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Obecné spravodajstvo

Slovo starostu obce
Ďakujeme, že i napriek pandémii naši
dobrovoľní hasiči za prísnych hygienických opatrení postavili aspoň tradičný
máj a čas ukáže, či sa v tomto roku ešte
budú môcť uskutočniť ďalšie plánované
kultúrno-spoločenské a športové akcie.
Vraví sa, že všetko zlé je na niečo dobré.
Z dôvodu preventívnych hygienických
opatrení sme nainštalovali pred obecný úrad vysunuté pracovisko pokladne,
ktoré je otvorené v pondelok, v stredu
a v piatok od 8.00 do 10.00 h, čím sme
okrem ochrany pred šírením vírusu vyšli

Vážení spoluobčania,
rád by som sa Vám opäť prihovoril a v
krátkosti zosumarizoval neľahké obdobie, ktoré máme za sebou.
Pred príchodom pandémie COVID-19
nás v mesiaci február v skorých ranných
hodinách postihla víchrica, ktorá narobila nemalé škody na obecnom majetku.
Väčšie opravy si vyžiadala najmä poškodená strecha kultúrneho domu a čističky
odpadových vôd, pričom v druhom prípade bola potrebná výmena až 250 škridiel.
V jarných mesiacoch sme zlepšili technické vybavenie na úseku údržby a to investíciou do kĺbového nakladača s príslušenstvom. Toto výkonné multifunkčné
zariadenie našim pracovníkom výrazne
uľahčuje prácu a zároveň šetrí obci finančné prostriedky. Nakladač zefektívnil fungovanie zberného dvora a vďaka
nemu máme možnosť realizovať množstvo výkonov vo vlastnej réžii.
Počas mesiaca marec bol aj v našej
obci život ochromený vypuknutím celosvetovej krízy spojenej so šírením coronavírusu. Úprimne nás mrzí, že sme
v čase pandémie museli zrušiť tradičnú
verejnú ochutnávku vín a folklórny deň,
no ľudské zdravie je na prvom mieste.
V tejto súvislosti patrí poďakovanie našim seniorom a SČK, ktorí hneď na začiatku ušili a roznášali v obci ochranné
rúška. Som veľmi rád, že sú naši občania
disciplinovaní, ostali doma a dodržiavali zodpovedne všetky nariadenia, vďaka
čomu sa nákaza v našej obci vôbec nevyskytla.
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v ústrety hlavne starším spoluobčanom,
ktorým bezbariérový prístup výrazne
uľahčil život. Objekt KD a OÚ sme zároveň doplnili tromi novými kamerami,
ktoré aktuálne nepretržitým monitoringom zabezpečujú celý objekt.
Záujmové spolky svojou činnosťou prispievali k zveľaďovaniu obce i napriek
zložitej situácii. Dobrovoľní hasiči sa starajú o jazierko na Sliváši, ktoré plánujeme
v najbližšom období skrášliť pripravenou
drevorezbou vodníka z dielne ľudového
rezbára z Veľkého Zálužia. Poďakovanie
patrí aj Poľovníckej spoločnosti, ktorej

Škody na streche kultúrneho domu spôsobené víchricou

Škody spôsobené víchricou na budove ČOV

Kĺbový nakladač

Stavanie mája

Vysunuté pracovisko pokladne
členovia v mesiaci máj zorganizovali brigádu. V rámci toho pokosili objekt cintorína a poliali novovysadené stromy. Potom sa presunuli na Šarinu a tento areál
kompletne pokosili. V máji boli zrekonštruované aj tenisové kurty a volejbalové
ihrisko.
Pandémia COVID-19 mala vplyv aj
na odpadové hospodárstvo v našej obci.

Tým, že občania ostali doma, zvýšilo sa
množstvo vyprodukovaného veľkoobjemového odpadu. Sme radi, že sa separovanie stalo bežnou súčasťou každodenného fungovania našich domácností, ale
i tak máme odpadu stále veľa. Každý týždeň sme vyviezli jeden 30 m3 kontajner
veľkoobjemového odpadu a na bioskládke sme v marci rozdrvili 120 ton zeleného odpadu.

