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Obecné spravodajstvo

Slovo starostu obce

Vážení spoluobčania,
tradične sa Vám z tohto miesta prihováram
každých šesť mesiacov a rád by som Vás
i tentokrát informoval ako o výsledkoch
nášho snaženia, tak i o plánoch, ktorými by
sme radi v blízkej budúcnosti zlepšili život
v našej obci.
Uplynulé mesiace boli výrazne poznačené obmedzeniami a ťažkosťami spojenými
s pandémiou ochorenia COVID-19. Toto
ochorenie zasiahlo do života každej rodiny
a nemálo z nás prežilo veľmi zložité situácie. Od jesene sme boli v núdzovom stave,
ktorý trval nepretržite viac ako pol roka.
Pre obecný úrad to predstavovalo fungovanie v obmedzenom režime za prísnych
protipandemických opatrení, pričom v
januári a vo februári sme uskutočnili päť
víkendov antigénových testovaní. Pri tejto príležitosti by som rád konštatoval, že
občania boli mimoriadne disciplinovaní
a veľká vďaka patrí ako zamestnancom
obecného úradu za zvládnutie administratívneho a technického zabezpečenia,
tak i zdravotníckemu personálu, vojakom
a policajtom, ktorých kompetencia spočívala vo výkone samotného testovania a
organizačného dohľadu. Administratívne

pracovníčky obecného úradu boli napriek
opatreniam od apríla občanom k dispozícii aj pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa v tomto roku na Slovensku
uskutočňuje historicky po prvýkrát plne
elektronickou formou. V našej obci sa doposiaľ sčítalo 95,83%, čo predstavuje 2021
obyvateľov.
Prerušenie prezenčnej výučby v základnej a materskej škole z dôvodu pretrvávajúcej pandémie sme využili na presťahovanie škôlky do nových priestorov
vybudovaných v prístavbe materskej školy,
čím získali naši najmenší moderný priestor
pre hru, edukáciu i oddych s kapacitou 72
miest. Staré priestory, ktoré dovtedy slúžili
materskej škôlke sme po vysťahovaní zrekonštruovali, vymaľovali, vymenili hlavný
elektrický rozvádzač a na dolnej chodbe
sme komplet vymenili rozvody elektrickej
energie aj s novým LED osvetlením. Takto
upravené budú slúžiť potrebám základnej
školy, školského klubu a školskej knižnice.
V areáli školy sme vymenili a doplnili
nový kamerový systém, ktorý zaistí komplexný monitoring tejto lokality s cieľom
účinne predchádzať výskytu vandalizmu
a drobnej kriminality mládeže. Pred hlavnou budovou školy sme zároveň areál nanovo oplotili a rozšírili sme parkovisko, čo
uľahčí rodičom školopovinných detí ich
dennú logistickú rutinu.
V nadväznosti na výzvu zverejnenú Environmentálnym fondom sme pripravili
projekt na zateplenie telocvične a zníženie jej energetickej náročnosti, na základe
ktorého ako oprávnený žiadateľ, žiadame
o nenávratný finančný príspevok. Táto
investícia by bola vo finančnom objeme
cca 155 300 EUR bez DPH. Projekty z
predmetnej výzvy sú zatiaľ vo fáze odborného hodnotenia, avšak veríme, že vďaka
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naprojektovaným parametrom a možným
energetickým úsporám máme vysokú
šancu v tomto hodnotení uspieť.
Ďalším pálčivým problémom v našej
obci je rozširovanie kanalizačnej siete. To
však nie je uskutočniteľné bez zabezpečenia dostatočnej kapacity čistiarne odpadových vôd, ktorá je aktuálne v prevádzke
len v rozsahu 50%. Vzhľadom na svoj vek
a vyťaženosť si táto technológia zároveň v
súčasnosti vyžaduje nevyhnutnú generálnu údržbu. Z uvedeného dôvodu prijalo
obecné zastupiteľstvo strategické rozhodnutie, na základe ktorého bude technológia dobudovaná na 100% projektovanej
kapacity. Spustením prevádzky druhého
reaktora bude zároveň možné zrealizovať
aj nevyhnutnú údržbu prvej linky a to bez
potreby obmedzenia, či úplnej odstávky
obecnej kanalizácie. Zmluvný termín realizácie diela má byť na základe avizovaného plnenia zo strany zhotoviteľa podstatne skrátený, takže by mal byť celý proces
uvedenia druhej linky do prevádzky dokončený v priebehu mesiaca júl 2021.
Aktuálne intenzívne pracujeme aj na
realizácii stratégie likvidácie biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu na
území obce Jarok, ktorá je založená na individuálnom kompostovaní tohto druhu
odpadu priamo na pozemkoch prislúchajúcich k jednotlivým rodinným domom,
resp. bytovkám od 1. júla 2021. Tento
spôsob je preferovaný ako najekologickejšia alternatíva predmetnej likvidácie a
zároveň tento postup ekonomicky nezaťaží občanov do budúcnosti zvyšovaním
výdavkov. Preto obec zabezpečí pre všetky
domácnosti, ktoré o to požiadali bezodplatne kompostéry, a tým vytvorí optimálne podmienky na kompostovanie pre
všetkých občanov.

Rekonštrukcia frekventovaného chodníka na Hlavnej ulici

Pôvodný stav sociálneho zariadenia

Pôvodný stav chodníka
Určite ste už mnohí zaregistrovali, že sme
v máji zrekonštruovali chodník na Hlavnej
ulici pri parku smerom na ulicu K mostu.
Tento frekventovaný úsek, ktorý je najviac
využívaným chodníkom v obci, nakoľko
ho využívajú deti na cestu do školy, ale i
občania idúci na autobus, do obchodu a do
kostola, bol vo veľmi zlom technickom stave a z hľadiska zaistenia bezpečnosti bolo
nevyhnutné aj osadenie nového zábradlia.
Okrem týchto aktivít samozrejme súbežne
realizujeme z vnútroštátnej dotačnej schémy aj investície menšieho rozsahu a z vlastných zdrojov vykonávame nepretržitú starostlivosť o životné prostredie v našej obci.
Z dotácie MV SR sme rozšírili bezpečnostný kamerový systém v obci o štyri
nové body, ktorými monitorujeme okolie
bioskládky, poľovníckeho domu na Šarine, zberový dvor za kostolom a križovatku
pri Poľnohospodárskom družstve Jarok. Z
dotácie Ministerstva financií SR boli zre-
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konštruované sociálne zariadenia vo vestibule kultúrneho domu a pri zasadačke
obecného úradu.
Vlastnými silami sme rozšírili verejné
osvetlenie v úseku od čističky odpadových vôd po Poľnohospodárske družstvo
Jarok a naši pracovníci na zberovom dvore zabetónovali a spevnili plochu pod veľkokapacitné kontajnery. Veľkú časť náplne práce zamestnancov na úseku údržby
predstavuje v tomto období starostlivosť
o verejnú zeleň. Okrem jarného rezu
stromov na ulici Záhumenice, priebežne vykášajú verejné priestranstvá, okolie
kostola a fary. Na starostlivosti o cintorín
aktívne participujú členovia poľovníckeho združenia. Postupne rekonštruujeme
aj priepust a rigol Nový Sliváš – Štepnice.
Dobrovoľní hasiči pomohli s osadením pôvodných schodníc pod barokovú
sochou sv. Floriána, ktorá sa po ukončení reštaurátorských prác vráti na svoje
miesto pred Hasičskou zbrojnicou. Postupne by sme radi zabezpečili odborné zreštaurovanie všetkých barokových
sôch v našej obci, ktoré sú kultúrnymi
pamiatkami mimoriadneho významu a
sú súčasťou hmotného kultúrneho dedičstva našej krajiny.
Nakoľko sme si vedomí toho, že v dôsledku pandemickej situácie vzrastá význam a potreba kvalitných verejných
priestranstiev, sústreďujeme svoju pozornosť na realizáciu takých aktivít, ktoré zatraktívnia exteriérové oddychové
zóny a obohatia voľnočasové možnosti
našich obyvateľov. Z uvedeného dôvodu
sme na obecnom zastupiteľstve odsúhlasili nájom pozemku na účely ambulantného predaja zmrzliny v parku na rázcestí Hlavnej ulice a ulice Záhumenice.
Zároveň by sme radi vybudovali v tejto
lokalite aj ihrisko pre malé deti. Druhým
plánovaným projektom je vybudovanie
oddychovej zóny pri jazierku na Šarine z
programu Zelená dedina.
Verím, že sa naše spoločné úsilie o
zveľaďovanie obce Jarok a o zvyšovanie
kvality života jej obyvateľov zúročí aj v
týchto pohnutých časoch a že sa v čo najkratšom čase opäť stretneme osobne pri
rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach.
A čo dodať na záver? S príchodom letných mesiacov prichádza vytúžené uvoľnenie, preto Vám, vážení občania, prajem
príjemné prežitie dovoleniek. Oddýchnite si po náročných dňoch, načerpajte silu,
vieru a optimizmus do ďalších dní.
Stanislav Sťahel, starosta obce
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Úroda z vlastnej záhrady
- liek alebo jed?
Vlastná záhrada ako novoobjavený dar.
Mnohí sme začali byť za ňu vďačnejší,
ceniť si možnosť vyjsť si von do „svojej”
prírody a vnímať jej štedrosť. Záhrada sa
pre nás stala miestom na dobíjanie bateriek, priestorom na pohyb i stíšenie, naším prírodným chrámom i bezpečným
supermarketom. A v neposlednom rade i
novoobjavenou lekárňou.
Aktuálna situácia nás opäť priviedla k
prírodným liečivým zdrojom. Pred tým
bolo jednoduchšie s dôverou vyhľadať pri
akejkoľvek ťažkosti lekára a nechať rozhodnutie na ňom. Dnes sú lekári preťažení, nemocničné prostredie neisté, a tak
opäť siahame po starých osvedčených metódach a zodpovednosť za svoje zdravie
berieme do vlastných rúk. Všetci vieme,
že ovocie, zelenina a bylinky sú zdraviu
prospešné a je potrebné ich pravidelne
konzumovať. Sami tušíme, že pomer prirodzenej potravy voči tej spracovanej
máme obrátený a že tri jahôdky na vrchu
šľahačkového zákusku nám zdravie neprinavrátia. A tak s chuťou pestujeme vlastnú
úrodu, aby sme sebe i svojim blízkym zabezpečili účinné prostriedky na podporu
zdravia.

