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Obecné spravodajstvo

Slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
čas neúprosne beží, a tak sa Vám opäť
prihováram prostredníctvom nášho obecného časopisu.
Zimné obdobie sme zvládli k spokojnosti
všetkých občanov. S posypovým materiálom sme boli predzásobení a techniku
máme v dobrom stave. Začiatkom roka
sme stihli dokončiť kanalizáciu na Hasičskej ulici.
Keď nám počasie nedovolilo pracovať
vonku, snažili sme sa presunúť svoje aktivity do vnútorných objektov obce. Do
umyvárky v kultúrnom dome sme zakúpili
umývačku riadu a vymenili sme staré drevené dvere za nové plastové. Vo vestibule
KD sme zrekonštruovali pánske toalety a
pribudli i nové dámske toalety. V sále sme
vybrúsili a nalakovali parkety, samozrejme svojpomocne. Jar sa niesla vo výsadbe,
opilovaní a vypílení prestarnutých a nebezpečných stromov.
V máji nám výdatne pršalo, takže sme nestíhali obec vykosiť tak, ako sme si predstavovali. Na druhej strane ochranári prírody
upozorňujú na to, aby sme určité plochy
kosili iba dvakrát do roka z dôvodu, aby sa
obnovil život.
Teší ma, že v lese máme čoraz menej odpadu. Snažíme sa o maximálnu separáciu
aj na zberovom dvore. Úroveň vytriedenia
odpadu je v našej obci 51,76%, za čo patrí
veľká vďaka aj Vám, vážení spoluobčania.
Po ukončení ROEP-u sme zistili, že poľnohospodárske družstvo obrába aj 14 hektárov ornej pôdy patriacej obci Jarok. Na
základe tejto skutočnosti sme pristúpili s
vedením Poľnohospodárske družstva Jarok
k podpisu zmluvy o nájme týchto pozemkov. To znamená, že do obecnej pokladnice
pribudne 1 400 €.
Okrem toho máme schválené dotácie z
Nitrianskeho samosprávneho kraja:
• Kultúra – Folklórny deň 1 700 €
• Šport – Pohár starostu obce 1 100 €
• Rozvoj turizmu – Vydanie DVD o obci
1 200 €
Obecné zastupiteľstvo bude na júnovom
zasadnutí schvaľovať ,,Záverečný účet
obce“ za rok 2018. Je to odzrkadlenie toho,
ako sme hospodárili s finančnými prostriedkami za dané obdobie. Môžem touto
cestou otvorene povedať, že keď som preberal obec, zadlženosť bola na úrovni 18%.
Momentálne sa pohybujeme na úrovni
1,37%. Financie za odpredaj starej Materskej školy sú uložené na rezervnom fonde.
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Tieto financie, 60 000 €, budú použité na
kapitálové výdavky (výstavbu MŠ). Tento
rok nám končí úver z predošlého obdobia
a lízing za obecný traktor. Zákon dovoľuje
zadlženie obce do 60%. Do takejto výšky
samozrejme nepôjdeme, nakoľko by nám
hrozila nútená správa. Preto tieto operácie konzultujeme s hlavnou kontrolórkou
obce. Obec Jarok má schválenú dotáciu z
Kohézneho fondu z operačného programu: Kvalita životného prostredia v sume
16 137,02 €. V tejto hodnote nám Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom vysúťaženej firmy zrealizuje výsadbu
medonosných stromov (drevín) v ZŠ s MŠ
Jarok, na šarine, na ihrisku a na cintoríne.
V apríli naša obec organizovala akciu
,,Šampión vín MAS VITIS“. Hodnotili sa
zlaté vína z jedenástich obcí. Poďakovanie patrí Ing. Vladimírovi Bakovi, ako aj
celému výboru vinárov, ktorí organizovali
túto akciu. Svojou prítomnosťou nás poctili predseda NSK doc. Milan Belica, PhD.
a primátor mesta Nitra pán Marek Hattas.
Členovia miestneho spolku Slovenského
červeného kríža, dobrovoľní hasiči, futbalisti, poľovníci a ochrancovia prírody zorganizovali I. ročník Medzinárodného dňa
detí. Ukázalo sa nám, že sa oplatí zorganizovať takýto druh akcie. Ihrisko bolo opäť
plné detí, ktoré si tento deň užili naplno.
Navarený bol skvelý guláš, rodičia s deťmi
si mohli opiecť špekačky, deti si odniesli za
súťaže odmeny a k dispozícii mali aj skákací hrad.
Obec Jarok, kultúrna komisia a Folklórny súbor Jaročan usporiadali VII. ročník
Folklórneho dňa, ktorý sa konal 8. júna.
Poďakovanie patrí FS Jaročan, Íreckým seniorom a poľovníkom, ktorí pripravili pre
návštevníkov vynikajúci guláš a kapustnicu. Vinári prispeli dobrým vínom a hasiči
zabezpečili požiarny dohľad. Červený kríž
zorganizoval súťaž ,,najlepší kabáč“, ktorá
mala veľký úspech. Ďakujem aj zamestnancom Obecného úradu, ktorí sa podieľali na prípravách a pomáhali aj v priebehu
Folklórneho dňa.
A čo dodať na záver? Prajem Vám príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek.
A my budeme ďalej pracovať na rozbehnutých projektoch. Zároveň by som Vás touto
cestou rád pozval na 3. ročník ,,Hasičského
kotlíka“, ktorý sa bude konať 31. augusta
2019.
Stanislav Sťahel
starosta obce

Vážení spoluobčania,
na základe viacerých otázok zo strany občanov považujem za potrebné
stručne objasniť problematiku postavenia a vzájomných vzťahov medzi
Obcou Jarok a Urbárskym spolkom,
p.s., Jarok.
Urbársky spolok je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou, ktorá združuje vlastníkov lesných pozemkov nachádzajúcich sa v
katastri našej obce. Jedná sa o subjekt
súkromno- právneho charakteru, ktorý je pri výkone správy a hospodárení s majetkom vlastníkov združených
v tomto pozemkovom spoločenstve
nezávislý a medzi ním a Obcou Jarok
neexistuje žiadne personálne ani vecné prepojenie, ktoré by Obec Jarok
oprávňovalo akokoľvek zasahovať do
vnútorných záležitostí Urbárskeho
spolku, p.s. Jarok.
Nakladanie s majetkom a obhospodarovanie pozemkov podlieha osobitnej právnej úprave obsiahnutej
najmä v zákone č. 330/ 1991 Zb. o
pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách a
v zákone č. 326 /2005 Z. z. o lesoch,
ktorá sa premieta do tvorby a plnenia
individuálneho programu starostlivosti o les, ktorý upravuje činnosť
každého pozemkového spoločenstva
tohto typu.
Pre zabezpečenie fungovania pozemkového spoločenstva zákon zároveň predpokladá, že každý takýto
subjekt má ustanovený štatutárny
orgán, ktorý je v prípade Urbárskeho
spolku, p.s., Jarok uvedený v registri
pozemkových spoločenstiev vedenom
Okresným úradom v Nitre – pozemkovým odborom. Preto považujeme
za optimálne, aby sa občania s otázkami ohľadne záležitostí súvisiacich s
Urbárskym spolkom obracali priamo
na predsedu tohto pozemkového spoločenstva.
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Materská škola
Tak ako sme bilancovali na konci kalendárneho roka, urobíme tak aj na konci školského a pár vetami Vám priblížime život v našej materskej škole počas druhého polroka.

bytosti. Triedy ožili detskou vravou, hudbou, tancom a hodovaním.
Fidlikanti
„Pani učiteľka pusti nám husličky, pusti nám náruč tvoja...“ Tak tieto slová boli
na dennom poriadku odkedy deti videli
Fidlikantov hrať a spievať na počítačovej obrazovke. O to väčším prekvapením
a radosťou bol pre nich oznam, že prídu
k nám do škôlky. Po pár týždňoch sa tak
aj stalo a dvojica veľmi milých a talentovaných hudobníkov prišla a spríjemnila
nám deň svojimi piesňami. Deti sa zapájali tancom, spevom a spoznali veľa nových
hudobných nástrojov. Bol to zážitok, ktorý v nás všetkých zanechal veľmi príjemné
spomienky.

Zimný štadión
Po návrate zo zimných prázdnin čakala
deti zo strednej a veľkej triedy návšteva
zimného štadióna v Nitre. Deti sledovali
tréning A mužstva, neskôr sa s nimi osobne stretli a tešili sme sa aj so spoločných
fotiek. Mali sme možnosť vidieť všetky
zákutia štadióna, vrátane šatne hráčov.
Celou prehliadkou nás sprevádzal maskot Corgi. Myslím, že tento výlet sa páčil
všetkým, vrátane „nešportovcov“.

