osada – vicus
a ak išlo o tábor väčších rozmerov, napríklad tábor légie, bolo
pri ňom vybudované vojenské
mesto – canabae. Takéto osady
či mestá slúžili vojakom na trávenie voľného času. Vojaci, ktorí
nemali službu, sem chodili nakupovať, zabávať sa, navštevovali kúpele a venovali sa svojim
družkám a deťom. Vojaci sa nesmeli počas vojenskej služby ženiť. Toto sa zmenilo až výnosom
cisára Septimia Severa (194–
211), ktorým povolil vojakom
uzatvárať manželstvá. V osade
stáli aj oltáre a svätyne. Rímsky vojenský tábor Gerulata už
vydal svoje tajomstvá. Vojenská
osada – vicus, či mesto – canabae, ešte stále leží neobjavené
v útrobách zeme. Možno práve
v jarovskom chotári? Takúto
myšlienku vyslovili aj archeológovia A. Graf a V. Ondrouch. Tieto domnienky sú podporené aj
nálezom štrkového pásu orientovaného smerom na Rakúsko.
Mohlo by ísť o stopu po antickej
ceste vybudovanej do bývalého
rímskeho centra v Carnunte,
ktoré ležalo medzi dnešnými obcami Petronell a Deutsch Altenburg, hoci nedávne významné
archeologické nálezy objavené
pri stavbe garáží na bratislavskom hradnom kopci stoja na
počiatku vedeckých polemík – či
samotné Carnuntum nebolo
situované práve sem.
Vráťme sa ale ku Gerulate. Určenie polohy a aj samotné hľadanie Gerulaty nebolo vôbec
jednoduché. Ako uvádza Vojtěch
Ondrouch, rímsky vojenský tábor Gerulatu hľadali už v 18.
storočí. Anglický cestovateľ Pococke tvrdil, že stála v dnešných
Rusovciach, kým Nemec von
Groller zastával názor, že Gerulatu treba hľadať v Jarovciach.
Želanie von Grollera sa síce nesplnilo, ale jarovský chotár azda
v blízkej budúcnosti vydá svoje
tajomstvá, ktorými prekvapí archeologický svet.
Uvádza sa, že rímske légie po
prvý raz vstúpili na územie Slovenska v roku 6 n. l. Rímsky

historik Velleius Paterkulus píše
vo svojej správe o mohutnom
útoku Rimanov proti Marobudovi. Tibérius, adoptívny syn cisára
Augusta a jeho neskorší nástupca, vyrazil so svojimi légiami
z Carnunta, ktoré bolo v tom
čase iba malou osadou neďaleko Devínskej brány a až neskôr
sa stalo hlavným mestom Hornej Panónie. Tiahol na sever,
aby zaskočil Marobudove vojská
od východu. Zaujímavá pre nás
je poznámka, že svoje légie previedol cez Dunaj do slovenského
Pomoravia. Nevieme presne,
v ktorom mieste prekročil tok
Dunaja, ale možnosť, že to bolo
práve v hraničnom trojuholníku,
ktorému na slovenskej strane
dominujú obce Jarovce a Rusovce, je veľmi pravdepodobná.
Dôkazy pre túto hypotézu môže
poskytnúť iba archeológia.
Známa obchodná cesta, ktorá je
známa pod názvom Jantárová,
spájala oblasti severnej Európy
s kultúrne vyspelým juhom. Poznali ju už v praveku a mimoriadny význam nadobudla v rímskom
období. Začínala sa v Akvileji
(Taliansko) na severnom adriatickom pobreží a viedla po súši

Septimius Severus s manželkou a so synom Caracallom.
do Emonu (dnešná Ľubľana,
Slovinsko), Savarie (Szombathely, Maďarsko), až do Carnunta
(Rakúsko). Prechádzala cez
Dunaj v mieste, kde stojí hrad
Devín, odkiaľ môžeme sledovať
jej severojužný smer, pričom trasa sa nedá presne vymedziť. Jej
hlavná vetva azda prechádzala

Tiberius, 42 pred n.l.-37 n.l.