Známe príslovie „Na každú chorobu
sa nájde bylina” oprávnene rozširujeme z divo rastúcich rastlín aj na ovocie
a zeleninu a právom ich vnímame ako
liek. Napríklad oslabeným obličkám pomôže denné pitie uhorkovej šťavy. Tá
mimochodom účinkuje i pri horúčkach.
Uhorka je takisto dôležitou zložkou potravy chronicky dehydratovaných ľudí.
Cibuľová zelenina nie je cenná „iba”
vďaka svojim známym antibakteriálnym
účinkom. Pór, pažítka, či cibuľka nám
vďaka síre poskytnú aj úľavu od bolesti
kĺbov. Vďaka schopnosti podporiť prekrvenie organizmu sú našimi spojencami
i v boji proti studeným nohám.
Nedocenenou zeleninou je reďkovka.
Jej koreň výrazne podporuje imunitný
systém, čistí srdcovocievnu sústavu, čím
chráni srdce a podporuje dobrý cholesterol. Bohaté na vitamíny, minerály a
antioxidanty sú aj reďkovkové listy. Tie
môžeme pripravovať ako každú inú listovú zeleninu. Veľkým prínosom všetkej
listovej zeleniny je popri obsahu bielkovín ľahko prijateľných pre organizmus a
popri obsahu vzácnych minerálnych solí
aj jej schopnosť naprávať prekyslenie organizmu. Obzvlášť vzácne je to v prípade

lymfatického systému, ktorý máme v súčasnosti prekyslený vplyvom chemikálií,
plastov, či ťažkých kovov.
Hoci v súčasnosti vládne trend vysádzať
v záhradách netradičné druhy ovocia, overená „klasika” by v našej prírodnej lekárničke nemala chýbať. Čerešne napríklad
podporujú tvorbu hemoglobínu, chránia
mozog pred demenciou aj Alzheimerovou
chorobou. Vďaka vysokému obsahu zinku
a železa sú ideálnou potravinou pre ľudí trpiacich chudokrvnosťou. Pektín z jabĺk je
zas vynikajúcim čističom tráviacej sústavy, zbiera v nej vírusy, kvasinky aj plesne
a výrazne prispieva k očiste orgánov. Kvôli
zvýšenému stresu nám, ľuďom modernej
doby, obzvlášť trpí pankreas. Nemá to s
nami ľahké najmä vtedy, keď ho po hektickom dni ešte aj odrovnáme jedlom plným
tukov, či cukrov. Vďačný by nám isto bol
za hojivý balzam v podobe hrušiek, ktoré výrazne prispievajú k jeho regenerácii.
Naše záhrady nám ponúkajú celú radu
fantastických plodov, ktoré pomáhajú pri
prevencii i liečbe chorôb.
Mnohé moderné, chronické, či autoimunitné ochorenia sú spôsobené aj toxínmi, ktoré sa nám hromadia v tele. Nosíme
ich v sebe desaťročia a ani netušíme, ako
veľmi maria našu snahu žiť zdravo. Tieto
skryté jedy oslabujú imunitu a postupne
poškodzujú mozog, pečeň a ďalšie orgány.
Čo je ešte alarmujúcejšie, sú živnou pôdou
pre vírusy, baktérie a cudzorodé organizmy zapríčiňujúce vážne choroby. Odkiaľ sa
nám do tela dostávajú? Ide o prvky z čis-
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tiacich prostriedkov, liečiv, postrekov proti
škodcom a burine, ťažké kovy atď. Človek
ešte nikdy nebol v kontakte s tak veľkým
množstvom jedovatých látok, ako sme teraz my. Úplne vyhnúť sa im nedokážeme,
no keď si uvedomíme ich reálnu hrozbu,
vieme ich výrazne obmedziť.
Mnohé z týchto jedovatých látok sú súčasťou odpadových vôd z našich domácností. Premietneme si, koľko chemických
čistiacich prostriedkov nám odchádza z
kuchynskej výlevky, z umývačky a práčky!
Aké agresívne čističe používame v toaletách! Koľko zbytkov liečiv vylúčime močom! Len samotné pracie prášky obsahujú
rozličné aniónové a neiónové tenzidy, fosfátové alebo zeolitové zmäkčovače vody.
Pri praní sa uvoľňujú aj azofarbivá. Tie sú
síce v minimálnych množstvách povolené i v potravinárstve, ale pri postupnom
nahromadení spôsobujú zdravotné komplikácie. Platí to aj pre ďalšie syntetické
aditíva. Pri kozmetických prípravkoch
spomeňme okrem iného vysoký obsah
dráždivého síranu sodného, ktorý sa používa ako penidlo. Samostatnú kapitolu
tvoria dusičnany a dusitany, pri ktorých
už nikto nespochybňuje nebezpečenstvo
kontaminácie spodných vôd a následné
negatívne vplyvy na zdravie človeka.
Spomínate si na iniciatívu za zber použitého kuchynského oleja a tukov s argumentom, že 1 liter prepáleného oleja znečistí
1 000 000 litrov vody? Premietnime si to
na odpadovú vodu z našej domácnosti.

Oleje sú jednoznačne jej súčasťou. A keďže pri prepálených tukoch nik nezľahčuje
ich karcinogénny vplyv, isto by sme ich
nechceli dostať do kolobehu vody, do rastlín i nás samotných.
Keď teraz máme pred očami obraz tohto
ohromného toxického kokteilu, začneme
vnímať obsah našich žúmp úplne inak.
Ešte pred pár desaťročiami bolo vypúšťanie žumpy na vlastný pozemok celkom
bežné. Nepredstavovalo pre nás hrozbu.
Zloženie odpadových vôd sa ale zmenilo.
Závratne. Už to nie je len o otravovaní susedov zápachom fekálií. Teraz už priamo
ohrozujeme nezávadnosť spodných vôd.
Stav pôdy. Zdravie seba a najbližších. Veď
príroda je úžasne prepojený systém a my
sme jeho súčasťou. Akonáhle dôjde k poškodzovaniu ktorejkoľvek jej zložky, odrazí sa to i na nás. Záhrady máme oddelené
plotmi - pôda a spodné vody izolované
nie sú. Vypustenie žumpy v jednej záhrade výrazne zasiahne aj okolité prostredie.
Dostali sme dôveru starať sa o stvorenstvo ako dobrý správca. A ako dobrý
správca sa o to aj skutočne usilujeme. Obhospodarujeme svoje záhrady najlepšie,
ako vieme, aby sme sebe a svojej rodine
mohli ponúknuť z prírody len to najlepšie. Žiaľ, často si neuvedomujeme, že im
nechtiac dávame na stôl úrodu, ktorá
vzišla z pôdy a vody, ktorú dlhodobo a v
pravidelných intervaloch sami toxikujeme. Spomeňme si na liečivú silu plodín, o
ktorej sme hovorili. Servírujeme si ovocie

a zeleninu, ktoré majú silu liečiť a udržiavať naše zdravie. No pestujeme ich v pôde,
kam my alebo naši susedia - často nevedomky – vylievame okrem iného i toxické
zlúčeniny a ťažké kovy. Vystúpme z tohto
začarovaného kruhu! Je čas to zmeniť!
Keď už jasne vidíme dopad nášho konania, nie je dôvod zostávať v zabehnutých
koľajach. Veď nie je nič jednoduchšie,
ako zdvihnúť telefón a objednať si vývoz
žumpy. Verte, i keby to kvôli obsadenosti
miestnej čističky musela byť služba vzdialenejšieho vývozcu, tých pár eur navyše sa
vám a vašim blízkym v budúcnosti mnohonásobne vráti. A ak máte to šťastie a
na vašej ulici už kanalizácia vybudovaná
je, neváhajte a dajte sa pripojiť. Nie kvôli obavám, že ste pri kontrole zo zákona
povinní predložiť doklady o nakladaní so
splaškovými vodami (doklad o vývoze fekálnym vozidlom, platný certifikát malej
ČOV a pod.), ale z presvedčenia, že konáte správne.
Nevedomosť neospravedlňuje - to, našťastie, platí len pri ľudských zákonoch.
Tie Božie a prírodné odpúšťajú. Preto
nemá zmysel robiť si navzájom výčitky.
Stačí začať od seba. Pre každého z nás to
bude len jedna jediná zmena, pre celú
dedinu však bude mať obrovský význam.
Príroda má silu regenerovať sa. Tak jej to
aspoň vo vlastnej záhrade umožnime!
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.,
obyvateľka obce
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Školstvo

Materská škola Jarok
VĎAKA ...