Divadelné predstavenia
Jedno prišlo za nami, za druhým sme vycestovali my do nitrianskeho Starého Divadla. Každé úplne iné, každé nezabudnu-

Karneval
Aké by to boli fašiangy bez poriadnej
fašiangovej zábavy a karnevalu v maskách? Karnevalom sme žili celý týždeň.
Pani učiteľky s deťmi zhotovovali rôzne
škrabošky, masky, šašov a ozdoby. Premenili triedy na sály vyzdobené farebnými girlandami a balónmi, ktoré u detí
vzbudzovali čoraz väčšiu radosť. Až konečne prišiel ten deň, keď sa celá škôlka
premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli takmer všetky rozprávkové
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osobnejšiu atmosféru. Tak či onak veríme,
že si to všetci užili.
MDD
Po mamičkách prichádza rad na deti, ktoré majú tiež svoj sviatočný deň. Tento rok
sme sa pri tejto príležitosti vybrali na potulky Nitrou vláčikom. V škôlke sme deň
oslávili hrami, súťažami a sladkou bodkou.
Folklórny deň
Aj tento rok sme sa zúčastnili s deťmi
týchto osláv, ktoré sa v Jarku stali veľmi príjemným spestrením prichádzajúceho leta.
Potešili Vás z pódia tančekom v krojoch.

teľné. Pre deti známejšie o Aladinovi sme
si užili v škole a Čarodejníka z krajiny OZ
v divadle. Piesne z tohto predstavenia si
spievame dodnes. Opäť to bol zážitok pre
malých aj veľkých.
Maľovanie vajíčok
Veľká noc bez maľovania vajíčok? To
teda nejde dokopy. Inak to nebolo ani u
nás v škôlke. Tento rok sme spojili sily so
školským klubom detí a pani vychovávateľkou Táničkou Beličkovou. Jej umenie

nás neraz nechalo bez dychu a aj teraz
bolo inšpiráciou pre predškolákov, ktorí si
tak vyrobili svoje veľkonočné vajíčka.
Zápis do 1. ročníka ZŠ
Po depistáži a rozhovore s pani psychologičkou, čakal predškolákov a ich rodičov
zápis do 1. ročníka. Deti tak prešli prvou
vážnejšou skúškou ich školskej zrelosti, v
podobe rozhovoru s pani učiteľkou zo základnej školy. Predviedli im čo všetko už
vedia, aké poznajú písmenká, nakreslili
obrázok a zarecitovali básničku. Veríme,
že ich návšteva veľkej triedy nevystrašila a
tešia sa už do školy.
Zápis do materskej školy
7. mája prišlo veľa nových malých kamarátov, ktorí vystriedajú v škôlke našich
predškolákov. Zápis zvládli všetci na jednotku. To ale bohužiaľ nestačí na to, aby
sme ich všetkých mohli v septembri aj privítať. Kapacita našich tried nám to zatiaľ
neumožňuje. Deti budú prijaté podľa kritérií daných zákonom a podľa vnútorných
kritérií ZŠ s MŠ Jarok, ktoré nesmieme a
ani nechceme obísť. Na všetkých sa už teraz veľmi tešíme.
Deň matiek
Pri príležitosti tohto krásneho sviatku
sme s deťmi pripravili aspoň malú odmenu
mamičkám za ich lásku a starostlivosť. Deti
si s nadšením obliekli krojové sukničky a
nohavice, aby v nich čarovným detským
spôsobom predviedli tanec, piesne a básničky. Trošku nás mrzí, že vo veľkom kultúrnom dome zaniká čaro niektorých vystúpení, ktoré by si žiadali komornejšiu a
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Športová olympiáda
Už po štvrtýkrát sa šesť športovo najzdatnejších detí vybralo reprezentovať
našu škôlku na detskú športovú olympiádu. Tento rok toto podujatie hostili naši
susedia z Veľkého Zálužia. Všetci sme fandili a držali deťom palce, ktorým sa podarilo priniesť si pekné ceny.
Opekačka
Tradičná rozlúčka predškolákov, ktorých
čaká nástup do prvého ročníka, bola aj
tento rok aj tento rok v podobe posedenia
rodičov a detí celej našej materskej školy.
Trochu nám je smutno, trochu veselo... Tri
až štyri roky strávené s deťmi v nás zanechajú veľa emócií. Prejdeme s nimi plačom, strachom, odreninami, soplíkmi...
Ale hlavne tým, čo iba deti vedia dať tak
naozaj a úprimne – láskou, radosťou, smiechom, nekonečnou fantáziou a radosťou zo
života. Milí predškoláci, prajeme Vám veľa
pekných chvíľ na základnej škole.
PS: vidíme sa na chodbách!
Na záver nášho bilancovania by som
rada poďakovala za spoluprácu a pomoc
všetkým rodičom, pani učiteľkám zo základnej školy a pani riaditeľke Ľubici Zaujecovej.
Prajem všetkým učiteľom v našej krajine
a obzvlášť mojim kolegyniam a sebe, aby
sme si počas prázdnin oddýchli a načerpali toľko nových síl a entuziazmu koľko
len unesieme. Pretože ako povedal jeden
renomovaný český pedagóg Jiří Halda:
„Nepoznám ťažšiu profesiu ako učiteľka v
materskej škole. K ich práci by sme mali
pristupovať s najväčšou pokorou a rešpektom.“
Majte všetci s Vašimi ratolesťami krásne
leto, načerpajte veľa nových síl a to všetko
hlavne bez úrazov!
V mene všetkých mojich kolegýň sa na
Vás tešíme v septembri.
Bc. Lucia Chrenková, učiteľka MŠ
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Základná škola
Blíži sa nám koniec školského roka 2018/2019, ktorý utiekol akosi príliš rýchlo, ale my sme aj tak stihli kopec zaujímavých vecí,
o ktorých by sme Vás chceli informovať. Aby ste boli svedkami a účastníkmi našich výziev, úspechov a zručností.

V prvom rade by sme sa chceli veľmi
pekne poďakovať všetkým žiakom, ktorí
našu školu reprezentovali na olympiádach.
Tento rok sme sa ich zúčastnili v hojnom
počte a aj veľmi úspešne. Šnúru olympiád
začal Adrián Mochnacký, ktorý sa v januári zúčastnil okresného kola matematickej
olympiády. Február priniesol olympiádu z
dejepisu a geografie. V geografii zabodovali
Filip Bujdák (5. miesto) a Lenka Mináriková (7. miesto). Dejepisné hlavičky preukázali Ema Andrášiková, Anežka Bujdáková
a Filip Bujdák, ktorý zároveň obsadil aj
medailovú pozíciu – získal bronz , teda
skončil tretí. Mimoriadne veľkú prípravu
žiaci venovali aj biologickej olympiáde.
Úsilie však žalo úspechy. V apríli sa konalo obvodné kolo – kategória E „Poznaj
a chráň prírodu svojej vlasti“. Zúčastnili
sa ho traja žiaci siedmeho ročníka Bianka
Mináriková a Dorota Zeleňáková v oblasti
zoológia a Samuel Kramár v oblasti botanika. Najúspešnejšou z trojice bola Bianka,
ktorá skončila na 2. mieste a postúpila do
krajského kola, ktoré sa konalo v máji. Vďaka Bianke sme si odniesli pekné 10. miesto.
Zahanbiť sa nedali ani mladší žiaci, ktorí sa
v máji zúčastnili okresného kola biologickej olympiády. Zapojilo sa družstvo žiakov
v zložení: Terézia Bekéniová, Lenka Mináriková, Adrián Mochnacký, Nikol Tóthová
a Jakub Zaujec. Obsadili 7. miesto. Veľkú
radosť nám priniesla olympiáda z matematiky. Okresného kola sa zúčastnili Adrián
Mochnacký, Filip Bujdák a najúspešnejším bol Tomáš Bujdák, ktorý skončil na 1.
mieste. Sme naňho pyšní a ďakujeme mu
za reprezentáciu školy.
Najúspešnejší žiaci okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží
boli 10. júna ocenení v Dome Matice slovenskej v Nitre. Z našej školy boli pozvaní
Bianka Mináriková, Filip Bujdák a Tomáš

Bujdák. Zaradili sa tak medzi najúspešnejších žiakov okresu Nitra.
Svoje kvality preukázali aj umelci, ktorých v škole máme. Zúčastnili sme sa niekoľkých výtvarných súťaží a taktiež sme
sa umiestnili na vynikajúcich miestach.

Jakubko Bernáth z tretej triedy bol ocenený za svoje výtvarné dielo, s ktorým sa zapojil do súťaže „Krásy našej záhrady“Najvýraznejšími talentmi sa však preukázali
Alexandra Gabulová (4. ročník) a Simona
Andrášiková (7. ročník), ktoré získali prvé
miesta v súťaži Zálužská paleta. Malí výtvarníci z prvého stupňa spolu už tradične
vytvorili krásne leporelá, v ktorých nakreslili výjavy z obľúbených rozprávok. Spojili
dramatizáciu s leporelami a všetko spolu
predviedli svojim kamarátom z ostatných
tried.

