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Tohto roku sa dostalo Jarovciam veľkej pocty. Náš kostol sa stáva na dobu jedného 
roka miestom, kde bude prebývať socha Panny Márie Mariazellskej.

pokračovanie na strane 2

KEĎ ARCHITEKTÚRA 
PRINÁŠA ŽIVOT
Jarovčania dobre poznajú sýpku, 
miesto, ktoré nebolo práve ozdo-
bou obce. V takých prípadoch sa 
často stretávame so snahou ... 
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WORKOUTOVÉ IHRISKO - 
PRÍJEMNÝ PARK
V médiách prebehla informácia, 
že sa v Jarovciach môžeme 
pýšiť niečím, čo pravdepodob-
ne nemá nikto na Slovensku.
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SĽUK VÁS POZÝVA 
DO KINA

PROJEKTY 
SAMOSPRÁVY

OBSAH:

Blíži sa polovica funkčného 
obdobia starostu a našich po-
slancov a považujem za dôležité 
informovať našich obyvateľov 
o stave projektov, ktorým sa 
v tomto roku venujeme.
V Jarovciach je takým zvykom, že 
nepravdivá, alebo pozmenená 
informácia sa šíri najrýchlejšie 
a dozvie sa ju najviac ľudí. 
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Toto leto okrem tanečných a di-
vadelných  vystúpení, pripravil 
Slovenský ľudový umelecký 
kolektív aj jednu veľkú novinku.
Už od 23.6. 2016 ľudia môžu 
navštíviť naše novootvorené 
kino v priestoroch divadla SĽUK 
v Rusovciach, kde si  môžu 
vychutnať atmosféru rôznych 
filmov.  
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PIETA – VYSVÄTENIE 
A NOVÝ PRÍBEH O JEJ 
VZNIKU
Pán Boh to vymyslel naozaj 
geniálne, keď ako jeden zo 
zmyslov nadelil ľudskému po-
koleniu – sluch. Sluch znamená 
počuť a počúvanie je schopnosť 
dozvedať sa zmysluplné veci, 
ktoré posúvajú naše hranice 
vedomostí ďalej.
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to drevená socha Matky Božej 
držiaca v náručí svoje dieťa, Je-
žiša. Tá od tohto času putuje po 
chorvátskych dedinách. V roku 
1983 bola odovzdaná biskup-
skému úradu v Eisenstadte, 
ktorý dnes určuje miesta, kde 
bude hosťovať. Socha putuje 
po chorvátskych dedinách v Ra-

(pokračovanie z prvej strany)

Tohto roku sa dostalo Jarovciam 
veľkej pocty. Náš kostol sa stáva 
na dobu jedného roka miestom, 
kde bude prebývať socha Panny 
Márie Mariazellskej.
Korene tejto tradície siahajú do 
roku 1973, kedy bol dlhoročné-
mu organizátorovi chorvátskych 
pútí Martinovi Meršićovi pri prí-
ležitosti 50. výročia spoločných 
pútí zhotovený dar – replika 
Panny Márie Mariazellskej. Je 

PUTUJÚCA PANNA MÁRIA MARIAZELLSKÁ 
V JAROVCIACH 

Pred pár dňami zažila Bratislava 
summit prezidentov a premiérov 
krajín Európskej únie. Mnohí 
si ho zapamätajú najmä podľa 
toho, že z dôvodu bezpečnost-
ných opatrení a uzatvorených 
ciest bolo mesto vyľudnené. 
Mimo uzavretých úsekov bola 
doprava úplne plynulá a chvíľami 
sa človek cítil na ceste sám. Iste 
mnohí z Vás videli na internete 
video, v ktorom chlapci hrajú na 
Štefánikovej ulici futbal. Ľudia, 
čo ostali v meste si pochvaľovali 
plynulú dopravu.
Nuž áno, v Bratislave zase raz 
niečo fungovalo. Lenže summit 
sa tak skoro opakovať nebude 
a doprava sa veľmi rýchlo vrátila 
do starých koľají. Ja som však 
presvedčený, že doprava v Bra-
tislave a okolí môže fungovať aj 
mimo takýchto mimoriadnych 
dní. Aj to je jeden z dôvodov 
prečo som sa rozhodol kandido-
vať na predsedu Bratislavského 
samosprávneho kraja. Brati-
slava nemôže hľadať problémy 
s dopravou len vo vnútri mesta. 
Naše problémy sú spôsobené 
čiastočne tranzitnou dopravou, 
ktorej mierne pomôže nultý 
obchvat D4, ale v prvom rade 
sú spôsobené nekoncepčnými 
územnými plánmi v okolí mes-
ta, v tzv. satelitných dedinkách 
a mestečkách. Stali sa z nich len 
spálne pre ľudí, ktorí dochádzajú 
za prácou do Bratislavy a denne 
tak z každého smeru prúdi do 
mesta desaťtisíce automobilov. 
Koľajová doprava a terminály 
integrovanej osobnej prepravy 
v týchto satelitných obciach budú 
najciteľnejším riešením pre náš 
kraj, z ktorého budú profitovať 
všetci obyvatelia kraja.
Cítim, že náš kraj treba posunúť 
aj v oblasti stredného školstva, 
sociálnych vecí a čerpania fon-
dov. Vy Jarovčania poznáte moju 
prácu vo Váš prospech a verím, 
že s Vašou podporou sa dá do-
siahnuť úspech.

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín 

Na úvod

Naši hasiči sprevádzali sochu Panny Márie od 
Mariazellu až do jarovského kostola.

Prebratie sochy P. Márie od farnosti Čajta.

Socha putujúcej Panny Márie Mariazellskej.

Pútnici prešli za päť dní viac ako 180 kilometrov.
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kúsku, Maďarsku a na Sloven-
sku, kde prebýva vždy jeden rok. 
V našej krajine bola po prvýkrát 
na prelome rokov 2004-2005, 
kedy sa jej zhostilo susedné Ču-
novo. Druhýkrát v histórii prichá-
dza na Slovensko, a to do našej 
farnosti. Jej príchod do obce je 
vždy veľkou udalosťou, ktorý má 
za cieľ obnoviť vieru a súdržnosť 
všetkých obyvateľov. 
Jej slávnostné odovzdanie sa 
konalo na chorvátskej púti v Ma-
riazelli počas slávnostnej litánie. 
Tu naša farnosť prijala sochu od 
rakúskej dedinky Čajta. Tejto vý-
znamnej udalosti sa zúčastnilo 
mnoho pútnikov z našej obce, 
ku ktorým sa pripojili aj členo-
via Dobrovoľného hasičského 
zboru. 
Nasledujúci rok sa k jej prídu 
pokloniť veriaci z Rakúska, Ma-

ďarska a Slovenska, ktorí si ju 
uctia slávnostnou svätou omšou 
a procesiou. Niektorí veriaci pri-
chádzajú z veľkých diaľok, niek-
torí prichádzajú dokonca pešo. 
Okrem pútí cudzích farnos-
t í  bude osobitný duchovný 

program aj pre našu obec. 
Vždy raz do mesiaca budeme 
spoločne sláviť sv. omšu spoje-
nú s procesiou a každý deň sa 
bude v našom kostole modliť 
mariánska modlitba, ktorú sme 
si zvolili.

Celý program na nasledujúci rok 
bude pravidelne aktualizovaný 
na výveske pred kostolom. 
Všetci ste srdečne pozvaní :-). 

Daniela Pauhofová
foto: pútnici, Jana Kubinová

28. Festival chorvátskej kultúry 
v mestskej časti Bratislava – 
Devínska Nová Ves sa tento rok 
konal v dňoch od 18. do 19. júna 
2016, pod záštitou Chorvátske-
ho kultúrneho zväzu na Sloven-
sku na čele s Radoslavom Janko-
vičom a mestskej časti Devínska 
Nová Ves, s finančnou podporou 
Úradu vlády SR. Čestnými hos-
ťami boli splnomocnenec vlády 
SR pre národnostné menšiny 
László Bukovszky a reprezentant 
Štátneho úradu pre Chorvátov 
žijúcich mimo Chorvátskej re-
publiky Milan Bošnjak.   
V sobotu 18. júna 2016 boli 
slávnosti otvorené vernisážou 
výstavy Stopy Chorvátov na 
Slovensku, ktorá sa konala 
v Múzeu kultúry Chorvátov na 

Slovensku v Devínskej Novej Vsi. 
Nasledoval program s tradičným 
chorvátskym kulinárstvom, pre-
zentáciou chorvátskych jedál 
a nápojov. Deti sa zabavili kre-
atívnou tvorbou s Bublinkou. 
Zároveň bola možnosť pozrieť 
si vernisáž výstavy amatérskych 
fotografií „Chorvátsko mojimi 
očami“. Hlavný program bol 
zahájený o 17:00 hod. vystú-
peniami zahraničných chorvát-
skych súborov. V podvečerných 
hodinách sa konala chorvátska 
zábava, na ktorej sa predsta-
vil umelecký súbor Sveti Ilija 
z Chorvátska.
V druhý festivalový deň - nedeľa 
19. júna 2016 - sa v Kostole 
sv. Ducha konala svätá omša 
v chorvátskom jazyku. O 15:00 

hod. sa predstavili det-
ské folklórne súbory 
z Devínskej Novej Vsi, 
Chorvátskeho Grobu, ako 
aj z Jaroviec a Čunova. 
Našu dedinu, pod vede-
ním Martiny Komendovej 
a Marcely Škodlerovej, 
reprezentovali taneční-
ci z DFS Ljuljanka, ktorí 
zatancovali novú chore-
ografiu Medimurje, ako 
aj tanec U livadi, s hu-
dobným doprovodom detí 
z TO Konjic (tamburašski 
orkestar). Tamburaši TO 

Konjic pod vedením Radka Jan-
koviča a Juricu Maásza zahrali 
známe skladby: Jur tri noći, Dr-
meš, Polku. Program festivalu 
bol obohatený aj vystúpením 
TS Čunovski bećari, ktorí sa 
predstavili piesňami Vranac, Oči 
boje lavande, Ja pijem da zabo-
ravim. Posledným vystúpením 
bol program talianskeho ume-
leckého súboru KroaTarantata. 
Nedeľňajšiu chorvátsku zábavu 
spríjemňovala prítomným hos-
ťom skupina Melódia z Jaroviec.

