Náš Jarok
Časopis obyvateľov Obce Jarok

1/2017

Časopis o živote obce a občanov Jarku. Vydáva Obecný úrad v Jarku v polročnej periodicite. Nepredajné.

Obecné spravodajstvo

Slovo starostu obce
V zimných mesiacoch sme zrekonštruovali havarijný stav elektroinštalácie v
kabínach telovýchovnej jednoty. Zväčšili

Rekonštrukcia elektroinštalácie TJ

Vážení spoluobčania,
úvodom môjho príspevku mi dovoľte, aby
som Vás čo najsrdečnejšie pozdravil.
Prinášame Vám nielen naše postrehy a vízie týkajúce sa možností obnovy obce, ale
aj informácie o tom, na čom práve pracujeme.
Po dlhej a mrazivej zime sme sa prehupli do jarných mesiacov. Na zimu sme boli
pripravení posypovým materiálom, ale aj
technikou. Túto zimu sme spotrebovali
pomerne viac posypovej soli a kamennej
drte ako po iné roky. Niektorých občanov
prekvapili zamrznuté a popraskané vodomery v šachtách. Snažili sme sa tieto havarijné stavy riešiť v čo najrýchlejšom čase.
Ale ani škola nebola výnimkou. Silné mrazy nám poškodili vodovodné potrubie,
čo malo za následok vytopenie kotolne v
základnej škole. Ešte v ten deň sme spojazdnili tri zo štyroch kotlov, ktoré boli do
polovice zatopené. Po objednaní a dodaní
potrebných súčiastok sme sprevádzkovali
aj štvrtý kotol. Výdavky spojené s opravou
kotolne nám v rámci poistnej udalosti v
plnej výške preplatila poisťovňa.

sa aj dve šatne, v ktorých sa uložila nová
dlažba, vystierkovali a vymaľovali sa steny.
Po revíznej kontrole elektroinštalácie v
Dome smútku sme pristúpili ku komplet-

Nový elektrický rozvádzač na Obecnom
úrade v Jarku
menili starú kanalizáciu za novú a osadili
sme tiež nové kontrolné šachty. Ešte nás
čaká zabezpečenie odvedenia dažďovej
vody z odkvapových rúr obecného úradu
a kultúrneho domu. Po terénnych úpravách, s tým spojených, pristúpime k vybu-

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Dome
smútku
nej výmene elektroinštalácie, vypínačov a
zásuviek. Po vymaľovaní stien v interiéri
sme uskutočnili aj celkovú výmenu osvetlenia.
Aj na obecnom úrade prebehla výmena
hlavného elektrického rozvádzača, pretože nespĺňal predpísané normy.
V suteréne obecného úradu sme vymenili viac ako 90 m vodovodných rúr a zo
zadnej strany kultúrneho domu sme vy-

Nová kanalizácia za KD

Zatopená kotolňa v ZŠ s MŠ
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Pôvodný elektrický rozvádzač na Obecnom
úrade v Jarku

dovaniu petangového ihriska pre našich
občanov.
V umyvárke kultúrneho domu sme položili protišmykovú dlažbu.

S poslancami obecného zastupiteľstva
prebieha diskusia ohľadne budovy a
okolia starej materskej školy. Na budovu
starej MŠ bol vypracovaný statický posudok, ktorý nám poukázal na schátranosť
a porušenú statiku. Je otázne, či túto budovu začneme svojpomocne opravovať a
urobíme z nej komunitné centrum, ktoré
by využívali všetky skupiny a spolky obce,
alebo túto budovu zbúrame a postavíme
novú.
Je na škodu veci, že sa objekt po presťahovaní MŠ nechal takto schátrať. Priestor za
škôlkou sme vyčistili, odstránili náletové
dreviny, vytrhali staré betónové stĺpy. V
tejto časti areálu plánujeme vytvoriť park,
ktorý by mal byť sprístupnený na jar budúceho roku. Prístup do parku nebude len
z ulice Pod kostolom, ale aj z bočnej uličky
medzi rodinnými domami, čím bude vytvorený bezpečný a pred automobilovou
dopravou chránený vchod pre rodičov s
malými deťmi, ktoré by mohli nepozorovane vybehnúť na cestu.
Za kultúrnym domom sme prestrešili pódium, kde sme následne oslávili stavanie
mája. Moje poďakovanie patrí organizátorom tejto akcie a to kultúrnej komisii, Folklórnej skupine Jaročan, Folklórnej skupine Íreckí seniori, našim dobrovoľným
hasičom, ale i všetkým ktorí sa podieľali
na výzdobe, príprave a stavaní mája. Akcia bola veľmi úspešná.

Pódium za KD
Pre neustále zvyšovanie bezpečnosti v
obci bola podaná žiadosť o projekt na
vybudovanie obecného kamerového systému. Žiadosť bola úspešná a vďaka nej
sa podarilo získať nenávratný finančný
príspevok vo výške 15 000,- Eur. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na
dodávateľa. Čo sa týka obecnej kanalizácie, obec má podané dve žiadosti na Environmentálny fond, prvú žiadosť na druhú
etapu v hodnote 724 000,- Eur a druhú
žiadosť na odkanalizovanie Školskej ulice v hodnote 76 000,- Eur. Ďalej by som
chcel informovať, že prebieha výberové
konanie na dodávateľa technológie druhej

časti ČOV Jarok, pretože aktuálna kapacita ČOV by v prípade dobudovania druhej
etapy nebola dostatočná, a ak by kanalizácia aj bola rozšírená, nebolo by možné
ju sprevádzkovať. Predpokladaný náklad
spojený s rozšírením kapacity ČOV na
potrebnú úroveň dosahuje 111 000,- Eur.
Na záver by som chcel s radosťou pozvať
všetkých občanov obce na piaty ročník
folklórneho dňa, ktorý sa bude konať 10.
júna 2017 v popoludňajších hodinách pri
Kultúrnom dome Jarok. Všetci ste srdečne
vítaní.
Stanislav Sťahel,
starosta obce

Stará Materská škola
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Obecné spravodajstvo

Rozvojové aktivity v areáli Základnej
školy s materskou školou v Jarku III.
Vážení spoluobčania,
radi by sme Vás informovali o aktivitách,
ktoré boli realizované v rámci zlepšovania
podmienok pre zvýšenie bezpečnosti a
zlepšenie podmienok pre výuku a trávenie voľného času detí navštevujúcich základnú a materskú školu v našej obci (ZŠ
s MŠ).
V predchádzajúcom čísle obecného časopisu sme končili príspevok venovaný
ZŠ s MŠ tým, že sme avizovali inštaláciu
bezpečnostných kamier s nepretržitým
záznamom v areáli školy z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku obce v
školskom areáli. Ku dnešnému dňu sú kamery pokrývajúce svojím dohľadom celý
areál inštalované, pričom v súčasnosti sa
pripravuje ešte doplnenie ďalších kamier
aj v priestoroch šatní základnej školy, aby
bol podobne ako areál ochránený aj tento
priestor, teda okrem obecného majetku
aj majetok detí navštevujúcich základnú
školu. Zároveň bol v predchádzajúcom
čísle predstavený zámer kompletne oplotiť areál ZŠ s MŠ z dôvodu zabezpečenia
areálu pred neželanými aktivitami, ktoré
by mohli viesť k ohrozeniu zdravia či majetku. V tejto súvislosti bola osadená do
nového oplotenia zapadajúca uzamykateľná posuvná vstupná brána a v najbližšom

Uzamykateľná posuvná brána
období sa pripravuje doplnenie poslednej
časti oplotenia z juhozápadnej strany, pričom tam bude osadená dostatočne veľká
brána, aby bolo možné sa do areálu aj naďalej dostať s väčšími mechanizmami (nákladné auto prípadne traktor s vlečkou).
Napriek nedávnemu výraznému zvýšeniu kapacity materskej školy vytvorením
tretej triedy sa stále stretávame s požiadavkami na ďalšie zvýšenie existujúcej
kapacity. Zároveň kvôli požiadavkám na
zriadenie nových učební pre zabezpečenie
technického vyučovania v základnej škole
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Projekt prístavby materskej školy
jekt bol v prvom kole hodnotenia v rámci
Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja
vyhodnotený ako úspešný a bol odporučený na ďalšie kolo hodnotenia, v ktorom sa definitívne rozhodne o poskytnutí
alebo neposkytnutí podpory až do výšky
250 000,- EUR.
bude zrejme potrebné uvoľniť existujúce
učebne v budove základnej školy, ktoré sa
využívajú ako učebne materskej školy a vo
výsledku tak úplne oddeliť priestory základnej a materskej školy. V nadväznosti na
spomenuté bol pripravený projekt, s ktorým sme sa zapojili do výzvy pre získanie
nenávratnej finančnej pomoci zo strany
štátu zameranej na zvýšenie kapacity a
zlepšenie podmienok žiakov navštevujúcich materskú školu. Plánovaný projekt
uvažuje nad prístavbou troch plnohodnotných oddelení materskej školy, pričom
prístavba bude priamo napojená ako na
komunikačný prechodový tunel medzi
základnou školou, telocvičňou, tak aj na
budovu jedálne s kuchyňou, čím sa dosiahne ideálne prepojenie existujúcich a
plánovaných priestorov. Projekt bol v procese prípravy konzultovaný aj so zodpovednou osobou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a v súčastnosti je už
právoplatné stavebné povolenie, čo je dôležité pre splnenie požiadaviek na získanie
finančnej podpory z aktuálnej výzvy. Pro-

Problémom, ktorý bol spomenutý aj v
predchádzajúcich príspevkoch je tiež

Terénne úpravy na severnej strane budov
jedálne s kuchyňou a telocvične so spádom
od budovy
nesprávne odvedenie dažďovej vody od
existujúcich budov, čo má za následok
ich znehodnocovanie až poškodzovanie
dažďovou vodou, ktorá namiesto bezpečného odvedenia vteká pod základy budov.