Vo februári na prvom stupni prebehlo
školské kolo prednesovej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Tento rok bol o to zaujímavejší, že ho prvýkrát obohatili aj statoční
žiaci prvého ročníka, ktorí boli výborní.
Prvé tri miesta v dvoch kategóriách mohli
obsadiť len šiesti žiaci, ale odmenu za odvahu a umelecký prednes dostali všetci 18
žiaci. V prednese poézie bola najlepšia Kamilka Goňová, druhé miesto obsadila Sofia
Pastierová a tretia skončila Laura Benčová.
V kategórii próza najlepšie zabojoval Jakub
Bernát, ktorý skončil prvý a nasledovali ho
Hana Boledovičová a Simona Maťová. Blahoželáme!!!
V marci sme si pripomenuli jubilejný 20.
ročník Týždňa slovenských knižníc. Keďže aj my máme v škole našu, hoci malú,
ale milú, knižnicu, nemohli sme na ňu zabudnúť. Žiaci druhého stupňa si do školy
priniesli svoju obľúbenú knihu, ktorú predstavili svojim spolužiakom. V každej triede
sme si urobili výstavky kníh a z jednej alebo z dvoch kníh sme si prečítali najzaujímavejšie úryvky, ktoré u niektorých žiakov
vzbudili taký záujem, že si knihu rovno od
spolužiakov aj požičali.
Tento rok k nám zavítala aj vzácna návšteva – pani spisovateľka Silvia Lidajová.
Prišla za deťmi prvého stupňa, ktorým
priniesla svoju najnovšiu knižku Rikiho
dobrodružstvá. Kto je Riki sa deti dozvedeli z úryvku, ktorý im prečítala, ale aj z
jej pútavého rozprávania. Tiež zistili, prečo majú mačičky fúzy a načo sú im mäkké
vankúšiky na labkách. Mladší žiaci, prváci
a druháci, hravo zvládli úlohy v pracovných listoch a naučili sa Rikiho nakresliť.
Tretiaci a štvrtáci sa dozvedeli viac o tom,
ako taká knižka vzniká a aká je jej cesta k
samotnému čitateľovi. Už dnes sa tešíme na
pokračovanie príbehov o kocúrikovi a jeho
kamarátoch a dúfame, že sa so spisovateľkou Silviou Lidajovou ešte stretneme.
V marci sme mali v škole interaktívne
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prednášky Spoznajte s nami deltu Dunaja,
rieku Nitru a Hron. Mali medzipredmetový charakter – spájali poznatky z geografie,
ekológie, biológie, dejepisu a slovenčiny.
Prednášky boli doplnené videoprojekciami
povodí a zaujímavými fotografiami kultúrnych a historických pamiatok.
V radoch žiakov sme našli aj nádejných
finančníkov a možno budúcich ekonómov a ministrov financií . Deti sa totiž
prostredníctvom vzdelávacieho portálu
Kozmix oboznámili so základmi finančnej
gramotnosti. Prváci poznávali rôzne druhy
povolaní, naučili sa niečo o príjme a mzde
a rozpoznávali eurobankovky a euromince.
Druháci popracovali na rodinnom rozpočte, tretiaci zistili, aké sú správne finančné
rozhodnutia a aké je niekedy ťažké byť zodpovedný. Štvrtáci podrobnejšie rozobrali
rodinný rozpočet a oboznámili sa s rôznymi druhmi platieb. Výsledkom aktivít sú
nádherné práce, ktoré zdobia chodby našej
školy.
Prejdeme na správy zo športu . Január
priniesol obvodné kolo vo volejbale žiakov
a majstrovstvá okresu vo volejbale žiačok.
Naše žiačky vyhrali oba zápasy a postúpili do finále, kde skončili druhé. Apríl bol
v znamení obvodného kola vybíjanej žiačok. V máji sme sa zúčastnili obvodného
kola vo futbale. Naši mladší žiaci si zmerali sily pri tradičnom turnaji vo vybíjanej.
Hneď po veľkonočných prázdninách sme
využili nazbieranú energiu u detí a zužitkovali sme ju práve v tomto turnaji. Žiaci
všetkých tried prvého stupňa sa zapojili do
pohybovej aktivity, povzbudzovali ostatných žiakov a spoločne sa tešili z prežitých
emócií. Celým turnajom nás sprevádzala
príjemná atmosféra. Ani tento rok sme
nevynechali súťaž v orientačnom behu, v
ktorej nás reprezentovali Zuzana Benčová,
Fany Zeleňáková, Darina Fusková, Ema
Andrášiková, Dominik Paul, Lukáš Lámoš,
Matúš Zajko a Matúš Bibeň. Z dievčat bola
6

najúspešnejšia Zuzka, ktorá obsadila 13.
miesto (zo 103) a z chlapcov Dominik, ktorý skončil 49. (zo 114).
V tomto školskom roku sa naša škola opäť
zapojila do celoslovenskej verenej zbierky
pre Ligu proti rakovine. Žiaci deviateho
ročníka rozdávali kvety narcisu a prijímali
dobrovoľné finančné príspevky od darcov.
Občania obce Jarok prispeli vyzbieranou
sumou 673,71 Eur, ktorá bola prevedená
na konto Ligy proti rakovine.
V rámci Testovania 9 sme opäť dosiahli
výsledky, ktoré boli lepšie ako celoslovenský priemer. Zo slovenčiny sme boli lepší
o 1,3% a z matematiky dokonca o 4,5%.
Priemerná úspešnosť školy zo slovenčiny
bola 63,6% a z matematiky 67,6%.

Nemôžeme zabudnúť spomenúť aktivity,
na ktoré sa u nás v škole nezabúda nikdy.
Patrí medzi ne karneval, kde sa deti opäť
predviedli v nádherných a originálnych
maskách, za ktoré boli odmenené peknými
cenami. Tradíciou sa tiež stalo divadelné
predstavenie, ktoré k nám do školy zavítalo s predstavením Aladin. Žiaci prvého
stupňa sa opäť zamerali na precvičenie a
zlepšenie svojich plaveckých schopností v rámci plaveckého výcviku a tiež si na
chvíľku oddýchli od školy a aj rodičov  a
vybrali sa spolu so svojimi pani učiteľkami

do školy v prírode. A skoro sme zabudli...
starší žiaci tiež oddychovali od rodičov
alebo rodičia od nich?  S pani učiteľkou
Medekovou sa vybrali na lyžiarsky výcvik.
Len čo sa zlepšilo počasie, upravili sme si
okolie našej školičky. Deti hrabali, zametali, zbierali smeti a sadili pri príležitosti

Dňa Zeme. Čerstvo máme za sebou aj exkurziu. Tento rok sme sa vybrali síce len do
Nitry, ale program, ktorý tam bol pre nás
prichystaný, prekonal všetky naše očakávania. Prvou zastávkou bolo Staré divadlo
Karola Spišáka, kde nás čakalo interaktívne
predstavenie Stretnutie s Veľkou Moravou.

Zúčastnili sme sa inscenovaného workshopu, kde nám knieža Slavobor predstavil
široké spektrum predmetov a reálií zo života starých Slovanov. U detí predstavenie
zožalo veľký úspech, pretože si všetky veci,
predmety, odev a brnenie mohli vyskúšať
na vlastnej koži. Po predstavení v divadle
nás Slavobor sprevádzal cez celé mesto až
na hrad, kde nám porozprával o histórii
mesta. Rozprávanie bolo doplnené o rôzne
zaujímavosti a „pikošky“. Na hrade sme navštívili Baziliku svätého Emeráma, Diecézne múzeum a pozreli sme si aj kostlivcov,
ktorí boli odhalení v rámci archeologického výskumu v kazemate na hrade.
Záver by mal obsahovať niečo najdôležitejšie, azda posolstvo, ktoré v čitateľovi zanechá najsilnejší dojem. Tu však už asi nie
je čo dodať. Najkrajší dojem a posolstvo
zanechali samotní žiaci, ktorí svojou šikovnosťou, odvahou a talentom reprezentovali
našu školu a snažili sa zo všetkých síl. Za
toto si ich veľmi vážime, ďakujeme im a
blahoželáme im. Ďakujeme aj rodičom,
ktorí počas roka spolupracovali so školou,
pomáhali nám a snažili sa akýmkoľvek
spôsobom prispieť k tomu, aby škola fungovala čo najlepšie.
Mgr. Juliána Janíková, PhD. učiteľka ZŠ
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Výchova z pohľadu odborníka
Téma výchovy detí medzi ľuďmi rezonuje odjakživa a pravdepodobne aj vždy
rezonovať bude. O správnej výchove sa
toho popísalo mnoho a rodičia možno
majú často problém zorientovať sa v tom,
aký je teda vlastne ten „dobrý“ výchovný postup. Uznávaná školská psychologička doktorka Gabriela Herényiová z
Univerzity Komenského v Bratislave sa
vyjadrila k niekoľkým otázkam výchovy
detí. Dnešnú modernú výchovu vníma
veľmi kriticky, lebo spôsobila to, že mnohé deti nemajú žiadne pravidlá, čo je jedným zo základných problémov výchovy
detí súčasnej doby. Za ďalšie problémy
pani doktorka považuje nedostatok času
venovaného deťom zo strany rodičov a
príliš benevolentnú a voľnú výchovu.
„Dieťaťu nesmieme potláčať osobnosť,
dieťa musíme nechať vyvíjať sa, ale zároveň ho musíme nejakým spôsobom riadiť.