Marcela Škodlerová

28. FESTIVAL CHORVÁTSKEJ KULTÚRY

Slávnostného sprievodu sa okrem veľkého počtu veriacich zúčastnil 
aj detský súbor Ljuljanka.
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JAROVSKÉ HODY PLNÉ ZÁBAVY
Tohoročný hodový víkend bol čímsi okorenený. V uplynulých rokoch sa vytratil zvyk hodových zábav. V tomto roku sa v stane 
pred kultúrnym domom konalo viacero akcií. Sobotný hodový večer začínal premietaním kina a pokračoval až do rána dis-
kotékou pod taktovkou DJ Scarface & Majdžales. K nedeli neodmysliteľne patrí hodová svätá omša, futbal a kolotoče. Večer 
nás návštevou poctila skupina Gazde z Chorvátska, ktorá spoločne s domácou skupinou Brilliance zabávala Jarovčanov a ich 
hostí. Hodový pondelok pokračoval zápasom starých pánov s muzikantami a po zápase sa na terase bufetu Štadión vystriedali 
jarovské kapely. Niektoré momenty sme zachytili fotoaparátom.
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Dobrý deň, predávam byt v Jarovciach. Kupujúci mi nechce uhradiť 
peniaze priamo na môj účet. Podmieňuje to zablokovaným účtom 
v banke nejakou vinkuláciou. Čo si o tom myslíte, je to bezpečné? 
Ďakujem za odpoveď.

Ďakujeme za otázku, ktorá rieši situáciu väčšiny kupujúcich alebo 
predávajúcich, ktorí disponujú požadovanou sumou na kúpu bytu 
a nemusia využiť služby banky a brať si hypotekárny úver. V podstate 
pri predaji bytu a úhrade kúpnej ceny na Váš účet máte niekoľko 
možností. Prvá možnosť  je, že Vám kupujúci uhradí kúpnu cenu 
priamo. Túto možnosť nebudem detailnejšie rozpisovať, keďže ju 
Váš kupujúci zamietol a hlavne plynie z nej viacero rizík, či už pre 
predávajúceho alebo kupujúceho. Používa sa najmä vtedy, keď 
sa kupujúci potrebuje dostať k  bytu čo najskôr a všetko ponáhľa. 
Každopádne, kupujúci má pri úhrade kúpnej ceny dve možnosti a to 
bankovú vinkuláciu alebo notársku zápisnicu.  Úhrada prostredníc-
tvom bankovej vinkulácie spočíva v tom, že oslovená banka pripraví 
návrh vinkulačnej zmluvy na základe predloženej kúpnej zmluvy, 
ktorú si dohodnete s kupujúcim. Pozor, niektoré banky majú fixný 
poplatok za túto službu, ďalšie zase majú poplatok nastavený ako 
% z vinkulovanej sumy a tento rozdiel môže spôsobiť stovky Eur 
navyše, za tú istú službu.  Následne sa vinkulačná zmluva podpíše 
a banka peniaze zablokuje vo Váš prospech na určité obdobie, ale 
ani Vy ani protistrana nemôže financiami disponovať až do prepisu 
bytu na kupujúceho. Keď katastrálny odbor rozhodne, banka na zá-

klade originálneho listu vlastníctva 
peniaze uvoľní na Váš účet. Po 
úhrade celej kúpnej ceny môžete 
byt odovzdať kupujúcemu. Ďalšia 
možnosť je úhrada kúpnej ceny 
prostredníctvom notárskej zápis-
nice. Princíp je viac menej ten istý, 
notár spíše notársku zápisnicu, 
kupujúci uhradí kúpnu cenu na 
účet notára a notár peniaze za-
drží podľa podmienok uvedených 
v notárskej zápisnici. Podstatný 
rozdiel, na ktorý je treba vyslovene 
upozorniť je v tom, že na financie 
na vinkulačnom účte v banke môže 
siahnuť exekútor, ale na financie 
uložené u notára nemôže. Na 
druhej strane poplatok u notára je vo väčšine prípadov niekoľko 
násobne vyšší ako poplatok za vinkuláciu v banke. Vo Vašom prípade 
by som Vám odporučil zvážiť úhradu kúpnej ceny prostredníctvom 
notárskej zápisnice s tým, že poplatok za tieto služby si rozdelíte 
rovnakým dielom.

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

PRÁVNA PORADŇA REALITNEJ KANCELÁRIE GRAHAMS.SK

Marián Tomko, MBA

.sk

Toto leto okrem tanečných a 
divadelných  vystúpení, pripra-
vil Slovenský ľudový umelecký 
kolektív aj jednu veľkú novinku.
Už od 23.6. 2016 ľudia môžu na-
vštíviť naše novootvorené kino 
v priestoroch divadla SĽUK v 
Rusovciach, kde si môžu vychut-
nať atmosféru rôznych filmov. 
Výberom filmových žánrov by 
sme chceli osloviť širšiu skupinu 
divákov, podnietiť ľudí k náv-
števe kina a rozvíjať ich vzťah 
k audiovizuálnemu umeniu.  

Premietame vo štvrtok, v sobotu 
a nedeľu, špeciálne v sobotu je 
kino určené všetkým deťom. 
Kino SĽUK je zaujímavé nielen 
svojím prostredím v ktorom sa 
nachádza a tým sa odlišuje od 
klasických veľkých multiplexov, 
ale taktiež tým, že v okolí Ruso-
viec sa zatiaľ nič podobné nena-
chádza. Kino sme zdigitalizovali 
vďaka podpore Audiovizuálneho 
fondu. 
V priestoroch SĽUK-u sa nachá-
dza aj príjemná reštaurácia, 

takže ak návštevníci dostanú 
po filme chuť na niečo dobré, 
môžu si vychutnať posedenie 
vnútri alebo vonku na terase.
Radi uvítame nielen všetkých 
priaznivcov dobrých filmov, ale 
každého, kto chce využiť svoj 
voľný čas užitočne a oddých-
nuť si. 
Kino bude vo svojom programe 
pokračovať aj na jeseň.
Viac informácií o programe na 
http://www.kino.sluk.sk/

SĽUK VÁS POZÝVA DO KINA
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MATERSKÉ CENTRUM LUSKÁČIK OTVÁRA DVERE PRE VŠETKÝCH

prečo pes počuje psiu píšťalku 
a my nie, a mnohé podobné 
zaujímavosti ukázali deťom, že 
aj veda môže byť zábavná. Na vý-
stave „Živé mesto“ si deti mohli 
postaviť svoje mesto, pozorovať 
ako funguje “mesto“ mravcov, 
či počuť šumenie mora, púšt-
nu búrku a i. Na záver letných 
prázdnin sme si urobili piknik 
v záhrade vodárenského múzea, 
deti sa zahrali na ihrisku futbal, 
či si zacvičili. Pozreli sme sa aj 
na kačky a deti zbierali mušle 
na Karloveskom ramene.
Už 10. septem-
bra sme otvo-
r i l i  dvere MC 
pre všetkých. 

Cez letné prázdniny sme si 
oddýchli na rodinných výletoch, 
ktorých hlavným cieľom bolo 
spojiť rodiny a ísť do prírody. 
Zorganizovali a zafinancovali 
sme 4 výlety. Prvým bol výlet 
až do ČR do Lednického zám-
ku. Spolu nás išlo až 6 rodín. 
Počasie bolo nádherné. Pozreli 
sme si detské izby princezien 
a princov, múzeum maňušiek, 
Grotta - umelo vytvorenú kvap-
ľovú jaskyňu priamo pod zám-
kom. Loďou sme sa odviezli po 
Starej Dyje k minaretu, kde sme 
si urobili výstup až na vrchol 
minaretu. Odtiaľ sme si urobili 
prechádzku nádherným Lednic-
ko-Valtickým parkom. Na záver 
sme si pozreli v blízkosti zámku 
výstavu sôch z piesku, boli pa-
rádne. Na tento výlet budeme 
dlho spomínať a určite sa sem 
vrátime. Zorganizovali sme tiež 
výlet na biofarmu pri Stupave. 
Pozreli sme si zvieratká ako 
koníky, prasiatka, ovečky, zajkov, 
psíkov, morčiatka, kravičky. Deti 
sa zahrali na krásnom ihrisku 
a na obed sme si dali perfektné 
bryndzové halušky a čokoládové 
parené buchty. V auguste sme 
sa vybrali do mesta do medzi-
národného domu umenia pre 
deti BIBIANA. Na interaktívnej 
výstave „Umenie záhrady“ deti 
robili vlastnú záhradku, presá-
dzali kvety, spoznávali podľa 
vône kvety a plody stromov, 
na výstave „Kuk na zvuk“ si 
deti vyskúšali rôzne hudobné 
nástroje a zisťovali akú má zvuk 
silu. Aké obrazce vytvára vlnenie 
zvuku v piesku alebo na vode, 

Deň otvorených dverí sa začal 
o 9:00-9:30 h. ukážkou kurzu 
Hopsasa tralala pre deti od 1,5-
4 rokov. Od 9:30 h.-11:30 hod. 
bola herňa spojená s tvorivými 
dielňami a hrami. Vyrábali sme 
najkrajší rodinný obrázok z PET 
vrchnákov pre Sabinku, najkrajší 
výtvor z piesku, chytali sme plas-
tové rybky v jazierku. DOD sme 
spojili s charitatívnou zbierkou 
pre Sabinku Fajnorovú, ktorá 
i naďalej trvá. Pre deti sme pri-
pravili občerstvenie a darčeky. 
Ak ste nestihli prísť na DOD ur-

čite príďte v čase herne v utorok 
alebo štvrtok 10:00-11:00 hod.
HĽADÁME DOBROVOĽNÍČKY – 
Príďte medzi nás a vytvorme 
spolu krajší svet pre rodiny 
s deťmi! Keďže niektoré naše 
dobrovoľníčky museli nastúpiť 
do práce, či opäť nastúpili na 
materskú dovolenku, hľadáme 
nové dobrovoľníčky. Môžete 
aktívne podávať návrhy, čo by 
ste chceli s deťmi robiť, tvoriť 
a aktívne sa zapojiť do realizácie 
nápadov, pomôcť s otváraním 
herne. Mamičky prichádzajú 

Materské centrum Luskáčik- miesto pre našich najmenších 
Vstupné dobrovoľné

 Herňa : Utorky a štvrtky od 10:00 – 11:00 hod. 
 Príležitostná poobedná herňa spojená s tvorivými dielňami – termíny na FB 
 Tvorivé dielne počas herne: 20.10., 24.11. ,17.12. príspevok na materiál  1€/dieťa 
 Stretnutie s detskou psychologičkou Mgr. Lubicou Tománkovou – Potrebujete poradiť v oblasti 

výchovy? Ako správne reagovať ak Vám dieťa vzdoruje? A iné témy. Prihlásiť sa môžete osobne 
v MC, mailom, alebo sms na t.č.. 0902 129866 do 3.10.2016.  Termín:  Streda 5.10.2016 Od 17:30-
19:00 h. Vstupné: dobrovoľné 
Plánujeme nasledujúce akcie:  

 8.10.2016 od 15:30 h. - Šarkaniáda spojená s bublifukovou šou. Doneste si všetko čo lieta – 
lietadlá, bublifuk, šarkany, budeme robiť aj megabubliny. Občerstvenie pre prihlásené deti 
zabezpečené. Deti je potrebné prihlásiť do 3.10.2016. Stretávame sa na futbalovom štadióne TJ 
Jarovce. Vstupné: zdarma  

 19.11. a 20.11.2016 od 9:40-15:40 hod.  – Fotenie vianočných rodinných portrétov. Budú Vám 
k dispozícii dva termíny a to v sobotu 19.11. a nedeľu 20.11.2016 Na fotenie sa prihlasujte cez  
e-mail: mcluskacik@gmail.com do predmetu správy uveďte Vianočné fotenie do 12.11.2016! Pre 
viac info napíšte na mcluskacik@gmail.com.  