Obecné spravodajstvo
Na začiatku našej snahy o vyriešenie tohto problému bola realizácia rozsiahlych
terénnych úprav v južnej časti areálu. V
nadväznosti na ne bola odvedená dažďová voda od budovy základnej školy
na južnej strane na povrch v dostatočnej
vzdialenosti na úpravami vytvorenú nižšiu terasu. Zároveň boli realizované jednoduché vsakovacie jamy, ktoré podobne
efektívne vyriešili problém s odvodom
dažďovej vody z odkvapov jedálne a tiež
časti odkvapov telocvične, pričom ďalšia
časť vody z odkvapov telocvične bola povrchovými rúrami odvedená do bezpečnej vzdialenosti aj na jej západnej strane.
Len celkom nedávno boli vykonané ďalšie
terénne úpravy, ktoré zabezpečili správne
vyspádovanie terénu na severnej strane
budov jedálne s kuchyňou a telocvične so
spádom od budovy a nie k budove ako to
bolo predtým. Do blízkej budúcnosti ešte
zostáva doriešenie posledných nesprávne
odvedených odkvapov vo vnútornej časti
areálu a to z oboch strán komunikačného
tunela, ktoré budú tiež realizované prostredníctvom vybudovania jednoduchých
vsakovacích jám v bezpečnej vzdialenosti
od základov budov.
Zlý a v niektorých ohľadoch havarijný
technický stav budovy telocvične bol už
tiež spomenutý v predchádzajúcich príspevkoch. Poukázali sme na zatekanie cez
strechu, úplne nefunkčné dažďové zvody, nebezpečný obklad stien, nefunkčné
a zastarané okná, neexistujúcu tepelnú
izoláciu budovy, neobnovený náter telocvične opakovane vytýkaný kontrolnými
orgánmi, nevyhovujúce hygienické zázemie, či zatekaním znehodnotené osvetlenie a podlahovú krytinu v telocvični. Na
komplexnú rekonštrukciu zatiaľ nebolo
možné zabezpečiť dostatočné prostriedky, avšak aj napriek tomu sme z rozpočtu
obce a z iniciatívy poslancov obecného za-

Kompletná výmenu okien na telocvični

stupiteľstva formou brigád realizovali najnutnejšie opravy. Z vlastných zdrojov sme
takto v priebehu minulých období v nevyhnutnom rozsahu odstránili zatekanie
cez strešný plášť a pretekanie cez odkvapy,
opravili drevený obklad stien a tiež vymaľovali telocvičňu. Prostredníctvom podaných žiadostí o finančnú podporu sa v
minulosti zrealizovala výmena podlahovej
krytiny a len nedávno sa podarilo získať
finančnú podporu na kompletnú výmenu
okien a vonkajších dverí, ktorá bola už zrealizovaná, čo považujeme za veľký úspech.
Samozrejme s ohľadom na spomenuté
mnohé pretrvávajúce nedostatky v snahe
o ich odstránenie ako z vlastných zdrojov,
tak aj formou získavania finančných prostriedkov prostredníctvom podávania žia-

považovali za nevyhnutné vyriešiť problém s intenzívnym pohybom áut v ranných aj popoludňajších hodinách a s tým
súvisiacim potenciálnym ohrozením detí
spôsobeným nedostatkom parkovacích
miest v bezprostrednej blízkosti vstupu
do školského areálu. Preto sme po dôkladnom zvážení ideálnej lokalizácie nedávno
vybudovali v bezpečnej vzdialenosti od
vchodu do areálu parkovisko pre krátkodobé státie áut pre rodičov voziacich deti
do školy autom. Bezpečná vzdialenosť
parkoviska od vchodu do areálu tiež minimalizuje obmedzovanie či ohrozovanie
detí, s ktorým sme sa stretávali keď rodičia
parkovali autá priamo pred vstupnou bránou a deti autá pri snahe o vstup do areálu
museli obchádzať tak, že vstupovali, často-

Parkovisko pre krátkodobé státie áut pre rodičov voziacich deti do školy
dostí o finančnú pomoc, budeme v našich
aktivitách pokračovať.
Ako sme opakovane avizovali prvoradým
záväzkom v oblasti aktivít realizovaných v
školskom areáli je zabezpečenie čo najvyššej bezpečnosti detí počas ich príchodu do
školy, prítomnosti v škole a tiež počas ich
odchodu zo školy. Už od začiatku nášho
pôsobenia v obecnom zastupiteľstve sme

krát bez potrebnej opatrnosti, do jazdnej
dráhy ďalších áut smerujúcich do alebo zo
školy.
V nadchádzajúcich pokračujúcich jarných a letných mesiacoch plánujeme
pokračovať v snahe vytvoriť deťom bezpečné, kultúrne a zároveň obohacujúce
podmienky na aktívne trávenie voľného
času aj v širšom areáli ZŠ s MŠ, pričom
radi uvítame aj Vašu pomoc. Preto budeme veľmi radi ak sa osobne zapojíte do
pripravovaných brigád, o ktorých budete informovaní prostredníctvom web
stránky obce, web stránky ZŠ s MŠ Jarok,
obecného rozhlasu, informácie v školských zápisníkoch detí či letákov. Budeme radi ak pochopíte, že tieto aktivity nie
sú našou snahou o zviditeľnenie sa, ale
snahou o skvalitnenie prostredia, v ktorom aj Vaši synovia, dcéry, synovci, netere, bratranci, sesternice a vnuci a vnučky
trávia značnú časť dňa a určite Vaše zapojenie sa ocenia.
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.,
zástupca starostu obce
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Dôvodová správa ku kráteniu dotácie -

Projekt „Modernizácia a rekonštrukcia verejného
osvetlenia obce Jarok“
V prvom polroku 2016 sa v obci realizovala modernizácia a rekonštrukcia
verejného osvetlenia, ktoré už bolo kvôli neefektívnosti a opotrebovanosti ako
jednotlivých svietidiel tak celého systému
nevyhnutná. Výsledkom mala byť na jednej strane ekonomicky významná úspora
na nákladoch na verejné osvetlenie a na
druhej strane predovšetkým zvýšená kvalita verejného osvetlenia.
Za účelom minimálneho zaťaženia obecného rozpočtu touto nevyhnutnou investíciou sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo už v rámci roku 2015 zapojiť do
výzvy Ministerstva hospodárstva SR, v
ktorej bolo možné na takýto projekt získať
dotáciu pokrývajúcu až do 95% oprávnených nákladov. Žiadosť o dotáciu bola podaná 22. 9. 2015 a bola úspešná. Ministerstvo hospodárstva rozhodlo k 24. 11. 2015,
že obci na tento účel dotáciu udelí. Dotácia bola udelená do maximálnej výšky 242 569,17- EUR. Obec ešte pred
získaním informácie o udelení dotácie
začala s verejným obstarávaním na dodávateľa projektu, pričom výzva potenciálnym dodávateľom bola z obecného úradu odoslaná ešte 25. 8. 2015.
Príprava verejného obstarávania ako aj
jeho priebeh bol monitorovaný externou
organizáciou, ktorá bola za týmto účelom
vybraná - Ekosymbióza O.Z. Po získaní informácie o udelení dotácie bola 16. 12. 2015
s víťaznou spoločnosťou SolarEnergia Invest s.r.o. podpísaná zmluva na zhotovenie diela „Modernizácia a rekonštrukcia
verejného osvetlenia obce Jarok“. V bode
11. 2. Zmluvy o dielo bolo uvedené nasledovné ustanovenie zmluvy „Uzatvorenie
tejto zmluvy podlieha predchádzajúcemu schváleniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a následnému
schváleniu dokumentov z verejného obstarávania (VO). Riadiacim orgánom pre
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR).
Po schválení dokumentácie z verejného
obstarávania Riadiacim orgánom pre OP
KaHR zmluva nadobúda platnosť dňom
jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni
jej zverejnenia. Ak Riadiaci orgán pre
OP KaHR neschváli žiadosť o NFP alebo
dokumentáciu z verejného obstarávania,
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objednávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpísaniu Zmluvy o dielo bez
finančných nárokov oboch strán.“ Z toho
vyplýva, že obec mala právo od zmluvy
odstúpiť v prípade, že napriek udeleniu
dotácie Riadiaci orgán OP KaHR (na Ministerstve hospodárstva SR) dokumentáciu v priebehu administratívnej kontroly
neschváli resp. napadne v dôsledku závažných pochybení vedúcich k jej významnému kráteniu. Dokumentácia bola na administratívnu kontrolu na riadiaci orgán
zaslaná 21. 12. 2015. Prvá administratívna
kontrola kompletnej dokumentácie k verejnému obstarávaniu prebehla v období
od 21. 12. 2015 do 17. 3. 2016. Jej výsledkom bolo zistené porušenie princípov a
postupov obstarávania, na základe ktorého bolo obci udelené krátenie dotácie na
úrovni 5% (11 522,- EUR). Rozhodnutie o
tejto oprave výšky dotácie bolo doručené
na obecný úrad 23. 3. 2016. Pri hodnote
investície dosahujúcej takmer 250 000,EUR bolo toto krátenie dotácie minimálne, a preto sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo súhlasiť s navrhovanou finančnou
opravou (na riadiaci orgán zaslaný súhlas
29. 3. 2016) a v zmluve so zhotoviteľom
diela pokračovať a projekt zrealizovať.
Zhotoviteľ na základe tohto pokynu začal s realizáciou prác 29. 3. 2016 a práce ukončil a dielo odovzdal do užívania
24. 5. 2016. Dňa 13. 9. 2016 prebehla
kontrola realizácie prác a odovzdaného
diela pracovníkmi riadiaceho orgánu na
mieste, výsledkom ktorej bola Správa z
kontroly na mieste. Táto neobsahovala
žiadne zistenia, ktoré by boli v rozpore
so schválenou dokumentáciou. Následne, teda po ukončení realizácie prác a po
kontrole na mieste bez rozporných zistení, a to konkrétne v čase od 28. 9. 2016 do
7. 10. 2016, prebehla opätovná administratívna kontrola vykonaná tým istým riadiacim orgánom. Táto však na naše prekvapenie zistila ďalšie a iné nálezy v procese
verejného obstarávania a na ich základe
udelila na dotáciu krátenie vo výške 25%
(57 610,- EUR). (Pre úplnosť informácie
je potrebné podotknúť, že spomenuté krátenia dotácie sa nespočítavajú, uplatňuje
sa výhradne vyššia hodnota krátenia).
Na stretnutí zástupcov obce (menovite
starostu obce Stanislava Sťahela a zástup-

cu starostu obce Gabriela Minárika) so
zodpovednými pracovníkmi a vedúcou
príslušného oddelenia riadiaceho orgánu
k nálezom tejto opätovnej administratívnej kontroly padli zo strany zástupcov
obce okrem iných aj nasledovné otázky:
1. Čo mala obec spraviť, aby sa takémuto
neočakávanému kráteniu dotácie vyhla?
Odpoveď zo strany pracovníkov riadiaceho orgánu bola, že sme mali dokumentáciu z verejného obstarávania poslať na
kontrolu na riadiaci orgán. K tomuto bolo
zo strany zástupcov obce podotknuté, že
toto obec spravila, výsledkom boli zistenia
spomenuté ako výsledok prvej administratívnej kontroly uvedenej vyššie, ktoré
viedli k akceptovateľnému 5% kráteniu
dotácie.
2. Prečo boli zistenia prvej administratívnej
kontroly odlišné od zistení opätovnej administratívnej kontroly? Keby sme vedeli už
po prvej kontrole, že verejné obstarávanie
obsahuje pochybenia vedúce k tak vysokému kráteniu dotácie, tak by sme do projektu v takejto podobe vôbec nešli, keďže sme
mohli na základe vyššie uvedeného bodu
od tejto zmluvy odstúpiť.
Odpoveď zo strany pracovníkov riadiaceho orgánu bola, že na dokumentácii môžu
byť vykonané viaceré kontroly a každá
môže dospieť k ďalším zisteniam. Výsledkom teda môže byť v budúcnosti aj navýšenie krátenia dotácie, ak ďalšia kontrola
vyhodnotí zistenia ako ešte závažnejšie, a
že obec nemá žiadnu právnu istotu, že v
budúcnosti sa takéto ďalšie krátenie neudeje.
V závere je potrebné ale podotknúť, že
medzičasom bola na účet obce doručená
zo strany riadiaceho orgánu dotácia v celkovej sume 177 062,79 EUR. Táto platba
pokryla 70% celkovej hodnoty investície
vloženej obcou do projektu „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia
obce Jarok“. V porovnaní s celkovou hodnotou nevyhnutnej investície považujeme
ako zástupcovia obce aktuálnu situáciu,
aj napriek doterajšiemu kráteniu dotácie
pre obce, za výhodnú, keďže pri nezískaní dotácie by obec musela skôr či neskôr
zaplatiť z vlastných zdrojov celú hodnotu
investície.
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.,
zástupca starostu obce
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Aký je školský rok 2016/2017
na našej škole?
Okrem výchovno-vzdelávacích aktivít
naši žiaci a deti doteraz zažili kopec zaujímavých akcií, výletov a súťaží. Snažili
sme sa ich organizovať tak, aby podporili
rozvoj všetkých oblastí a aby sme poskytli
priestor všetkým, ktorí mali o aktivity záujem. Obohatilo to tak nielen žiakov, ale
v konečnom dôsledku aj nás pedagógov,
ktorých najväčšou odmenou boli šťastní
a spokojní žiaci bez ohľadu na to, ako sa
umiestnili. Veď predsa „Nie je dôležité
vyhrať, ale zúčastniť sa!“
Hneď na začiatku školského roka sme
sa vybrali do Serede. Dňa 20. 9. 2016 sa
žiaci 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili pútavej
a poučnej exkurzie do Múzea holokaustu.
Oboznámili sme sa aj s temnejšou stránkou našej histórie a počas prehliadky sme
našli mená rodiny Tökölyovcov z Jarku na
kópii pamätníka postaveného v Jeruzaleme - Spravodliví medzi národmi, ktorí
počas vojny pomohli a zachránili židovskú rodinu.