Rodičia postavili dieťa na piedestál, na
kráľovský trón, deti riadia celú rodinu. V
dospelosti sú ale potom takéto deti bezradné, pretože nemajú koho dirigovať a
nevedia, odkiaľ pokiaľ môžu postupovať.“
Mladí rodičia sa v dnešnej dobe chcú
často vyhnúť detstvu, ktoré zažívali oni.
Tvrdá, niekedy až vojenská výchova spojená s trestami a bitkami ich ovplyvnila
tak, že oni chcú byť na svoje deti iní, a
tak im povoľujú až príliš mnoho. To však
nie je podľa psychologičky dobre. Riešením je stanovenie určitých mantinelov,
pravidiel, aby dieťa pochopilo, čo si môže
dovoliť a čo nie, napríklad aj to, že hračky
si po sebe musí vždy upratať.
Dieťa musíme taktiež pripraviť aj na to,
že prídu chvíle, ktoré budú ťažšie a musíme ho naučiť samostatnosti. Ako na
to? „Ako rodičia musíme trvať na tom,
aby si deti upratali hračky, aby keď za-

čali prácu, tak ju aj dokončili. Deti často
odbiehajú, majú doma malé hračkárstvo.
Dieťa nevie, s čím sa má hrať a niekedy
ide až o krízu z nadbytku. Dieťa si musí
vedieť upratať hračky, zahrať sa samé a aj
si pripraviť samo veci. Deťom treba dávať
doma malé úlohy, niečo na zodpovednosť,
kúpiť niečo v obchode, vybrať umývačku
riadu a podobne.“ Tým vlastne dávame
deťom najavo, že si ich vážime a že im veríme. Je to o sebavedomí, ktoré musíme
u detí posilňovať. „Deti musíme chváliť
a povzbudzovať, a to sa u nás deje veľmi
málo.“ To je podľa psychologičky obrovský problém.
Výchova musí byť jednotná: „jeden rodič nemôže ťahať dieťa doprava a druhý
doľava.“ A dôležité je podľa nej počúvať
nielen ušami, ale najmä srdcom.
(www.dobrenoviny.sk)

Čo sa deje po vyučovaní v ŠKD?
V školách prebieha každý deň výchovno-vzdelávací proces. Primárnou úlohou vyučovania je vzdelávať a sekundárnou vychovávať. V školskom klube sa tieto dve úlohy
navzájom vymenia a našou prvoradou úlohou je deti vychovávať a až potom vzdelávať.
Práve preto nás v školských kluboch deti
oslovujú vychovávateľkami, ktoré sa snažia
deťom plnohodnotne vyplniť ich voľný čas
po vyučovaní.
ŠKD Úsmev je súčasťou školy a jeho prevádzka je každý deň od pondelka do piatka
ráno od 6:30 do 8:00 a poobede od 11:45 do
16:30. Čas je prispôsobený potrebám rodičov a ich detí. ŠKD má dve oddelenia a v
každom prebiehajú celý týždeň rôzne aktivity, z ktorých Vám tie najzaujímavejšie priblížime v nasledujúcich riadkoch.
V poslednom čísle sme sa s deťmi rozlúčili vinšom k Vianociam, ktorý bol venovaný
všetkým našim spoluobčanom. Ale to nebol
posledný vinš, ktorý naše deti napísali. Aby
som bola presná napísali ich ešte 170. Pýtate sa prečo toľko? Pred Vianocami sme sa
spolu s deťmi rozhodli zapojiť do krásnej a
zmysluplnej akcie s názvom Vianočná pošta. Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce
rukou písané listy či pohľadnice. Je to pre
nich ozajstný dar – rukou písané prianie,
symbol toho, že na nich niekto myslí. Preto
sme sa tento rok skontaktovali vďaka pani
Zdenke Brathovej s ľuďmi zo Zariadenia so8

ciálnych služieb Nitra „Borinka“, v ktorom
žijú seniori. A hoci mnohí z nich „niekoho
majú“, veľmi im chýba vianočná pošta – jeden z ich tradičných symbolov Vianoc, ktorý dnes už akosi vyšiel z módy. Spoločnými
silami sme vyrobili, napísali a osobne každému jednému seniorovi odovzdali spolu
170 kusov pohľadníc. Dievčatá seniorom
zavinšovali, odovzdali poštu a s dobrým
pocitom, silnými emóciami a plným košíkom sladkostí od starkých sa naplno mohli
začať venovať vianočným sviatkom. A verte
či nie, radosť týchto ľudí bola neopísateľná a
ich vďaka ešte neopísateľnejšia!

Peknou vianočnou akciou, na ktorej sme
sa zúčastnili bola vianočná akadémia, kde
deti predviedli svoje tanečné schopnosti a
vo vianočnej tržnici sa rodičia, ale aj široká

verejnosť, mohli presvedčiť o ich šikovnosti
a kreativite. Touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili v našej
tržnici nejaký výrobok, alebo nás potešili
pochvalou. V neposlednom rade ďakujeme
DHZ Jarok za príspevok, vďaka ktorému
náš punč ľuďom chutil  a pánovi Milošovi
Pekarovi, ktorý nám venoval množstvo materiálu na výrobu vecí do vianočnej tržnice.
Ešte raz touto cestou ĎAKUJEME!
Po Novom roku sme s deťmi absolvovali
zimné tvorenie, karnevalové šantenie, Valentínske poblúznenie a nezabudli sme ani
na MDŽ, Deň detí a rôzne svetové dni, ako
je Deň šťastia, alebo Deň vody, kedy sme
robili rôzne kúzla a čary s vodou. Taktiež sa
zapájame a svojou troškou prispievame do
krásnej akcie „Jarocká kvapka krvi“ a spolu
s deťmi vyrábame malé darčeky pre veľkých
hrdinov.

Jednou z ďalších pekných akcií, keď
sa snažíme deti posunúť niekam vpred
v chápaní odlišností, je zapojenie sa do
ponožkovej výzvy. 21. marca je svetový
deň Downovho syndrómu. A preto na
podporu týchto ľudí si v tento deň dávame na nohy dve rozdielne ponožky, ktoré
nám pripomínajú, že každý sme iný, no
to robí náš svet pestrejším a lepším. Dostala som otázku: „Pani vychovávateľka
a prečo si obúvame na každú nôžku inú
ponožku?“ „Lebo ak vás uvidí dnes nejaké
dieťa, alebo človek s Downovým syndrómom, bude vedieť, že chcete byť aj napriek
jeho chorobe s ním kamarát, lebo je úplne
rovnaké dieťa ako vy, len nemalo to šťastie
sa narodiť zdravé.“ Ak naše deti pochopili
túto najzákladnejšiu myšlienku, tak zámer
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akcie bol splnený. Následne sme si s deťmi vyrobili obrovskú stonožku a na každú
nôžku sme jej dali inú ponožku.
Začať sezónu maľovania vajíčok nám
prišli pomôcť naši kamoši predškoláci z
materskej školy. Aby deti mali predstavu,

aké vajíčka nám jednotlivé zvieratá znášajú, k dispozícii sme mali vajíčka, ktoré nemajú možnosť bežne vidieť (emu,
pštrosie, husacie, slepačie, morčacie, liliputie...). Na záver sme si vajíčka aj skrášlili
horúcim voskom. S deťmi sme pre škôlkarov pripravili malý darček, krásnych
Mimoňov ako záložku do šlabikára, ktorý
ich už onedlho čaká. V maľovaní vajíčok
sme pokračovali celé dva týždne, pretože
to deti veľmi bavilo. Na Veľkú noc sme sa
chystali aj sadením, keď si každý nasadil
do pohárika žito, alebo trávu. Potom sme
spolu pozorovali, čo vyrastie skôr, či nám
dačo vyrastie v hline alebo aj vo vate? Čo
sa stane, keď nebudeme polievať semienka? Či potrebujú svetlo...
Druhá májová nedeľa je tradične venovaná našim najmilším a najdôležitejším bytostiam na zemeguli... našim mamičkám. Deti si tri týždne pripravovali
program, vyrábali darčeky a tešili sa, kedy
budú môcť vystúpiť v kultúrnom dome.
Tréma, ktorú deti prežívajú pred tým,
ako majú vystúpiť pred plným kultúrnym
domom, je neopísateľná a veľa z nás dospelých by sa tam nepostavilo, no deti to
na pódiu vždy zvládnu. Bohužiaľ, kto nezvláda pravidelne túto akciu sú deti, ktoré
už odvystupovali a svojím správaním znehodnocujú snahu vystupujúcich detí!

Tak ako väčšina dospelých registrovala
hokejové majstrovstvá na Slovensku, tak
isto ich vnímali aj deti. Dva týždne deti
žili hokejom. Naplno prežívali výhry, ale
aj prehry a s nadšením sa zapájali do všet-
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kých pripravovaných hokejových aktivít.
Spolu sme si vyrobili našu malú hokejovú
fan zónu s maskotom Macejkom, vlajkami
a dresmi našich hráčov.
Začiatok posledného školského mesiaca
sme venovali znovu nácviku programu,
tentokrát na folklórne slávnosti, ktoré
sa v našej obci uskutočnili už po siedmykrát. Program sa podarilo vyskladať
z čisto dievčenského kolektívu, pretože
chlapci dali prednosť rôznym krúžkom
a hrám. Dievčatá sa na pódiu predstavili
pásmom tancov a básní, oblečené v krásnych nových krojoch. Po minulé roky sa
nám vďaka Obecnému úradu v Jarku podarilo zakúpiť kroje pre chlapcov a naším
cieľom bolo postupne dokúpiť aj oblečenie pre dievčatá, čo bolo finančne oveľa
náročnejšie. Tento zámer sa nám podarilo
splniť tento rok vďaka podpore sponzorov,
ktorých sme oslovili počas Vianoc a bez ktorých by to nebolo možné. Menovite by sme
sa chceli poďakovať:
Firma Vladimír Fábik - INFA
Firma SEZAMA
Družstvo IBEC – Pavol Bojkovský
Poľnohospodárske družstvo Jarok
Spoločnosť ZANOTRANS INTERNATIONAL s.r.o - Patrik Zabák
Naše poďakovanie rovnako patrí aj pani
Lídii Kukučkovej, ktorá nám tieto krásne
kroje ušila.