 Sobota 10.12.2016  o 16:30 hod. –Mikulášske tvorivé dielne v KD Jarovce 

 Sobota 17.12.2016 10:00 hod. Vianočná besiedka – bábkové divadlo o 10:00 h., 10:30  tvorivé 
dielne výroba vianočných ozdôb, zdobenie vianočného stromčeka.  Z kapacitných dôvodov je nutné 
sa dopredu prihlásiť do 10.12.2016. Vstupné: dobrovoľné. 
 
Kontakt: Zdravotné stredisko Jarovce, Mandľová 42, Jarovce, vchod zo zadnej strany budovy,  
1. posch., mob. 0902 129 866, www.jarovce.sk, Aktuálne info na facebooku: MC Luskáčik. 
 

Výlet do Lednického zámku.

Na biofarme pri Stupave sa deťom veľmi páčilo.
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tohto pomocníka: dobromat.sk/
rozsirenie/pridat . Pomocník pri 
návšteve internetového obcho-
du zariadi, že časť vašej útraty 

do MC kvôli svojim deťom, aby 
mali kontakt s rovesníkmi. No 
MC im môže ponúknuť viac – 
relax, sebarealizáciu, rozvoj 
svojich schopností, osobnostný 
či profesijný rast a môžu si tým 
zvýšiť sebavedomie. Čím viac 
žien sa zapojí do fungovania 
MC, tým kvalitnejšie a častejšie 
bude centrum fungovať. Pre viac 
info o dobrovoľníctve či členstve 
a jeho výhodách napíšte na 
mcluskacik@gmail.com.  
SME V DOBROMATE - Podporte 
naše občianske združenie pri 
nakupovaní cez internetové 
obchody, bez toho, aby vás to 
stálo čo i len 1 cent navyše. Ak 
nakupujete na internete a chce-
te nás pri tom zároveň podporo-
vať, pridajte si do prehliadača 

pôjde na podporu našich aktivít. 
Ak si pomocníka nepridáte, je 
potrebné pred každým nákupom 
navštíviť stránku dobromat.sk. 

Na stránke vyberte obchod, 
v ktorom chcete nakúpiť a naše 
združenie MC Luskáčik. Stránka 
vás presmeruje do vybraného 
internetového obchodu, kde mô-
žete nakúpiť. Za toto sprostred-
kovanie nákupu vyplatí obchod 
Dobromatu províziu. Následne 
ju Dobromat pošle na náš účet 
a my ju použijeme na našu čin-
nosť. Dôležité je vedieť, že cena 
za nákup je rovnaká, či sa do 
internetového obchodu dostane-
te cez Dobromat alebo priamo. 
To, že pôjdete cez Dobromat, 
vás nestojí ani cent navyše. 
Napriek tomu nám prispejete 
sumou vo výške niekoľkých % 
z vášho nákupu. Ďakujeme za 
Vašu podporu!

Text a foto: Jana Turanská

Na záhrade vodárenského múzea si deti vyskúšali aj loďku.

LETNÝ PRÁZDNINOVÝ DVOR
otvorili brány našej školy pre 
23 detí, ktoré sa prihlásili na 

Cez školské prázdniny sme opäť 
od 8.augusta do 12.augusta 

Letný prázdninový dvor. Tento 
rok sa k nám pridali aj pani 
učiteľka Nela Marčoková  a pani 
vychovávateľka Eva Šimáková .

Na školskom dvore sme hrali 
spoločné hry, súťažili v skákaní 
na švihadle, oddychovali na de-
kách. Počas dažďa sme vnútri 
súťažili o najlepšiu papierovú 
masku, hrali spoločenské hry 
a futbal v telocvični. Na výlete 
sme boli tradične na Železnej 
studničke, v ZOO a po prvýkrát 
v Čunove na hospodárskom dvo-
re pána J. Puhovicha. V posledný 
deň popoludní sme zorganizovali 
spoločnú opekačku s rodičmi. 
Všetci spokojní a plní nových 
zážitkov sme sa v piatok večer 
rozlúčili. 
Aj touto cestou by som chcela 
poďakovať všetkým rodičom, 
ktorí akoukoľvek maličkosťou 
prispeli k spokojnosti a radosti 
detí. 

Dana Serbaková
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CHORVÁTSKE DNI
Piatok, 16. september patril jednoznačne nášmu dobre známemu Mužskému speváckemu spolku (MJD). Práve tento rok 
spolok oslavuje už 25. výročie svojho vzniku, a tak sa rozhodol, že pri tejto príležitosti vydá nový CD nosič, ktorý je v poradí už 
štvrtým z jeho produkcie. Na slávnostnú prezentáciu prišli aj hudobní hostia, ktorí MJD poctili svojím vystúpením. Samozrejme, 
nechýbali ani srdečné gratulácie od súborov, s ktorými MJD dlhodobo spolupracuje. Záverom, MJD opäť dokázalo, že určite 
patrí na našu hudobnú scénu, o čom svedčilo aj množstvo divákov, ktorí MJD prišli osobne podporiť a odmeniť ho ako inak, 
než poriadnym potleskom.

Druhý deň, sobota, 17. septembra sa niesla v znamení dobrej nálady, spevu a tanca. Konal sa totiž 3. Festival podunajskej 
kultúry, na ktorý prijali pozvanie rozliční hudobní hostia, a to zo Slovenska, Rakúska a Chorvátska. Festival prilákal aj v tento 
deň množstvo divákov, ktorí si radi s vystupujúcimi zaspievali a predstavenie náležite ocenili potleskom. 

Dychovka Musikverein z Kittsee

Kud Sidraga z chorvátskej obce Tinj KUD Branimir z chorvátskeho mesta Benkovac

Vystúpila aj skupina Chorváťanka z Devínskej Novej Vsi

Moderátori večera Zuzana Žiaková a Braňo Wolf

Muško jačkarno društvo, ktoré krstilo svoje štvrté CD

R. Jankovič spolu so starostom P. Škodlerom privítali 
Ankicu Vlašić - splnomocnenú ministerku Chorvátska

Jarovsko-čunovskí tamburaši Panonija

Marcela Škodlerová a Jurica Maász blahoželajú Radoslavovi 
Jankovičovi v mene detí z DFS Ljuljanka a TO Konjic

KUD Sidraga z chorvátskej obce Tinj
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V nedeľu, 18. septembra sa konal v poradí už 14. Festival zborov. Festival je oslavou rozličných hudobných kultúr, ktoré máme 
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Popoludnie plné hudby, spevu a tanca a večerná tanečná zábava tak ukončili mimo-
riadne úspešný ročník Chorvátskych dní v Jarovciach. 

Rómsky súbor Jagalo Jilo z Detvy

Pinka Band z Maďarska Folklorna skupina Rozmaring zo Sene

Klapa Tić, Selce, Chorvátsko

Foto: Andrej Žiak, Jana Kubinová, Jozef Uhler

Detský folklórny súbor Ljuljanka (Jarovce, SK)

Šuranskí tamburaši (Šurany, SK)

Mužáci Moravia (SK)

Folklórny súbor Komoplje (Kimle, HU)

Tamburaši Panonija (Jarovce, Čunovo, SK)
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WORKOUTOVÉ IHRISKO - PRÍJEMNÝ PARK PRE VŠETKÝCH, 
ČO SA CHCÚ HÝBAŤ :-)

pomoci finančných prostriedkov 
od obce, postavila jedinečné 
workoutové ihrisko iba z dreva. 
„Tento park je jedinečný a výni-
močný v tom, že je postavený 
celý z dreva. Konkrétne z agáto-
vého. Drevo je prírodný materiál, 

V médiách prebehla informácia, 
že sa v Jarovciach môžeme 
pýšiť niečím, čo pravdepodob-
ne nemá nikto na Slovensku. 
Partia dobrovoľníkov, ktorí sa 
zaoberajú športom a workou-
tovým cvičením dlhé roky, za 

ktorý je príjemnejší na dotyk, 
teplejší ako studené železo, 
a v neposlednom rade mäkší. 
Práve preto mi napadlo spraviť 
ihrisko z dreva a taktiež, lebo to 
do tohto parčíku skvele pasuje. 
Je to unikát, ešte nikde som 
nevidel, že by bolo workoutové 
ihrisko postavené z dreva. A to 
som ich už videl skutočne veľa,“ 
povedal hlavný staviteľ a tréner 
Michal Wolf.
Nevyužívaný malý park za ob-
chodom prešie l  premenou 
a postavilo sa tu veľmi pekné 
a jedinečné workoutové ihris-
ko. Ľudia všetkých vekových 
kategórií majú ideálnu možnosť 
tráviť tu svoj voľný čas cvičením 
a zdokonaľovaním svojho tela. 