Okrem zdravotníctva, ktoré bolo v prvej
línii pri riešení pandémie, to aj školstvo
riadne schytalo. Dokonca aj my v materskej škole sme boli ako na hojdačke.
Prevádzka prerušená, obnovená, opäť
prerušená... Nekritizujem, len opisujem
situáciu. Množstvo papierov, ktoré sprevádzalo krátkodobé obnovenie prevádzky, striedané s úplným uzatvorením, v
nás vyvolávalo množstvo nepoznaných
pocitov. Hnevať sa? Tešiť sa z toho, že
sme doma? Hádzať na niekoho vinu? Na
koho? Rozhodli sme sa inak. Hľadali sme
pozitíva v nepriaznivej situácii. A našli
sme. Mali sme stále dôvod na radosť.
Pred očami nám rástol celkom nový pracovný domov, oáza nášho pracovného
prostredia, priestor na plnenie nášho poslania. Nové priestory pre deti predškol-
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ského veku z Jarku. A keďže korona aj v
tomto prípade miešala karty a posúvala
termíny, dočkali sme sa až 1. marca 2021.
Bol to termín, kedy sme konečne odoslali rodičom oznam s obsahom: Vážení
rodičia, milé deti, s radosťou Vám oznamujeme, že dňa 1.3.2021 OTVÁRAME
brány NOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY. Po
niekoľkých dňoch a týždňoch sa pýtate,
ako sa tu máme? Ďakujeme za opýtanie,
je nám tu dobre. Spoločne sme pripravili
priestory tak, aby sme sa cítili príjemne
a bezpečne. Víziu našej škôlky charakterizuje názov jej školského vzdelávacieho
programu: „ZLATÝ KĽÚČIK“. Pomyselným kľúčikom otvárame detské srdcia ku
všetkým oblastiam nášho života. Vieme,
že šťastné dieťa behá, skáče, kreslí, spieva, tancuje, pýta sa. A my, učiteľky materskej školy, to robíme s ním. A robíme

to dobre, lebo to robíme srdcom. Máme
aj našu hymnu, v ktorej o tom spolu s
deťmi spievame:
...beháme, kreslíme a spievame,
sme zvedavé, preto sa pýtame,
priťahuje nás všetko nové,
sme deti srdiečkové.
Ref: Otvorte brány našich sŕdc, to teplo
nenechajte vychladnúť,
veď každé srdce má svoj vlastný kľúč, stačí
ho len odomknúť.
(úryvok)
Pred pár dňami sme oslávili s deťmi
ich veľký deň - MDD. Pripravili sme im
dopoludnie plné zábavy športu, prekvapení, odmien, a samozrejme darček nemohol chýbať. Koncom júna sa rozlúčime s našimi PREDŠKOLÁKMI tak ako
sa patrí, pretože si to zaslúžia. Veríme, že
nám naše plány nič nečakané nenaruší.
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Na záver vyjadrujem slová vďaky: Ďakujeme pánovi starostovi Stanislavovi
Sťahelovi za priestory novej materskej
školy, ktorá je súčasťou Základnej školy
s materskou školou v Jarku. Ďakujeme
všetkým za vynaložené úsilie spojené s
prípravou a realizáciou novej materskej
školy. Ďakujeme vedeniu Základnej ško-

ly s materskou školou v Jarku za spoluprácu.
Bránami Materskej školy v Jarku prešlo
veľa detí. Ale aj veľa učiteliek. Osobitné
poďakovanie patrí teraz našej kolegyni Márii Németovej, ktorá sa chystá do
dôchodku. Po viac ako 40-ročnej práci s deťmi Ti zo srdca prajeme, aby si si

dôchodok užila podľa svojich predstáv.
Spolu s Tebou odchádza skvelá kolegyňa, skúsenosť, nadhľad, prehľad, výborný pedagóg a pozitívna energia. Už teraz
nám chýbaš. Ďakujeme za všetko!
Za kolektív MŠ
Tatiana Ďurišová
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Život našej základnej školy

Nezadržateľne sa blíži koniec školského
roka, a teda aj čas bilancovania, čas zhodnotiť to, čo nám priniesol aj zobral školský
rok 2020/2021. Napriek toľko skloňovaným slovám korona, COVID-19, koronavírus, pandémia, škola neprerušila svoju
činnosť a fungovala naďalej, aj keď inak
a s prestávkami. Výučba sa už v októbri
presunula do online priestoru, a takto
sme pokračovali aj v druhom polroku. Na
tento spôsob vyučovania sme si zvykli,
plynule sme pokračovali ďalej. Dovolím
si tvrdiť, že sme ho tento rok posunuli o
stupienok vyššie formou aj kvalitou. Veľkým pozitívom pre všetkých bolo, že sme
sa všetci mohli vidieť a počuť každý deň
prostredníctvom platformy TEAMS.
Začiatkom marca sa za sprísnených
opatrení otvorili brány školy pre žiakov
prvého stupňa. Koncom apríla zlepšujúca
sa pandemická situácia dovolila otvoriť aj
druhý stupeň. Najprv sa vrátili najstarší
žiaci, deviataci a ôsmaci, po nich sa vrátili
aj ostatné ročníky. Zrazu bola naša škola
v plnej prevádzke. Po polroku trávenom
doma žiaci, ale aj my učitelia sme mali dva
týždne na to, aby sme sa aklimatizovali.
Tieto dni sme trávili rozhovormi, rôznymi adaptačnými aktivitami v triedach aj
vonku tak, aby sme po dlhých mesiacoch
plynule prešli do plnohodnotného vyučovania. Pre mnohých to bola veľká a aj
ťažká zmena. Po mesiacoch izolácie, keď
žiaci trávili dni osamote za počítačmi,
tabletmi a mobilmi sa zrazu ocitli v kolektívoch, so spolužiakmi a učiteľmi. Už nesedeli osamelí doma, ale mohli sa osobne
porozprávať, spolu sa smiať, žiaľ, zdieľať aj
smutnejšie momenty spôsobené dôsledkami pandémie. To čo nám tento rok vzal
je, že sme ukrátení o chvíle trávene spolu,
o spoločné zážitky zo školy. Verím však,
že všetci si to do konca školského roka
sčasti vynahradíme a leto bude priať ďalším stretnutiam, budovaniu priateľstiev a
novým spoločným zážitkom.
Mesiace apríl a máj rýchlo uplynuli,
všetci sme už plne zahĺbení do učenia.
Škola je vždy plná nielen detí, vedomostí, učenia, ale aj mnohých aktivít a súťaží.
Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú
do mnohých z nich. Neznamená to však,
že pre pandémiu a dištančné štúdium sa
súťaže nekonali. Práve naopak! Druhý
polrok nám priniesol mnoho olympiád,
súťaží aj krásnych umiestnení a víťazstiev.
Jediná zmena nastala v tom, že súťaže sa
8

presunuli do online priestoru a súťažilo
sa najmä formou testov cez edupage. Naši
žiaci aj učitelia, ktorí ich pripravovali, to
úspešne zvládli.
Začnem slovenčinou. V poslednom príspevku základnej školy v obecnom časopise sme spomenuli postup ôsmačky
Anežky Bujdákovej do okresného kola
olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Uskutočnilo sa cez edupage a Anežka v ňom vybojovala krásne tretie miesto.
Ďalším obrovským úspechom našej školy bola matematická olympiáda. Okresného kola sa zúčastnili traja žiaci našej
školy: Adrián Mochnacký, Tomáš Bujdák
a Filip Bujdák, ktorí boli aj úspešnými riešiteľmi. Adrián obsadil 17. miesto, Tomáš
4. miesto a Filip sa umiestnil na úžasnom
1. mieste. Filip pokračoval v úspešnej reprezentácii našej školy a v kategórií Z9 v
krajskom kole obsadil výborné 3. miesto.
V apríli prebehlo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Našu školu
reprezentovali traja žiaci: Nela Boledovičová, Tomáš Bujdák a Anežka Bujdáková.
Úspešný riešiteľ bol Tomáš Bujdák, ktorý
sa umiestnil na vynikajúcom 2. mieste.
Aj dejepis patrí k predmetom, v ktorých
máme zástupcov na súťažiach. Okresné
kolo dejepisnej olympiády sa konalo 11.
februára 2021. V kategórii C (9. ročník) sa
na 10. mieste umiestnil opäť Filip Bujdák,
na 16. mieste skončil Samuel Kramár a
obaja boli úspešnými riešiteľmi.
Marec sa niesol aj v znamení finančnej
gramotnosti. 25. marca 2021 sa prostredníctvom platformy Kahoot! a YouTube
uskutočnilo finále národného kola kvízu
finančnej gramotnosti. Štrnásť žiakov z
8. a 9. ročníka našej školy si zmeralo sily
s vyše 700 žiakmi z celého Slovenska. O
výhre rozhodovala nielen správnosť, ale
aj rýchlosť odpovede. V prvej päťdesiatke
úspešných riešiteľov skončil na 48. mieste
Martin Benčo a do prvej stovky sa so 63.
miestom prebojoval Samuel Kramár.
Dňa 6. mája 2021 sa ôsmak Tomáš Bujdák zúčastnil regionálneho kola IQ olympiády, do ktorého postúpilo 240 žiakov z
jednotlivých regiónov. V silnej konkurencii 80-tich najlepších žiakov z regiónu Západ (Bratislavského, Trnavského a
Trenčianskeho kraja) si počínal výborne
a vybojoval si postup do celoslovenského
finále. Tomáš sa 1. júna 2021 na celoslovenskom kole v Bratislave spomedzi 60