V septembri sme sa síce stále len dostávali
do školských koľají, ale v októbri sme to
už naplno rozbalili. Hneď na začiatku mesiaca, teda 3. októbra 2016, sa trojčlenné
družstvo chlapcov a trojčlenné družstvo
dievčat zúčastnilo Majstrovstiev okresu
Nitra v cezpoľnom behu. Na 1,5 km úseku
našu školu reprezentovali žiačky 8. ročníka - V. Thuróciová, D. Šimková a M. Zaujecová. Chlapci bežali dvojnásobný úsek
a školu reprezentovala trojica z 9. ročníka
- D. Andrášik, L. Krišák a J. Slezák.
12. októbra sme sa opäť vybrali „na vandrovku“, teraz sme zamierili smer Bratislava. Žiaci 4. až 9. ročníka sa zúčastnili
zaujímavej exkurzie. Navštívili Bratislavský hrad, kde si pozreli výstavu venovanú Karolovi Veľkému, pozreli si výstavu

venovanú najstarším nálezom zo slovenského územia. Zažili a videli prípravu k
rozlúčke s naším prvým prezidentom.
Zaujala ich aj výstava v Inchebe Cosmos
Discovery, ktorá bola venovaná kozmonautike a jej vývoju. Dozvedeli sa veľa
zaujímavých vecí a pochopili, že vynálezy
kozmonautiky slúžia aj pre bežných ľudí.
A aby sme nezleniveli ani športovo, dňa
21. 10. 2016 bola naša škola organizátorom okresnej súťaže v bedmintone žiakov a žiačok. Súťaž sa konala v Mestskej
športovej hale na Čermáni. Našu školu a
obec reprezentovali žiaci: Lukáš Lámoš a
Dominik Paul a žiačky: Katka Trubačová
a Fany Zeleňáková. Žiačky sa umiestnili
na peknom 3. mieste.

Aby sme nezaostávali za ostatnými slovenskými školami, zapojili sme sa aj do
celoslovenského projektu, ktorý vyhlásil
minister školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Pretože školský rok 2016/2017 je zameraný na čitateľskú gramotnosť, vo všetkých školách, ktoré sa do projektu zapojili
sa čítala rozprávka – jedinou podmienkou
bolo, aby sa rozprávka čítala hromadne a
o 9.00 hodine.
A s čítaním bola spojená aj ďalšia aktivita, ktorá urobila radosť hlavne žiakom z
prvého stupňa, ale určite potešila aj tých
starších – česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš,
čítame. Do projektu sa zapojilo 995 škôl,
spolu so 127238 žiakmi. My sme ako družobnú školu dostali Základnú školu Klokočovu z Hnúšte. Navzájom sme si vymenili záložky, ktoré vyrobili naše deti.
Koncom mesiaca sme sa vyjašili a postrašili už tradičnou školskou akciou Hal-

loween. Školu tak zaplnili rôzne príšery,
monštrá a masky od výmyslu sveta. Pre
žiakov boli prichystané súťaže, prehliadka
masiek, tried a po vyhodnotení najlepších
masiek sa decká vytancovali na diskotéke.

Ani sme nevedeli ako a už tu bol november... Ten sa niesol hlavne v duchu testovania deviatakov a piatakov. V testovaní
žiakov 9. ročníka KOMPARO sme skončili s úspešnosťou 51,431% a v testovaní
žiakov 5. ročníka sme skončili s úspešnosťou 68,1% z matematiky a 72,8% zo slovenčiny, čo je o 9,7% vyššie ako celkový
priemer na Slovensku.
Okrem učenia sme sa úspešne zúčastnili
aj športovej aktivity: Dňa 24. 11. 2016 sa
na Spojenej škole Cyrila a Metoda v Nitre
konala okresná súťaž v stolnom tenise.
Našu školu reprezentovali traja žiaci 9.
ročníka: David Andrášik, Jakub Slezák a
Lukáš Krišák. Hrali sme s dvoma školami,
domácu školu sme porazili a prehrali sme
so ZŠ Cabaj-Čápor. Napriek tomu , že sme
nepostúpili do finále všetkých škôl, chlapci hrali skvele!!!
Tí najšikovnejší angličtinári sa ukázali aj v
školskom kole olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 10 žiakov. Súťažili v
dvoch kategóriách. Víťazom prvej kategórie sa stal Dominik Paul, druhý skončil
Matúš Zajko a tretia bola Bernadeta Bekéniová. Najlepší v druhej kategórii bol
Adam Zaujec, druhá sa umiestnila Anička Gušičová a tretie miesto obsadil Jakub
Slezák. Víťaz druhej kategórie postúpil do
okresného kola.
Našu školu sme sa snažili podporiť a tým,
že sme sa zapojili do zberu papiera. Spolu
sa nám podarilo vyzbierať 10207 kg papiera. Z toho MŠ vyzbierala 2549,5 kg a
ZŠ 7720,5 kg papiera.
Nasledoval december, ktorý bol sprevádzanými rôznymi zimnými a vianočnými
aktivitami. Okrem toho, že sa naša škola
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obliekla do vianočnej výzdoby, deti sa
venovali vianočnému aranžovaniu a prikrmovali vtáctvo, deň pred Mikulášom
sa konalo vianočné trhovisko. Rodičia a
známi si mohli zakúpiť výrobky, ktoré boli
z dielne našich žiakov a učiteľov. Výťažok
z akcie išiel na potreby školy. Hneď na
druhý deň (6. 12.) zorganizovali naši deviataci Mikuláša. Chodili po triedach celej
školy a rozdávali mikulášske balíčky plné
sladkostí. Deti si tiež nacvičili hodnotný
program, ktorý predstavili v kultúrnom
dome.

2. trieda, 2. miesto: Adrián Mochnacký
3. trieda, 3. miesto: Michal Trubinský 3.
trieda. V prednese prózy obsadili žiaci
štvrtého ročníka všetky víťazné miesta,
a to v poradí: 1. miesto: Tomáš Bujdák,
2. miesto: Anežka Bujdáková, 3. miesto:
Martina Tehlárová. Do obvodného kola
postúpili súrodenci Bujdákovci.

V decembri sa tiež konali vianočné turnaje
medzi triedami piateho až deviateho ročníka. Chlapci hrali futbal a dievčatá vybíjanú. Vo futbale zvíťazilo družstvo žiakov
deviateho ročníka v zložení: Samuel Lámoš, Jakub Slezák, Lukáš Krišák a Dávid
Andrášik. Vo vybíjanej zvíťazili dievčatá
zo siedmeho ročníka: Simona Boledovičová, Jana Tehlárová, Darina Fusková,
Františka Zeleňáková, Bernadeta Bekéniová a Maria Magdaléna Hrušková.
Tak sme sa pomaly prehupli do nového
kalendárneho roka 2017.
Pilne sme začali pracovať hneď od začiatku. Dňa 17. januára sa na ZŠ Beethovenova uskutočnilo okresné kolo olympiády v
anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval Adam Zaujec, žiak 8. ročníka, ktorý v
konkurencii 31 škôl skončil na krásnom
12. mieste.
V januári sa uskutočnili hneď dve recitačné súťaže. Prvá z nich bola súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.
Súťažilo desať žiakov 5., 6. a 7. ročníka.
V II. kategórii sa umiestnili: 1. miesto
Dorota Zeleňáková, 2. miesto Soňa Horáková, 3. miesto Lucia Nováková a Filip
Bujdák. V III. kategórii sa umiestnili: 1.
miesto Dominik Paul, 2. miesto Františka
Zeleňáková, 3. miesto Zuzana Benčová.
Druhou súťažou bol už tradične Hviezdoslavov Kubín. Ako prvé sa predviedli deti
z prvého stupňa. Žiaci sa svedomite pripravili a predniesli pekné texty a básničky.
Porota mala ťažkú úlohu a napokon vybrala víťazov. V kategórii poézia sa žiaci
umiestnili takto: 1. miesto: David Szabó

Za mladšími žiakmi nezaostali ani študenti druhého stupňa. Z druhého stupňa
vyslali svojich súťažiacich tri triedy. Zo
šiesteho ročníka statočne bojovali žiacky
Karolína Švihoríková a Emma Segéňová,
obe kartu vsadili na poéziu, čo sa hlavne
Kaji veľmi oplatilo, pretože sa umiestnila na treťom mieste. Siedmaci mali tiež
svojich horúcich favoritov – Bernadetu
Bekéniovú, Simonu Boledovičovú, Janu
Tehlárovú a Dominika Paula. Dominik
nakoniec zaujal porotu natoľko, že skončil ako víťaz školského kola. Zahanbiť sa
nedali ani ôsmaci, ktorí mali dvoch súťažiacich – Mareka Bekéniho a Ninu Mesárošovú. Marek sa umiestnil na druhom
mieste. Porota v zložení p.uč. Bakošová,
p.uč. Dovičičová, p.uč. Janíková a Miška
Zaujecová nakoniec udelili tri miesta, z
ktorých každé putovalo do jedného ročníka: 1. miesto: Dominik Paul (7. trieda),
2. miesto: Marek Bekéni (8. trieda), 3.
miesto: Karolína Švihoríková (6. trieda).
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27. 1. do našej školy zavítalo divadielko
s predstavením Polepetko. Vďaka neopakovateľnému humoru a hravým pesničkám si talentovaní herci získali pozornosť našich detí z MŠ a žiakov ZŠ.
Naše deti sa podieľali aj na výzdobe kultúrneho domu pri príležitosti školského
plesu. Tí z Vás, ktorí ste tam boli, ste
sa mohli o ich šikovnosti presvedčiť na
vlastné oči. Bolo čo obdivovať...
Aj keď február patrí k najkratším mesiacom v roku, my sme toho postíhali veru
dosť. Prvá akcia bola 14. 2., teda v deň,
kedy svoj sviatok oslavuje sv. Valentín
– patrón zamilovaných. Deti mali príležitosť poslať odkaz či sladkú pozornosť
tomu, koho majú radi a kto im je srdcu
najbližší. Milé pozornosti a pekné slová
potešili nielen deti, zopár darčekov z valentínskej pošty sa ušlo aj učiteľom.
Dňa 16. 2. 2017 sa žiaci 1.- 4. ročníka aktívne zúčastnili otvorenej hodiny zameranej na finančnú gramotnosť. Oboznámili sa ako a prečo vznikli peniaze, kedy
sa na Slovensku zaviedlo euro, aké sú
dôležité ochranné prvky na bankovkách.
Či žiaci poznajú a vedia používať peniaze
predviedli v rôznych interaktívnych cvičeniach.
K fašiangovému februáru patril už tradičný
karneval,
ktorý úžasne zorganizovali ôsmaci.
Vymysleli pre deti
množstvo zábavných a vtipných súťaží. Masky, v ktorých sa predviedli
deti boli tiež veľmi
originálne a nápadité. Porota mala
naozaj ťažkú prácu.