Pomoravím a Moravskou bránou
na Odru a Vislu a končila sa pri
baltskom pobreží. Je pravdepodobné, že sa využívala aj cesta
vedúca Považím k Laugaríciu
(Trenčín), pri ktorom prechádzala Vlárskym priesmykom
a pripájala sa na hlavnú trasu.
Smer cesty na rímskom území
dokladajú historické pramene
a v tzv. barbariku zasa archeologické nálezy. Po tejto ceste sa
jantár dostával na juh už od neolitického obdobia, kým opačným
smerom jantárovou cestou prúdil tovar z rímskeho impéria do
strednej a severnej Európy. Táto
cesta mala okrem obchodného
a strategického aj kultúrny význam. Prispela k väčšej informovanosti antického sveta o živote
a pomeroch národov na severe,
ktoré nepatrili do Rímskej ríše.
Zaujímavá informácia sa nachádza v kronike mesta Kopčany
(Kittsee, Rakúsko), ktoré bolo
obývané už v rímskom období.
Zo záznamu v kronike sa dozvedáme, že stopy po rímskom
osídlení potvrdzuje aj nájdený
sarkofág, ktorý v tridsiatych rokoch 20. storočia slúžil istému
gazdovi v Jarovciach (Jahrndorf)
ako napájadlo pre ošípané.
Juraj Hradský
foto: archív autora
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SPOMIENKOVÝ KONCERT V KOSTOLE SV. MIKULÁŠA

V nedeľu 13. novembra sa konal
v Kostole svätého Mikuláša v Jarovciach koncert speváckeho
zboru Ligy proti rakovine Nádej
venovaný spomienke bývalej
členke zboru, nedávno zosnulej
Dagmar Warenichovej a taktiež
bývalej členke, babke Evke. Spevácky zbor bol zložený zo spevákov z Chorvátska, Slovinska,
Čiech a zo Slovenska. Prítomní
boli aj speváci, účastníci kurzu
prof. Balda Mikuliča - Škola
odhalenia. Spevácky zbor Nádej
pod záštitou Ligy proti rakovine
je terapeutickým speváckym
zborom, ktorý pôsobí už tri roky.
Jeho filozofiou je, aby bývalých
a súčasných pacientov navrátil
k ich plnohodnotnému životu
a pomohol im prejaviť sa. Svojou
tvorivou činnosťou ovplyvňuje
čiastočne zdravotný stav pacientov a prináša im chuť bojovať.
Zbor pracuje podľa metódy pani
Werbeck na odhaľovaní hlasu.
Absolvoval už mnoho verejných
vystúpení, veľké vystúpenie mal
vlani na vianočnom koncerte
v Národnom onkologickom ústave. Tento rok ich môžeme vidieť
a počuť na Hlavnom námestí
v rámci vianočného programu,
kde zaspievajú vianočné koledy. Početná skupina speváčok
a spevák, so žiarivými žltými
šálikmi okolo krku, spievala
v kostole pod taktovkou dirigentky zboru, pani Staričkovej, ktorá
16

sa publiku prihovorila aj hovoreným slovom a uviedla program
koncertu. Zbor zaspieval zmes
chórových piesní v rôznych jazykoch. Koncert začal smutnejšími
a vážnejšími skladbami a postupne prechádzal do tónov veselších, plných optimizmu a radosti. Ľudovou piesňou Tancuj
tancuj vykrúcaj speváci oslovili
aj detské publikum. Odmenou
bol hlasný potlesk detí aj dospe-

jedno oko poslucháčov zvlhlo.
Kytica kvetov venovaná pani
Warenichovej bola prejavom
úcty a lásky speváckeho zboru
Nádej. Spomienkový koncert
pre Dagmar Warenichovú splnil
svoj účel a my návštevníci zaň
speváckemu zboru Nádej ďakujeme.
Liga proti rakovine pomáha
ľuďom už 25 rokov. Je to charitatívna, nezisková organizácia,

lých. Chrámom znejúce melódie
vyvolávali v ľuďoch krásne pocity, úsmev na tvári, dobrú náladu
a duchovnú pohodu. Spievajúci
chór prešiel v zástupoch pozdĺž
celého kostola. Zaznela pieseň
We are walking in the light of
God / Prechádzame sa v svetle Pána. Vynikajúca akustika
kostola práve vtedy umocnila
silu hlasu a krásu spevu, ktorý
sa niesol celých kostolom. Ne-

ktorej cieľom je predchádzať
rakovine prevenciou, informovanosťou a pomocou pacientom
a ich rodinám. Svoje centrá
pomoci otvorili v Bratislave, Košiciach a Martine.
Po n ú ka j ú r ô z n e b e z p l a t n é
služby, poradenstvá, rehabilitácie a voľnočasové aktivity.
Usporadúvajú rôzne semináre,
kurzy a vykonávajú rôzne iné
aktivity. Najznámejšia je akcia