Človek používa pri cvičení na 
workoutovom ihrisku vlastnú 
váhu, čiže žiadne činky a podob-
né pomôcky. Podrobný návod 
na cvičenie a rozpis cvikov je 
k dispozícii na tabuli v parčíku. 
Taktiež je možné zúčastniť sa 
spoločného cvičenia pod ve-
dením trénera Michala Wolfa, 
prípadne niektorého z členov 
jeho skupiny Limiteros. Na sláv-
nostnom otvorení v auguste 
táto skupina mladých nadšen-
cov motivovala ľudí všetkých 
vekových kategórií, aj úplných 
začiatočníkov, aby tam chodie-
vali cvičiť a pracovať na svojom 
tele. Predvádzali rôzne cviky, od 
úplne najjednoduchších, ktoré 
zvládnu aj úplní začiatočníci, 
ktorí ešte nikdy necvičili, až po 
veľmi efektné a náročné zosta-
vy skúsených „workoutistov“. 
„Odcvičiť celé telo môžete bez 
akejkoľvek pridanej pomôcky, 
ako sú napríklad činky. K dis-
pozícii sú tam bradlá, hrazdy, 
alebo preliezačka, ktorá sa volá 
„monkey bar“. „Taktiež sú tam 
rebriny, kruhy a laná,“ dodal 
Michal.
Neváhajte a príďte si dobre za-
cvičiť, skúsiť zopár základných 
cvikov alebo si len tak posedieť 
na lavičke v tieni stromov. Už te-
raz je vidieť, že ihrisko využívajú 
mladší aj starší, začiatočníci aj 
pokročilí. 

Ľubomír Mravec
foto: Jozef Uhler

Na tabuli pri ihrisku sú vyobrazené tipy na cvičenie.
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PIETA – VYSVÄTENIE A NOVÝ PRÍBEH O JEJ VZNIKU

Karol Zichy, František Zichy, Pa-
vol Anton Esterházy – majitelia 
Jaroviec, ktorí okolo roku 1727 
mohli v rámci svojich právomocí 
– ako majitelia panstva – po-
trestať buričov. Zákon z toho 
obdobia ale hovorí jednoznačne, 
že právo meča (Ius gladii), teda 
hrdelné právo, udeľoval výlučne 
panovník kráľovským mestám 

a  toto právo prislúchalo jurisdik-
cii richtárov a konšelov – mest-
ských radných. Ak sa v niekto-
rom panstve vyskytol závažný 
prípad ktorého aktér (aktéri) mal 
byť odsúdený na stratu života, 
zemepán ho musel predostrieť 
– v našom prípade – mestu Pre-
šporok, ktoré zastupovali richtár 
a mestskí radní, ktorí mali právo-
moc vynášať hrdelné tresty.
Takéto dokumenty sa ale v mest-
skom archíve nenašli a tento 
prípad je, pokiaľ ide o listinné 
dôkazy, zatiaľ neznámy. 
Prečo práve Tamas Wutavitz 
považoval za potrebné postaviť 
a samozrejme aj zaplatiť takýto 
pamätník? – iba ak by jednou 
z obetí bol člen jeho rodiny. 
Na druhej strane, ak ich bolo 
sedemnásť, iste by aj niektorí 
ďalší zdieľali potrebu takýmto 
spôsobom si uctiť tragicky zahy-
nuvšieho člena rodiny ... Sú to 
ale všetko iba dohady a medzi 
nimi sa pravda ťažko hľadá. 
15.08.2016 po večernej sv. 
omši vysvätil jarovský pán farár 

JCDr. JUDr. Jozef Kemp, PhD. 
zreštaurovanú Pietu umiestne-
nú pred kostolom sv. Mikuláša 
vo farskej záhrade. V rámci 
tohto obradu som v krátkom 
príhovore priblížil históriu Piety 
a spomenul som aj popisovanú 
udalosť o šibenici, ktorej mala 
vďačiť za svoj vznik. Po ukonče-
ní slávnostného obradu som sa 
s prekvapením dozvedel ďalšiu 
verziu vzniku Piety. Porozprávala 
mi ju Mariana Schwarzová, ktorá 
sa príbeh dozvedela od svojho 
otca. Traduje sa i vo viacerých 
rodinách, ale žiaľ, v čase hľada-
nia informácií pre knihu o Jarov-
ciach, som na ňu nenatrafil. Je 
mi to ľúto hlavne z toho dôvodu, 
že pravdepodobnosť tejto verzie 
sa javí byť logická a opodstatne-
ná. Šibenica je iste „atraktívnej-
šou“ udalosťou, ale – ako sme 
už poukázali, tento príbeh má 
viaceré trhliny a nedostatky, kto-
ré ho odsúvajú do ríše povestí. 
Pravdepodobnejší príbeh som si 
vypočul pod vysvätenou Pietou. 
Po úzkej ceste medzi Jarovcami 
a Rusovcami ťahal koník voz 
naložený vrecami pšenice, ktorú 
viezol zomlieť, alebo vymeniť 
za múku. Z úzkej cesty vyšiel 
na krajnicu a voz sa prevrátil, 
pričom ťažké vrecia zavalili po-
vozníka, ktorý zraneniam podľa-
hol. Na mieste nešťastia neskôr 
práve Tamas Wutavitz nechal 
postaviť Pietu. Je pravdepodob-
né, že tu zahynul niekto z jeho 
domu, z jeho rodiny. Panna 
Mária s mŕtvym Kristom v náručí 
sedí na štylizovaných vreciach – 
čo by potvrdzovalo vierohodnosť 
tohto príbehu. Hoci – na druhej 
strane je tu aj názor sochára 
a reštaurátora Igora Maršalku 
ktorý hovorí, že Panna Mária 
sedí vlastne na štylizovaných 
oblakoch, ako to vtedajší majstri 
bežne spodobňovali. Nuž – po-
čuť, počúvať je nielen dôležité, 
ale hlavne poučné. V prípade 
Piety sa snáď podarilo vniesť 
svetlo do historickej udalosti, 
ktorá bola prekrytá mystifiká-
ciou v podobe hypotetickej šibe-
nice a jej obetí.

Juraj Hradský
foto: Juraj Grebeči

Pri zostavovaní knihy o histórii 
Jaroviec bolo samozrejme po-
trebné navštevovať archívy, pre-
študovať si materiály, tlač a pub-
likácie v ktorých sa vyskytovali 
zmienky o Jarovciach a udalos-
tiach ktoré sa tu odohrali. Ne-
menej dôležité ale bolo získavať 
informácie od pamätníkov, po-
čúvať ich príbehy a pohľady na 
udalosti ktorých boli svedkami, 
alebo si ich odovzdávali či už za-
písané, alebo ústnym podaním 
od svojich rodičov a prarodičov. 
Takýmto spôsobom sa zachova-
lo veľa zaujímavých správ, medzi 
ktoré patria aj tie o Jarovskej 
Piete. Nezávisle od troch pamät-
níkov som sa dozvedel príbeh 
Piety, ktorý popisovali, až na isté 
údaje, takmer zhodne. Príbeh 
o šibenici, ktorú nechal postaviť 
zemepán, aby na nej nechal 
popraviť 17 buričov. Ako spo-
mienku na túto tragickú udalosť 
tu nechal v roku 1727 Tamas 
Wutavitz postaviť stĺp s Pietou. 
Cesta pri ktorej stála šibenica 
mala byť navždy prekliata. 
Skúsme sa na túto udalosť 
pozrieť bližšie. Dedinu Jarovce 
a jednotlivé majetkové diely 
nevlastnil v tom období jeden 
majiteľ. Časť vlastnili Rusovskí 
grófi Karol a František Zichyovci 
a časť zasa knieža Pavol Anton 
Esterházy, ktorý neskôr v roku 
1740 postavil v Kittsee na mies-
te dobre opevneného hradu 
z 12. storočia kaštieľ.
Koho z nich ale označiť za hlav-
ného aktéra tragickej udalosti? 

Pán Boh to vymyslel naozaj geniálne, keď ako jeden zo zmyslov nadelil ľudskému pokoleniu – sluch. Sluch znamená počuť 
a počúvanie je schopnosť dozvedať sa zmysluplné veci, ktoré posúvajú naše hranice vedomostí ďalej.
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
medzenie s tým rozdielom, 
že v pracovných dňoch je po-
volené do 20:00. Podľa VZN 
by mali vlastníci pozemkov 
kosiť minimálne 3 krát počas 
vegetačného obdobia, aby sa 
predchádzalo výskytu a šíreniu 
burín a zabezpečil estetický 
vzhľad. Pri nedodržaní pravidiel 
hrozí pokuta do výšky 500 Eur a 
podnikateľom až do výšky 6000 
Eur. Celé znenie VZN možno 
nájsť na webovej stránke www.
jarovce.sk/vzn.
Ďalším prerokúvaným a schvá-
leným bol návrh všeobecne 
záväzného nariadenia, ktorým 
sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie o miest-
nych poplatkoch. Doteraz bolo 
v platnosti nariadenie, ktoré 
umožňovalo skladovať staveb-
ný materiál, kontajnery a pod. 
na verejnom priestranstve bez-
platne až 6 mesiacov. Spôsobo-
valo to nemalé problémy, keďže 
ulice sa často stávali dlhodo-
bými skladiskami stavebných 
materiálov. Podľa novej úpravy 
bude možné využívanie verej-
ných priestranstiev pre tento 
účel bezplatne maximálne po 
dobu 14 dní.
Nasledujúcim bodom rokovania 
bol záverečný účet za uplynulý 
rok. V roku 2015 hospodárila 
mestská časť s prebytkom 
76731,33 Eur. Poslanci roz-
hodli, že čiastku 69058,20 
Eur prevedú do fondu na pod-
poru rozvoja mestskej časti 
a zvyšné prostriedky sa uložia 
na rezervný fond. Záverečný 
účet okrem iného konštatuje, 
že Jarovce nemajú žiaden úver. 
Tento fakt znie pozitívne, ale 