Pozvanie do jarockej školy prijala aj pani
kozmetička, ktorá oslovila hlavne žiakov
8. a 9. ročníka. Okrem prednášky si dobrovoľníci vyskúšali, aké to je, keď sa im
niekto postará o pleť.

Školstvo
Pri príležitosti Dňa Zeme žiaci absolvovali výchovný koncert, v ktorom sa nám
okrem iných predstavil aj známy slovenský herec Ondřej Daniš.
Marec so sebou priniesol tiež hojný
program. V dňoch 8. 3. a 10. 3. bola naša
škola organizátorom Majstrovstiev okresu vo volejbale žiakov a žiačok. Naši žiaci
sa umiestnili na 5. mieste a žiačky postúpili do finále, v ktorom podľahli 0 : 2
žiačkam z Gymnázia Párovská 1. Družstvo žiakov: Finta, Kramár (5.), Bekéni,
Horný, Švihorík, Zaujec (8.) a Zajko (7.).
Družstvo dievčat: Hrušková, Trubačová,
Ruttkayová (9.), Andrášiková, Boledovičová, Fúsková. Tehlárová, Zeleňáková
(7.), Fraňová a Thúrociová (8.)

získavali peniaze za správne vypracované úlohy, za spoluprácu v tímoch ale aj
za chovanie sa medzi sebou. Za získané
peniaze si kupovali budovy, z ktorých
potom postavili časti a centrum mesta.
Konečným výstupom bolo vybudovanie
a prezentácia mesta.
Štvrtáci sa zúčastnili projektu Týždeň s
Pavlom Dobšinským, pretože marec je
mesiacom kníh s literatúrou a čítaním sa
spájali aj iné aktivity. Veľkí žiaci chodili každý deň čítať rozprávky tým malým
a malí žiaci predviedli svoje čitateľské
schopnosti detičkám v škôlke.
Veľký úspech však dosiahla Ninka Mesárošová, ktorá vyhrala v okresnej súťaži

Plavecký kurz
V tomto školskom roku sme zorganizovali plavecký kurz pre deti z materskej
školy i žiakov 3. a 4. ročníka. Napriek
nepriaznivému počasiu sa všetci tešili
na plávanie. Objednaným autobusom
sme sa odviezli k Mestskému kúpeľu v
Nitre. V priebehu kurzu sa deti naučili
adaptovať na prostredie bazéna, orientovať sa nad a pod hladinu vody, splývavé
polohy na chrbte a na bruchu, výdychy
do vody, potápanie a lovenie, skoky zo
sedu a stoja, manipuláciu s plaveckými
pomôckami a niektoré základné plavecké lokomócie vo vodnom prostredí.
Pokročilí plavci sa venovali zdokonaľovaniu plaveckej techniky pod vedením
profesionálnych trénerov. Na záver boli
všetci plavci ocenení mokrým vysvedčením. Počas cesty i pobytu v bazéne sa
všetci žiaci pekne správali. Utužili sme si
dobré vzťahy aj v prostredí mimo školy,
vytvorili nové priateľstvá a nazbierali veselé zážitky. Voda sa stala našou kamarátkou a deti určite prehovoria rodičov
na spoločnú návštevu plavárne, či kúpaliska. Sme radi, že rodičia i žiaci prejavili záujem o tento druh športu, pretože
plávanie je jednou z najvhodnejších pohybových aktivít pre telesný, psychický i
sociálny rozvoj.
PaedDr. Ingrid Konárková,
zástupkyňa ZŠ s MŠ Jarok

Spoločenská
rubrika 2017
Narodili sa:
Január: Damian Rosinský, Liliana
Šírková
Február: Samuel Bédy, Matyáš Chrenko
Marec: Natália Duchoňová, Michal
Pálka
Apríl: Jakub Čambalík
Využili sme ponuku neziskovej organizácie EDULAB a žiaci 3. ročníka sa zapojili do projektu Malá finančná akadémia. Projekt prebiehal od 13. marca do
7. apríla. Cieľom akadémie bolo rozvíjať
finančnú gramotnosť prostredníctvom
zážitkového učenia. Žiaci prechádzali množstvom vzdelávacích aktivít bez
toho, aby si všimli, že sa učia. Interaktívne cvičenia boli zamerané na čítanie
s porozumením a zároveň žiaci hrali hru
Naše mesto. Vytvorili si vlastné peniaze,

Svet patrí mladým, do ktorej sa zapojila
svojou vlastnou tvorbou v podobe básne.
V našich rôznorodých a bohatých aktivitách budeme pokračovať až do konca
školského roka, veď nás toho ešte veľa
čaká – školské výlety, Deň matiek, Deň
detí a veľa iných vzdelávacích a zábavných akcií.
PaedDr. Ingrid Konárková,
zástupkyňa ZŠ s MŠ Jarok

Manželstvo uzatvorili:
Apríl: Ján Dudňák a Vilma Zabáková,
Jaroslav Melo a Katarína Balážiová
Opustili nás:
Január: Mária Chudáčeková (88), Peter
Rudňanský (52)
Február: Jozef Zeleňák (59), Marian
Trubač (45), Mária Tóthová (72)
Marec: Božena Hermanová (77)
Apríl: Anna Zaujecová (84), Vilma Melová (81), Mária Hozáková (86), Helena
Bošányiová (82)
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Materská škola - Oddelenie najmenších detí
Oddelenie najmenších navštevuje 18 detí.
V okamihu, keď po prvýkrát nesmelo
vstúpili do triedy, odštartovali sme spoločný, niekedy náročný, adaptačný proces.
Našou snahou bolo vypestovať u detí pocit istoty a bezpečia, prejavovať im citovú
náklonnosť, pohladením, pritúlením a úsmevom utíšiť ich plač. Trpezlivo a láskavo
sme chápali každé dieťa ako individualitu
a súčasť vznikajúcej sociálnej skupiny. Ako
plynul čas, deťom sa život v materskej škole zapáčil a plač vystriedal široký úsmev.
Deti sú aktívne, veselé, uvoľnené a v triede
vládne pohodová atmosféra. Nové poznatky nasávajú ako „špongia“, a my sa snažíme

využiť čas, kedy sú nám zverené, efektívne
a tvorivo. Veľa sa hýbeme, cvičíme, beháme, spievame, tancujeme, kreslíme, skúmame, objavujeme a popri hre sa vzdelávame. Spätnou väzbou, že kráčame s vašimi
deťmi tým správnym smerom, sú ich rozžiarené, usmiate tváričky. Spokojné deti sú
pre nás dôkazom, že naša práca je osožná
a zmysluplná. Momentálne s detičkami nacvičujeme program pre mamičky. Recitujú
básničky, spievajú pesničky....
Uvidíme, či v kultúrnom dome naberú odvahu. Ak by aj nie, rešpektujeme ich, veď
majú len 3-4 rôčky.
Tatiana Ďurišová, učiteľka MŠ

Stredná trieda, 4 a 5-ročné deti
V triede 4-5-ročných detí to máme veselé. Máme totiž len 8 dievčat a 14 chlapcov. A aby sme nestavali len garáže, cesty
a letiská, rozhodli sme sa s kolegyňou, že
venujeme väčšiu pozornosť tvorivej dramatike. Veď aj v dnešnej dobe počítačov,
vo virtuálnom svete videa a elektronických hier možno nachádzať a objavovať
hodnoty azda ešte vzácnejšie a trvalé:
pohodu, dobrú náladu, radosť z vlastnej
tvorivej práce a fantázie, na čom ani výpadok elektriny nič nezmení. Je to svet,
kde nuda a stereotyp nemajú miesto, a
kde nikdy nechýba inšpirácia, taká potrebná pre duchovnú stránku rozvoja
dieťaťa.
Hra je najbežnejšia činnosť v živote dieťaťa, je pre neho prirodzená a spontánna.
Preberá v nej rôzne role, prostredníctvom
ktorých sa pripravuje na životnú realitu.
Tvorivá dramatika využíva spontánnu
detskú schopnosť hrať sa, napodobňovať,
prežívať, rešpektovať dieťa a jeho vnútorný svet hier, fantáziu a tvorivosť. V hre si
tvorivo utvára svoj vlastný svet, oživuje
10

veci a vymýšľa si rozprávky. V našej triede využívame nielen máňušky, kostýmy,
bábky, ale aj veci bežnej spotreby. Z varechy je meč, z taniera klobúk, z opasku had, zo štetca čarovná palička. A do
týchto hier sa veľmi radi zapoja aj chlapci. Veď kto by nechcel zachrániť krásnu
princeznú alebo Červenú čiapočku?
Milí dospeláci, skúste sa na chvíľu zastaviť
a pozorujte svoje deti pri hre. Spomeňte
si na Exupéryho – „Malého princa“, na
svoje predstavy a fantázie. Zahrajte sa
s deťmi. A aby ste to nemali také ľahké,
skúste napríklad niektoré naše témy:
- pohádal som sa s kamarátom, mrzí ma
to.
- rozbil som pohár, bojím sa to povedať.
- nechcú mi dať hračku, čo mám robiť.
- smejú sa mi deti, nosím okuliare.
- dostal som krásny bicykel, teším sa.
Ľahké? Skúste a veľa sa o svojich deťoch
dozviete.
Mária Németová, učiteľka MŠ

					
				
učiteľka MŠ

Trieda predškolákov, 5 a 6-ročné deti
V školskom roku 2016/2017 navštevuje
triedu predškolákov 24 detí. Z toho 5 detí
nedosahuje vek na nástup do školy.
Počas celého roka sprostredkovávame
deťom rôzne podujatia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
K fašiangovému obdobiu už tradične
patrí veselý karneval. Deti sa aj tento rok
predviedli v najrôznejších maskách a vyslúžili si zaujímavé odmeny.
Zabávali sa na divadelnom vystúpení
„Polepetko,“ spievali s chrobáčikmi z hudobného vystúpenia „Spievankovo“.