Deň narcisov, ktorá sa tento
rok konala už po 20krát. Ide
o verejno-prospešnú činnosť
dobrovoľníkov rozdávajúcich
narcisy. Pripnutím narcisu na
odev prejavujeme spolupatričnosť a podporu onkologickým
pacientom. V mesiaci október
Liga zorganizovala akciu „Rozhýbme Slovensko“. Olympijský
víťaz Matej Tóth vyzval Slovákov,
aby za mesiac prešli 10 miliónov
krokov pre zdravie. Zapojení ľudia do kampane prešli vyše 53
miliónov krokov. Výzvu Slováci
prekonali 5-násobne. Je to dôkaz, že ľuďom na zdraví záleží.
Mesiac november bol mesiacom
boja proti rakovine prostaty. Liga
vyzývala mužov na preventívne
prehliadky. Ďalším projektom
v novembri bolo vzdelávanie
zdravotných sestier pracujúcich s onkologickými pacientmi.
Okrem plánovaných aktivít poskytuje Liga proti rakovine každodennú psychosociálnu podporu a pomoc všetkým pacientom
a rodinným príslušníkom, ktorí
ich kontaktujú. Pre informovanosť verejnosti vydáva LPR
množstvo brožúrok a časopis La
Speranza /Nádej/. Magazín má
informačno-poradenský charakter, tematický je zameraný na
záujmy onkologických pacientov
a zdravý životný štýl.
Kristína Kernová
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Blahoželáme

Redakcia Jarovských novín
Vám želá príjemné
a požehnané Vianoce
a šťastný Nový rok 2017

V mesiacoch október až december
2016 sa významných životných jubileí dožili títo naši spoluobčania:

65 rokov
MELICHÁR Bohumil
SCHULTZOVÁ Katarína
SEČÍKOVÁ Irina
WUKETICHOVÁ Mária
GLÉZL Rastislav
BORBÉLY Július

VIANOČNÝ BLÁZON
V jednej krajine na Východe žil
pred dvetisíc rokmi mladý blázon. Ako každý blázon sníval aj
on o tom, že sa raz stane múdrym. Miloval hviezdy. Nikdy ho
neunavilo pozorovať ich. A tak
sa stalo, že jednej noci neobjavili novú hviezdu iba králi Gašpar,
Melichar a Baltazár, ale aj tento
blázon.
„Tá nová hviezda je jasnejšia
ako ostatné“, myslel si. „To bude
tá Kráľovská hviezda - narodil sa
nový kráľ! Chcem mu ponúknuť
svoje služby. Však ak je to kráľ,
bude potrebovať určite nejakého blázna. Vydám sa na cestu
a budem ho hľadať. Hviezda ma
povedie“. Dlho premýšľal, čo by
mohol novému kráľovi priniesť
ako dar. Avšak okrem svojej
bláznovskej kapucne, zvonkohry
a jednej kvetiny nemal nič, čo by
mohol darovať.
A tak sa z domova vydal na
cestu.
Prvú noc ho hviezda priviedla
do chudobnej chalúpky. Tam
našiel dieťa, ktoré bolo chromé.
Plakalo, pretože sa nemohlo
hrať s ostatnými deťmi. „Ach“,
pomyslel si blázon, „dám tomu
dieťaťu svoju bláznovskú kapucňu. Potrebuje ju viac, ako kráľ“.
Dieťa si bláznovskú kapucňu
nasadilo na hlavu a šťastne sa
rozosmialo. To bláznovi miesto
poďakovania úplne stačilo.
Druhú noc ho hviezda zaviedla
do krásneho paláca. Tam našiel
dieťa, ktoré bolo slepé. Plakalo,
pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi. „Ach“, pomyslel
si blázon, „dám tomu dieťaťu

svoju zvonkohru. Potrebuje ju
viac, ako kráľ“. Dieťa zvonkohru
radostne rozohralo a šťastne sa
rozosmialo. To bláznovi miesto
poďakovania úplne stačilo.
Tretiu noc ho hviezda zaviedla
do zámku. Tam našiel dieťa, ktoré bolo hluché. Plakalo, pretože
sa nemohlo hrať s ostatnými
deťmi. „Ach“ , pomyslel si blázon, „dám tomu dieťaťu svoju
kvetinku. Potrebuje ju viac, ako
kráľ“. Dieťa si kvetinku zobralo
a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania úplne
stačilo.
„Teraz mu už nič nezostalo, čo
by mohol kráľovi darovať. Bude
lepšie, keď sa vrátim“, pomyslel
si blázon. Avšak, keď sa pozrel k oblohe, hviezda stála na
jednom mieste a žiarila veľmi
jasne, jasnejšie ako kedykoľvek
predtým. A v tom uvidel cestu
k nejakej stajni v strede poľa.
Pred stajňou stretol troch kráľov a zástup pastierov, aj oni
hľadali nového kráľa. Ten ležal
v jasliach - malé, bezbranné
dieťa. Mária, ktorá chcela práve
na slamu prestrieť čisté plienky,
sa bezradne pozerala a hľadala
pomoc. Nevedela kam by dieťa
položila. Jozef práve kŕmil osla
a všetci ostatní mali plné ruky
darov. Traja králi doniesli zlato,
kadidlo a myrhu, pastieri vlnu,
mlieko a chlieb. Len blázon tu
stál s prázdnymi rukami. Mária,
plná dôvery, položila teda dieťa do jeho náruče. Tak našiel
Kráľa, ktorému chcel v budúcnosti slúžiť. A taktiež pochopil,
že svoju bláznovskú kapucňu,