Vo výtvarných súťažiach sa nám darí
Tento rok sme sa rozhodli zapojiť do viacerých výtvarných súťaži s rôznymi témami. Ako sme už v minulom čísle spomínali,
zapojili sme sa do výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej
ochrany“, v ktorej uspela Hanka Boledovičová z II. triedy, ktorá sa umiestnila na druhom mieste za okres Nitra. Cenu jej prišli
odovzdať organizátori súťaže priamo na
vyučovanie.
„Čitateľský oriešok“ je zložitejšia súťaž,
v ktorej sa deti museli najskôr prelúskať
dvomi príbehmi, odpovedať na otázky a
nakoniec tieto dva príbehy spojiť do jedného a ten namaľovať. Z celkového počtu
32 498 prác, ktoré do súťaže zaslali žiaci zo
785 základných škôl z celého Slovenska,
odborná porota vybrala spolu 999 kresieb,
medzi ktoré postúpili všetky naše zaslané
práce žiačok Nelky Boledovičovej, Alexandry Gabulovej, Ninky Čurgaliovej, Ninky
Bakošovej a Hanky Boledovičovej. V mene
dievčat ďakujeme za všetky hlasy, ktoré ste
im dali v internetovom hlasovaní.
V súťaži vyhlásenej Slovenským zväzom
záhradkárov „Krásy našej záhrady“, bolo
z okresu Nitra ocenených 12 výtvarných
prác, pričom z našich detí uspel Jakub Bernát z III. triedy, ktorého potešili diplomom

a sladkou odmenou. Centrum voľného
času Slniečko vo Veľkom Záluží vyhlasuje
každoročne súťaž „Zálužská paleta“, v ktorej sa podarilo vyhrať Alexandre Gabulovej
žiačke IV. triedy prvé miesto a Nelke Boledovičovej zo IV. triedy druhé miesto.
Dňa 9. júna si bola v Arboréte Mlyňany
prevziať ocenenie za prvé miesto Nelka Boledovičová zo IV. triedy, ktorá sa zapojila
do výtvarnej súťaže „Čaro ruží“.
Všetkým našim umelcom srdečne gratulujeme!!!
Mgr. Táňa Beličková, vychovávateľka ŠKD

Príhovor dekana

Pán Boh nemá prázdniny

Končí sa školský rok, začínajú sa letné
prázdniny. Žiaci i učitelia sa tešia, že si
oddýchnu. Po napätých týždňoch a mesiacoch plných stresov a hľadaní riešení
problémov dobre padne vypnúť. A tak
je správne, aby rodiny trávili spolu voľné chvíle relaxu v prírode, na horách, pri
vode, ale aj pri poznávaní krás našej prírody. Nastáva pre nás čas dovoleniek, čas,
kedy môžeme zregenerovať svoje sily,
nielen fyzické, ale aj duchovné. Niektorí
strávia toto obdobie doma, iní niekde na
dovolenke. Aj počas týchto chvíľ nezabúdajme byť tými, ktorí ohlasujú Ježiša
Krista svojím životom. Boh nie je pre nás
zamestnanie alebo škola, ktorú na čas
dovoleniek odsunieme na vedľajšiu koľaj. Boh je pre nás súčasťou nášho života, ktorá pre nás neznamená záťaž alebo
obmedzenie, ale naopak, oporu a pomoc
aj vo chvíľach dovoleniek a prázdnin.
Pre povzbudenie nám môže slúžiť tento
krátky príbeh, ktorý nám odhaľuje veľké

tajomstvo nášho kresťanského povolania
v spolupráci s Božou milosťou.
Do Ameriky prišiel koncertovať vynikajúci poľský klavirista a skladateľ, ktorý sa
volal Ignác Paderewský. Na koncert prišla aj matka s malým päťročným synom.
Miesto mali v prednej rade. Zrazu matka
zbadala neďaleko svojho miesta priateľku
a začala sa s ňou rozprávať. Zarozprávala
sa tak, že si ani nevšimla, ako jej malý syn
odišiel z miesta. Keď prišla hodina koncertu, zhasli všetky svetlá a ostali svietiť
len reflektory, ktoré boli zamerané na
klavír. Vtedy si všetci prítomní všimli,
že za klavírom sedí malý chlapec a brnká si nejakú pieseň. Keď matka zbadala
svojho syna na mieste pri klavíri, skoro
omdlela a nevedela, čo robiť, lebo umelec
Ignác Paderewský už bol na javisku. Prišiel k svojmu klavíru a chlapcovi pošepkal: „Neprerušuj, len hraj ďalej.“ Spoza
chlapcovho chrbta začal hrať ľavou rukou a za niekoľko sekúnd aj pravou, tak-

že to vyzeralo, akoby chlapec hral sám.
Veľký klavírny majster a malý chlapec
svojou hrou nadchli všetkých prítomných. Keď skončili, z hľadiska nasledoval
veľký potlesk. Z tohto vystúpenia mali
všetci prítomní najväčší zážitok.
Drahí farníci, aj po prečítaní tohto príbehu musíme uznať, že v živote sme naozaj malými deťmi, ktoré potrebujú pomoc skutočného umelca. Boh je pre nás
všetkých najväčším umelcom, ktorý nám
bezprostredne ponúka svoju pomoc. Ak
túto pomoc prijímame a chceme s Bohom spolupracovať v našom živote, dočkáme sa veľkého úspechu v každej našej
činnosti. Ja vám, drahí čitatelia, prajem,
aby nastávajúce chvíle vášho oddychu
boli spojené s Božou pomocou, ktorá vás
obohatí aj po duchovnej stránke.
Všetkým vám prajem požehnané a radostné prázdniny a dovolenky. Nech vás
Pán ochraňuje!
ThDr. PaedDr. Peter Klech, PhD., dekan
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Činnosť Dobrovoľného hasičského
zboru Jarok za prvý polrok 2019
Najvýznamnejšou udalosťou v prvom
polroku 2019 pre Dobrovoľný hasičský
zbor Jarok bolo odovzdanie hasičského
vozidla CAS 32 Tatra 815 v našej obci
po kompletnej repasácii.
Vozidlo do našej obce prišiel odovzdať
prezident Hasičského a záchranného
zboru gen. JUDr. Alexander Nejedlý,
riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre plk. Ing.
Pavol Nereča a generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín
Horváth.
Repasácia tohto vozidla bola v plnej
výške hradená iba z prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, čiže
obec nebola týmto projektom finančne
zaťažená. Vďaka tejto oprave máme v
našej obci moderné vozidlo, ktoré je využiteľné hlavne na hasenie požiarov, no
môže byť použité aj pri iných mimoriadnych situáciách, ktoré môžu v našej obci
nastať hocikedy.
Čo sa týka ďalšej činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Jarok v prvom polroku 2019, našu obec požiare alebo iné
mimoriadne udalosti obchádzali, no naši
členovia sa venovali zdokonaľovaniu a
taktickej príprave.
V apríli sa traja členovia zboru zúčastnili odbornej prípravy strojníkov, ktorú organizovala Dobrovoľná požiarna
ochrana SR. Ostatní členovia sa pravidelne zúčastňujú teoretickej a praktickej
prípravy, ktorú zabezpečujeme aj vďaka
členom nášho zboru, ktorí sú zároveň
hasičmi z povolania.
Svojou troškou sme spolu s inými spolkami organizovanými v obci prispeli k
stavaniu mája a k organizovaniu osláv
Dňa detí v našej obci.
Do druhého polroku 2019 pripravujeme tretí ročník súťaže vo varení gulášu
„Hasičský kotlík“, ktorý sa uskutoční 31.
augusta 2019.
Jaroslav Kalivoda,
predseda DHZO Jarok
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Verejná výstava vín 2019
Vinohradnícky spolok Stará Hora Jarok po roku znova zorganizoval tradičnú
verejnú výstavu vín. Rok 2019 priniesol
už jej 33. ročník a bolo na nej prezentovaných 362 vín. Po dobrej skúsenosti z
minulého roku sme sa opäť tešili zahraničnej účasti. Vína k nám poslali vinári
z moravských obcí Boršice a Polešovice
patriacich do mikroregiónu Buchlov.
Z prihlásených vín bolo 244 bielych,
96 červených a 22 ružových. Výstavy sa
zúčastnili okrem vinárov z Jarku a okolia
aj vinári z viacerých častí Slovenska ako
Modra, Pezinok, Svätý Jur, Čajkov, Zeleneč alebo Doľany.
Hodnotenie prebiehalo štandardným
100-bodovým systémom, v ktorom sa
hodnotí vzhľad, vôňa, chuť a celkový dojem. Vína hodnotilo 7 komisií, pričom
každá komisia sa skladala z 5 degustátorov. Odborným garantom bol Pavel Bíro
z Veľkého Zálužia a odbornosť komisie
taktiež posilnila účasť 4 degustátorov z
Boršíc. Podľa získaného počtu bodov
boli udeľované zlaté, strieborné a bronzové medaily. Na získanie zlatej medaily
bolo potrebné získať aspoň 88 bodov. To,
že na výstave bolo veľa vynikajúcich vín
dokumentuje fakt, že bolo udelených 31
zlatých medailí.
Šampiónom bielych vín bol Rizling
vlašský od Vinárstva Juraj Bíro z Veľkého Zálužia ročník 2018. V kategórii červených vín zostalo ocenenie šampióna v
obci a získal ho Vladimír Bako s vínom
Alibernet ročník 2017. Šampión ružo-