V 2. polroku sme sa s predškolákmi intenzívne venovali príprave na zápis do
základnej školy. Ešte skôr však absolvovali psychologickú depistáž, na ktorej si
pani psychologička preverila ich vedomosti a znalosti.
Dňa 6. apríla 2017 sa zápisu do 1. ročníka základnej školy zúčastnilo 18 detí.
Na základe rozhodnutí do ZŠ v školskom
roku 2017/2018 nastúpi 16 detí z našej
materskej školy.
Deťom v našej materskej školy približu-

jeme rôzne zvyky a tradície. Oboznámili
sa s technikou maľovania veľkonočných
kraslíc voskom, vyrábali Moreny, netradičné hudobné nástroje im vo výchovnom koncerte predviedol pán Anton Budinský z Očovej.
Zúčastnili sme sa výtvarnej súťaže „Svet
fantázie“, v ktorej práca Alžbetky Bírovej
bola ocenená.
V mesiaci apríl predškoláci absolvovali
plaveckú predprípravu v mestskom kúpeli v Nitre. Tento kurz bol financovaní
z dotácie Obecného úradu. Deti sa spriatelili z vodným prostredím, ponárali sa,
učili sa správne dýchať a získali základné
zručnosti k správnemu spôsobu plávania.
V júni nás čaká olympiáda materských
škôl Združenia VITIS, kde našu MŠ
budú reprezentovať predškoláci a zároveň budeme aj organizátormi celej akcie.
Posledný mesiac školského roka bude
patriť oslave MDD v športovo-zábavnom
duchu a tiež plánujeme celodenný výlet
s predškolákmi do mini ZOO v Bojnej.
Tradičná opekačka spojená s rozlúčkou
s predškolákmi bude bodkou za ďalším
školským rokom, v ktorom deti získavali
nové poznatky, zážitky, skúsenosti i priateľstvá.
Marcela Boledovičová,
učiteľka MŠ
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Zo života Školského klubu detí
Úsmev
Súčasťou ZŠ s MŠ Jarok je aj Školský klub
detí Úsmev, kde sa pod vedením pani
vychovávateliek Miroslavy Straňákovej
a Táni Beličkovej deti venujú rôznym
oddychovým, relaxačným a záujmovým
činnostiam. Ako hovoria pani vychovávateľky, každý, kto pracuje s deťmi,
túži vidieť ich radosť a úspech. Úspech
je veľkou odmenou, ktorú deti zo ŠKD
dosahujú pravidelne účasťou na rôznych
školských a obecných vystúpeniach. Z
kultúrnych akcií môžeme spomenúť napríklad:
• Predstavenie k mesiacu úcty k starším, kde sa deti predstavili vtipnou
scénkou, ktorá mala úspech u malých
i veľkých, moderným tanečným vystúpením a folklórnym tancom.
• Mikuláš, ktorému sa deti predstavili
ako adventné sviečky a potešili ho dojímavým sviečkovým tancom.
• Vianočná akadémia, v rámci ktorej
sa deti predstavili v scénke Perinbaba
a pod stromčekom sa roztancovali aj
naše prvácke vianočné balíčky.
K plánovaným akciám, kde sa deti zo
ŠKD zúčastnia v blízkej dobe patrí Deň
Matiek, na ktorý už detičky usilovne nacvičujú rôzne tance. Môžeme spomenúť
aj Folklórny deň a Stretnutie rodákov, v

rámci ktorého sa už minulý rok deti predstavili s folklórnym vystúpením, ktoré
malo veľmi veľa pozitívnych ohlasov. V
rámci Folklórneho dňa mal ŠKD aj svoj
vlastný stánok, na ktorom pani vychovávateľky s pomocou svojich rodinných
príslušníkov a šikovných detí ponúkali
výrobky, ktoré vyrobili, za symbolické
ceny, pričom naši občania sa tu mohli
občerstviť čerstvým melónom, levanduľovou, uhorkovou a citrónovou limonádou
a detičky si mohli dať namaľovať tvár. K
obľúbeným akciám ŠKD patrí „Tekvičkovo“, kde v rámci tvorivej dielne deti zdobia
tekvice a jesenné plody, ktoré nám skrášľujú vstupnú halu. Veľký úspech u detičiek má aj pečenie medovníkov a vianočného pečiva, kde sa zúčastňujú deti spolu
s niektorými rodičmi a starými rodičmi.
Toto vianočné pečivo deti, samozrejme,
vo veľkej miere degustujú, ale aj predávajú
vo vianočnej tržnici spolu s inými výrobkami, ktoré Vám na Vianoce mohli skrášľovať vaše príbytky. Zo získaných peňazí
nám v ŠKD pribudlo množstvo nových
hračiek, ktoré si deti vážia o to viac, lebo
si na ne samé zarobili. Keďže je Školský
klub detí miestom, kde rozvíjame najmä
tvorivosť detí, tak popri tanečných vystúpeniach, kde naše deti excelujú, musíme

spomenúť aj výzdobu priestorov školy.
Výzdoba priestorov je vždy tematická a
najčastejšie sa viaže k určitému ročnému
obdobiu. Tento školský rok sme sa rozhodli, že pre obyvateľov obce vytvoríme
nejaké veľké prekvapenie. Týmto prekvapením bol veľký „Adventný veniec“, ktorý
bol umiestnený pred Obecným úradom.
Radi by sme spomenuli, že Školský klub
detí získal na základe predloženého projektu v minulom roku dotáciu z obce na
zakúpenie krojov pre chlapcov. V súčasnosti sa už z nádherných chlapčenských
krojov veľmi tešíme a zároveň za ne ďakujeme pani Kukučkovej, ktorá nám ich
ušila za symbolickú cenu. V roku 2017
sme dostali taktiež dotácie z obce, ktoré
budú použité na zakúpenie dievčenských
krojov. Veríme, že aj cestou folklóru, ktorý je našim jarockým deťom veľmi blízky,
budeme v spolupráci s folklórnou skupinou Jaročan prezentovať našu obec iba v
tom najlepšom svetle.
Zároveň by sme chceli využiť príležitosť a
veľmi pekne by sme sa chceli poďakovať
vedeniu obce Jarok, niektorým rodičom a
starým rodičom, ktorí nás neustále podporujú, či už finančne, materiálne alebo
psychicky.
Ďakujeme veľmi pekne Mirka a Táňa

Vystúpenie Smejka a Tanculienky
Dňa 12. apríla 2017 sa v našej obci uskutočnilo vystúpenie pre najmenších obyvateľov obce, pre naše detičky. Do obce
bolo pozvané spevácke duo Smejko a
Tanculienka, o ktoré bol veľký záujem,
o čom svedčilo aj množstvo predaných
vstupeniek.
Detičky sa na vystupujúcich veľmi tešili a netrpezlivo čakali pred kultúrnym
domom. Pri príchode ich čakalo sladké
prekvapenie. Samotné vystúpenie trvalo
cca 60 minút, bolo plné spevu, tanca ale
predovšetkým zábavy. Detičky šantili na
vopred pripravenom parkete a ani jedna
tvárička nezostala bez úsmevu.
Smejko a Tanculienka si pre naše detičky
pripravili množstvo chytľavých pesni12

čiek, ktorých texty a choreografiu ovládalo nejedno dieťa. Odspievané boli známe pesničky ako Hlava ramená, Papagáj,
Mňamky mňam, Kačací tanec a mnoho
iných.
Na záver sa mohlo každé dieťa so Smejkom a Tanculienkou odfotografovať a
zakúpiť si či už DVD, alebo iný predmet
pripomínajúci deťom tento pekný deň.
Smejko a Tanculienka boli z aktivity a
radosti detičiek nadšení a prisľúbili, že
na budúci rok sa radi stretnú s deťmi z
Jarku opäť.
Mgr. Andrea Gálová,
členka kultúrnej komisie

Príhovor dekana
Milí priatelia,
v jednom meste od pradávna stojí na námestí socha Blahoslavenej Panny Márie.
Námestie je pekne upravené, chodníky
čisté, zatrávnené, všade sú kvety o okrasné
kríky sa vedie starostlivosť. Deti sa veselo
hrajú na svojom ihrisku, na laviciach sedia
pútnici, dôchodcovia pozerajú na uponáhľaných prechádzajúcich, alebo sa tu v zimnej dobe poprechádzajú, aby sa nadýchali
dobrého vzduchu.
Tak v jeden zimný deň, pokiaľ sneh ticho
padal, našla sa v parku dvojica dôchodcov,
ktorí sa tu často spolu prechádzali, hoci
neboli toho istého svetonázoru. Prišli aj
k soche, ktorá bola celá v snehu; sotva čo
vyčnievalo spod bielej snehovej prikrývky.
Pozri, povedal jeden z nich, tak je to s tvojou vierou. Závoj zabúda zakryť všetky
zastarané názory, ako sneh zakrýva túto
osamelú, zabudnutú sochu. Vidíš, nik sa
tu nezastavuje, všetci sa ponáhľajú, idú za
svojou prácou, nemajú viac času ani zmyslu pre legendy a bájky. Všetko je to len spomienka na minulosť, ktorá sa viac nevráti.
Áno, odpovedá druhý, kým nenastane jar
a svojím teplým dychom neohreje chladnú
snehovú prikrývku. Vtedy sa zasa zazelená
tráva, rozvinú sa stromy, rozkvitnú, a socha
bude znova stáť pred nami vo svojej kráse
a pôvabe. Mnohí prechádzajúci hodia pohľad na nebeskú Matku, mnohé ústa zašepkajú tichú modlitbu, ponáhľajúc sa do práce, lebo aj dnešnému človeku je potrebná
pomoc a príhovor zhora.
Čo myslíte, ktorý z tej dvojice mal pravdu?
V knihe Genesis sa za každým stvoriteľským činom píše: A Boh videl, že je to
dobré. A ak Boh niečo potvrdzuje, že je
dobré, potom to ozaj musí byť bez chyby.
Pritom vieme zo samotného sv. Písma, že
tá zhoda a krása stvoreného sveta narušená
bola osudnou neposlušnosťou našich pra-

rodičov. Ľudia najkrajší Boží dar – slobodu – zneužili, namierili proti Bohu, ako to
často robia aj dnes. Najkrajšie tvory sa stali
žiaľ najnevďačnejšími. Časom sa natoľko
odvrátili od Stvoriteľa, že Duchom Svätým
nadchnutý svätopisec skoro antropomorfisticky napísal tieto závažné slová: „Keď
Pán videl, že ľudská neresť na Zemi je veľká
a že všetko zmýšľanie ich srdca, je ustavične naklonené na zlé, Pán oľutoval, že stvoril
človeka na zemi“ (Gen 6,5n).
A hoci veľká bola ľudská skazenosť aj v neskorších časoch, vždy sa našlo aj spravodlivých, ktorí boli poslušní Bohu. V dobe
potopy „iba Noe našiel milosť u Pána. Noe
bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší
muž medzi svojimi súčasníkmi. Noe viedol
bohumilý život“ (Gen 6,8n). Rovnako verne plnil Božie prikázania aj praotec Izraela Abrahám, ako aj ostatní starozákonní
spravodliví, patriarchovia a proroci: Jakub,
Jozef, Mojžiš, Jozue, Dávid, Eliáš, Ezechiel,
Jeremiáš, Daniel, atď...
A keď nastala plnosť časov, aby sa splnilo
Božie prisľúbenie, aby prišiel na svet Spasiteľ sveta, Boh zasa našiel jednu ľudskú
bytosť, ktorá bola celkom oddaná Bohu.
Bola to preblahoslavená Panna Mária. Bolo
to najčistejšie, najnevinnejšie, najkrajšie
stvorenie, ktoré niekedy vzniklo medzi
ľudskými deťmi, plná milosti. Či ju anjel
nepozdravil slovami: „Zdravas, milosti
plná, Pán s tebou“? Keďže bola vybraná,
aby bola Matkou Božieho Syna, Boh ju
ozdobil zvláštnymi milosťami: bola počatá
bez hriechu, bola oslobodená od následkov zaťaženia a škvrny prvotného hriechu.
Či je to možné? Ako by to nebolo možné!
Oprávnene môžeme aj na ňu aplikovať Leibnitzovu argumentáciu o najkrajšom svete: Boh ju mohol ozdobiť takými milosťami,
lebo je všemohúci, poznal ju do dna duše,
lebo je vševediaci, chcel ju ozdobiť všetký-