najšikovnejších žiakov umiestnil na vynikajúcom 34. mieste.
Nezabudli sme ani na geografickú olympiádu. Dňa 5. februára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo, na ktoré postúpilo zo
školského kola 9 žiakov. V okresnom
kole sa popasovali s neľahkými úlohami
a dosiahli výborné výsledky. Žiaci súťažili v troch kategóriách - kategória G (4.
a 5. ročník), kategória F (6. a 7. ročník)
a kategória E (8. a 9. ročník). V kategórii
E súťažili Filip Bujdák, Samuel Kramár a
Tomáš Bujdák. Najlepšie sa umiestnil Tomáš Bujdák, ktorý skončil na 3. mieste a
zároveň postúpil do krajského kola. Výborné umiestnenie mal aj Filip Bujdák,
ktorý skončil na 5. mieste a bol úspešným
riešiteľom. V kategórii F. súťažili Terézia
Bekéniová, Adrián Mochnacký a Nela Boledovičová, v kategórii G. súťažili Milan
Lajš, Friderik Baláž a Filip Zaujec. Všetci
boli úspešnými riešiteľmi. Krajské kolo sa
konalo 16. apríla 2021 opäť formou online
testu. Našu školu reprezentoval v kategórii E. Tomáš Bujdák, ktorý skončil na 11.
mieste.
Veľký úspech sme zaznamenali aj v biblickej olympiáde. Žiaci 8. ročníka Anežka
Bujdáková, Tomáš Bujdák a Tomáš Boledovič sa 20. apríla 2021 zúčastnili diecézneho kola biblickej olympiády. Obsadili
krásne 7. miesto, čo je v tejto súťaží historicky najlepší výsledok školy.
Dňa 14. mája 2021 sa 15 žiakov druhého
stupňa zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show.
Súťaž rozširuje všeobecný prehľad, podporuje logické a kritické myslenie a súťaživosť. Zároveň dáva žiakom príležitosť
spoznať svoje silné a slabé stránky a oblasti záujmu, ktorým by sa chceli v budúcnosti venovať. Kompletné výsledky súťaže
budú zverejnené 15. júna 2021.
Druhý polrok bol najťažší pre našich najstarších žiakov - deviatakov. Už počas dištančného vyučovania sa museli začať intenzívne pripravovať na prijímacie skúšky
na stredné školy. Tie ich čakali začiatkom
mája, krátko po nástupe do školy. Všetci
ich úspešne zvládli a sú prijatí, preto im
ešte raz srdečne blahoželáme!
Okrem olympiád a súťaží sme aj v tomto školskom roku pokračovali v projekte
organizácie AIESEC pod názvom Educate
Slovakia. Stretnutie sa uskutočnilo virtuálne. Počas troch dní od 24. mája do 26.
mája 2021 naši siedmaci, ôsmaci a devia-
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taci absolvovali dve hodiny s lektormi, v
rámci ktorých pokryli témy budovania
povedomia o rozličnostiach medzi našou
krajinou a krajinou lektora. Hodiny prebiehali v anglickom jazyku. Touto formou
si žiaci precvičili svoje jazykové zdatnosti
a obohatili svoje poznatky z reálií iných
krajín. Opäť sme mali možnosť spoznať
dve cudzie krajiny, tentoraz Turecko a
Singapur. Predstavili nám ich lektori Sivagumar a Melih. Projekt už tradične nesklamal a tešíme sa na jeho pokračovanie
o rok!
Záujem žiakov o výučbu cudzích jazykov sa snažíme podporiť aj zapojením sa
do nového projektu ERASMUS +. Naša
škola podala žiadosť o grant a čakáme
na jej schválenie. Žiaci sa prostredníctvom tohto projektu oboznámia s reáliami
iných krajín. Našimi partnermi v prípade
schválenia grantu budú Turecko a Španielsko. Žiaci budú mať možnosť nielen
hostiť žiakov a učiteľov zo škôl týchto krajín, ale niektorí aj zažiť kultúru a spôsob
vzdelávania sa na vlastnej koži v ich domovinách.
V škole trávili viac času aspoň naši najmenší, žiaci prvého stupňa. V marci stihli
Veľkonočné aranžovanie aj akciu Starší
čítajú mladším. Tá sa realizovala v online
priestore. Ôsmaci si pripravili pre prváčikov a druhákov rozprávku O kozliatkach.
Jej súčasťou boli rôzne pútavé úlohy, v
ktorých žiaci dokázali svoju šikovnosť a
pohotovosť. Uskutočnili sa aj triedne kolá
Hviezdoslavovho Kubína, kde predviedli
svoje recitačné zručnosti.

Apríl patril okresnému kolu Pytagoriády
P3, 4 v online forme. Uskutočnilo sa 13.
apríla 2021 a z našej školy doň postúpili
všetci úspešní riešitelia školského kola.
Zo 126 účastníkov 3. ročníka boli úspešní
traja: A. Bírová, A. Pekár, B. Bíro.
V apríli prebehol aj zápis do prvého ročníka, ale pre pandemické opatrenia bez
účastí detí. O to viac sa v septembri tešíme
na našich prváčikov.
Prvý jún na celom svete patrí našim najmenším - deťom. Ani u nás tomu nebolo
ináč. V blízkosti budovy školy „vyrástli“
dva skákacie hrady, ktoré od rána vyvo-

lávali v prichádzajúcich deťoch prejavy
radosti, prekvapenia a nadšenia. V ich
blízkosti pani učiteľky z prvého stupňa
prichystali spolu s ochotnými ôsmakmi
a deviatakmi štyri stanovištia s názvami
Cestovná horúčka, Presná strela, Jazda na
kolobežke okolo kužeľov a nemohlo chýbať posledné stanovište – Zábava na skákacom hrade. Druhý stupeň sa venoval
najmä športu. Ráno žiaci odohrali volejbalový zápas v telocvični, potom sa presunuli na vonkajšie ihrisko a pokračovali v
športovom duchu, vo futbalovom turnaji.
Deň sme si obohatili aj kultúrou. Navštívilo nás divadlo Clippertom s predstavením Polepetko, ktoré si radi pozreli malí aj
veľkí žiaci. Aby sme všetky tieto činnosti
zvládli, naše maškrtné jazýčky si pochutili
na hotdogoch a nanukoch. Samozrejme,
čo by to bol za Deň detí bez sladkých či
slaných prekvapení. Počasie nám prialo,
slniečko hrialo a deň sa nám vydaril na
jednotku s hviezdičkou.
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Piatok 4. júna 2021 sme sa venovali
úprave areálu školy. Menší aj väčší žiaci
si vyhrnuli rukávy, vzali do rúk motyky, hrable, lopaty a vlastným pričinením
prispeli k skrášleniu školského areálu.
Odstránili odpadky, kamene, staré konáre, vypleli záhony, pozametali a pohrabali okolie školy. Patrí im za to veľké
ďakujem!
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V rámci bilancovania nemožno nespomenúť, že tento rok nám priniesol jedno
veľké zistenie, že si máme vážiť bežné a
všedné okamihy, ako napríklad to, že
môžeme ráno vstať, ísť do školy k svojim
kamarátom, sadnúť si do lavice a učiť sa
v triede. Taká banálna, obyčajná a pritom
v čase pandémie vzácna vec. Preto si vážme čaro všedných okamihov, lebo nikdy
nevieme, kedy o ne budeme ukrátení.
Na záver chceme všetkým, najmä rodičom, poďakovať za ich trpezlivosť a
pomoc pri učení našich detí. Všetkým
želáme krásne leto nabité nezabudnuteľnými zážitkami. Po ťažkom roku poznačenom pandémiou si to všetci zaslúžime
- načerpať mnoho síl a pozitívnej energie
do ďalších dni, ktoré nás čakajú. Našim
deviatakom želáme nech vykročia pravou nohou v ústrety ich ďalšej životnej
etapy. Nech sa im naďalej darí na ich vysnívanej strednej škole. Prajeme im mnoho nových priateľstiev a skvelých učiteľov.
Mgr. Anna Slobodníková,
učiteľka ZŠ

Príhovor dekana

Čas oddychu a prázdnin je tu!