vých vín putoval do Karpát, konkrétne
do Pezinka za Cabernet sauvignon rosé
ročníka 2017 od Víno Ludvik.
Najlepším vínam od vystavovateľov z
obce Jarok bola udelená Cena starostu
obce. V kategórii bielych vín uspel práve
starosta Stanislav Sťahel s odrodou Rizling vlašský ročníka 2018. Medzi červenými vínami bola ocenená Rudava od
Ďurfina V&L, taktiež ročník 2018. Cena
Vinohradníckeho spolku Stará hora Jarok za kolekciu troch najvyššie hodnotených vín bola udelená taktiež pre Ďurfina V&L.
Celú akciu príjemne dopĺňala živá
hudba od cimbalovej muziky Oskoruša
s primášom Ondřejom Gottwaldom z
Uherského Hradišťa. Za tónov známych
ľudových piesní sa dalo ochutnať veľké
spektrum odrôd, kde by som okrem tých
dobre známych spomenul viacero nie tak
rozšírených ako Semilon, Bianca, Lena,
Kerner, alebo Solaris. Za zmienku tiež
stoja červené vína z odrôd vyšľachtených
pre naše geografické podmienky od pani
Doroty Pospíšilovej ako Nitra, Rudava,
Torysa, Rosa, alebo už aj známejší Dunaj. VSSH ďakuje všetkým zúčastneným
vinárom a návštevníkom a verí, že ďalší
ročník výstavy bude taktiež úspešný a
bude ďalej rozvíjať a prehlbovať kultúru pitia vína v našej obci a opäť potvrdí
trend dominujúcej kvality nad kvantitou.
Po niekoľkých rokoch sme v Jarku privítali Výstavu vín MAS VITIS, ktorá sa
každý rok koná v inej členskej obci a toto

bol jej 7. ročník. Na výstave sa stretnú
vína, ktoré získali v regionálnych výstavách zlatú medailu. Výstava sa uskutočnila 10. mája v Kultúrnom dome vďaka
podpore našej obce. Význam podujatia
ukazovala hojná účasť starostov okolitých obcí, primátora Nitry Mareka Hattasa a predsedu VÚC Milana Belicu.
Hodnotených bolo 93 vín v 4 kategóriách. Šampiónom suchých a polosuchých
bielych vín sa stalo Veltlínske zelené 2018
od Romana Komárňanského z Veľkého
Zálužia. Kategóriu ružových vín vyhral
rovnaký vinár s Frankovkou modrou
2018. Šampiónom červených vín sa stalo
víno z Jarku od Vladimíra Baka, konkrétne Alibernet 2017, ktorý vyhral aj na našej miestnej výstave vín. Kategóriu sladkých vín sa šampiónom stal Devín 2017
od Ľubomíra Rybárika z Bábu.
Ing. Lukáš Ďurfina, PhD., člen VSSH
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Folklórna skupina Íreckí seniori
Vo februári 2019 sme si pripomenuli 10.
výročie založenia našej speváckej skupiny
„Íreckí seniori“. Vedúcou skupiny od jej
založenia je pani Terézia Zaujecová a kapelníkom pán Miroslav Tököly. Spevácka
skupina má v súčasnosti 20 členov. K 10.
výročiu založenia sme nahrali už druhé
CD s najobľúbenejšími piesňami. CD nám
pokrstil pán starosta obce Stanislav Sťahel,
dekan našej farnosti Peter Klech a vedúca
folklórnej skupiny pani Terézia Zaujecová.
V čase fašiangových osláv sme ľudovými
piesňami obohatili v obci Pohranice „Batôžkový bál“.
V máji sa v našej dedine konala výročná
schôdza Jednoty dôchodcov a vystúpenie
Íreckých seniorov prispelo k pohode a dobrej nálade našich rovesníkov.
Obec Jarok 10. mája hosťovala „7. ročník šampióna vín MAS VITIS“. Posede-
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nie bolo z príležitosti oslavy najlepších vín
regiónu a aj naše piesne boli zamerané na
vinohrady a dobré vínka.
Na oslave z príležitosti „Dňa matiek“ 12.
mája v kultúrnom dome mužská časť speváckej skupiny s kapelníkom vystúpili s
piesňami, ktoré potešili srdiečka prítomných mamičiek a babičiek, ale aj samotných členiek súboru.
Musíme sa pochváliť aj vystúpením v zahraničí. Totiž 25. mája 2019 sme zavítali v
rámci „Regionálnej prehliadky seniorských
súborov“ v obci Csopak pri Balatone. Zo
Slovenska boli pozvané len tri súbory. Írecké kroje patrili k najkrajším a piesne, ktoré
sme spievali po slovensky, mali tiež veľký
úspech. Organizátori si nás preto pozvali aj
na budúci rok.
Sv. Urbana je tiež v máji, a tak piesne o
víne a vinohradoch v podaní Íreckých se-

niorov zneli po vinici aj na žehnaní vinohradov dôstojným pánom dekanom, za
pekného nedeľného popoludnia.
Máj bol pre našu spevácku skupinu veľmi
bohatý na program, ako hovoria profesionáli: „mali sme šnúru“.
No a už je tu jún a s tým aj pravidelný
ročník Folklórneho dňa. Tentokrát 8. júna.
Všetci členovia súboru, pod vedením kapelníka Miroslava Tökölyho, oduševnene
a s elánom predniesli svoje vystúpenie tradičných ľudových piesní.
Týmto I. polrok 2019 ukončíme a prajeme všetkým občanom obce Jarok pekné a
slnečné leto a veľa krásnych zážitkov z dovolenky.
Sidónia Náhlovská,
členka skupiny Íreckí seniori

Z činnosti záujmových organizácií

Jednota dôchodcov
Slovenska Jarok
Jednota dôchodcov Slovenska v našej obci pracuje od roku 2007, počet členov našej
pobočky je stabilný od jej založenia, pričom momentálne máme 149 členov. Potešiteľné je,
že pribúdajú noví členovia z radov mladších seniorov.
Naši seniori sa už tradične rozlúčili so
starým rokom na slávnostnom posedení,
spojenom s blahoželaním jubilantom a
tombolou.
V mesiaci január sme navštívili Vysoké
Tatry konkrétne Tatranskú Lomnicu, kde
sme si užili výlet na Hrebienok. Návšteva
ľadového dómu, ktorý sa tento rok niesol
v téme Bazilika Sv. Petra v Ríme spolu s
Berniniho kolonádou, bola pre nás nezabudnuteľným zážitkom.
Od združenia MAS VITIS, ktorého členom je aj naša obec, sme získali dotáciu
na zariadenie klubovej miestnosti pre
JDS, ktorú sme získali za pomoci starostu obce v KD Jarok na 2. poschodí. Je to
miestnosť, ktorá je síce malá, zmestí sa
tam dvadsať osôb, ale pre nás je to veľký
pokrok, že je naša.
V mesiaci máj sme spolu s našou folklórnou skupinou Íreckí seniori zorganizovali veľmi vydarenú akciu, a to výročnú členskú schôdzu a uvedenie do života
CD nahraného pri príležitosti 10. výročia
založenia súboru.
Na výročnej členskej schôdzi sme si
stanovili plán našej práce na tento rok.
Okrem doterajších aktivít by sme chceli
využiť petangové ihrisko pri KD, kde by
sme radi podchytili záujem našich členov
o hranie „golfu seniorov“. Taktiež by sme
chceli spolu s ostatnými občanmi obce
zorganizovať brigádu na miestnom cintoríne na úpravu okolia.
V tomto roku desať našich členov navštívi kúpeľné zariadenia, kde na týždenných
rekondično-rehabilitačných pobytoch so
štátnou účelovou dotáciou si nielen oddýchnu, ale hlavne rôznymi procedúrami
napomôžu regenerácii svojho zdravia.
V mesiaci jún organizujeme štvordňový
zájazd do Ždiaru, kde máme naplánovanú návštevu Levoče, Poľska a Bachledovej doliny. Dúfame, že pre našich štyrid-

sať sedem členov, ktorí sa na tento zájazd
prihlásili, to bude zase jeden z krásnych
zážitkov.
Na záver dovoľte poďakovať všetkým
našim členom, že sú takí aktívni, že radi
prídu na naše akcie, že sme jedna veľká

seniorská rodina. Vďaka patrí aj výboru
JDS, FS Íreckí seniori, obecnému zastupiteľstvu na čele so starostom obce a vinohradníckemu spolku za výbornú spoluprácu.
Sidónia Tökölyová,
predseda JDS Jarok
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Folklórna skupina Jaročan v roku 2019
Folklórna skupina Jaročan sa aj v roku
2019 aktívne zapojila do diania našej obce.
Úvodným tancom sme otvorili Tradičnú
krojovú zábavu, o ktorú bol zo strany občanov mimoriadny záujem.
V spolupráci s Obecným úradom v Jarku
sme aj v tomto roku zorganizovali na záver
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fašiangového obdobia akciu Fašiangy spojené s pochovávaním basy, pri ktorej bolo
veľa „plaču“, smiechu a zábavy všetkých
prítomných – detí, mládeže i tých skôr narodených.
Neoddeliteľnou súčasťou po dlhom pôste
a Veľkej noci je každoročné stavanie mája s
veľkou pomocou Dobrovoľného hasičského zboru v Jarku. Majáles sme tohto roku
zorganizovali z dôvodu nepriazni počasia v
našom Kultúrnom dome a za hojnej účasti
občanov našej obce. O dobrú náladu sa tiež
postaral Martin Bidelnica s kapelou.
4. mája sme trochu cestovali za hranice
na krásnu Moravu. Pobudli sme v krásnom
prostredí skanzenu obce Modrá na otvorení Cyrilometodskej cesty, kde nás privítal
starosta obce pán Miroslav Kovařík. Svojím spevom a tancom sme prispeli k dobrej
nálade návštevníkov skanzenu a múzea.
Zaspievali sme si aj pri dobrom vínku z vi-