Rád by som Vás na tomto mieste informoval o postupe prác na kľúčovom
projekte, ktorým je realizácia prístavby
materskej škôlky. Prerušenie prác na objekte v dôsledku pandémie COVID-19
v tomto okamihu neohrozuje plánovaný
termín kolaudácie v priebehu mesiaca
august, preto pevne verím, že v septembri sa brány novej škôlky pre naše deti
otvoria. Realizácia prístavby si vyžiadala
aj ďalšie investície do obnovy infraštruktúry a kompletnú rekonštrukciu strechy
susediacej budovy starej jedálne. V objekte školy sme vybudovali vnútro areálový rozvod plynu, aby sme mohli napojiť
na plyn novú MŠ a zároveň sme nainštalovali prípojky plynu i do telocvične a
kuchyne, aby sme v budúcnosti vedeli
vykurovať každú budovu samostatne.
Naši pracovníci zrealizovali k prístavbe
MŠ aj novú vodovodnú a kanalizačnú
prípojku. Vďaka týmto krokom bude tento komplex po ukončení prác vyhovovať
náročným štandardom.
Záverom mi dovoľte zaželať Vám pevné zdravie a veľa síl v týchto nezvyčajne
pohnutých časoch, ktoré sú nielen náročnou skúškou zodpovednosti a trpezlivosti, ale aj veľkou previerkou našich priorít
a životných hodnôt.
Stanislav Sťahel,
starosta obce
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Školstvo

Materská škola Zlatý kľúčik
Po zhruba pol roku od predošlého článku, by som Vám rada priblížila aj druhú
polovicu nášho života v MŠ. Opísala by
som Vám, aké pokroky urobili maličké
deti, ako sa „stredňáci“ pomaly stávajú
„veľkáčmi“ a ako sa naši najstarší pripravujú na úlohu školákov. Predpovedáte
správne! Teraz bude nasledovať jedno
veľké ALE...
Zo dňa na deň sa pripravené plány,
program, podujatia stali iba víziou a my
sa dodnes nádejáme, že aspoň malú časť
ešte stihneme naplniť s deťmi a ich rodičmi osobne. Už koncom zimy nás na
chvíľu oddelila naša interná epidémia,
kedy nás a deti potrápili infekčné virózy.
To bol čas, kedy sme plánovali navštíviť
zimný štadión v Nitre. Chceli sme sa zúčastniť hokejového tréningu A mužstva,
urobiť si na pamiatku pár fotiek, položiť
niekoľko zvedavých otázok a nahliadnuť
tak do života profesionálnych športovcov. Vtedy sme si povedali, že to predsa
nevadí, odložíme výlet o dva týždne. No
opak bol pravdou a kým sme sa opäť v
plnom počte a vyliečení stretli v škôlke,
prišla epidémia druhá, a tá už nám zmenila plány na nedohľadno.
Tak sa zastavil život v našej škole, ako
časom aj takmer na celom svete. Zostali
sme, zostali ste doma s deťmi a v minúte
sme všetci museli vyriešiť aspoň nasledujúcich pár dní, aby sme to doma všetko
zvládli. A že toho nebolo málo, by vedeli
rozprávať asi všetci rodičia. Stali ste sa
zo dňa na deň učiteľmi, vychovávateľmi,
kuchármi a určite by som mohla vymenovať ešte desiatku iných profesií. Tu sa
musím na chvíľu zastaviť a z celého srdca
poďakovať všetkým rodičom našich detí,
ktorí s nami zostali v kontakte vo virtuálnom svete. Veľmi si ceníme Vašu spätnú
väzbu na naše úsilie, zostať aspoň touto
cestou bližšie deťom. Myslím, že teraz
môžem hovoriť za všetky moje kolegyne.
Vidieť „naše“ deti aspoň na fotkách alebo
iba to, že ste nám tlmočili ich odpovede
na naše úlohy, nám vlialo radosť do duší.
Zastúpili ste nás v našej profesii hlavne
pri práci s predškolákmi. Práve im táto
situácia zobrala najviac. Spoločne sme
sa totiž od začiatku druhého polroka
začali intenzívne venovať ich nástupu
do 1. ročníka. Čakala nás návšteva u terajších prváčikov a následne prvý veľký
deň predškoláka a to samotný zápis do
školy. Vždy sa spolu s kolegyňami teší4

me na tieto chvíle, keď pyšné sledujeme,
ako sa im pri zápise darí zvládať úlohy od
ich budúcich pani učiteliek. Verte mi, že
toto bol jeden z mojich osobných cieľov,
pripraviť a odprevadiť do školy priprave-

ného, smelého, statočného predškoláka.
Nuž nebolo nám to dopriate a ja verím
a viem, že rodičia nás plnohodnotne zastúpili.
Ďalším z našich tohtoročných plánov