Rodina, práca, sviatok: tri Božie dary,
tri rozmery našej existencie, ktoré majú
spoločne vytvárať harmóniu nášho života, zameraného na večnosť. Je dôležité
zladiť čas práce a požiadavky rodiny. Ak
niektoré z nich stratíme, vzniká problém
aj v tej druhej. Ako zladiť prácu a sviatočný oddych, rodinný život a nároky
ekonomických potrieb? Budovať rodinu
a na druhej strane byť užitočný aj pre
spoločnosť? Je to obrovská výzva aj pre
náš každodenný život.
Emeritný pápež Benedikt XVI. povedal
aj tento výrok. „Človek, nakoľko je Božím
obrazom, je povolaný i k oddychu a oslave. Pre nás kresťanov je nedeľa, deň Pána,
dňom človeka a jeho hodnôt: spolunažívania, priateľstva, spolupatričnosti, kultúry, kontaktu s prírodou, hier a športu.
Je dňom rodiny, ktorá ho prežíva spolu v
atmosfére sviatku, v stretnutí sa i v účasti
na svätej omši.“

Z času na čas nutne potrebujeme spomaliť, aby naša duša dobehla naše telo.
Domorodí horskí nosiči, ktorí pomáhajú
expedíciám nosiť ich výstroj, počas výstupu na legendárne ,,osemtisícovky“ z
času na čas spomalia, ba zastanú. A stoja,
čakajú. Keď sa raz ktosi pýtal, prečo to
robia, dostal odpoveď, že čakajú, kým ich
dobehnú ich duše. Ako veľmi si uvedomujeme túto pravdu najmä v tomto čase.
Duša, vnútorný život, naše najhlbšie ja
často nestíha za naším uponáhľaným a
rozlietaným telom.
Aby sme správne pochopili, o akom
kresťanskom spôsobe relaxu tu hovoríme, vychádzame z etymológie slov: je
rozdiel medzi oddychom, odpočinkom,
dovolenkou a rekreáciou. Oddych je
krátkodobý výdych, odpočinok je čosi
hlbšie, dovolenka pre mnohých znamená
mnoho si dovoliť. Najvýstižnejšie z kresťanského hľadiska je slovo rekreácia – z

lat. re creatio, znovu stvorenie. Napravenie toho, čo bolo narušené. O tom je skutočný oddych, odpočinok i dovolenka – o
napravení toho, čo bolo narušené.
Správna kresťanská rekreácia (znovuobnovenie) je zameraná na osvojenie si
tichosti a pokory v prítomnosti Boha.
Poviem to jednoduchšie: oddychovať
máme tak, aby sme boli ,,doma vo svojom ja“, rozumeli sami sebe a venovali
čas tomu, čo obnovu potrebuje – počnúc
našou rodinou a priateľmi. Nedá sa nadiktovať, aký oddych je najsprávnejší. Ak
porozmýšľame spolu s Pánom Bohom, čo
potrebujeme obnoviť alebo čo sme zanedbali, určite prídeme na to, aký spôsob
rekreácie nutne potrebujeme.
Všetkým Vám želám tie najkrajšie dni
prázdnin a oddychu.
ThDr. PaedDr. Peter Klech,
dekan
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Školský klub - Keď deti strádajú...
Keď sme 20. decembra 2020 odchádzali
na Vianočné prázdniny, nikto z nás netušil, čo bude ďalej, no v podvedomí sme
všetci tušili, že brány školy sa tak ľahko
neotvoria. Predtuchy sa naplnili a škola
ostala v novom roku 2021 až do marca zatvorená a spolu s ňou aj náš Školský klub detí Úsmev či materská škola.
Z každej strany bolo počuť otázky odborníkov, učiteľov a rodičov ohľadom
dištančného vzdelávania detí, ohľadom
rôznych možností a spôsobov, ako deťom sprístupniť plnohodnotne vyučovací
proces, aby nič nezameškali a aby neprišli o žiadne vedomosti, ktoré by v škole za
bežných okolností získali. Vďaka online
vyučovaniu sa podarilo žiakom napredovať a pokračovať vo vzdelávaní a môžeme
s hrdosťou povedať, že to zvládli a o nič,
čo by sa nedalo dobehnúť, neprišli…. No
je to v skutočnosti tak? Naozaj tieto deti
nič nezmeškali? Pri odpovedi na túto
moju otázku mi bolo veľmi smutno, lebo
tieto deti prišli naozaj o veľa. Prišli o veľa
pekných zážitkov, ktoré si veľakrát pamätáme až do dospelosti a sú veľmi cenné,
nakoľko v sebe nesú emóciu. Napríklad
veľa detí kvôli týmto časom nebude mať
možnosť nikdy absolvovať školu v prírode, pamätný koncoročný výlet, svoj prvý
tanec na školskom plese, ktorý tradične
otvárajú svojím vystúpením deviataci,
či zápis do prvého ročníka, alebo imatrikuláciu prvákov…. A prečo o tomto
píšem ja ako vychovávateľka v článku,
ktorý patrí ŠKD? Poslanie školského klubu detí nie je prioritne o vedomostiach,
ale o zážitkoch. O zážitkoch, z ktorých
vznikajú príjemné spomienky a v tom
lepšom prípade dajú deťom aj užitočné
poznatky. Priveľmi dlho boli deti doma
a o priveľa toho prišli, ale naším cieľom
je a vždy bude, sa snažiť im čo najplnohodnotnejšie vypĺňať ich popoludňajší
čas a vynahradiť všetko to, čo zameškali
a strádali dlhé mesiace počas zatvoreného
školského klubu.
HURÁÁÁ, ŠKOLA VOLÁ!
Konečne v škole
Mnoho otázok, málo odpovedí, veľa
rozhodovania o tom, či otvoriť alebo neotvoriť školy, čo a ako urobiť, aby to bolo
práve to najlepšie rozhodnutie, strach detí
z ochorenia COVID bolo cítiť… ALE bolo
aj cítiť, ako deti potrebujú kolektív a sociálny kontakt…
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Preto sme s radosťou otvorili aj ŠKD
Úsmev, kde nám nastali malé zmeny.
Počas zatvorenia školy sme trošku popracovali a ráno 8. marca čakalo deti obrovské prekvapenie… Niektorí ste to počuli, iní sa to možno dozviete teraz…
Veľmi nás teší, že sme mohli v pondelok
ráno privítať deti v nových priestoroch,
ktoré sú určené pre popoludňajšiu činnosť školského klubu, a tak budú mať deti
možnosť zmeniť poobede prostredie školskej triedy a užiť si oddych v herni, ktorá
je prispôsobená presne potrebám na relax
a oddych našich detí.
Okrem nových priestorov, ktoré sme
zdedili po materskej škole, nechal Ježiško
aj nejaké nové hračky a priatelia školy venovali pohodlnú pohovku, ako stvorenú
na ranné dospávanie ešte neprebudených

veľkou nocou dorazila k nám. Ďakujeme
pani riaditeľke, že Ježiškovi napísala list
a veríme, že sa nám spoločnými silami
podarí postupne vybudovať krásne a bezpečné miesto pre hru, relax a zábavu našich Vašich detí u nás v ŠKD. Preliezka nie
je jediná vec, ktorá pribudla na ihrisku,
kde trávime poobede všetok voľný čas. Ku
koncu roku pribudlo aj nové pieskovisko,
po ktorom deti túžili a ktorého sa nevedeli
dočkať. Z našej strany sme veľmi vďačné
za plot, ktorým sa oddelil priestor ihriska od parkoviska a zvyšku areálu. Voľnosť
detí bez plota prinášala viaceré riziká,
keď deti v zápale hry vybehli na cestu po
loptu, alebo na parkovisko za rodičmi, čo
bolo vo viacerých prípadoch nebezpečné,
nakoľko premávka v poobedných hodinách je pri škole zvýšená a viacero rodičov

detičiek či poobedný relax, za čo ďakujeme rodinke Bosákových.
Ježiško taktiež priniesol deťom novú supišskú, certifikovanú preliezku, ktorá pred

neprisôsobuje svoju jazdu lokalite, ktorou
prechádza.
Problém, na ktorý by sme rady ešte poukázali, je vstup motorových vozidiel do areálu školy. Pre niekoho otvoriť ZATVORENÚ bránu a zaparkovať auto v areáli iba
na dve, tri minútky nie je problém… Ani
by nebol, pokiaľ by sa tam nehralo 70 detí!
Z nášho pohľadu to je riziko, ktoré každý
jeden šofér týmto svojím nezodpovedným
konaním podstupuje. Deti sa za zatvorenou
bránou cítia bezpečne, lebo sa nachádzajú
na detskom ihrisku. Oni pri hre nerozmýšľajú, že do areálu vstúpi auto, ktoré musí