Jún – riadne zasadnutie
Rokovací poriadok miestneho 
zastupiteľstva Bratislava-Ja-
rovce z roku 2007 už nezod-
povedal aktuálnym potrebám 
a platnej legislatíve a preto sa 
poslanci rozhodli, že je potreb-
né ho zmeniť. Nový rokovací po-
riadok obsahuje jasný postup 
pri príprave materiálov a ich 
predkladaní komisiám miest-
neho zastupiteľstva, zohľad-
ňuje nový postup pri kreovaní 
funkcie zástupcu starostu, ale i 
informáciu o vyhotovovaní zvu-
kového záznamu a iné menšie 
zmeny, ktoré si prax vyžiadala.
Jedným z najdôležitejších bo-
dov júnového zastupiteľstva 
bolo prerokovanie a schválenie 
návrhu všeobecne záväzné-
ho nariadenia mestskej časti 
Bratislava- Jarovce č. 4/2016 
o pravidlách času predaja v ob-
chode, času prevádzky služieb, 
času výstavby, rekonštrukcie 
stavieb a bytov, o ochrane 
obyvateľstva pred hlukom a vib-
ráciami a o udržiavaní čistoty 
a poriadku na území mestskej 
časti. Ide o dlho očakávané 
nariadenie a jeho úlohou je 
napríklad ochrániť obyvate-
ľov pred hlukom a vibráciami 
spôsobenými stavebnými prá-
cami, kosením alebo hlasnou 
reprodukciou hudby. Podľa 
schváleného znenia sú naprí-
klad stavebné práce v obytných 
zónach povolené v pracovných 
dňoch medzi 7:00 a 19:00, 
v sobotu medzi 8:00 a 18:00 
a v nedeľu od 8:00 do 12:00. 
Podobne je to aj s kosením 
motorovými mechanizmami, 
ktoré má podobné časové ob-

prax ukazuje, že nezadĺžené 
obce ťažšie získavajú podporu 
z fondov a dotácie, pretože sa 
predpokladá, že môžu čerpať 
úvery.
O dotáciu znova požiadalo 
Združenie technických a špor-
tových činností, ktoré ani na 
základe žiadosti zastupiteľstva 
nepreukázalo, že v športovej 
streľbe vychováva aj deti a mlá-
dež z Jaroviec. Poslanci z toho 
dôvodu dotáciu neschválili. 
V rámci prerokúvania dotácií 
schválilo zastupiteľstvo žiados-
ti Chorvátskeho kultúrneho zvä-
zu o podporu detského tábora 
vo výške 1500 Eur a podporu 
propagácie 25. výročia zalo-
ženia mužského speváckeho 
spolku vo výške 3000 Eur.
Ďalej sa zastupiteľstvo vyjadro-
valo ku žiadostiam magistrátu o 
pripomienky k dodatku Štatútu 
mesta týkajúceho sa výberu 
blokových pokút mestskou polí-
ciou a k návrhom VZN hlavného 
mesta o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi a o používaní 
pyrotechniky.
Poslanci prerokovali aj správu 
komisie na ochranu verejné-
ho záujmu, ktorá informova-
la o podaných oznámeniach 
verejných funkcionárov (tzv. 
majetkové priznania). Podľa 
správy komisie všetci poslanci 
a starosta si splnili zákonnú 
povinnosť a oznámenia podali 
v predpísanej lehote.
V  bode „Rôzne“  pos lanc i 
schválili spoluúčasť mestskej 
časti na organizácii hodových 
osláv spolu s Klubom mladých 
Chorvátov a občianskym zdru-
žením Veritas.

August – mimoriadne 
zasadnutie
Národná diaľničná spoločnosť 
(NDS) už viac ako rok postupne 
realizuje výkup pozemkov pre 
stavbu diaľnice  D4 a rých-
lostnú cestu R7. Do konca 
septembra 2016 musí podľa 
zmluvy odovzdať pozemky kon-
cesionárovi, ktorý má stavbu re-
alizovať. Týka sa to aj množstva 
pozemkov v katastri Jaroviec. 
Časť z nich je aj vo vlastníc-
tve mestskej časti a mesta. 
Vzhľadom na nové geometrické 
plány a zmenu v číslach po-
zemkov požiadala NDS Jarovce 
o schválenie predaja pozemkov 
potrebných pre stavbu diaľnice. 
Zároveň požiadali aj o nájom 
pozemkov pre dočasný záber, 
ktoré budú využívať napríklad 
pre zriadenie staveniska počas 
obdobia výstavby (cca 3 roky). 
V prípade nesúhlasu mestskej 
časti by NDS začala proces 
vyvlastnenia pozemkov. Zastu-
piteľstvo Jaroviec žiadosť NDS 
o odpredaj aj nájom pozemkov 
schválilo.

(ju)

PROJEKTY SAMOSPRÁVY
ňou aj dlho ostaneme. Rád by 
som všelijaké informačné šumy 
dal na pravú mieru.
V prvom rade treba povedať, že 
ak niečo nie je vidieť, nezna-
mená to, že sa na tom nepra-
cuje. Najmä v prípade veľkých 
projektov zaberá príprava viac 
času ako realizácia. Poďme 
pekne poporiadku.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Kapacita školy už dlho naráža 

Blíži sa polovica funkčného ob-
dobia starostu a našich poslan-
cov a považujem za dôležité 
informovať našich obyvateľov 
o stave projektov, ktorým sa 
v tomto roku venujeme.
V Jarovciach je takým zvykom, 
že nepravdivá, alebo pozmene-
ná informácia sa šíri najrých-
lejšie a dozvie sa ju najviac 
ľudí. Nie je to veľmi pozitívna 
črta, ale zároveň to znamená, 
že sme stále dedinou a snáď 

na priestorové problémy. Zrušili 
sa kabinety, odborné učebne 
a porobili sa z nich triedy. Pô-
vodne štvortriedka má dnes 
až desať tried, pretože v tomto 
školskom roku sme otvorili už 
dve prvé triedy. 
Už dlhšiu dobu plánujeme 
nadstavbu o jedno podlažie. 
V čase kým nič nebolo vidieť, 
sme riešili statické posudky, 
pripravovali sme projektovú 
dokumentáciu a od apríla do 

septembra prebiehalo verejné 
obstarávanie na dodávateľa, 
do ktorého sa nám zapojilo až 
desať uchádzačov. Dnes je už 
všetko ukončené a zmluva na 
nadstavbu podpísaná. Cena 
rekonštrukcie a nadstavby 
bude 647 975 Eur. Ide o naj-
náročnejší projekt, aký Jarovce 
v posledných desaťročiach 
riešili. Samotné práce začnú 
po tom, ako bude vydané sta-
vebné povolenie a dohodneme 
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v čase keď predával byty. Dnes 
musí každého žiadať o súhlas 
a podpis, lenže ono to nie je 
také jednoduché. 
Šírili sa fámy, že za to môže 
jedna rodina z bytových do-
mov, ktorá nesúhlasila s vec-
ným bremenom na spoločnom 
pozemku v prospech mesta. 
Popravde bolo tých vlastníkov, 
ktorí nesúhlasili až sedem 
a veľmi dobre vedeli čo robia, 
pretože mali výhrady voči po-
stupom investora a chránili 
si svoje práva. Spoločne hľa-
dáme riešenie a dnešný stav 
je taký, že už nesúhlasí len 
jeden vlastník, ale verím, že 
bude súhlasiť po dôkladnom 
preštudovaní zmluvy s hlavným 
mestom, ktorú má podpísať. 
Veď ide o spoločný záujem. Za 
normálnych okolností by to mali 
riešiť len investor a vlastníci 
bytov medzi sebou, ale keďže 
dlhšiu dobu nedošlo ku zhode, 
podujal som sa robiť mediátora 
v tejto veci. 

VSAKOVAČKY 
DAŽĎOVEJ VODY
Veľmi dobre vieme ako to vyze-
ralo na niektorých uliciach po 
návalových dažďoch a neraz 
sa stalo, že niektoré domy boli 
vytopené. Už pár týždňov máme 
nový systém vsakovačiek na 
Mandľovej, Trnkovej, Plitvickej 
a aj pred školou. Celkovo zatiaľ 
6 kusov. Budeme pokračovať 
v budovaní vsakovačiek aj na 
Pílovej, Kôstkovej aj v „Šolnovej 
mláke“ (tam treba použiť inú 
technológiu). Dažde, ktoré 
sme mali koncom augusta, 
boli zvládnuté bez problémov. 
Dúfam, že tak bude aj pri naj-
bližšom návalovom daždi, aby 
už prudký dážď neohrozoval 
vaše zdravie a majetok.

CYKLOCHODNÍK 
DO RUSOVIEC
Pozemok máme majetkovo-
právne vyriešený a projekt je 
hotový. Teraz riešime územné 
rozhodnutie. Rusovce pre svoju 
časť a Jarovce tiež pre svoju 
časť. Keďže sami sebe nemô-
žeme byť stavebným úradom, 
tak nám pridelili Petržalku. 
Družstevníci nie sú nadšení 
a v rámci stavebného povolenia 

sa s dodávateľom na harmo-
nograme prác, pretože škola 
sa bude nadstavovať počas 
jej prevádzky a je potrebné 
klásť maximálny dôraz na bez-
pečnosť. Hlučné práce budú 
prebiehať mimo vyučovacích 
hodín. Držte palce!

BUDOVA STARÝCH JASLÍ
Plánovali sme ju využiť na do-
časné triedy pre školu, počas 
nadstavby, ale statici to neod-
porúčajú. Budova bola done-
dávna vo vlastníctve hlavného 
mesta a podarilo sa nám ju zís-
kať pre Jarovce. Bude potrebná 
úplná rekonštrukcia a hľadáme 
model ako to urobiť, keďže 
naše financie na to nebudú 
postačovať. Uvažujeme nad 
variantom, aký sa využíva naprí-
klad pri bytových domoch, keď 
zhotoviteľ dostane k dispozícii 
strechu budovy. Postaví tam 
jedno podlažie bytov a odme-
nou pre vlastníkov je zateplenie 
bytového domu, zrekonštruova-
né kúrenia a nové parkoviská. 
Podobne by sme možno aj my 
ponúkli investorovi strechu, 
kde si postaví niečo pre svoje 
využitie a nám zrekonštruuje 
celú budovu. Mohli by sme ju 
potom využívať na ďalšie triedy 
škôlky, ambulancie, lekáreň 
a podobne. Ak teda poznáte 
záujemcov, odporučte nám ich.

WORKOUTOVÉ IHRISKO
Je umiestnené v parčíku za 
obchodom a viac informácií 
nájdete v článku na strane 
10. Teší ma, že takmer vždy, 
keď idem okolo, tam niekto je 
a cvičí či odddychuje.

VEREJNÉ OSVETLENIE 
V JANTÁRI
Verejné osvetlenie v Jantári je 
nefunkčné. Stále je vo vlast-
níctve investora a on sa ho 
snaží odovzdať mestu, ktoré ho 
bude prevádzkovať. Na to, aby 
sa mohlo mesto legálne starať 
o osvetlenie, musí mať k nemu 
aj oficiálny prístup. To sa robí 
zápisom vecného bremena do 
katastra nehnuteľností a musia 
s tým súhlasiť všetci spolu-
vlastníci. A tu je kameň úrazu. 
Investor zrejme urobil chybu, 
že tento súhlas nevyžadoval 

budeme musieť s nimi riešiť 
nejaké kompromisy, ale snáď 
sa to príliš nenatiahne. Sme 
teda na dobrej ceste, aby sme 
čoskoro išli do Rusoviec na bi-
cykli bezpečne. Po tých rokoch 
nekonečných trápení s rôznymi 
variantami a problémami vidím 
svetlo na konci tunela (alebo 
cyklochodníka).