Poďakovanie darcom krvi

mi milosťami, lebo svojmu Synovi chcel
pripraviť dôstojný príbytok. Bohu sa zvlášť
páčili jej tri čnosti: jej čistota, jej nekonečná
láska k Bohu a jej bezhraničná poslušnosť.
A my ľudia môžeme byť hrdí na ňu, že sa
medzi nami našlo také obdivuhodné stvorenie, že sa mohla stať snúbenicou Ducha
Svätého. Pozdravme ju častejšie, usilujme
sa ju nasledovať v jej čistote, láske k Bohu
a poslušnosti. Fatimskej Matke nášho Spasiteľa, ktorá sa tým stala aj našou matkou,
adresujme vrelú prosbu, nech nám pomôže
na našej životnej ceste: Svätá Mária, Matka
Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu našej smrti!
Vyprosujem nám všetkým v roku Fatimskej Panny Márie , jej mocné orodovanie v
každodenných skúškach, ktoré život nadelil každému z nás, nech jej blízkosť zohrieva
naše srdcia a nech nás ustavične privádza k
svojmu Synovi.
PhDr. Peter Brisuda, dekan

Hovorí sa, že krv darujú ľudia, ktorí pozerajú na svet srdcom. Dňa 24. februára 2017
sme sa presvedčili, že o takýchto ľudí v našej obci nie je núdza. Týmto vyslovujeme
uznanie, úctu a poďakovanie všetkým 38
dobrovoľným darcom krvi za ich prístup
a ochotu pomôcť neznámym ľuďom v núdzi. Zároveň Vás pozývame na TRETIU
JAROCKÚ KVAPKU KRVI, ktorá sa
bude konať dňa 27. júna 2017.
Jana Zabáková, hlavná organizátorka
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Z činnosti záujmových organizácií

Folklórna skupina Jaročan
hrá, spieva, tancuje...

Folklórna skupina Jaročan sa aj v roku 2017
zúčastňovala diania v našej obci. Už v januári sme zahajovali krojovú zábavu úvodným tancom. Naši muzikanti boli pozvaní
a samozrejme aj hrali na Reprezentačnom
plese mesta Nitry a týmto reprezentovali aj

našu obec. Ďalšou akciou, ktorou sme sa
prezentovali bola pochôdzka fašiangového sprievodu vo Veľkom Záluží, kde sme
aj vystúpili s fašiangovým programom. V
utorok, pred popolcovou stredou sme v
spolupráci s obecným úradom a Folklór-

na skupina Kepežďanka pochovali basu aj
v našej obci. Po dlhom pôste a Veľkej noci,
sme sa pripravovali na stavanie mája, s ktorým nám pomohol znovu obnovený Dobrovoľný hasičský zbor. Majáles sa tentokrát
konal vonku pred kultúrnym domom, kde
sa aj napriek chladnému počasiu zišli v
hojnom počte občania našej obce, aby sa
zabavili. O dobrú náladu sa do neskorých
nočných hodín starali naši muzikanti spolu
s Martinom Bidelnicom. Tradíciu stavania
mája sme odprezentovali aj v Poľnohospodárskom múzeu na výstavisku Agrokomplex v Nitre, pri príležitosti otvorenia
sezóny 2017.
Ďakujeme za pomoc a spoluprácu všetkým
našim priaznivcom a tešíme sa na stretnutia s Vami pri ďalších našich vystúpeniach,
ktoré nás čakajú v nasledujúcom období.
Jozef Tököly,
vedúci FS Jaročan

Činnosť Dobrovoľného hasičského
zboru obce Jarok
Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci sa
síce obnovil iba v septembri v roku 2016,
no i za tento krátky čas sa kolektív dobrovoľných hasičov zúčastnil viacerých aktivít
v našej obci. Rok 2016 sme ukončili výročnou členskou schôdzou, na ktorej sa nanovo zvolil výbor DHZO Jarok na obdobie 5
rokov. Rok 2017 sme začali základnou prípravou členov hasičských jednotiek orga-
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nizovanou dobrovoľnou hasičskou školou
v Martine. Touto základnou prípravou prešlo 15 členov DHZO Jarok, ktorí úspešným
vykonaním záverečnej skúšky pred odbornou komisiou získali potvrdenie o absolvovaní základnej prípravy člena hasičskej
jednotky. Na základe tejto prípravy máme
15 členov, ktorí môžu v prípade mimoriadnej udalosti vykonať zásah. Vo februári

členovia DHZO Jarok podporili bezplatné
darcovstvo krvi svojou účasťou na druhej
Jarockej kvapky krvi. Na podujatí Smejko
a Tanculienka členovia DHZO vykonávali
protipožiarnu asistenčnú službu. Postupne
pracujeme na zveľaďovaní interiéru hasičskej zbrojnice a svojpomocne sa nám podarilo zrepasovať prenosnú hasičskú striekačku PS-12. Sponzorskou cestou sa nám
podarilo získať náradie, pracovnú obuv a
pracovnú rovnošatu UBO PS II, ktoré sú
potrebné na vykonávanie hasičskej činnosti. Z ministerstva vnútra Slovenskej republiky nám bola pridelená bezodplatným
prevodom CAS 32 Tatra 815, na ktorú sme
podali žiadosť začiatkom marca 2017. V
spolupráci s FS Jaročan sme sa podieľali na
stavaní mája a veríme, že naša spolupráca
bude v budúcnosti pokračovať a že nadviažeme spoluprácu aj s inými organizáciami
v našej obci. Touto cestou by sme sa chceli
poďakovať pánovi starostovi, profesionálnym hasičom pochádzajúcich z našej obce
a všetkým sponzorom za podporu, vďaka
ktorej môže dobrovoľný hasičský zbor obce
fungovať.
Bc. Jaroslav Kalivoda, predseda DHZO Jarok

Z činnosti záujmových organizácií

Jednota dôchodcov Slovenska Jarok
Jednota dôchodcov Slovenska v našej obci
oslávi 10. výročie založenia. Je to naozaj 10
rokov, keď s podporou predsedu krajskej
organizácie v Nitre a starostu obce Jarok
bola v našej obci založená základná organizácia JDS. Na zakladajúcej schôdzi sa
zúčastnilo asi 120 seniorov, ktorí sa stali
členmi veľkej rodiny Jednoty dôchodcov
Slovenska. Naša pobočka začala od začiatku pracovať na splnení hlavného poslania:
pomôcť seniorom aktívne starnúť. Členovia našej pobočky sú veľmi aktívni, zúčastňujú sa na všetkých akciách a podujatiach,
ktoré JDS organizuje. Veľkej obľube sa tešia posedenia pri živej hudbe a vystúpení
FS Íreckí seniori organizované dvakrát do
roka spojené s blahoželaním jubilantom.
V roku 2016 sa členovia jednoty zúčastnili
na športovom podujatí „petang“ v Lužiankach, zájazdu na Zamagurské folklórne
slávnosti, divadelného predstavenia v DAB,
zájazdov na termálne kúpaliská, využívajú
aj kúpeľnú liečbu so štátnou účelovou dotáciou. V súčasnosti má naša pobočka asi

152 členov, čím sa zaraďuje medzi najväčšie pobočky v rámci okresu. No zároveň
sa zaraďuje medzi len málo obcí, kde nemajú seniori svoju klubovú miestnosť, čo
samozrejme obmedzuje možnosť stretávať
sa častejšie ako trikrát do roka (výročná
schôdza a dvakrát posedenie). JDS v Jarku
môže aktívne pracovať a ponúknuť svojim
seniorom tieto aktivity aj za podpory a dotácií z obecného úradu. Výbor JDS Jarok

Folklórna skupina Íreckí seniori
Naša skupina patrí v okrese k tým, čo sa
existencie týka, najmladším. Všade na okolí sa už konali okresné prehliadky a u nás
nikto ani nevedel, že je možnosť zúčastňovať sa na takýchto podujatiach. A tak slovo
dalo slovo a po menších prípravách vznikol „doslova“ spevácky súbor, ktorý v menších obmenách funguje dodnes. Náš zrod
číta rok 2009. Od toho času sa pravidelne
zúčastňuje okresných, či krajských prehliadok, z ktorých mnohé sa poriadali aj v
našej obci. Nie je výnimkou vidieť a počuť
nás aj na rôznych obecných podujatiach,
organizovaných obecným úradom, alebo
v spolupráci s kultúrnou komisiou. Náš
repertoár sa snaží pridŕžať regionálnych
zvyklostí a obyčajov. Spomeniem trebárs
drápanie peria, šúpanie kukurice, vinobranie, či šľapanie kapusty. Spočiatku sa nám
do takýchto scénických vystúpení veľmi
nechcelo, pretože sme si neverili. Časom,
skôr by som povedal po obkukaní ostatných, sme si povedali, že to skúsime aj my.
A čuduj sa svete, oplatilo sa. Naše vystúpenia zanechali veľmi dobrý dojem všade,
kde sme ktorékoľvek z týchto scénických
prevedení prezentovali. Jednak preto, že sú
podávané bezprostredným, nevtieravým
prejavom, ale aj preto, že je k nim citlivo

a tematicky primerane doložená hudobná
kulisa. Náš súbor má momentálne 18 členov. Jeho vedúcou je Terézia Zaujecová,
ktorá s prehľadom zvláda ako súbor, tak aj
sólový spev. Naposledy ste nás mohli vidieť

a počuť pri stavaní mája a najbližšie to bude
pri slávnosti vo vinohradoch pri sv. Urbanovi. Veľa pekných a v pohode strávených
chvíľ v našej prítomnosti Vám zo srdca želá
Miroslav Tököly, člen folklórnej skupiny
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Tradičné podujatia

Rok vo vinohrade a výstavy vín
Jarok 2017 a VITIS 2017

Zima 2015/2016 opäť patrila medzi tie
teplejšie, priemerná denná teplota bola
pod bodom mrazu iba na začiatku a na
prelome prvej a druhej dekády januára,
zvyšnú časť zimy už priemerná denná teplota pod bod mrazu neklesla. Príroda si to
ale vynahradila neskorými jarnými mrazmi 26., 28. a 29. apríla, kedy veľká časť
vinice v lokalite Stará Hora pomrzla. Ešte
po ráne 26. 4. sme si mohli myslieť, že to
bude dobré, no ďalšie dva dni boli znovu
kruté a v sobotu nám vinohradníkom bolo
jasné, že veľa z nás predčasne úrodu obralo. Najpoškodenejšie boli vinice v dolnej
časti lokality, tie na „vrchu“ dopadli oveľa
lepšie. Niektorí vraveli, že to neboli jarné
mrazíky, ale riadny zimný mráz. Také rozsiahle poškodenie si asi nikto nepamätá,
vinič sa však zakrátko začal spamätávať z
mrazov, bolo to divoké, niektoré letorasty
boli v predstihu, iné zaostávali. Začínali
sme mať nádej, že úroda síce nebude veľká, ale bude. Kvitnutie prebehlo v priaznivom počasí, bolo bezvetrie alebo len
slabý vietor, zrážky minimálne a teploty
tiež priaznivé. Vzhľadom na poškodenie
mrazmi však bolo veľmi nerovnomerné.
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Už počas kvitnutia sa vytvorili podmienky hlavne pre peronospóru, a preto bolo
potrebné čo najskôr pristúpiť k ošetreniu.
Čo sa týka ďalšieho priebehu, tak ten zo
začiatku opäť hroznu neprial - prišli až
veľmi daždivé mesiace. Našťastie to celé
zachránil júl a august - boli to príjemne
teplé mesiace, kedy malo hrozno možnosť
fyziologicky vyzrieť. Dobré bolo, že nešlo
o tropické horúčavy ako v minulom roku,
a tak si hrozno udržalo aj pekný obsah
kyselín. Samozrejme to bolo podmienené
dôkladnou starostlivosťou o vinohrad a
jeho ochranou pred hubovými chorobami
a plesňami. Napriek uvedeným skutočnostiam a faktu, že úroda bola v priemere, oproti predchádzajúcemu roku, menej
ako polovičná, usporiadal Vinohradnícky
spolok Stará Hora Jarok, v spolupráci s
obcou, v poradí už tridsiaty prvý ročník
výstavy vín spojený s ochutnávkou. Odborná degustácia vín prebehla v sobotu
4. marca 2017. Prihlásené vína boli hodnotené piatimi päťčlennými komisiami,
zloženými prevažne z „cezpoľných“ degustátorov, ktorých doplnili domáci degustátori.
Vína boli hodnotené v zmysle štatútu
výstavy, prijatého výborom spolku, 100
- bodovým systémom v troch súťažných
kategóriách:
I. Vína biele tiché (bez rozdielu zvyškového cukru)
II. Vína ružové tiché (bez rozdielu zvyškového cukru)
III. Vína červené tiché (bez rozdielu zvyškového cukru)