Školstvo
aj odísť a tým pádom, keď sa rozbehnú po
loptu priamo okolo vstupnej brány, necítia
potrebu kontrolovať, či vbehnú niekomu
pod kolesá. Preto by sme Vás chceli touto
cestou poprosiť, aby ste brali ohľad na bezpečnosť detí a nevstupovali do areálu školy
motorovým vozidlom. Ďakujeme!
NECH SA PÁČI, NAHLIADNITE DO NOVÝCH PRIESTOROV ŠKD A AKTIVÍT,
KTORÉ SME ZA TRI MESIACE STIHLI ABSOLVOVAŤ….
Netradične tradičný karneval sme absolvovali ešte počas zatvorenej školy, nakoľko
nám bolo ľúto, keby deti prišli o možnosť
vyrobiť si vlastnú masku. To, že karneval
je niečo tradičné, sa istotne zhodneme,
ale pýtate sa prečo netradične? Nuž, lebo
bol netradične online. Karneval, masky,
to predsa k fašiangom patrí! A práve preto sme vymysleli súťaž o najkrajšiu vlastnoručne vyrobenú karnevalovú masku,
o ktorej víťazovi rozhodli rodičia a deti
svojím hlasovaním na našej FB stránke.
Chceli by sme pochváliť všetky deti, ktoré sa zapojili do súťaže za kreativitu pri
výrobe masiek, lebo aj v čase, keď v obchode masku nemohli kúpiť, ju zvládli
vyrobiť a ohúriť mnoho ľudí svojou fantáziou a kreativitou a za to všetkým patrí
pochvala. Všetky masky boli jedinečné,
krásne a preto… sa víťazom stalo každé
jedno dieťa, ktoré sa do súťaže zapojilo. Po
nástupe do školy boli deťom odovzdané
vecné ceny v podobe športových hier, dip-

lomu a sladkej odmeny.
Aby sme ale úplne neodignorovali hlasovanie rodičov, špeciálnu cenu (prekvapko)
získali tri masky s najväčším počtom hlasov, a to nasledovne:
1. miesto s počtom hlasov 44
Sebino Belička – Bôžik lásky Amor
2. miesto s počtom hlasov 38
Filipko Bernát- Naša zemeguľa
3. miesto s počtom hlasov 29
Ninka Bakošová- Baba Jaga
GRATULUJEME!!!

Galéria našich talentov
Prvý týždeň nástupu do školy sme sa
hneď s nadšením pustili do výtvarných
súťaží. Prvou bola výtvarná súťaž GREEN
DEAL organizovaná vyhlasovateľom Europe direct. V súťaži za Nitriansky kraj
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Školstvo
Druhou súťažou, do ktorej sme sa zapojili, bola celoslovenská súťaž Galéria
talentov vyhlásená Štátnou vedeckou
knižnicou – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici. Cenu Jána Bakossa
udelili Sebastiánovi Beličkovi z 1. A triedy
za úžasné 2. miesto.

sa úspešne na krásnom druhom miestne
umiestnila naša šikovnica Stellka Balážová z 1. A triedy, ktorej boli vyhlasovateľom odovzdané hodnotné ceny. Deti,
ktoré sa zapojili do kreslenia, veľmi potešilo, že organizátori nezabudli ani na
nich a priniesli im diplomy a malé darčeky.
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Deti sa taktiež zapojili do obľúbených
výtvarných súťaží „Vesmír očami detí“,
„Vojaci očami detí „ a „Výtvarné Námestovo“, ktoré ešte neboli vyhodnotené.

Všetkým našim umelcom prajeme veľa
maliarskych úspechov, Stellke a Sebimu
srdečene GRATULUJEME!!!

Školstvo
Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť…
Heslo, ktoré nám na celý týždeň rozvoňalo a skrášlilo ŠKD. V pondelok sme sa
zoznámili s jarnými kvetmi a zvyšok týždňa sme ich pozorovali a z papiera vyrábali
ich dvojníkov. Deti mali možnosť privoňať
ku hyacintom, ktoré ich svojou vôňou úplne ohúrili, fialkám, tulipánom, narcisom
a čo-to nové sa dozvedieť. Taktiež sme sa
vybrali na vychádzku, kde sme pozorovali
jarné kvety priamo v záhradkách našich
spoluobčanov.

DEŇ ZEME v našom ŠKD - 22. APRÍL

Veľká noc v ŠKD

Maľovali sme, vyrábali sme, učili sme
sa zaujímavé veci a pozerali ešte zaujímavejšie videá a fotky, separovali sme, sadili
sme strom a kvety, zbierali odpadky a to
všetko s jediným cieľom… Naučiť sa žiť
tak, aby to naša planéta s nami ešte zopár
milión rokov vydržala…
Naším cieľom nebolo viesť deti k tomu,
aby iba zbierali odpadky, ale k tomu, aby
robili všetko preto, aby ich nebolo treba
zbierať, lebo žiadne nebudú. Taktiež Vás
pozývame aspoň prostredníctvom fotiek
na našu recyklo - módnu prehliadku, ktorá sa konala ku Dňu Zeme.
S radosťou vyhlasujeme, že všetky modely boli vyrobené z vecí a materiálov,
ktoré boli určené už na separovanie.
Ďakujeme pani učiteľke Lucke Balážovej
a Veronike Balážovej za pomoc pri obliekaní našich MODELOV a MODELIEK
a pani riaditeľke za sladkú odmenu pre
detičky.
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Školstvo
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Školstvo

chceme poďakovať za všetku starostlivosť
a lásku, ktorú deťom venujete. Veríme, že
Vás potešili darčeky od Vašich drobcov,
ktoré vyrábali s láskou.

Ku koncu roka sme stihli osláviť dva významné dni. Jeden z nich patrí našim mamičkám a druhý pre zmenu detičkám.
Deň matiek
Mamičke patrí v srdci dieťaťa nenahraditeľné miesto, a preto je každá mamina tá
NAJLEPŠIA a netreba o tom vôbec pochybovať! Milé mamičky, v mene detí Vám
Deň detí
Keď napíšeme slová ako skákacie hrady,
tetovačky, maľovanie na tvár, tak už to
musí byť všetkým jasné, že to bol pre deti
MEGA deň plný radosti, zábavy a úsmevov. 1. júna 2021 sme brány školy zatvorili
až tesne pred ôsmou hodinou s pocitom,
že si to deti parádne užili.
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Aj my fandíme hokeju…
SLOVENSKÓÓÓ

Jarok, obec kde bývam…

Celý mesiac sme sa v oboch oddeleniach
venovali téme Jarok, obci, kde bývam.
Vyrábali sme projekty, erby, učili sa ulice,
pracovali s mapou… Venovali sme tejto téme všetok čas. A ako sa najviac deti
naučia? No predsa prežitými zážitkami,
preto sme sa rozhodli zorganizovať pár
exkurzií…
Obecný úrad v Jarku
Keď sa jeden obyčajný štvrtok zmení na
neobyčajný…
Prvé miesto, ktoré sme v rámci témy
navštívili bol Obecný úrad v Jarku, kde
nás privítali naozaj srdečne a radi deťom
18

ukázali rôzne zákutia kultúrneho domu,
odpovedali na veľa zvedavých otázok
a pán starosta prijal naše deti ako vzácnu
návštevu v jeho kancelárii a viedol s nimi
dôležité rokovanie o zmrzline, preliezkach
a o ďalších, pre deti významných veciach.
Padli zaujímavé otázky z rôznych oblastí a pán starosta sa nevyhol ani ťažkým
skúškam zo slovenčiny, matematiky či
dokonca hudobnej výchovy. Deti udelili
pánovi starostovi vysvedčenie s jednotkou, plus sa zhodli, že si zaslúži pridať
aj hviezdičku. Deti mali možnosť navštíviť obecnú knižnicu, zasadačku, sobášnu
sálu, podzemné priestory KD, kancelárie
a matriku.
Na záver sme odovzdali všetkým zamestnancom vyrobené darčeky a na oplátku si
deti odniesli super zážitky a milé darčeky.
Touto cestou ďakujeme za super prístup
pánovi starostovi a všetkým zamestnancom obecného úradu.

Dobrovoľný hasičský zbor v Jarku
Ale to nie je všetko, čo naše deti v tento
neobyčajný štvrtok čakalo.
Po prehliadke obecného úradu sme sa
vybrali priamo do sídla našich jarockých
dobrovoľných hasičov, kde nás už netrpezlivo čakal (áno priznávame, mali sme časový sklz) jeden profesionálny hasič, Jarko
Kalivoda, ktorý deťom porozprával o práci
dobrovoľných hasičov, urobil prehliadku
zbrojnice a auta. Aj pre hasičov sme si pripravili malé darčeky, ktoré veríme, budú
skrášľovať ich spoločné priestory.
Touto cestou ďakujeme za možnosť spoznať o čosi lepšie prácu našich dobrovoľných hasičov z Jarku a sme radi, že sme ich
mohli navštíviť.