REVITALIZÁCIA 
ŠPORTOVÍSK
Predpokladám, že už čoskoro 
sa nám podarí vymeniť as-
faltový povrch na hokejbalo-
vom ihrisku v areáli TJ a aj 
na školskom dvore. Zároveň 
sa snažíme motivovať Telový-
chovnú jednotu, ako správ-
cu futbalového ihriska, aby 
zveľadila areál. Určite ste si 
všimli, že vymenili starý plotík, 
ktorý oddeľoval hraciu plochu 
od divákov. Verím, že dobrá 
spolupráca bude pokračovať 
naďalej a naše ihrisko bude 
stále krajšie a krajšie.

TELOCVIČŇA 
PRI IHRISKU
Ach! Tu si trošku povzdychnem, 
pretože som bol presvedčený, 
že na jeseň budú tréningy v no-
vučkej telocvični, ale ... Zákon 
o verejnom obstarávaní je stále 
prísnejší a prísnejší, len aby sa 
nekradlo. Máte pocit, že v tejto 
republike sa nekradne? Ak by 
som to robil ako súkromník, 
tak oslovím firmu, čo robila 
vo Vajnoroch strechu na ich 
telocvični, lebo to urobili dob-
re. Oslovím firmu, čo robila 
okná na škole, lebo to urobili 
dobre. Oslovím firmu, čo robila 
športový povrch v Dunajskej 
Lužnej, lebo je kvalitný a za 
dobrú cenu. A mohol by som 
pokračovať, ale ... To množstvo 
menších verejných obstarávaní, 
ktoré by sme museli robiť, by 
nás zahltilo administratívou, 
skomplikovalo by to koordiná-
ciu pri prestavbe a o zárukách 
ani nehovorím. Jeden by sa 
vyhováral na druhého. Okrem 
toho, by nám potom kontrola 
vytkla delenie zákazky a prob-
lém by bol na svete.
V apríli sme teda vyhlásili ve-
rejné obstarávanie na firmu, 
ktorá zabezpečí všetky časti 

stavby. A čo z toho vypadlo? 
Prihlásili sa traja uchádzači. 
Prvý dal cenu 229 tisíc €, druhý 
378 tisíc € a tretí 615 tisíc €. 
Ten prvý bol o niečo lacnejší 
ako predpokladal projekt, ale 
nedodal kompletnú ponuku 
a ani nereagoval na výzvu na 
doplnenie. Museli sme ho teda 
podľa zákona vylúčiť. Druhý 
tiež nemal kompletnú ponuku, 
ktorú doplnil, ale neuspokoji-
vo. Ten tretí bol jednoducho 
nad naše finančné možnosti 
a museli sme súťaž zrušiť. Za 
tie peniaze by sme postavili 
úplne novú halu so súťažnými 
rozmermi. Verejné obstaráva-
nie bude vyhlásené nanovo 
a budem o tom informovať. Ak 
poznáte spoľahlivé stavebné 
firmy, povedzte im, aby sa 
zapojili.

CESTY A CHODNÍKY
Tento rok sme neurobili ani 
meter chodníka. Hrozné, však? 
Chceme to robiť poriadne. 
Staré centrum Jaroviec má 
chodníky na zaplakanie. Máme 
urobenú štúdiu na časť Jantáro-
vej a Mandľovej ulice v centre 
Jaroviec s dôrazom na bezpeč-
nosť chodcov. Kým toto riešime 
papierovo, tak spoločne s VÚC 
pripravujeme kompletnú vý-
menu asfaltového povrchu na 
Rastlinnej ulici, ktorá sa už 
roky prepadáva a rozpadáva. 
Samotná výmena asfaltu je 
naplánovaná na koniec sep-
tembra. Na budúci rok by sme 
takto chceli urobiť aj Kôstkovú 
ulicu. Výsledok bude taký, že 
sa nebude plátať, ale robiť 
poriadne.

BEZPEČNOSŤ 
NA CESTÁCH
Na Palmovej nám chýbajú pre-
chody pre chodcov ako soľ. 
V tomto roku pribudne jeden 
pri kostole. Budeme mať aj 
prvý osvetlený prechod pre 
chodcov v Jarovciach pred 
hasičskou zbrojnicou. Ten je 
v noci takmer neviditeľný, ale 
tomu je čoskoro koniec.

Jozef Uhler
zástupca starostu
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KEĎ ARCHITEKTÚRA PRINÁŠA ŽIVOT
Jaroviec a priniesť do obce 
chýbajúcu občiansku vybave-
nosť i miesto na stretávanie sa. 
To všetko pre ľudí, rodiny, deti, 
nadšencov kultúrnych hodnôt 
a milovníkov príjemného pros-
tredia a gastronómie. „Ešte pred 
oficiálnym spustením predaja 
sme urobili anketu o tom, ako 
si ľudia predstavujú toto územie 
a jeho funkcie v budúcnosti,“ pri-
bližuje architekt Martin Paško. 
„Výsledky sme zapracovali do 
projektu a podporili tak riešenie, 
ktoré bude prínosom pre nových 
i pôvodných obyvateľov.“

Jarovčania dobre poznajú sýp-
ku, miesto, ktoré nebolo práve 
ozdobou obce. V takých prípa-
doch sa často stretávame so 
snahou staré zrovnať so zemou 
a vystavať čosi celkom nové. 
Skúsení a skutočne kreatívni 
architekti, ktorí vidia o niečo 
ďalej, však dokážu priniesť 
úplne iné riešenie. 
Projekt Design Center je práve 
o zachovaní pôvodnej sýpky 
a jej zapojení do nového živo-
ta. Obnovená sýpka s novým 
verejným priestorom má am-
bíciu vybudovať nové centrum 

Dominantou územia sú dve na-
vzájom prepojené štvorpodlažné 
sýpky. Aj napriek tomu, že nie 
sú pamiatkovo chránené, budú 
zrekonštruované a získajú novú 
náplň. „My im vďaka projektu 
darujeme život a oni naopak 
prinesú neskôr život do novo-
vybudovaného komplexu, vďaka 
účelu, ktorému budú slúžiť,” 
objasňuje architekt. Okrem 
rekonštrukcie týchto objektov 
zrenovujú aj ďalšiu staršiu bu-
dovu vedľa, ktorá bude súčasťou 
námestia. Pribudnú dve pozdĺž-
ne novostavby s prevažujúcou 

funkciou bytov a gastronómie. 
Tie vytvoria verejný priestor 
s možnosťou terasového po-
sedenia v príjemnej atmosfére 
a zároveň ho budú chrániť pred 
rodinnými domami v okolí. Pro-
jekt nezabúda okrem kaviarne, 
vinárne a dvoch reštaurácií 
na pekáreň, zmrzlinu, spa/
wellness, priestory pre fitness 
a cvičenia pilates či jogy, na malý 
trh s kvetmi, čerstvým ovocím 
a zeleninou, novinový stánok 
a bankomat, ktoré v obci chýba-
jú. To všetko v tesnej blízkosti 
zastávky MHD. „V posledných 
dňoch sa podarilo doplniť ešte 
lekáreň a jeden z prvých klientov 
by si rád založil práve v sýpke 
jazykovú školu...”
Design Center Jarovce ponúkne 
v dvoch fázach 23 nových 1- až 
3-izbových bytov a 18 nových 
mezonetových, priestranných, 
komfortných 4-izbových bytov 
(radových rodinných domov) 
s terasami na oboch úrovniach 
s dokonalým súkromím na 
najvyšších dvoch podlažiach. 
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s novým životom, pre nových 
obyvateľov nájsť ideálne miesto 
pre život a pohodlné bývanie, 
kde nájdu všetko potrebné 
v blízkosti vrátane kultúry, špor-
tu a gastronómie.
Ako má jablko svoje zdravé 
jadro, aj Jarovce dostanú svoje 

Okrem toho ponúkne v posled-
nej fáze 4 priestranné vysoké 
loftové priestory v rekonštruova-
nej sýpke na najvyššom podlaží 
pre umiestnenie kancelárií ale-
bo designových ateliérov. Byty 
dopĺňa v prízemí na námestí 8 
loftových priestorov na prevádz-
ky a služby.
Projekt sa maximálne prispô-
sobil existujúcej zeleni a všetky 
hodnotné dreviny zachováva. 
Celý priestor bude doplnený 
o park a výnimočné prvky sa-
dových úprav, aby vzniknuté 
prostredie malo svoj jedinečný 
charakter.
Začiatok výstavby je plánova-
ný na zimu 2016, 3 etapy aj 
nová tehlová fasáda v ploche 
až 10.000m2 sa budú budovať 
priebežne tak, aby bol celý kom-
plex dokončený do konca roku 
2018. V týchto dňoch sa už za-
čalo s prípravou územia. Projekt 
je pripravený pre klientov, ktorí 
očakávajú komfortné bývanie 
a komplexný areál s citlivým 
výberom prírodných materiálov 
na vysokej úrovni spracovania 
detailov. Riešenie je komplexné, 
exteriérové úpravy a špeciálne 
večerné nasvietenie vytvoria 
príjemné prostredie, na Sloven-
sku prekvapivé a výnimočné. 
„Pre nás je podstatné naplniť 
očakávania klientov, stáť pri 
celej realizácii až do konca 
a postarať sa aj o dobrý štart 
života v nových priestoroch,” do-
dáva na záver architekt Martin 
Paško, ktorý so svojím tímom 
už skúsenosti z realizácie De-
sign factory, Refinery Gallery, 
či Elektrárne Piešťany a z ich 
prevádzkovania má.
Zásadný prínos projektu pre 
Jarovce a ich obyvateľov je 
hlavne vznik verejného priestoru 
- nového centrálneho námestia 

nové zdravé jadro, centrum, 
ktoré spája funkcie a ľudí. Tak 
vzniklo logo projektu, ktorého 
farebné jadierka jablka symboli-
zujú „zdravé jadro” a jeho farby 
postupne bývanie, námestie, 
zeleň, kultúru a gastronómiu. 
Zároveň vytvárajú veterný mlyn, 

ktorý bude pri vstupe do areá-
lu, stane sa symbolom a bude 
navigovať ľudí z blízkeho okolia.