70 rokov
CZAFIK Ján
KMEŤOVÁ Viera
HARREROVÁ Mária
PALACKOVÁ Mária
ŽIDEK František
NOVÁK Ján
75 rokov
KISS Ján
KARÁCSONY Ľudovít
ANDHELYI Ján
80 rokov
WOLFOVÁ Katarína
zvonkohru a kvetinu rozdal deGREBEČIOVÁ Lucia
ťom, aby mal miesto pre Dieťa,
ktoré mu teraz svojím úsmevom
darovalo múdrosť, po ktorej tak
túžil...
Určite je to jedna z pekných vianočných rozprávok s klasickou
témou Vianoc, a tou je povolanie
človeka k nezištnej láske. Keď
darujeme to najcennejšie, čo
máme, uvoľníme si ruky a staneme sa schopnými prijať od Boha
dar jeho Lásky – dieťa Ježiša.
Anjel oznamuje pastierom v Betleheme: „Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ,
Kristus Pán“ (Lk, 2,11). Ježiš sa
narodil pre nás, máme ho teda
prijať. Záleží na každom jednom
z nás, či bude schopný „vyprázdniť“ si ruky tým správnym spôsobom, ako to urobil vianočný blázon, aby mohol prijať dar živého
Boha – novonarodeného Ježiša.
Požehnané Sviatky narodenia
nášho Pána Vám praje.
Jozef Kemp, farár

Vladislav a Júlia
Jozef a Terézia
POLUCHOVI
KARÁCSONYIOVI
oslávili 50. výročie sobáša
oslávili 65. výročie sobáša
Redakcia Jarovských novín obom párom srdečne blahoželá, praje pevné
zdravie a ešte veľa spoločných chvíľ.

85 rokov
WAROSCHOVÁ Mária
BEHONOVÁ Katarína
86 rokov
PAUHOF Mikuláš
87 rokov
KUTÁK Vavrinec
88 rokov
KARÁCSONYIOVÁ Terézia
Našim jubilantom prajeme všetko
len to najlepšie, zdravie, šťastie,
spokojnosť a veľa životného elánu
do ďalších rokov života.