Poľnohospodárske družstvo Jarok
Nový štvrtok, nové zážitky, nové poznatky…

kone a aj zopár odpadkov, ktoré sa rozhodli spontánne vyzbierať, za čo sme na
nich osobne veľmi hrdé.
Najskôr sme sa zastavili na Poľnohospodárskom družstve v Jarku, kde nás srdečne privítal pán predseda Ing. Berec spolu
so zamestnancami. Deti boli ohúrené poľnohospodárskymi strojmi, ktoré ich v plnej paráde čakali. No pre detské dušičky
bolo málo si ich iba poobzerať. Tak sme
všetci prítomní dospelí podľahli prosbám a deti si mohli vychutnať pohľad zo
sedačky kombajnu, traktora či postrekovača. Deti mali veľa zaujímavých otázok
a taktiež malú skúšku pre pána predsedu,
ktorý ju bravúrne zvládol, a preto si zaslúžil vysvedčenie s krásnou 1*. Ako prejav
poďakovania sme odovzdali všetkým prítomným malé darčeky a aby nám nebolo
ľúto, aj my sme na oplátku dostali milé
prekvapenia.
V mene detí ďakujeme za príjemne strávené popoludnie plné zážitkov, lebo ako
mi bolo povedané jedným chlapčekom:
„Tánička, mne sa ani vo sne nesnívalo, že
budem niekedy sedieť v John Deere.“

iskrili šťastím, keď si mohli ten kúsok
plastu zobrať domov. Musíme povedať, že
sme mali šťastný deň na samých usmiatych a ústretových ľudí, lebo aj tu sa na nás
z každej strany usmievali milé tváre a trpezlivo s deťmi komunikovali, za čo sme
im s radosťou venovali malý kvietok a súčasne vyjadrujeme obrovské poďakovanie.
Ani tu deti nešetrili otázkami, no čas nás
už aj tak neúprosne tlačil, a preto sme sa
museli pobrať naspäť do školy s výrazným
časovým sklzom.
Dlhá cesta sa premenila na nekonečný
príbeh, ktorý sme našťastie ukončili „happy endom“
Detičkám vyjadrujeme obrovskú pochvalu, že zvládli tú nekonečne dlhú cestu.

Sezama
…a keďže sme mali túlavé topánky, naše
kroky samozrejme viedli ďalej, a to do
susediacej firmy SEZAMA. Pre veľa detí
bolo nepredstaviteľné, ako sa tie plastové
fľaše vlastne vyrábajú a hlavne, čo za strašidelný zvuk počuť z priestorov firmy.

Na záver sa chceme v mene našich detí
ešte raz poďakovať všetkým zainteresovaným za krásny prístup, ochotu a hlavne za
nezabudnuteľné zážitky, ktoré našim deťom venovali. Veríme, že aj v budúcnosti
budeme pokračovať v takýchto milých
spoluprácach. ĎAKUJEME!!!

V téme JAROK - OBEC, KDE BÝVAM
sme pokračovali aj ďalší týždeň a naše
kroky tentokrát viedli na koniec dedinky.
Už samotná poľná cesta priniesla deťom
zážitky, keď mali možnosť vidieť ovečky,

Verím, že po exkurzii všetky deti vedia,
ako to prebieha vo firme na výrobu fliaš,
nakoľko nám bolo sprístupnené nahliadnuť zblízka na proces výroby. Deti boli
nadšené zo samotnej výroby, no očká im

Do konca školského roka nám zostáva
ešte celý mesiac, čo je dlhá doba, počas
ktorej máme už teraz naplánovaných zopár aktivít. A čo to bude? To sa dozviete
v ďalšom vydaní obecného časopisu. No
už teraz Vám vieme prezradiť, že naša
škola sa zmení na kráľovstvo Šípkovej Ruženky….
Mgr. Táňa Beličková,
vychovávateľka
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Z činnosti záujmových organizácií

Jednota dôchodcov Slovenska Jarok
Aby sme našli pokoj, na to stačí otvoriť si srdce.
Iba tí ľudia, ktorí sa naučili modliť, vedia, aký je to dar. Modliaci človek nikdy nie je opustený.
Matka Tereza
Milí naši seniori, dovolila som si použiť
tento citát Matky Terezy, ktorý je nielen
hodný zamyslenia, ale hovorí nám ako
„ľahko“ je nájsť pokoj, ktorý v tomto čase
tak preveľmi potrebujeme.
Prosím dovoľte, aby sme ako výbor vyslovili úprimnú sústrasť tým rodinám, kde
im odišiel ich člen na ochorenie Covid.
Mnohí z Vás, ktorí prekonali toto ochorenie vedia, že to naozaj nie je „chrípôčka“.
Neviem, koľkí ste sa dali zaočkovať, ale čo
Vás pri stretnutiach počúvam, je nás dosť.
Je na každom z nás, ako pochopíme nutnosť očkovania, rozhodnutie je len a len
na nás.
Pre našu činnosť „zastal čas“. Doteraz

nebolo možné uskutočniť žiadne stretnutia, akcie, výlety, kúpanie... A nám to
strašne chýba. Keď mi pri stretnutiach hovoríte, ako veľmi Vám to chýba, na jednej
strane to poteší, že ste tam chodili radi, ale
dať Vám nádej, že už to bude čoskoro, je
teraz veľmi ťažké, aj keď na úrovni okresnej a krajskej organizácii sa už začínajú
pripravovať niektoré akcie, napr. prednesy
poézie a prózy, okresné prehliadky speváckych súborov, folklórny deň vo Vrábľoch, športové hry a pod.
My, v našej pobočke, by sme veľmi radi
urobili posedenie čo najskôr, hneď ako to
situácia dovolí. Máme jubilantov ešte aj
z roku 2020 a samozrejme aj tých z toh-

to roku, ktorým veľmi radi chceme blahoželať. Sme veľkí optimisti, že to bude
čoskoro, keď sa prídeme zabaviť, zaspievať, porozprávať sa v kruhu nás „íreckých
seniorov“. Tešíte sa aj Vy?
Plány na tento rok si povieme až na tom
stretnutí, verím, že pôjdeme aj na výlety,
ktoré sme mali naplánované vlani, len dávajte na seba pozor, buďte opatrní, chráňte sa, myslite na všetko krásne, čo je ešte
pred nami.
Sidónia Tökölyová,
predsedníčka JDS Jarok

Poľovnícka spoločnosť Jarok
a jej činnosť za uplynulé obdobie

V aktuálnom vydaní časopisu by sme sa
chceli priblížiť významu a funkcii Poľovníckej spoločnosti Jarok. Momentálne sa
nachádzame v mesiaci jún, ktorý označujeme ako obdobie ochrany prírody a
poľovníckej osvety. Poľovníckou osvetou
môžeme chápať činnosť poľovníckej spoločnosti a jej vplyv na fungovanie obce
Jarok. Úzko s ňou spolupracuje, a tak sa
významne podieľa na jej aktivitách.
Poľovnícka spoločnosť Jarok má v našej
obci kultúrno-spoločenskú funkciu. Po20

kiaľ chceme hovoriť o kultúrnej činnosti,
musíme spomenúť aktivitu poľovníkov na
rôznych udalostiach. Každoročnou tradíciou našej spoločnosti sú slávnosti sv. Huberta, ktorý je patrónom poľovníkov. Túto
slávnosť usporadúvajú poľovníci, rovnako
ako aj rôzne kynologické podujatia, ako je
napríklad Memoriál Jozefa Kadleca alebo
Memoriál Kolomana Slimáka. Na týchto
memoriáloch môžeme vidieť prácu najlepších poľovne upotrebiteľných psov v Európe. Poľovníci sa taktiež zapájajú do folklór-

nych slávností alebo rôznych aktivít, ako je
stavanie mája alebo uskutočňovanie poľovníckych plesov. Nemôžme nespomenúť
spoločenskú funkciu „jarockých poľovníkov“, ktorí zabezpečujú kosenie cintorína,
skrášľovanie a úpravu poľovného domu
Šarina, búracie a rekonštrukčné práce v
areáli starej fary, účasť na súťažiach vo varení gulášu alebo zapájanie sa do dňa detí
rôznymi poľovníckymi atrakciami. Jednou
z hlavných úloh Poľovníckej spoločnosti Jarok je staranie sa a o úpravu revíru v
katastri našej obce. To zahŕňa výstavbu
poľovníckych zariadení, ako sú napríklad
posedy, krmelce alebo napájadlá pre lesnú
a poľnú zver. V zimnom období prikrmujú zver a starajú sa, aby bezpečne prežila
chladné mesiace. Aby bolo v lesoch našej
obce čisto, poľovníci ich neustále kontrolujú a čistia. Niekoľkokrát do roka sa vykonáva spoločný zber odpadu v našom revíri.
Poľovníci majú v našej obci veľký význam. S našou obcou úzko spolupracujú a
snažia sa v rámci svojich možností o vytvorenie najlepších podmienok pre každého obyvateľa tejto obce.
Jozef Kalivoda,
podpredseda PS Jarok