predaj: www.designcenter.sk
anketa: www.novasypka.sk
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DFS LJULJANKA A TS KONJIC V CRIKVENICI

vali tanec Međimurje a tanec 
U livadi.  
Vo voľnom čase sa táborníci 
kúpali v mori, skákali cez švi-
hadlo a gumu, hrali kartové hry, 
bedminton, futbal. S vedúcimi si 
zahrali skupinové hry, ako Vybí-
janú, Kráľu, kráľu, daj vojačka, 
Varí sa to – pečie sa to.  
Najväčší úspech mala súťaž 
v stavaní veže zo špagiet. Všet-
ky deti boli rozdelené do troch 
skupín, ktorých vedúcimi boli 
najstaršie z detí. K dispozícii 
mali 20 neuvarených špagiet, 
lepiacu pásku, špagát, nožnice 
a jedného gumeného medve-
díka. Ich úlohou bolo za 18 mi-
nút postaviť čo najvyššiu voľne 
stojacu vežu, na vrchole ktorej 
musel byť gumený medvedík. 
Vyhrala najvyššie postavená 
veža. Obmedzený počet minút 
plynul rýchlo a posledná minúta 

stanoveného času sa niesla veľ-
kým vzrušením detí. Túto súťaž 
si vyskúšali aj dospelí. Deti však 
boli šikovnejšie.  
Deväťdňový  úžasný  poby t 
v Chorvátsku ubehol neuveriteľ-

Aj tento rok sa deti z Detského 
folklórneho súboru Ljuljanka 
a z Tamburice Konjic zúčastnili 
letného táboru v chorvátskom 
mestečku Selce, v spolupráci 
s Chorvátskym kultúrnym zvä-
zom na Slovensku, Úradom vlá-
dy Slovenskej republiky, mest-
skou časťou Jarovce a mestskou 
časťou Čunovo, a to v dňoch od 
7. do 16. júla 2016.
Folkloristov doplnili deti, ktoré 
v Jarovciach a v Čunove na-
vštevujú hodiny chorvátske-
ho jazyka. Celkový počet detí 
v tohtoročnom tábore bol 27, vo 
vekovom rozpätí od 5 do 17 ro-
kov. Postarali sa o ne dve vedú-
ce z Jaroviec – Martina Poláková 
a Marcela Škodlerová, a jedna 
vedúca z Čunova – Mária Bros-
zová. Tamburášov učili hrať 
Radko Jankovič a Jurica Maász.      
Súčasťou pobytu boli aj animá-
torky, ktoré vo večerných hodi-
nách organizovali pre deti ta-
nečné workshopy. Prekvapením 
pre ne bola hodinová večerná 
plavba z mesta Selce do mesta 
Novi Vinodolski. Dva dni pred 
odchodom na Slovensko boli 
deti z DFS Ljuljanka a TO Konjic 
pozvaní predstaviť sa svojim 
programom v meste Crikvenica, 
a to v štvorhviezdičkovom hoteli 
Omorika. Hotel sa nachádza na 
nábreží s krásnym výhľadom 
na neďaleký ostrov Krk a riviéru 
v Crikvenici. Tamburaši zahrali 
novú skladbu U san mi dođu 
tambure, a doprevádzali deti 
z DFS LJuljanky, ktoré zatanco-

ne rýchlo. Opálení, oddýchnutí 
účastníci sa však museli poná-
hľať domov, nakoľko ich v deň 
príjazdu na Slovensko čakal 
festival Dobrodošli. 

Marcela Škodlerová

FESTIVAL SPEVU A TANCA „DOBRODOŠLI“
usporiadal Festival Dobrodošli, 
a to pod záštitou Veľvyslanectva 
Chorvátskej republiky na Sloven-

sku. Festival sa uskutočnil dňa 
16. júla 2016. Pôvodne sa mal 
kultúrny program uskutočniť na 

Chorvátsky kultúrny zväz na 
Slovensku, na čele s Radosla-
vom Jankovičom, aj tento rok 

Hviezdoslavovom námestí v Bra-
tislave, ale z dôvodu nepriazni-
vého počasia bol presunutý do 
kultúrneho domu v mestskej 
časti Jarovce. Za poskytnutie 
náhradných priestorov patrí veľ-
ká vďaka starostovi našej obce, 
pánovi Pavlovi Škodlerovi.   
O 17:00 hodine podujatie otvo-
rila, a celý program moderova-
la, Zuzka Žiaková. Prítomných 
hostí, spolu s Radoslavom Jan-
kovičom, privítala. Čestným 
hosťom bola v mene Veľvysla-
nectva Chorvátskej republiky na 
Slovensku pani Ankica Vlašić. 
Svojim príhovorom zdôraznila 
význam tohto projektu, ktorým 
si chorvátska menšina na Slo-
vensku pripomína dávny príchod 
svojich predkov na toto územie. 
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V mesiacoch júl až september 
2016 sa významných životných ju-
bileí dožili títo naši spoluobčania:

65 rokov
     ROTMANOVÁ Anna
     NOVÁKOVÁ Hedviga
     KUMANČIKOVÁ Viera
     NOVÁKOVÁ Vilma
     HORVÁTOVÁ Viera
     SEČÍK Ivan
     CZAFÍK Štefan
     BENIAK Milan
70 rokov
     WOLFOVÁ Božena
     KVASNICA Štefan
     WOLF Martin
     ŠEFČÍKOVÁ Mária
75 rokov
     BOGNÁROVÁ Valéria
     JANKOVICHOVÁ Regina
     JANKOVICHOVÁ Mária
80 rokov
     VUCK WOLF Ján
86 rokov
     MAKÁKOVÁ Magdaléna
     NÉMETH Vincent
89 rokov
     NOVÁKOVÁ Mária
     MATUŠKA Peter
94 rokov
     JANKOVICHOVÁ Alžbeta

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

Blahoželáme

Odišli od nás

NOVÁKOVÁ  Alžbeta 
vo veku 96 rokov

HEGYIOVÁ Eva 
vo veku 84 rokov

KONTEK Rudolf 
vo veku 85 rokov

Odpočívajte v pokoji !

život prináša, je na jednej strane 
radosť, na druhej strane je to ale 
aj námaha a umenie zároveň. 
Nech na začiatku školského 
roku sprevádza všetkých, rodi-
čov, učiteľov, vychovávateľov 
a aj deti, modlitba, aby sme sa 
vo výchove sústreďovali na pod-
statné veci. 
V našom farskom spoločen-
stve máme počas celého tohto 
začínajúceho školského roku 
2016/2017 prítomnú milostivú 
sochu Panny Márie Mariazell-
skej. Rozjímajme o živote našej 
Matky Panny Márie, ona nám 
bude pomáhať žiť tak, aby pod 
vplyvom Ducha Svätého mocne 
zosilnel náš vnútorný človek. 

Jozef Kemp, farár

chovný základ. V liste Efezanom 
sa modlí apoštol sv. Pavol za 
veriacich týmito slovami: „Preto 
zohýnam kolená pred Otcom, od 
ktorého má meno každé otcov-
stvo na nebi i na zemi: nech vám 
dá podľa bohatstva svojej slávy, 
aby skrze jeho Ducha mocne 
zosilnel váš vnútorný človek“ (Ef 
3, 14-16). 
Mocné zosilnenie vnútorného 
človeka, to je viac ako dobré 
známky alebo atraktívne za-
mestnanie. Skutočný úspech 
vo výchove sa dostaví vtedy, ak 
dieťa „zosilnie na vnútornom 
človeku“, ak nadobudne pevný 
charakter. Kto má pevný cha-
rakter, ten sa bojí sklamať Boha. 
V modlitbe apoštola Pavla, aby 
skrze Ducha Svätého mocne 
zosilnel náš vnútorný človek, 
je v podstate zakomponovaná 
túžba človeka zostať vnútorne 
pevným, vedieť sa orientovať 
v mnohých ponukách súčasné-
ho sveta, byť zásadný a kritický 
ku všetkému, čo je povrchné 
a falošné. Na vysvedčeniach 
nie je hodnotená povrchnosť 
alebo duchovná hĺbka, hodnotí 
sa iba vonkajšie správanie, ale 
pred Bohom, a tiež aj vo vzťahu 
k človeku, je rozhodujúca práve 
duchovná hĺbka ľudského cha-
rakteru. 
Výchova detí ako jeden z naj-
tvrdších orieškov, ktoré nám 

Milí priatelia, 

určite všetci veľmi dobre po-
známe rozprávku „Tri oriešky 
pre Popolušku“. Na začiatku 
školského roku by sme sa ňou 
mohli nechať inšpirovať, pričom 
sa nesústredíme na Popolušku, 
ale upriamime našu pozornosť 
práve na tie jej tri oriešky. 
Zvládnuť ťažké životné situácie 
je akoby rozlúsknuť tvrdý orech. 
Medzi takéto situácie zaiste 
patrí aj úspešné zvládnutie škol-
ských a študijných povinností. 
Pre prvákov je tvrdým orieškom 
naučiť sa pekne písať a čítať, 
pre starších žiakov sú tvrdým 
orieškom zložité matematické 
výpočty, osvojovanie si cudzieho 
jazyka, prechod do náročnejšej 
školy... Aj dospelí ľudia musia 
v priebehu života „lúskať tvrdé 
oriešky“, keď si chcú nájsť za-
mestnanie, zabezpečiť svoju ro-
dinu, zvládnuť manželský vzťah 
a mnoho ďalších skutočností... 
Pre veriacich je tvrdým orieškom 
dôverovať Bohu v životných 
skúškach. 
Veľmi tvrdým orieškom pre do-
spelých je výchova detí. Sa-
mozrejme, že cieľom výchovy 
je, aby deti úspešne skončili 
školy, našli si výborné zamest-
nanie, aby sa nikdy neuspokojili 
s priemerom. Na prvom mieste 
ale treba dať deťom dobrý du-

DUCHOVNÉ SLOVO

Muško jačkarno družstvo. 
Sála kultúrneho domu v Jarov-
ciach sa, aj napriek nepriazni-
vému počasiu, naplnila veľkým 
počtom hostí. Dúfame, že bu-
dúci rok bude počasie príjem-
nejšie a opätovne sa, tak ako 
aj predchádzajúce roky, všetci 
stretneme na Hviezdoslavovom 
námestí v Bratislave.