Odišli od nás
PALKOVIČOVÁ Irena
vo veku 90 rokov

SCHMÖGEROVÁ Alžbeta
vo veku 56 rokov

HUSÁROVÁ Anna
vo veku 90 rokov

ŠKODLER František
vo veku 67 rokov

ŠURABÍKOVÁ PAVLÍNA
vo veku 86 rokov

Odpočívajte v pokoji !
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AKO RÝCHLO IDE AUTOMOBIL?
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa rýchlosť automobilu vyjadruje v km/h a nie v základných jednotkách m/s? Priznám sa, že
ja veľa krát a ešte som na to nenašiel odpoveď.
Veľa z nás si povie, že by sme si nevedeli predstaviť rýchlosť automobilu v základných jednotkách, teda v m/s a praktickejšie je vyjadrovať ju v km/h. Je to naozaj tak? Alebo sme si na tieto zaužívané
jednotky iba zvykli? Myslíte si, že si tieto zaužívané jednotky vieme
lepšie predstaviť? Naozaj? Uvediem jeden príklad:
Ak by sme mali odhadnúť vzdialenosť jeden meter a jeden kilometer,
určite by sme presnejšie odhadli jeden meter, na ktorom by sme sa
pomýlili možno iba o niekoľko centimetrov. Odhad jedného kilometra
by bol určite oveľa nepresnejší. Rovnako je to aj s časom. Celkom
presne vieme odhadnúť jednu sekundu a oveľa nepresnejšie by
sme odhadli jednu hodinu. Rovnako si vieme predstaviť, či odhadnúť rýchlosť automobilu. Ak si ju vyjadríme v m/s, lepšie si rýchlosť
vieme predstaviť.
Minule, keď som išiel z práce domov cez železničné priecestie pred
Jarovcami, za ktorým je maximálna rýchlosť 70 km/h, som si uvedomil, že som túto maximálnu rýchlosť mierne prekročil. Priznávam sa,
išiel som rýchlosťou asi 72 km/h. Ak si túto rýchlosť prepočítame, je
to presne 20 m/s. Vysvetlím.
Ak si 72 km/h vydelíme hodnotou 3600, čím dostaneme rýchlosť
v km/s, kdeže hodina má 3600 sekúnd a následne, ak vynásobíme
hodnotou 1000, keďže kilometer má 1000 metrov, dostaneme výslednú rýchlosť v m/s.
(km) 1000(m)
(m)
v = 72 ——— = —————— = 20 ——
(h)
3600(s)
(s)
Ak sa nad prepočtom zamyslíme, zistíme že si prepočet môžeme
zjednodušiť. Stačí, ak rýchlosť v km/h vydelíme konštantou 3,6, teda
72/3,6, čo vyplýva z hore uvedeného vzťahu a dostaneme rýchlosť
v m/s. Teda presne 72 km/h=20 m/s. Slovom, sedemdesiatdva

kilometrov za hodinu je to isté ako dvadsať metrov za sekundu. Veľa
ľudí vníma rýchlosť 70 km/h za nie príliš vysokú, lebo ju nevedia poriadne odhadnúť, či predstaviť si ju. To je dané zaužívanou jednotkou
rýchlosti km/h pri automobiloch. Ak povieme, že prejdeme presne
72 kilometrov za jednu hodinu, nevieme si to tak presne predstaviť,
ako keď povieme, že prejdeme 20 metrov za jednu sekundu. Pričom
je to presne to isté.
Práve sme si odvodili, že 72 km/h je presne 20 m/s. Teda za každú
sekundu pri tejto rýchlosti prejdeme 20 metrov. Viete z čoho sa
skladá brzdná dráha automobilu? Brzdná dráha sa skladá z dráhy
reakčného času vodiča, z dráhy doby prieťahu brzdovej sústavy,
z dráhy doby nábehu brzdovej sústavy a z dráhy doby účinného brzdenia automobilu. Doba účinného brzdenia závisí od rýchlosti jazdy
automobilu. Doba prieťahu brzdovej sústavy a doba nábehu brzdy je
cca 0,1 s. Doba reakčného času vodiča sa odhaduje na 1 s. Teda,
ak 20 metrov od železničného priecestia smerom do Petržalky pri
rýchlosti 72 km/h zaregistrujeme prechádzajúci vlak, pri predpokladanom rekčnom čase 1 s a pri rýchlosti 72 km/h, ani nestihneme
začať brzdiť a narazíme do prichádzajúceho vlaku v plnej rýchlosti.
Skúste si vytvoriť nasledujúcu tabuľku, z ktorej rýchlo vyčítate prevod z km/h na m/s a poučte šoférujúceho tata alebo mamu o aktuálnej rýchlosti vášho auta, možno budú prekvapení ako rýchlo idú
a koľko metrov prejdete za jednu sekundu.

km/h

20

40

60

80

100

120

140

m/s

5,5

11,1

16,6

22,2

27,7

33,3

38,8

Niektoré pretekárske autá dosahujú rýchlosť až 300 km/h, skúste si
vypočítavať, koľko metrov prejdú za jednu sekundu.
Juraj Matej