Aktivity Miestneho spolku Slovenského
červeného kríža Jarok
Vážení spoluobčania, milé darkyne, milí
darcovia krvi, minulí, súčasní a aj budúci,
napriek pandémii, ktorá zmenila všetky
aspekty našich životov a práce, musí ísť život ďalej spolu s povinnosťami, starosťami,
radosťami. Spoločne tejto pandémii čelíme
už viac ako rok a sústreďujeme sa na to,
aby sme čo najlepšie chránili a podporovali
svoje rodiny, priateľov, spoluobčanov.
Spoločenský, kultúrny ako aj bežný život
klesol na bod mrazu, naše domácnosti sa
v priebehu pár dní zmenili na nepoznanie.
To, čo bolo pôvodne kuchyňou, jedálňou,
obývačkou, alebo spálňou, sa zrazu zmenilo na škôlku, školu, pracovisko, miesto
oddychu, reštauráciu, kino, divadlo, kostol.
Napriek tejto ťažkej dobe žijeme v časoch,
keď sa ešte veľa z nás vopred pýtame, čo
z tej našej pomoci známym, ale aj úplne
cudzím ľuďom, budeme mať, čo za danú
pomoc môžeme od nich očakávať. Žijeme
v časoch náhradných riešení. Lásku nahrádzame darčekmi, zdravie liekmi, zdravý
spôsob života vitamínovými doplnkami,
ľudské dotyky statusmi na facebooku a
rozhovor SMS–kami. No je medzi nami aj

veľa výnimiek a jednou z nich sú darcovia
krvi. Nedarujú tým, od ktorých by v budúcnosti mohli niečo očakávať. Nečakajú
spätnú väzbu, aj keď ju nechtiac dostanú.
Darujú nenahraditeľné neznámym príjemcom. Dávajú kus zo seba, ale nie je to
len tekutina, ale aj kus duše, nezištný pocit
z darovania. Nedarujú tovar, ktorý sa dá
objednať, alebo kúpiť, darujú nádej na život, darujú svojich 450 ml krvi. Darovanie
krvi je v princípe ako darovanie orgánov.
Je to gesto najvyššej formy ľudskosti. Aj v
súčasnosti je nesmierne dôležité, aby sme
ľuďom, na ktorých nám záleží ukázali, že
ich máme radi a preukázali im našu lásku. Čo tak ale darovať nádej, lásku a život
niekomu cudziemu? Darovaním krvi to je
možné! Svojim činom dokážeme iným nie
len zmeniť, dokonca niekedy až zachrániť
život. Zahoďte svoje obavy - láska predsa
hory prenáša. Darovať krv je momentálne
veľmi potrebné, nakoľko sa nám blíži dovolenková sezóna a zároveň sa začali vykonávať všetky odložené operácie a spotreba

krvi narastá. Nikdy nevieme, kedy budeme
niekoho krv potrebovať my, alebo kedy sa z
príjemcu stane darca, alebo naopak z darcu
príjemca, žiaľ aj toto je život.
Veľmi sa tešíme, že sa opäť začali vykonávať mobilné odbery krvi, do ktorých NTS
Nitra zaradila aj našu obec a spoločne sme
tak dňa 4. júna 2021 prispeli k navýšeniu
zásob krvi. Všetkým darcom, ako aj spoluorganizátorom, veľmi pekne ďakujeme.
Zároveň dávame do pozornosti dátum 8.
október 2021, kedy by sme sa radi stretli
s VAMI, NAŠIMI DARCAMI KRVI na
14. JAROCKEJ KVAPKE KRVI.
Momentálne čakáme, kedy bude Nitra
zelená, aby sme sa mohli spoločne stretnúť
na nejakom kultúrnom, alebo spoločenskom podujatí. Radi by sme v spolupráci s
ostatnými organizáciami z našej obce zorganizovali športové podujatie pre naše deti.
Na záver Vám želáme krásne leto bez úrazov, plné pohody a aktívneho oddychu.
Jana Zabáková,
predsedníčka MS SČK Jarok
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Šport

Činnosť futbalového klubu FC 31 Jarok
v prvom polroku 2021

Ihrisko po februárových dažďoch
Činnosť futbalového klubu bola ovplyvnená pandémiou Covid-19, preto bol praktický tréning jednotlivých mužstiev úplne zastavený. Z dôvodu zákazu zhromažďovania
sa nemohlo byť uskutočnené ani tradičné
Valné zhromaždenie klubu.
Výkonný výbor klubu i v týchto obmedzených podmienkach plnil niektoré administratívne úlohy ako bolo: spracovanie
podkladov do daňového priznania klubu
za rok 2020 a jeho odovzdanie na Daňový úrad do 31. marca 2021; spracovanie
podkladov na výzvu MAS VITIS o pridelenie finančných prostriedkov na nákup 6
m dlhého lodného kontajnera, ktorý bude
slúžiť na uskladnenie materiálu klubu. V
22

Jarná údržba

spolupráci s firmou Koprev sme dokončili poslednú chýbajúcu bránu na oplotení
ihriska; firmou Eurogreen bol vykonaný
servis polievacích vozíkov, dodanie dvoch
súprav polievacích hadíc a jarná údržba
trávnatej plochy. Od firmy BOEL sme kúpili 95-litrový postrekovací vozík AGRI-FAB
na vykonávanie postrekov proti burine a na
hnojenie ihriska kvapalným hnojivom.
Od 20. apríla 2021 sme postupne začali
s tréningom mužstiev tak, ako to bolo stanovené Covid automatom. Najskôr v skupinách 1+6 a od 10. mája 2021 na jednom
ihrisku v exteriéri s počtom 50 osôb a v interiéri 25 osôb.
Z dôvodu regenerácie futbalového ihriska
a jeho dôkladnejšej príprave na novú sezónu, ale i z dôvodu počasia a zrušenia sezóny,
sa tréning mužstiev v mesiaci apríl a máj konal na tréningovom ihrisku, v telocvični ZŠ
s MŠ a na školskom ihrisku.
Mužstvo mužov pod vedením trénera Patrika Andrášika dňa 16. mája 2021 odohralo
prípravný zápas s ŠK Báb – účastníkom V.
ligy stred s výsledkom 2:5 pre FC 31 Jarok.
Strelcami našich gólov bol Marek Sperka 3x
a Tomáš Horák 2x. Všetci hráči podali zodpovedný bojovný výkon. Okrem strelcov za
naše mužstvo hrali: brankár - Juraj Šíma,
obrana - Martin Zeleňák, Ľubomír Šimko,
René Víglaský, Marek Blanár, záloha - Tomáš Labuda, Patrik Finta, Tomáš Horák,
Juraj Habdák, útok – Adam Habdák, Marek
Spirka. Ďalej sa do hry postupne zapojili:
Robo Lámoš, Ivan Martiš, Andrej Maťo,
Peter Popelka, Rasťo Tököly a pripravený na
ďalšie striedanie bol i Michal Bakoš.
Dňa 30. mája 2021 mužstvo mužov FC 31
Jarok v oklieštenej zostave z dôvodu pracovných a osobných povinností niektorých
hráčov, odohralo druhý prípravný zápas v
Rišňovciach s TJ Družstevník Rišňovce –
účastníkom VI. ligy ObFZ Nitra s výsledkom 3:2. Strelcom našich dvoch gólov bol
Tomáš Horák.

Muži - tréning

Rozcvička U9

Tréning U9

Žiaci U13

Žiaci U13
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Futbalový klub venuje pozornosť i príprave mládeže. Od mája 2021 je ich novým trénerom Andreas Šipek. V projekte
U9 je zapojených celkom 22 hráčov, v U13
7 hráčov a v U15 3 hráči. V blízkom období plánujeme z kategórie U9 vyčleniť
skupinu U11. V novej sezóne 2021/2022
by sme chceli do súťaží ObFZ Nitra prihlásiť kategóriu U9, U11 a v spolupráci s
iným klubom i kategóriu U13. Hráči U15
by pokračovali v projekte s ŠK Veľké Zálužie. Do jednotlivých mládežníckych
mužstiev je stále možnosť prihlásenia sa
ďalších záujemcov z radov šesťročných a
starších žiakov, a to na tréningu – v pondelok, stredu alebo v piatok od 16.00 h do
18.45 h, v škole, na futbalovom ihrisku v
Jarku alebo u niektorého člena výkonného
výboru klubu. Máte možnosť vyplniť voľný
čas Vašich detí športom, a tým prispieť k
ich fyzickému i psychickému rozvoju.
ObFZ Nitra dňa 18. mája 2021 rozhodol
o zrušení prerušenej futbalovej sezóny
2020/2021 z dôvodu nezáujmu väčšiny
klubov dohrať jesennú časť súťaže. Náš futbalový klub bol za to, aby sme hrali, chceli
sme v chýbajúcich zápasoch zabojovať o
udržanie si priebežného prvého miesta v
VII. lige sk. A, a tým i po jedenástich rokoch účasti v VII. lige postúpiť do VI. ligy
ObFZ Nitra. V tomto roku si tiež pripomíname 90-te výročie prvej zmienky o futbale v našej obci (1931).
V zostávajúcom období do 27. júna 2021
budeme hrať prípravné zápasy a začiatkom mesiaca júl plánujeme zorganizovať v
našej obci turnaj o pohár starostu obce s
účasťou mužstiev z okolitých obcí.
Za doterajšiu pomoc a spoluprácu sa
týmto chcem poďakovať sponzorovi klubu Ing. Jaroslavovi Wittnerovi a jeho firme Wittner Haus, s.r.o, starostovi obce
Jarok Stanislavovi Sťahelovi a poslancom
obecného zastupiteľstva za podporu športu v našej obci. Moje poďakovanie patrí
tiež každému, kto v hodnotenom období
prispel finančnou čiastkou 2% z podielu
zaplatenej dane za rok 2020. Poďakovanie
si zaslúžia tréneri Patrik Andrášik, Andreas Šipek, hospodári klubu Tomáš Horák a
Tomáš Labuda, všetci hráči, členovia výkonného výboru klubu, ale i rodičia, ktorí
prihlásili svoje deti do nášho futbalového
klubu. Ďakujeme.
Ing. Jaroslav Bako,
prezident klubu
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Muži - tréning
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