Marcela Škodlerová

Účinkujúci si pripravili pekný 
program tradičných piesní a tan-
cov, v ktorom sa predstavili 
kultúrno – umelecké spolky 
z Jaroviec, Čunova, Devínskej 
Novej Vsi, Rakúska, aj Maďar-
ska. Vystúpili deti zo súboru 
Grbarčieta, DFS Ljuljanka, TO 
Konjic, tamburáši z TS Čunovski 
bećari, Hatsko Kolo – Novo Selo, 
Koljnofske tamburášky Rouge, 
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Pamätáte si Pytagorovu vetu? Ja stále áno. Pretože okrem toho, že 
som sa ju naučil, som ju aj pochopil a viackrát v živote som ju použil. 
Veľa detí sa naučí Pytagorovu vetu naspamäť, ako básničku, ale 
vôbec jej nerozumie a už vôbec si nevie predstaviť jej využitie. Ak 
neviete o čom píšem, tak tu je jej celé znenie:

„Obsah štvorca nad preponou v pravouhlom trojuholníku sa rovná 
súčtu obsahov štvorcov nad obidvoma odvesnami.“ 
Pre lepšie pochopenie sa dá vyjadriť aj rovnicou:

c2=a2+b2

,kde c je označená prepona, teda najdlhšia strana v pravouhlom 
trojuholníku a a,b sú odvesny, teda zvyšné kratšie strany.

Komplikovanejšie pre deti sa to už asi naozaj napísať nedalo a pres-
ne takto je to v učebniciach určených pre základné školy. Ani sa 
nečudujem, prečo niekto nemá rád matematiku. Komplikovanejšie 
je napísaný už hádam iba Archimedov zákon vo fyzike, ktorému 
tak ako je napísaný pre základné školy nepochopí už vôbec nikto, 
posúďte sami:

Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované hydrostatickou 
vztlakovou silou, ktorej veľkosť sa rovná tiaži kvapaliny s rovnakým 
objemom, ako je objem ponorenej časti telesa.

Je to síce presne napísané, ale máloktorý žiak tomu pochopí bez 
dodatočného vysvetlenia. Ten si však môžeme ozrejmiť inokedy. 
Hrozné ako deťom znechucujeme krásne veci ako sú matematika 
a fyzika. Ale vráťme sa k Pytagorovej vete.

Ak už teda vieme, že ak v pravouhlom trojuholníku vytvoríme z jeho 
najdlhšej strany štvorec, jeho obsah je rovnaký ako keď spočítame 
obsahy štvorcov, ktoré vytvoríme z kratších strán. 
Ako sa to dá využiť? Podstatné je uvedomiť si, že toto platí iba v pra-
vouhlom trojuholníku. Teda, všade tam, kde potrebujeme vytvoriť 
pravý uhol (presne 90°), môžeme použiť vedomosť o Pytagorovej 
vete.
Uvediem príklad s postupnými číslami 3,4,5. Aby ste si to ľahšie 
zapamätali, môžete si to doma vyskúšať s nožnicami a papierom. 
Predstavme si tri štvorce, pričom prvý bude mať všetky  strany dlhé 
3 cm, druhý štvorec bude väčší so stranami dlhými 4 cm a tretí naj-
väčší štvorec bude mať strany dlhé 5 cm. 

Ak tieto štvorce priložíme k sebe tak, aby sa dotýkali všetky tri vo 
svojich rohoch, tak vo vnútri vznikne pravouhlý trojuholník. Vyskúšaj-
te si to. Postačí nám na to papier, ceruzka, pravítko a nožnice. Ak si 
vypočítame obsahy týchto štvorcov, zistíme, že platí Pytagorova veta, 
keďže sme vytvorili pravouhlý trojuholník. Teda najväčší štvorec 
musí mať rovnaký obsah ako zvyšné dva spolu. Skúsme to spočítať. 
Obsah štvorca so stranou 3cm má obsah 3x3 teda 9 cm2. Väčší 
štvorec má obsah 4x4, teda 16 cm2. A najväčší štvorec má obsah 
5x5 čiže 25 cm2. Súčet obsahov menších štvorcov podľa Pytagorovej 
vety sa musí v pravouhlom trojuholníku rovnať obsahu najväčšieho 

štvorca. Teda súčet obsahov menších štvorcov je 9+16=25. Súčet 
najväčšieho je 25. Teda 25=25. Sedí!

Prednedávnom som pomáhal kamarátovi pri stavaní záhradného 
altánku a potrebovali sme si namerať presne 90° uhol, aby sme ho 
postavali presne kolmo. Využili sme pritom takýto trojuholník, ale nie 
o rozmeroch 3,4 a 5cm ani nie desaťnásobne väčší, teda o rozme-
roch 30,40 a 50cm, pretože pre naše účely by to bola malá šablóna. 
Preto sme ho ešte zdvojnásobili na 60 cm, 80 cm a 100 cm. Z dre-
vených latiek a klincov, sme si takto vytvorili pevnú šablónu presne 
s 90° uhlom na základe poznatkov o Pytagorovej vete a altánok sme 
postavili presne.

Juraj Matej

NA ČO JE DOBRÁ PYTAGOROVA VETA?
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Ing. Vladislav Poluch

AUTOSERVIS

ČISTENIE 
INTERIÉROV A EXTERIÉROV ÁUT

cena za kompletné vyčistenie od 55 €

Mandľová 5
0902 616 903, jozefferus@yahoo.com

SUDOKU

TS Konjic 

prijíma nových členov, ktorí by mali záujem 
hrať na chorvátske ľudové nástroje.

Podmienka: 
deti od prvého ročníka ZŠ a staršie

V prípade záujmu kontaktujte:
Radoslava Jankoviča (Jarovce)

+421904 856 630
Juricu Maásza (Čunovo)

 +421902 098 723

Tešíme sa na Vás ☺

kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok
1 Nedeľa 14.8.2016 17:30 NMŠK 1922 BA TJ Jarovce 1:3
2 Nedeľa 21.8.2016 17:00 TJ Jarovce TJ Malinovo 1:1
3 Nedeľa 28.8.2016 17:00 ŠK Nová Dedinka TJ Jarovce 0:1
4 Nedeľa 4.9.2016 16:30 TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka 3:0
5 Sobota 10.9.2016 16:30 FA Bratislava TJ Jarovce 0:1
6 Nedeľa 18.9.2016 16:00 TJ Jarovce ŠK Igram 4:1
7 Nedeľa 25.9.2016 16:00 ŠKO Miloslavov TJ Jarovce
8 Nedeľa 2.10.2016 15:30 TJ Jarovce FKM Karlova Ves
9 Sobota 8.10.2016 10:30 ŠK Krasňany TJ Jarovce
10 Nedeľa 16.10.2016 15:00 TJ Jarovce OŠK Chorvátky Grob
11 Nedeľa 23.10.2016 15:00 ŠK Danubia Hrubý Šúr TJ Jarovce
12 Nedeľa 30.10.2016 14:00 TJ Jarovce FK Dúbravka
13 Nedeľa 6.11.2016 13:30 SDM Domino B TJ Jarovce

kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok
1 Štvrtok 8.9.2016 18:00 TJ Jarovce SFC Kalinkovo 1:8
2 Štvrtok 22.9.2016 16:00 MŠK Iskra Petržalka B TJ Jarovce
3 Štvrtok 1.9.2016 14:30 TJ Jarovce SDM Domino B 0:9
4 Sobota 3.9.2016 10:00 NMŠK 1922 BA B TJ Jarovce 2:3
5 Nedeľa 11.9.2016 14:00 TJ Jarovce MŠK Kráľová p. Senci 2:7
14 Štvrtok 15.9.2016 15:00 SDM Domino B TJ Jarovce 5:0
6 Sobota 17.9.2016 11:00 ŠK Nová Dedinka TJ Jarovce 0:1
7 Nedeľa 25.9.2016 13:30 TJ Jarovce FK Lamač
8 Nedeľa 2.10.2016 10:00 FK Družstevník Blatné TJ Jarovce
9 Nedeľa 9.10.2016 13:00 TJ Jarovce ŠK Čataj
10 Nedeľa 16.10.2016 12:30 TJ Jarovce MŠK Senec B
11 Nedeľa 23.10.2016 10:00 MFK Rusovce TJ Jarovce
12 Nedeľa 30.10.2016 11:30 SFC Kalinkovo TJ Jarovce
13 Nedeľa 6.11.2016 11:00 TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka B

kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok
1 Nedeľa 4.9.2016 10:00 TJ Jarovce SDM Domino C 12:2
2 Sobota 10.9.2016 9:30 FK Lamač TJ Jarovce 1:3
3 Nedeľa 18.9.2016 10:00 TJ Jarovce TJ Čunovo 3:1
4 voľný žreb
5 Sobota 1.10.2016 11:00 MFK Rusovce TJ Jarovce
6 Nedeľa 9.10.2016 10:00 TJ Jarovce FK Scorpions BA
7 Sobota 15.10.2016 10:30 FK Mariathal BA TJ Jarovce
8 Nedeľa 23.10.2016 15:00 SDM Domino C TJ Jarovce
9 Nedeľa 30.10.2016 10:00 TJ Jarovce FK Lamač
10 Nedeľa 6.11.2016 11:00 TJ Čunovo TJ Jarovce

V.liga seniori, S5A

Mladší žiaci, MZM

Prípravka PMA3

Rozpis zápasov jesennej časti ligy 2016/2017

ZABAVME SA SPOLU

ŠPORT: FUTBAL, rozpis zápasov 
jesennej časti ligy 2016/2017

4 9 6

7 6 2 4

1

7 8

9 1

7 9

7 4

5 4 1 8 2

NIEČO PRE MATEMATIKOV

1. Leteli vrany. Pristáli, 12 vrán ostalo a ostatné odle-
teli. Znova pristáli, ostalo 13 vrán a ostatné odleteli. 
Znova pristáli a odletelo 17 vrán.
 a. Koľko bolo všetkých vrán?
 b. Koľko vrán letelo najdlhšie?

2. Máme 1 kg železa a 1 kg peria. Dáme ich do vzdu-
choprázdneho valca a pustíme. Čo prv padne na dno?



Jarovské noviny

20

Jarovské noviny vydáva:
JUDr. Mgr. Jozef Uhler
Zeleninová 25, 851 10 Bratislava
Tel.: 0905 617 305

Články, podnety, reklamy: 
redakcia@jarovskenoviny.sk
Neprešlo jazykovou úpravou.

ISSN 1338-8924
Evidenčné číslo: EV 3955/09
Periodicita: štvrťročník
Dátum vydania: 23.9.2016

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