PRÁVNA PORADŇA REALITNEJ KANCELÁRIE GRAHAMS.SK
Dobrý deň, počula som, že budúci rok bude ťažšie vybaviť hypotéku
ako teraz, je to pravda? V čom to bude iné? Ďakujem.
Momentálne sa sadzby hypotekárnych úverov pohybujú na rekordne
nízkych úrovniach, čo vyvoláva enormný záujem ľudí o kúpu nehnuteľnosti. Tento dopyt spôsobuje, že nehnuteľnosti rastú raketovým
tempom. Tento rok sme zažili prípady, že sa niektoré dvoj a trojizbové byty predali viac krát v priebehu roka a nárast na cene bol
v rozpätí 15.000 až 25.0000 Eur bez akejkoľvek rekonštrukcie.
V Bratislave sme zaznamenali nárast pri cene niektorých bytov v
roku 2016 v priemere o 15 percent. Národná Banka Slovenska si
je vedomá tejto skutočnosti a chystá výrazné zmeny. NBS sa chystá
podstatne zredukovať úvery, ktoré pokrývajú viac ako 80 percent ceny
nehnuteľnosti. Tieto úvery po novom budú môcť tvoriť maximálne
50 percent všetkých úverov v porfóliu komerčnej banky. Ďalšou
výraznou zmenou bude fakt, že ľuďom bude musieť ostať okrem
životného minima (198 Eur) ešte 20 percent mzdy. Táto regulácia
momentálne neplatí. Čiže po novom komerčná banka požičia klientovi s tým istým platom o 20 percent menej ako teraz. Percento
peňazí, ktoré musí klientovi ostať okrem životného minima sa bude
postupne meniť až do výšky 20 percent. Tieto zmeny by mali platiť
od 1. marca 2017. Spôsobí to, že klienti, ktorí nemajú nasporených
aspoň 20 percent hodnoty nehnuteľnosti, budú platiť vyšší úrok,
pretože pre banku predstavujú vyššie riziko. Každopádne výsledný
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efekt bude taký, že po novom si
klienti bánk nebudú môcť dovoliť
kúpiť nehnuteľnosti, ktoré si môžu
kúpiť dnes a budú musieť mať čiastočnú hotovosť alebo budú musieť
akceptovať vyššiu úrokovú sadzbu.
Dôsledkom tejto zmeny môže byť
ďalší nárast cien nehnuteľností
začiatkom roka počas platnosti
starých pravidiel. Z dlhodobého
hľadiska chce NBS stabilizovať
ceny a poskytovanie hypoték, čo by
malo ustáliť finančný a realitný trh
a zamedziť ďalšiemu nárastu cien
a vzniku, resp. nárastu realitnej
bubliny a následne vypuknutia
Marián Tomko, MBA
hospodárskej krízy, akej sme boli
naposledy svedkami v roku 2008. Záverom by som doplnil, že pokiaľ
plánujete kúpu lacnejšej nehnuteľnosti a nemáte veľa hotovosti,
odporúčam Vám sa poponáhľať, keďže je veľký predpoklad, že po
1. marci 2017 to môže byť komplikovanejšie.
Radi Vám zodpovieme Vaše otázky týkajúce sa realít, ktoré prosím
zasielajte na tomko@grahams.sk. Autor Marián Tomko, MBA

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

ZABAVME SA SPOLU
GEOMETRIA
Na obrázku zú rovnoramenné trojuholníky.
a. Koľko rôznych geometrických útvarov môžete vytvoriť z dvoch trojuholníkov? Aké sú to?
b. Koľko rôznych geometrických útvarov môžete vytvoriť zo štyroch trojuholníkov? Aké sú to?
c. Koľko takýchto trojuholníkov sa zmestí do štvorca
o hrane 6 cm, ak odvesna trojuholníka má 2 cm?

PRECVIČTE SI MOZOG

Viete kedy bola založená Karlova Univerzita? Ak ste zabudli,
máme pre vás pomôcku: Vyberte si číslo od 1 do 9. To bude
tretia číslica v poradí hľadaného roku. Vynásobte ho dvoma
a tak dostanete štvrtú číslicu. Druhú číslicu dostanete tak,
že tretiu a štvrtú spočítate, vynásobíte dvoma a podelíte
ôsmymi. Prvú číslicu získate keď všetky tri známe číslice
spočítate a vydelíte pätnástimi. Teraz už poznáte rok založenia Karlovej Univerzity?

SUDOKU
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Ing. Vladislav Poluch

AKÁ BOLA JESEŇ FUTBALOVÝCH NÁDEJÍ?
Dohrali sa posledné zápasy
jesennej časti, vyprázdnili sa
ihriská a zaplnili telocvične. Nastal čas trochu si oddýchnuť od
súťažného kolotoča a obhliadnuť sa späť. My tréneri neustále
rozmýšľame nad tým, čo mohlo
byť inak alebo lepšie, aj počas
voľných dní. Telo síce oddychuje,
ale myseľ už premýšľa, čo príde
na jar a ako sa na to čo najlepšie pripraviť. Náš primárny cieľ
je výchova hráčov, vedenie detí
k športu a radosť z hry.
Momentálne pracujeme s troma mládežníckymi družstvami
a veríme, že už budúcu sezónu
sa nám ich počet podarí zvýšiť
na štyri až päť. Družstvo predprípravky a prípravky má už
teraz viac ako tridsať členov.
Zvyšujúca sa konkurencia medzi
hráčmi je zdravá, a po úspešnom minulom ročníku priniesla
aj ďalšie pozitívne výsledky, keď
družstvo prípravky vyhralo deväť
z desiatich zápasov jesennej
časti ligy, a bude zimovať na
prvom mieste.