nárstva pána Petra Gottwalda „Dvůr pod
starýma horama“. Ďakujeme za podporu
a účasť pánovi dekanovi Petrovi Klechovi
a starostovi obce Stanislavovi Sťahelovi s
manželkou.
Deň matiek sme strávili v Párovských
Hájoch, kde sme sa odprezentovali 1,5 hodinovým programom. Po skončení programu každá mama dostala pekný kvietok a
milý úsmev od primátora Nitry pána Mareka Hattasa a obdaril aj mamy z Jaročanu.
Veľa príprav nás stál už v poradí 7. ročník
Folklórneho dňa, ktorý sa konal 8. júna a
musíme uznať, že to bola znovu mimoriadne vydarená akcia.
Na záver chceme poďakovať za aktívnu
pomoc a spoluprácu všetkým našim priaznivcom a tešíme sa na ďalšie stretnutia s
Vami.
Helena Segéňová a Katarína Trubačová,
členky FS Jaročan

Z činnosti záujmových organizácií

Jún - mesiac ochrany
prírody

Jún je už tradične mesiacom poľovníctva
a ochrany prírody, mimochodom v tomto roku si ho pripomíname už šesťdesiaty raz. Prvýkrát bol v našich končinách
uvedený do života 1. júna 1959, vtedy ešte
len ako Mesiac poľovníctva a pod heslom
„Zver – prírodné bohatstvo Zeme“. Jeho
úlohou je pripomenúť vytvorenie kladného vzťahu k prírode.
Úroveň slovenského poľovníctva je
veľmi vysoká a je uznávaná aj z medzinárodného pohľadu. Je málo štátov na
svete, ktoré by sa mohli pochváliť takou
úrovňou starostlivosti o zver, výsledkami
dosahovanými v oblasti kynológie, chovu
zveri, strelectva, trofejovej kvality a pestrosti zveri, aká je na Slovensku.
Zo spoločenského hľadiska je dôležité,
že poľovníctvo ako dobrovoľná voľnočasová aktivita širokého okruhu ľudí sa po
dlhé desaťročia vyvíja ako spolková činnosť, počas ktorej sa získavajú a rozširujú
poznatky o prírode, kultivujú sa tradície,
zvyky, obyčaje.
Poľovnícka spoločnosť sa sama stala
uznávanou spoločnosťou vďaka rôznym
aktivitám hlavne v oblasti kynológie a
osvetovej činnosti v rámci okresu Nitra,
ale aj celoslovenskej poľovníckej verejnosti.
Naša Poľovnícka spoločnosť Jarok je sú-

časťou celoslovenskej poľovníckej komory. Jednou z hlavných úloh poľovníckej
spoločnosti je osveta v rámci svojho regiónu a obce.
Podstatnú časť osvetovej činnosti tvoria
rôzne podujatia ako sú svätohubertské
slávnosti, deň detí, zbieranie komunálneho odpadu.
V tomto článku by sme sa chceli zamerať práve na spomínaný mesiac jún ako
mesiac poľovníctva a ochrany prírody. V
mesiaci jún prevažná väčšina zveri privádza na svet svojich potomkov. Prítomnosť
človeka a s tým spojené rôzne činnosti
ako je bicyklovanie, hubárčenie, turistika,
venčenie psov sú negatívne vplyvy na vývoj novej populácie divej zveri. Veľakrát
si to človek ani neuvedomuje a berie túto
činnosť ako súčasť bežného života.
Preto by sme chceli využiť aj túto príležitosť ako sú obecné noviny a týmto
článkom šíriť myšlienku mesiaca jún ako
mesiaca ochrany prírody a mláďat divo
žijúcej zveri. Preto chceme poprosiť občanov obce, aby svoje voľnočasové aktivity
vykonávali vedome a tým podporili myšlienku ochrany prírody v našej obci.
Peter Belička, poľovný hospodár PS Jarok
Jozef Kalivoda, člen PS Jarok
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Šport

Činnosť futbalového klubu FC 31
Jarok v prvom polroku 2019

Vianočný turnaj My Moget Cup 27.12.2018

Po ukončení jesennej časti súťažného
ročníka 2018/2019 mužstvo mužov pod
vedením Patrika Banga a mužstvo žiakov
U11 pod vedením Dušana Chňapeka a
Tomáša Labudu začali svoju zimnú prípravu v telocvični ZŠ s MŠ v Jarku.
Prvý prípravný zápas mužstvo mužov
odohralo v telocvični Olympia na Chrenovej v Nitre s FC Cabaj-Čápor a ďalšie
súťažné zápasy až na „Vianočnom turnaji
Moget cup”, ktorý organizovali My Nitrianske noviny. Jeho 27. ročník sa konal
v Mestskej športovej hale Nitra od 26. do
28. decembra 2018. Na tomto turnaji v
boji o víťaza 7. ligy sme v skupine skončili až na štvrtom nepostupujúcom mieste.
Záver roka 2018 hráči s priateľkami,
futbaloví priaznivci a ďalší hostia spoločne strávili v KD Jarok na Silvestrovskej
veselici, ktorú zorganizoval organizačný
výbor zložený z členov futbalového klubu FC 31 Jarok a Miestnej skupiny červeného kríža Jarok. V tejto novej tradícii
organizovania Silvestrovskej veselici by
sme chceli pokračovať i v tomto roku.
Valné zhromaždenie futbalového klubu
FC 31 Jarok sa konalo 2. februára 2019,
kde hlavným bodom programu bolo vyhodnotenie činnosti klubu a mužstiev v
roku 2018 a stanovenie úloh na rok 2019.

Vertikutácia ihriska 3.4.2019

2. miesto I. Martiš a spol.

Turnaj U11 Jarok 13.4.2019
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Mužstvo mužov v rámci zimnej prípravy odohralo tieto prípravné zápasy:
1. Dňa 27. januára 2019 na umelej tráve
v Nitre s TJ Oponice – účastníkom V. ligy
stred, ktorý sme tesne prehrali 2 : 1, strelcom nášho gólu bol Ivan Martiš.
2. Dňa 3. februára 2019 na umelej tráve
v Topoľčanoch s OFK Ludanice – účastníkom VI. ligy ObFZ Topoľčany sme
vyhrali 1 : 3, strelcami našich gólov boli
Robo Lámoš, Lubo Patúc a Tomáš Labuda.
3. Dňa 10. februára 2019 na umelej tráve v Šali s ŠK Veľké Zálužie - účastníkom
V. ligy stred sme tesne prehrali 4 : 3, strelcami našich gólov boli Lubo Patúc, Lukáš Chňapek a Patrik Finta.
4. Dňa 22. februára 2019 na umelej
tráve v Nitre s FC Cabaj-Čápor - účastníkom VII. ligy sk. A sme vyhrali 2 : 4,
strelcami našich gólov boli Lukáš Chňa-

pek, Edo Novák, Dominik Hrnko a Tomáš Labuda.
5. Dňa 3. marca 2019 sme doma prehrali zápas s ČFK Nitra - starší dorast, účastníkom III. ligy ZsFZ Nitra 0 : 2.
6. Dňa 17. marca 2019 na ihrisku v Diakovciach s mužstvom TJ Termál Diakovce - účastníkom VII. ligy ObFZ Galanta,
sme vyhrali 0 : 3, strelcami našich gólov
boli Lubo Patúc, Lubo Šimko a Dominik
Hrnko.
V rámci zimného prestupového poriadku sa z hosťovania zo Štefanovičovej vrátil Rasťo Tököly.

Turnaj U11 Jarok 13.4.2019

Mužstvo žiakov U11 pod vedením Dušana Chňapeka a Tomáša Labudu sa 2.
februára 2019 zúčastnilo turnaj v MsŠH
Nitra, kde získalo ďalšie zápasové skúsenosti. V zimnej príprave ďalej pokračovalo v telocvični ZŠ s MŠ Jarok.
Pred zahájením jarnej časti sezóny ročníka 2018/2019 sme i tento rok objednali
firmu Gardien s.r.o, ktorá vykonala kompletnú rekultiváciu a odborné ošetrenie
futbalového ihriska, čo sa výrazne prejavilo na kvalite trávnika. V rámci jarnej
brigádnickej činnosti sme čiastočne pripravili na hru i vedľajšie tréningové ihrisko. V mesiaci máj nám pri kosení ihriska
pomohla firma INFA svojou traktorovou
kosačkou, pretože naša bola v tejto dobe
v oprave.