Výsledkom hodnotenia je aritmetický
priemer hodnotení jednotlivých členov
komisie s elimináciou krajných (najvyššej
a najnižšej) hodnôt.
Celkovo bolo hodnotených 269 vzoriek 176 bielych, 76 červených a 17 ružových
vín. Z Jarku bolo do súťaže prihlásených
80 vín od 35 vystavovateľov. Nedosiahli sme teda minuloročný rekord, kedy
sa súťaže zúčastnilo 305 vzoriek z čoho
bolo 111 vín od 47 vystavovateľov z Jarku.
Vďaka aktívnemu prístupu sa nám podarilo zabezpečiť nezanedbateľné množstvo
súťažných vzoriek aj z malokarpatskej
oblasti, čo myslím si, pozitívne ovplyvnilo celú súťaž. Pozitívom pre vína z našej
oblasti určite je, že nás malokarpatské
vína „neprevalcovali“. Titul šampión v
jednotlivých kategóriách vín bol vybraný
zo vzoriek, nominovaných jednotlivými
degustačnými komisiami, v rozstreli.
Slávnostné odovzdanie cien prebehlo počas verejnej časti výstavy 11. marca 2017,
za hojnej účasti domácich obyvateľov, ale
aj nemenšej časti hostí mimo obce, ktorí
si už pravidelne nenechajú ujsť príležitosť
ochutnať u nás vystavované vína.
Šampiónom bielych vín sa stalo víno
Rulandské šedé, r. 2016, neskorý zber,
vystavovateľa Romana Komárňanského z Veľkého Zálužia. Okrem neho boli
v rozstreli vína: Csersegy Füszeres r. 2016,
kabinetné vystavovateľa Fiero Wine z
Kmeťova, Chardonnay r. 2016, výber z
hrozna vystavovateľa Ladislava Čepíleka z
Výčap-Opatoviec, Rizling Vlašský r. 2016,
kabinetné vystavovateľa Jána Cochera z
Veľkého Zálužia, Veltlínske zelené r. 2016,
kabinetné vystavovateľa Petra Pápaya z
Močenku, Chardonnay r. 2016, neskorý
zber vystavovateľa Mária Kormančíka z
Drážoviec a Veltlínske zelené r. 2016, neskorý zber vystavovateľa Petra Kunu z Výčap-Opatoviec.
Šampiónom ružových vín sa stalo víno
Nitria vystavovateľa Mareka Kakalíka zo
Šenkvíc. Šampión bol určený komisiou,
ktorá hodnotila všetky ružové vína.
Titul šampióna červených vín bol udelený vínu Zmes červená r. 2015, výber z
hrozna, vystavovateľa Romana Komárňanského z Veľkého Zálužia. V rozstreli
boli ešte vína Zweigeltrebe r. 2015 vystavovateľa Štefana Petríka z Lehoty, Frankovka

modrá, r. 2015, neskorý zber vystavovateľa Pivnica Podhorie Bátovský z Čajkova
a Frankovka modrá, r. 2015, neskorý zber
domáceho vystavovateľa Vladimíra Baka.
Cena starostu obce Jarok je každoročne
udeľovaná najlepšiemu bielemu a červenému vínu od vystavovateľa z obce.
Ocenené vína boli vybrané komisiou, zloženou z Jarockých degustátorov, z trojice
najvyššie bodovo hodnotených bielych a
červených vín.
V kategórii bielych vín bola cena udelená
vínu Rulandské biele, kabinet vystavovateľa Gejzu Zeleňáka. Vo výbere ešte boli
vína: Veltlínske zelené, kabinet vystavovateľa Miloša Gálu a Veltlínske zelené pána
Gejzu Zeleňáka. Všetky vína boli ročníka
2016.
Medzi červenými vínami vyberala komisia spomedzi vín: Zmes červená, r. 2016
od Gejzu Zeleňáka, Frankovka modrá, r.
2015, neskorý zber od Vladimíra Baka a
cenu získalo víno Zmes červená, r. 2015
vystavovateľa Martina Hrnku.
Cena Vinohradníckeho spolku Stará
Hora Jarok za kolekciu troch najvyššie
hodnotených vín vystavovateľa z Jarku
za vína: Zmes červená, Rulandské biele
kabinetné a Veltlínske zelené, všetko r.
2016 bola udelená Gejzovi Zeleňákovi.
Vinári z našej obce sa pravidelne zúčast-

ňujú aj výstav v okolitých aj vzdialenejších
obciach, kde získavajú pekné hodnotenia.
Verím, že ich počet sa bude rozrastať a nebudú to stále tí istí. Chcem im týmto všetkým poďakovať.
Akýmsi vrcholom výstav v našom regióne je výstava vín „Šampión vín MAS VITIS“, ktorej sa tento rok konal už piaty
ročník, tentokrát vo Veľkom Záluží 22.
apríla 2017. Výstavy sa mali právo zúčastniť vína od vystavovateľov bývajúcich alebo pôsobiacich v obciach, patriacich do
združenia VITIS, ktorých je už jedenásť,
ktorí získali v danom roku minimálne 86
bodov na hociktorej výstave vín. Z našej
obce mali túto možnosť desiati vinári so
štrnástimi vzorkami. Výstavy sa nakoniec
zúčastnilo osem vinárov s dvanástimi
vzorkami.
Súťažilo sa v štyroch kategóriách:
I. Vína biele suché a polosuché
II. Vína ružové suché a polosuché
III. Vína červené suché a polosuché
IV. Vína ostatné (polosladké a sladké)
Hodnotenie prebehlo v troch päťčlenných
komisiách, z ktorých boli do rozstrelu nominované po dve vzorky z bielych a červených vín podľa získaného počtu bodov.
Ružové vína a vína ostatné hodnotili všetci degustátori a šampiónom sa stalo víno
s najvyšším priemerom získaných bodov.

Body z hodnotenia jednotlivých vín neboli zverejnené. V rozstrelovej komisii bol
jeden hodnotiteľ z Veľkého Zálužia, Jarku,
Bábu, Močenku a Rišňoviec.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené
s recepciou bolo 22. apríla 2017 o 18.00 h
v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží.
Vyhlásenia sa zúčastnili vystavovatelia,
odborní hodnotitelia a pozvaní hostia.
Šampiónom MAS VITIS v kategórii bielych suchých a polosuchých vín sa stalo
víno Rulandské šedé, r. 2016, neskorý
zber vystavovateľa Romana Komárňanského z Veľkého Zálužia, ktoré bolo aj
šampiónom našej výstavy. V kategórii
ružových vín suchých a polosuchých titul šampión MAS VITIS získal Cabernet
Sauvignon, r. 2016, neskorý zber vystavovateľa Vinárstvo Juraj Bíro z Veľkého
Zálužia. V kategórii červených vín suchých a polosuchých titul Šampión MAS
VITIS získalo víno DUNAJ, r. 2015, výber z hrozna Romana Komárňanského z
Veľkého Zálužia. V kategórii vína ostatné
(polosladké a sladké) titul získalo víno
Frankovka modrá, r. 2014, slamové z
Chateau Topoľčianky, ktoré sa hrdí zlatou
medailou z Paríža.
Ing. Vladimír Bako,
predseda VSSH

Občianske združenie VITIS
Občianske združenie VITIS je verejno-súkromným partnerstvom inštitúcií a občanov obcí Báb, Jarok, Lehota, Lužianky,
Rumanová, Veľké Zálužie, Rišňovce, Močenok, Hájske, Horná Kráľová a Trnovec
nad Váhom. Členmi OZ VITIS sú okrem
zástupcov obcí aj spolky, združenia, športové kluby, poľovnícke združenia, folklórne
súbory, podnikatelia a občania, ktorí bývajú alebo vyvíjajú aktivity na území obcí
združenia. Kancelária združenia sídli v
priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkom
Záluží (Hlavná ul. č. 788, Veľké Zálužie).
Východiskovým dokumentom združenia
je Integrovaná stratégia rozvoja miestnej
akčnej skupiny (MAS) VITIS. Nakoľko
územie združenia patrí medzi vidiecke
oblasti, členovia sa rozhodli rozvíjať aktivity v súlade s Programom rozvoja vidieka
2014 – 2020 a získať finančnú podporu na
rozvojové projekty z európskych fondov a
realizovať konkrétne projekty v prospech
Žiaci U13 prípravka
občanov jednotlivých obcí. Základnou

víziou združenia je, aby územie MAS VITIS bolo v roku 2020 atraktívnym a konkurencieschopným územím využívajúcim
predovšetkým vlastné ľudské, spoločenské
a kultúrne zdroje v prospech vysokej kvality života v čistom, zdravom a kultúrnom
vidieckom prostredí. Hlavným zámerom
aktivít a stratégie je zabezpečiť obyvateľom
bývanie a život s kvalitnou infraštruktúrou a komplexnými sociálnymi službami.
Chceme uchovať a rozvíjať bohatú históriu
a ľudové tradície regiónu a rozvíjať vidiecky cestovný ruch v prospech tvorby nových
pracovných miest pre miestnych obyvateľov, a prezentovať a propagovať jednotlivé
obce združenia. Združenie v súčasnosti
čaká na rozhodnutie, či naplánované aktivity budú podporené z programu rozvoja
vidieka na roky 2014 – 2020, kde bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok. V prípade úspechu bude možné
realizovať viacero rozvojových projektov
obcí, podnikateľov ako aj tretieho sektora,