Družstvo mladších žiakov zatiaľ
trpí nízkym počtom hráčov a faktom, že sa poskladalo len mesiac pred súťažou. Potrebujeme
ešte popracovať na zohratosti,
hernom prejave družstva a predovšetkým na sebavedomí hráčov v zápasoch. Pevne veríme,
že na jarnú časť sezóny budeme
pripravení pobiť sa o dobré výsledky aj s družstvami z popred-

ných miest tabuľky.
Víťazstvá sú príjemné, ale v žiackych tímoch je postavenie v tabuľke druhoradé. Dôležitejší je
pozitívny vzťah k športu a dobrý
pocit po odohratom zápase.
Stres z povinných bodov môže
byť najmä u detí príliš zväzujúci.
Futbal je o víťazstvách a prehrách, no stále by to mal byť
„len“ futbal a šport. Pevne ve-

rím, že princíp „šport má prinášať radosť“ budeme naďalej
zakoreňovať v našich hráčoch,
tréneroch a rodičoch, ktorí sú
taktiež veľmi dôležitou súčasťou
našej futbalovej rodiny. Veď nie
nadarmo sa hovorí, že dobrý
fanúšik ja ako dvanásty hráč
na ihrisku. Keď budeme ťahať
všetci za jeden povraz, naše deti
nechajú aj dušu na ihrisku, aby
sa pobili za svoj klub.
Sme síce malý klub, no zdobí
nás veľké srdce, chuť pracovať
a zlepšovať sa. Radi Vás privítame v našej futbalovej rodine
a veríme, že spoločne zažijeme
príjemné športové chvíle.
Michal Kmotorka
tréner Mladších žiakov
P.S.: Touto cestou sa chcem ešte
poďakovať môjmu mladému pomocníkovi Dominikovi Tomasovi,
ktorého zanietenie pre jarovský
futbal je inšpiráciou vo všetkých
ohľadoch.
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AUTOSERVIS
ČISTENIE
INTERIÉROV A EXTERIÉROV ÁUT
cena za kompletné vyčistenie od 55 €
Mandľová 5
0902 616 903, jozefferus@yahoo.com

ŠPORT: FUTBAL, rozpis zápasov jesennej časti ligy 2016/2017
s výsledkami
Rozpis zápasov jesennej časti ligy 2016/2017
kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

kolo
1
2
3
4
5
14
6
7
8
9
10
11
12
13

deň

dátum

čas

V.liga seniori, S5A

domáci

hostia

Nedeľa 14.8.2016 17:30
NMŠK 1922 BA
TJ Jarovce
Nedeľa 21.8.2016 17:00
TJ Jarovce
TJ Malinovo
Nedeľa 28.8.2016 17:00
ŠK Nová Dedinka
TJ Jarovce
Nedeľa
4.9.2016 16:30
TJ Jarovce
MŠK Iskra Petržalka
Sobota 10.9.2016 16:30
FA Bratislava
TJ Jarovce
Nedeľa 18.9.2016 16:00
TJ Jarovce
ŠK Igram
Nedeľa 25.9.2016 16:00
ŠKO Miloslavov
TJ Jarovce
Nedeľa 2.10.2016 15:30
TJ Jarovce
FKM Karlova Ves
Sobota 8.10.2016 10:30
ŠK Krasňany
TJ Jarovce
Nedeľa 16.10.2016 15:00
TJ Jarovce
OŠK Chorvátky Grob
Nedeľa 23.10.2016 15:00 ŠK Danubia Hrubý Šúr
TJ Jarovce
Nedeľa 30.10.2016 14:00
TJ Jarovce
FK Dúbravka
Nedeľa 6.11.2016 13:30
SDM Domino B
TJ Jarovce

deň

dátum

čas

Mladší žiaci, MZM

domáci

hostia

Štvrtok
8.9.2016 18:00
TJ Jarovce
SFC Kalinkovo
Štvrtok 22.9.2016 16:00 MŠK Iskra Petržalka B
TJ Jarovce
Štvrtok
1.9.2016 14:30
TJ Jarovce
SDM Domino B
Sobota
3.9.2016 10:00
NMŠK 1922 BA B
TJ Jarovce
Nedeľa 11.9.2016 14:00
TJ Jarovce
MŠK Kráľová p. Senci
Štvrtok 15.9.2016 15:00
SDM Domino B
TJ Jarovce
Sobota 17.9.2016 11:00
ŠK Nová Dedinka
TJ Jarovce
Nedeľa 25.9.2016 13:30
TJ Jarovce
FK Lamač
Nedeľa 2.10.2016 10:00 FK Družstevník Blatné
TJ Jarovce
Nedeľa 9.10.2016 13:00
TJ Jarovce
ŠK Čataj
Nedeľa 16.10.2016 12:30
TJ Jarovce
MŠK Senec B
Nedeľa 23.10.2016 10:00
MFK Rusovce
TJ Jarovce
Nedeľa 30.10.2016 11:30
SFC Kalinkovo
TJ Jarovce
Nedeľa 6.11.2016 11:00
TJ Jarovce
MŠK Iskra Petržalka B