Turnaj U11 Jarok 13.4.2019

Turnaj U11 Báb 27.4.2019

Jarná časť súťaže žiakov “Prípravky
U11” ObFZ Nitra začala v poradí už siedmym turnajom 13. apríla 2019 na futbalovom ihrisku v Jarku za účasti týchto
mužstiev – Slovan Zbehy, ŠK Báb, TJ
Slovan Chrenová B, OFK Čakajovce, TJ
Družstevník Rišňovce a domáceho mužstva FC 31 Jarok. Počasie nám neprialo,
bolo veterno a chladno. Strelcom dvoch
gólov na tomto turnaji za naše mužstvo
bol Tomáš Tehlár.
Dňa 27. apríla 2019 v Bábe sa odohral
ôsmy turnaj, kde strelcami našich gólov
boli: 4x Jakub Bernát, 4x Tomáš Tehlár,
2x Adam Chlebec a 1x Matúš Chlebec.
Som rád, že sa mužstvo začína zlepšovať.
Dňa 11. mája 2019 v Čakajovciach sa
odohral deviaty turnaj, na ktorom naši
žiaci vyhrali s Čakajovcami a remizovali
s Rišňovcami. Strelcami našich gólov na
tomto turnaji boli: 4x Jakub Bernát, 4x
Maroš Bibeň a 1x Adam Chlebec.
Dňa 18. mája 2019 v Nitre – Chrenová
sme odohrali desiaty turnaj, na ktorom
naši žiaci vyhrali s mužstvom z Čakajoviec a z Rišňoviec. Strelcami našich gólov
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boli: 5x Adam Chlebec, 4x Jakub Bernát,
3x Tomáš Tehlár, 2x Maroš Bibeň a 1x
Matúš Chlebec.
Dňa 25. mája 2019 v Bábe, kde boli organizátorom tohto turnaja Rišňovce, sme
odohrali jedenásty turnaj, na ktorom
sme porazili Čakajovce. Strelcami našich
gólov boli: 4x Maroš Bibeň, 3x Adam
Chlebec, 1x Matúš Chlebec a Jakub Zaujec.

Turnaj U11 Nitra - Chrenová 18.5.2019

A. Finta, diplom VITIS

Turnaj U11 Nitra - Chrenová 18.5.2019

Dňa 1. júna 2019 v Zbehoch sme odohrali posledný dvanásty turnaj, na ktorom sme porazili Zbehy a Čakajovce. V
zápase s Rišňovcami to dlhú dobu vyzeralo na remízu 1 : 1, ale žiaľ v poslednej
minúte súper strelil druhý víťazný gól.
Strelcami našich gólov boli: 4x Maroš Bibeň, 2x Tomáš Tehlár, 1x Adam Chlebec
a Jakub Zaujec.
Okrem uvedených súťažných zápasov
mužstvo prípravky žiakov U11 odohralo
prípravné zápasy v Mojmírovciach, kde
sme vyhrali 2 : 6, strelcami našich gólov
boli – 3x Adam Chlebec, 1x Matúš Chlebec, Jakub Bernát a Tomáš Tehlár a vo
Veľkom Lapáši, kde sme vyhrali v pomere 1 : 2, strelcom našich gólov bol 2x Maroš Bibeň. Iba prípravný zápas s Hornou
Kráľovou doma sme prehrali v pomere
1 : 3.
V 23. kole 7. ligy skupiny A ObFZ Nitra
mužstvo mužov zvíťazilo v Hájskom 1 : 2.
Na konci súťaže sme odohrali ešte dva zápasy. V domácom sme zdolali Nové Sady
a s Mojmírovcami sme prehrali. V sezóne
2018/2019 tak mužstvo mužov skončilo
celkovo na štvrtom mieste, čo je v porovnaní s ročníkom 2017/2018 zlepšenie
o tri miesta.
Dňa 1. júna 2019 obec Jarok v spolupráci s futbalovým klubom FC 31 Jarok,
s Miestnym spolkom SČK Jarok, Poľovníckou spoločnosťou Jarok, DHZ Jarok a
ochrancami prírody z našej obce sme sa
podieľali na organizácii a zabezpečovaní
Medzinárodného dňa detí. Za náš klub
sa aktívne zapojili – Patrik Zabák, Andrej Maťo, Radoslav Lidaj, Jozef Labuda,
Martin Zeleňák, Tomáš Horák, Dominik
Hrnko, Tomáš Labuda, Richard Paul a
Tomáš Vaňo.

Mužstvo mužov
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V spolupráci so ZŠ s MŠ v Jarku by sme
chceli čo najskôr zahájiť prípravu nového
mužstva žiakov 6 - 7-ročných. Žiaci by sa
pripravovali v utorok a štvrtok najskôr v

areáli ZŠ s MŠ Jarok po skončení družiny
od 16.00 hodiny. Prihlásiť sa do tejto novej skupiny je možné už teraz v škole alebo na mobilnom telefónnom čísle 0904
392 898. Vítaní budú i noví žiaci prvého
ročníka.

Mužstvo mužov

Mužstvo mužov

V spolupráci s obcou Jarok pripravujeme ďalší ročník tradičného turnaja v minifutbale o Pohár starostu obce, ktorý sa
uskutoční 6. júla 2019. Príďte sa zabaviť
a pozrieť na futbalové umenie bývalých,
ale i súčasných hráčov. Pre návštevníkov a hráčov bude pripravená tombola,
občerstvenie a po vyhlásení výsledkov
i neformálna zábava.
I v tomto roku sme požiadali o dve
percentá z dane fyzických a právnických
osôb. Ako budeme úspešní alebo neúspešní, sa dozvieme od Daňového úradu až niekedy v mesiaci september 2019.
Podporu v tomto smere nám prisľúbili:
PD Jarok, firma Bidelnica s.r.o, ZANOTRANS INTERNATIONAL, s.r.o., firma
ZANUSA s.r.o, INEGO s.r.o, ASFARPRA
s.r.o., ale i fyzické osoby Soňa Paulová,
Jaroslav Kosiba, Ľubomír Patúc, Peter
Mesároš, Andrej Maťo s manželkou, Mária Zeleňáková, Štefan Finta, Rado Lidaj,
Tomáš Horák a možno i ďalší, o ktorých

Deň detí
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Deň detí - beh
ešte nevieme – ďakujeme. Takto získané
finančné prostriedky plánujeme použiť
na zlepšenie infraštruktúry futbalového
areálu a na nákup športových pomôcok
pre mužstvá klubu.
Na záver môjho príspevku by som sa
chcel poďakovať za podporu všetkým
priaznivcom futbalu v obci Jarok, hráčom za ich reprezentáciu obce v okrese
Nitra, trénerom Patrikovi Bangovi, Tomášovi Labudovi a Dušanovi Chňapekovi, ale i ostatným členom výkonného
výboru za ich činnosť v prospech futbalu
v našej obci.
Ing. Jaroslav Bako
prezident futbalového klubu FC 31 Jarok
Deň detí - najmladší víťazi

Deň detí
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Deň detí

Z činnosti záujmových organizácií

Aktivity Miestneho spolku
Slovenského červeného kríža Jarok
Milí naši darcovia krvi, členovia MS SČK,
ale aj všetci obyvatelia našej obce. Po krátkej dobe sa Vám opäť prihovárame cestou
obecného časopisu, aby sme i touto formou
poďakovali všetkým darcom, ktorí pravidelne prichádzajú a darovaním vzácnej tekutiny prispievajú k tak ušľachtilému činu,
akým je záchrana života.
MS SČK začal tento rok veselým krokom,
keďže sme s futbalovým klubom FC 31 Jarok organizovali pre širokú verejnosť Silvestrovskú veselicu, ktorá trvala pri dobrej
zábave až do rána.
V tomto roku sa konala Valentínska
kvapka krvi 11. februára, ktorú podporilo
36 darcov a 9. kvapka krvi 10. júna s podporou 43 darcov. Tradíciou sa v našej obci
stáva potravinová pomoc sociálne slabším
spoluobčanom, či takým, ktorí pomoc potrebujú. Potravinové balíčky tak našli svojich majiteľov 16. februára a 16. apríla.
V máji členovia MS SČK žili prípravami
na 1. ročník Medzinárodného dňa detí v
našej obci spolu s Dobrovoľným hasičským zborom, FC 31 Jarok, Poľovníckou
spoločnosťou Jarok, Spolkom ochranárov
za finančnej podpory obce, ako aj anonymného spoluobčana. Naša snaha sa práve 1.
júna odrazila v očiach nadšených detí na
ihrisku, pre ktoré boli pripravené súťaže,
odmeny, športové aktivity, vedomostné
aktivity a veľa dobrej zábavy do neskorých
popoludňajších hodín. Pochvala patrí všetkým deťom, ktoré sa zastavili pri našom
stanovisku a vedeli základy poskytnutia
prvej pomoci. Nebolo snáď jediného dieťaťa, ktorému by táto téma bola cudzia.
Poďakovanie patrí i rodičom detí, ktoré ich
vedú príkladom v tomto smere.
Spolok SČK Jarok bol súčasťou tradičnej
udalosti v obci, akou je Folklórny deň so
súťažou o Najlepší kabáč. Posledný augus-

tový víkend sa náš spolok zapojí do akcie
Hasičský kotlík.
Na záver pozývame všetkých pravidelných darcov, ale i tých, ktorí stále váhajú,
na 10. JAROCKÚ KVAPKU KRVI, ktorá

sa bude konať 7. októbra 2019. Veríme, že
nás bude stále viac a viac.
Členovia MS SČK Vám želajú krásne leto
bez úrazov, prežité v pohode a aktívnom
oddychu.
Vedenie MS SČK Jarok
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FS Jaročan

FS Močenčanka Močenok

FS Jaročan

DFS Sílešánek z Vinodolu

FS Furmani
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