ktoré budú smerovať ku skvalitneniu života
občanov. Aktivity členov však nie sú viazané len na získanie podpory z eurofondov.
Každoročne sú organizované spoločné
podujatia, ktoré spájajú obyvateľov a členov združenia. Je potrebné spomenúť predovšetkým prezentáciu vinárov regiónu
„Šampión vín MAS VITIS“, ďalej „Turnaj
futbalových nádejí“, „Prehliadku speváckych a folklórnych súborov OZ VITIS“
a „Športovú olympiádu detí materských
škôl“.
OZ VITIS hľadá možnosti ako podporiť
aktivity v podpore podnikateľov, vidieckom
cestovnom ruchu a zachovaní kultúrneho dedičstva. Budeme radi, ak nás budete
kontaktovať s Vašimi návrhmi a zámermi.
Bližšie informácie o OZ VITIS, jeho činnosti a kontaktoch môžete nájsť na internetovej stránke združenia: www.vitis.
estranky.sk.
Marián Cipár,
OZ VITIS
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Poľovnícka spoločnosť Jarok
V roku 2016 sa poľovníci PS Jarok pričinili svojou prácou o skrášlenie prírody, výchovu detí i obohatenie kultúrneho života
obce. Aj tento rok, ako každý, sme uskutočnili brigády a to úprava a čistenie lesa,
výsadba stromov v našom revíri, výsadba
divých čerešní pri ceste do vinohradov na
Starej hore. Zaujímavou novinkou bolo
zorganizovanie dňa poľovníctva v materskej škole pre najmenšie deti z obce v spolupráci so ZŠ s MŠ. Cieľom bolo hravou a
náučnou formou oboznámiť deti s prácou

poľovníkov, ich misiou a starostlivosťou
o prírodu. Možno tak vzbudíme ich zvedavosť a iniciatívu k prírode, zvieratám a
koniec koncov k poľovníctvu.
Po dohode s obecným úradom sme si prenajali hospodársku budovu pri objekte
starej materskej školy. Členovia poľovníckej spoločnosti z tejto chátrajúcej hospodárskej budovy svojpomocne budujú poľovnícky dom. Celá PS sa teraz angažuje v
rámci jej rekonštrukcie.
Tento rok máme veľa plánov a veríme, že

sa nám ich podarí naplniť. Touto cestou sa
chceme poďakovať za pomoc pánovi starostovi a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s
ním ako aj s celým obecným úradom.
Začiatkom roku 2017 našu spoločnosť
navždy opustil náš dlhoročný člen a zároveň jej kontrolór Ing. Dušan Karabín. Bol
jedným zo zakladajúcich členov. Česť jeho
pamiatke!
Juraj Bekényi,
predseda PS Jarok

Upozornenia pre občanov
Naša obec má zavedený komplexný systém separovaného zberu, ktorý rieši nakladanie s odpadmi. (Podrobne je toto
uvedené vo VZN č.1/2016). V priestoroch
za kostolom „Pajta“ je zriadený zberný
dvor, kde majú občania možnosť odovzdať odpad zo svojich domácností: objemný odpad (koberce, nábytok, odpad,
ktorý sa nezmestí do nádob na komunálny odpad), papier a lepenka, sklo, plasty,
jedlé tuky a oleje, elektroodpad, drobný
stavebný odpad...
Biologicky rozložiteľný odpad (zbytky
ovocia a zeleniny, škrupiny z vajec, použité čajové vrecká, usadeniny z kávy, piliny...) patrí do hnedej nádoby, ktorú má
každá domácnosť. V prípade, že sa jedná
o konáre, trávu a iné rastlinné zvyšky, tieto môžete vyvážať na bio skládku, ktorá sa
nachádza na ceste do vinohradov. V tej18

to súvislosti upozorňujeme občanov, aby
dbali o dôsledné triedenie odpadu, nakoľko po jeho podrvení sa odváža na kompostovisko do Výčap – Opatoviec. Po jeho
vyzretí je kompost privezený späť do obce
pre nás všetkých. Určite nikoho z nás, kto
si tento kompost privezie domov za účelom jeho zapracovania do svojich záhrad
nepoteší fakt, že sa tam nachádza prímes
plastov, kameňa a pod. Preto apelujeme
na všetkých, aby na skládku bio odpadu
nedávali odpad, ktorý tam nepatrí!
Ďalším neduhom, ktorý znepríjemňuje život nám všetkým je vypúšťanie žúmp do
potoka. Je to v rozpore so zákonom! Každý z nás, kto nie je napojený na
kanalizačnú sieť má možnosť nahlásiť si
vývoz žumpy na Obecnom úrade v Jarku.
Čakacia doba na vývoz je pomerne krátka,

nakoľko obec má traktor s vlastným fekálom, ktorý pravidelne vozí obsah žúmp do
vlastnej ČOV.
Ďalšie upozornenie smeruje majiteľom
psov. Na základe množiacich sa podnetov
od občanov, vedenie obce dôrazne upozorňuje všetkých majiteľov psov, aby zamedzili
ich voľnému pohybu po obci. Voľne pohybujúce sa psy bez náhubku ohrozujú okoloidúcich spoluobčanov, poškodzujú majetok (oplotenia) a znečisťujú verejnú zeleň.
Každý majiteľ psa je povinný dodržiavať
ustanovenia VZN (Všeobecne záväzného
nariadenia o evidencii a podmienkach držania psov 1/2004). V prípade, že aj napriek
tomuto upozorneniu bude tento nežiadúci
stav aj naďalej pokračovať, obec bude nútená vyvodiť voči majiteľom psov sankcie.
Obecný úrad v Jarku

Šport

Futbalový klub FC 31 Jarok
Výkonný výbor futbalového klubu v spolupráci s obcou Jarok zahájil začiatkom
roka 2017 rekonštrukciu priestorov futbalových šatní, ktoré sú majetkom obce.
V klubovni bola vyrovnaná betónová
podlaha, starý - poškodený nábytok bol
vymenený za novší, ktorý získal Andrej
Maťo – člen VV ako dar od Slovenských
biologických služieb Nitra. Celá táto
miestnosť bola vymaľovaná a organizačne usporiadaná tak, aby čo najlepšie vyhovovala potrebám klubu.
V ostatných miestnostiach a na chodbe bola kompletne vymenená elektroinštalácia a staré svietidlá boli nahradené
úspornejšími. Táto rekonštrukcia prispeje k celkovej bezpečnosti v budove.
Dve malé šatne, ktoré mali asi 10 m2 boli
v súlade so spracovanou dokumentáciou
- Futbalové šatne - prístavba a prestavba,
rozšírené a zväčšené na šatne o rozmeroch 16 m2. Týmito úpravami sme čiastočne zlepšili prostredie pre hráčov našich mužstiev a pre mužstvá, ktoré budú
u nás hrať.
K tomu, aby sme mohli realizovať celkovú prestavbu a následne i prístavbu šatní,
bola pripravená a predložená žiadosť o
dotáciu finančných prostriedkov z výzvy Slovenského futbalového zväzu. Jej
výsledok, či uspejeme, by mal byť známy
v najbližšom čase. Čo nás v súvislosti s
budovou šatní ešte stále trápi, je nedostatočné kúrenie alebo temperovanie jednotlivých miestností hlavne v zimnom
období, ďalej je to sociálne zariadenie
pre verejnosť s dôrazom pre ženy, podmočená časť ihriska pri hornej bránke a
nepripojenie odpadov z budovy šatní na
obecnú kanalizáciu. Je nepochopiteľné,
že v dobe budovania obecnej kanalizácie,
k obecnej budove – šatni bez septiku, nebola vybudovaná kanalizačná prípojka.
V súčasnosti je už spracovaná a schválená i potrebná dokumentácia a táto
prípojka bude realizovaná v najbližšom
možnom čase.
Dňa 15. januára 2017 sa konalo pravidelné Valné zhromaždenie futbalového
klubu, kde bol vyhodnotený rok 2016 a
stanovené úlohy na rok 2017.
V roku 2016 sa nám podarilo s “A” mužstvom mužov udržať VII. ligu a pod vedením nového trénera Juraja Chňapeka
stabilizovať káder. V roku 2017 sa chceme v tejto súťaži umiestniť do desiateho
miesta, čo nebude jednoduché a ľahké.

Na snímkach žiaci U 13
Mužstvo žiakov U 13 v roku 2016 odohralo svoje prvé majstrovské zápasy vo svojej
kategórii pod vedením Samuela Bédyho.
V priebehu zimnej prípravy roku 2017 sa
nám podarilo žiakov rozdeliť na dve skupiny
Žiakov do 9 rokov – prípravku vedie i naďalej ako tréner Samuel Bédy. V tejto skupine sa v súčasnosti pripravuje deväť žiakov. Tréningy v zime mali v telocvični ZŠ
s MŠ a od 24. apríla až do konca školského
roku podľa počasia budú trénovať i na ihrisku pri škole každý pondelok od 15.00
hodiny. Naším cieľom je túto skupinu ešte
rozšíriť a trénovať minimálne dvakrát do
týždňa (v pondelok a v stredu). Ďalší záu-

jemci o futbal sa môžu prihlásiť priamo u
trénera tejto skupiny, alebo u niektorého
člena výkonného výboru.
Mužstvo žiakov U 13 v roku 2017 pod vedením nových trénerov Kristiána Zabáka
a Róberta Lámoša odohralo prvé zápasy
jarnej časti súťaže. Toto mužstvo trénuje
v pondelok a stredu od 16.30 h na futbalovom ihrisku a v piatok hrajú majstrovský zápas podľa rozpisu ObFZ. Príprava
na domáci majstrovský zápas začína pre
hráčov minimálne hodinu pred zápasom,
príprava na zápas u súpera je minimálne
90 minút pred začiatkom zápasu. Cestovanie k súperom zabezpečujeme spravidla
osobnými autami trénerov a rodičov.
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Slovo trénera A mužstva mužov
Po kvalitnej zimnej príprave sa mužstvo
ešte viac zomklo a tešili sme sa na začiatok novej sezóny. Máme za sebou už
takmer polovicu zápasov jarnej časti súťaže, preto by som rád vyzdvihol najmä
derby s Hájskym, kde sme na domácej
pôde vyhrali rozdielom triedy 4 : 0.

Veľmi dobrý výkon podali chalani v Čakajovciach, tu sme domáce mužstvo prekvapili našou bojovnosťou a túžbou po
víťazstve. Tento zápas sme vyhrali 1 : 3.
Dobrý výsledok sme dosiahli v Nových
Sadoch 3 : 3, kde sme v posledných minútach siahali tiež na víťazstvo.
Mali sme aj smolný zápas so Svätolukovom 2 : 2, v ktorom rozhodol pokuto-

vý kop a súper si odniesol šťastný bod.
Pokutový kop rozhodol i v zápase s Rišňovcami, ktoré u nás vyhrali 2 : 3. Teší
ma, že sme boli tomuto lídrovi našej
súťaže viac ako vyrovnaným súperom.
Čo dodať k zápasu v Diakovciach? Bol
to z našej strany nešťastný zápas. Síce po
prvom polčase sme vyhrávali 1 : 2, no v
druhej časti nás vietor a hlavne rozhodca nepustil za polovicu ihriska. Prehrali
sme 3 : 2, kde bol jeden gól v našej sieti z pokutového kopu a dva sme si dali
vlastné.
Mužstvo sa musí vysporiadať s novou
skutočnosťou, ktorou je ukončenie aktívnej činnosti s futbalom F. Horného, P.
Kelemena a pre dlhodobé zranenie i Ľ.
Patúca.
Napriek tomu ma teší, že mužstvo dokázalo čeliť i nepredvídaným veciam, postupne rástlo jeho hráčske sebavedomie
a naši najlepší hráči sa pravidelne umiestňovali v zostave kola našej súťaže.
Ing. Jaroslav Bako, prezident klubu
Juraj Chňapek, tréner A mužstva
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