výsledok
1:3
1:1
0:1
3:0
0:1
4:1
0:3
2:1
3:2
2:2
2:1
3:0
0:0

poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

V.liga seniori, S5A
Družstvo
Zápasy V
FKM Karlova Ves
12
8
TJ Jarovce
12
8
ŠK Igram
12
7
TJ Malinovo
12
7
ŠK Krasňany
12
7
ŠK Danubia Hrubý Šúr
12
7
ŠK Nová Dedinka
12
5
MŠK Iskra Petržalka
12
5
OŠK Chorvátsky Grob
12
4
FA Bratislava
12
3
NMŠK 1922 Bratislava
12
2
FK Dúbravka
12
1
ŠKO Miloslavov
12
1
SDM Domino B (odstúpené)
0
0

R
3
2
3
3
2
1
3
2
4
3
0
0
0
0

P
1
2
2
2
3
4
4
5
4
6
10
11
11
0

Skóre Body
35:13 27
26:11 26
36:16 24
23:9
24
35:20 23
32:18 22
26:12 18
17:29 17
18:22 16
14:21 12
21:38
6
18:52
3
10:50
3
0:0
0

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

Mladší žiaci, MZM B
Družstvo
Zápasy
SDM Domino B
14
SFC Kalinkovo
14
MFK Rusovce
14
FK Lamač
14
MŠK Iskra Petržalka B
14
MŠK Kráľová pri Senci
14
ŠK Nová Dedinka
14
FK Družstevník Blatné
14
MŠK Senec B
14
TJ Jarovce
14
ŠK Čataj - FK
14
NMŠK 1922 Bratislava B
14

R
0
0
1
2
2
4
1
2
3
0
1
0

P
1
1
4
5
5
4
7
7
7
10
11
14

Skóre Body
109:6 39
88:11 39
61:35 28
29:18 23
38:34 23
21:23 22
32:27 19
25:58 17
27:50 15
19:59 12
21:82
7
8:75
0

Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8

Družstvo
Zápasy V
TJ Jarovce
10
9
FK Scorpions Bratislava
10
8
FC Petržalka akadémia
10
8
MFK Rusovce
10
6
FK Lamač
10
4
TJ Čunovo
10
3
FK Marriathal Bratislava C
10
1
SDM Domino C
10
0

výsledok
1:8
4:1
0:9
2:3
2:7
5:0
0:1
0:4
6:1
6:0
2:3
7:0
3:0
2:1

V
13
13
9
7
7
6
6
5
4
4
2
0

Prípravka PMA3

kolo

deň

dátum

čas

Prípravka PMA3

domáci

hostia

výsledok

1
2
3
4
5
6
7

Nedeľa
4.9.2016
Sobota 10.9.2016
Nedeľa 18.9.2016
Sobota 24.9.2016
Sobota 1.10.2016
Nedeľa 9.10.2016
Sobota 15.10.2016

10:00
9:30
10:00
10:00
11:00
10:00
10:30

TJ Jarovce
FK Lamač
TJ Jarovce
TJ Jarovce
MFK Rusovce
TJ Jarovce
FK Mariathal BA

SDM Domino C
TJ Jarovce
TJ Čunovo
FC Petržalka akadémia
TJ Jarovce
FK Scorpions BA
TJ Jarovce

12:2
1:3
3:1
3:8
3:4
8:3
1:5

8
9
10

Nedeľa 23.10.2016 15:00
Nedeľa 30.10.2016 10:00
Nedeľa 6.11.2016 11:00

SDM Domino C
TJ Jarovce
TJ Čunovo

TJ Jarovce
FK Lamač
TJ Jarovce

3:5
7:2
1:3
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R P Skóre Body
0 1 53:25 27
1 1 51:24 25
0 2 82:13 24
0 4 55:33 18
0 6 25:32 12
1 6 18:35 10
0 9 14:52
3
0 10 16:100 0
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