Školstvo
bola tak trochu novinka, keďže sme s
predškolákmi mali stráviť deň a noc v
škole v prírode v Párovských Hájoch. Veľmi sme sa s Táničkou a deťmi tešili a boli
sme prekvapené, koľko odvážnych detí sa
nebálo predstavy stráviť noc mimo domova. Možno sa takéto dobrodružstvo aj
mnohým podarilo, keď zrazu toľko voľného času museli rodičia vyplniť rôznymi
aktivitami. Verím, že veľa z Vás navštívilo
miesta v prírode, kam by, nebyť korony,
možno nezavítali. To je jeden z pozitívnych faktorov tohto núteného a život obmedzujúceho „voľna“. Keby som sa Vás
opýtala, možno by každý z Vás našiel ešte
aspoň jednu prínosnú vec... Možno by to
bolo to, že ste zrazu trávili všetok čas s
Vašimi najbližšími. Možno to, že sa Vaše
deti museli prispôsobiť novej situácii a
zvládať online vyučovanie. Možno to, že
starší súrodenci viac pomáhali mladším
a že tí mladší sa museli naučiť rešpektovať ich osobný priestor a čas. Možno sa
dcéry priblížili viac mamám a synovia
otcom a spoločne trávili čas v dievčenskom a chlapčenskom svete...
Mamičky v tomto čase oslavovali aj
„ich“ deň. To je ďalší bod v našom plánovaní, keď sme všetky mamy chceli potešiť
darčekom, ktorý deti pripravujú každý
rok s veľkou láskou. Veríme ale, že aj tu
ste nás tento rok zastúpili – oteckovia.
Vaše polovičky si to zaslúžia všetkými
desiatimi, zvlášť v tomto období, keď ste
ich starostlivosť, obetavosť, láskavosť a
pracovitosť cítili určite intenzívnejšie.
V našich plánoch bola ďalej aj športová
olympiáda, kde nás malo reprezentovať
šesť detí, ktoré vynikajú v behu, skoku a

hode. Tiež sme sa tešili na návštevu divadelného predstavenia v Nitre a na mnoho ďalšieho zbierania zážitkov. Pevne
veríme, že to všetko dobehneme v budúcom školskom roku už aj s najmenšími
nováčikmi, ktorých zápis do materskej
školy prebehol bez nich v obmedzenom
režime. O to viac sa ale na nich tešíme,
keďže sa v septembri uvidíme prvýkrát.
Toľko teda od nás v tomto „rúškovo –
dezinfekčnom“ článku. Spoločne so všetkými pani učiteľkami veríme, že nás nič

podobné dlho nestretne a všetko sa vráti
do starých koľají. A s malým svetielkom
nádeje dúfame, že na istý čas sa stretneme ešte v tomto školskom roku a aspoň
symbolicky sa všetci rozlúčime a objímeme našich predškolákov.
Koniec koncov, ak si dáme všetky okolnosti a udalosti na misku váh, bude táto
v rovnováhe. Covid nám totiž priniesol
obmedzenia, ale aj poskytol viac času pre
seba a našich blízkych.
Za kolektív MŠ Lucia Chrenková
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Základná škola

Ako sme zistili, čo nám je vzácne...
Školský rok nám tak od septembra pekne
rýchlo plynul, mali sme stále čo robiť a
snažili sme sa byť úspešní v rôznych súťažiach a olympiádach, o čom ste si mohli
prečítať v decembrovom čísle časopisu.
S rovnakou vervou sme sa pustili aj do
druhého polroka. Naštartovali sme ho v
snahe skúsiť byť ešte lepšími. Naplánovali sme rôzne aktivity, opäť sme chceli
statočne zabojovať v súťažiach rôzneho
druhu, keď v tom... Koniec. Nedobrovoľne sme sa ocitli medzi múrmi našich príbytkov. Počas prvých týždňov karantény
doslova. Zdalo sa nám to ako jedno veľké
dobrodružstvo, veď zatvoriť školu na dva
týždne, to je sen každého žiaka a pravdu
povediac, oddych zo začiatku dobre padol aj učiteľom. Ale všetko nám po čase
zovšednie. Byť stále doma, to tiež nie je
zábava na dlhú dobu. Začali nám chýbať kamaráti, žiaci, učitelia, školský bufet, pingpongové stoly, obedy v školskej
jedálni a hlavne nám začal chýbať život
taký, na aký sme boli zvyknutí.
Ale, ako stará múdrosť hovorí, všetko
zlé je na niečo dobré... Určité veci si začneme vážiť až vtedy, keď o ne prídeme
a inak tomu nebolo ani teraz. Celá táto
situácia v nás obnovila pocit radosti z
každodenných činností, ktoré sme predtým chápali ako samozrejmosť, ako rutinu. Verte tomu, že škola a žiaci učiteľom
veľmi chýbali. Kontakt sme síce udržiavali prostredníctvom techniky, ale ľudský
kontakt je predsa len jedinečný.
Pani učiteľky prvého stupňa mali
to šťastie, že od 1. júna sa opäť mohli
stretnúť so svojimi deťmi. A že sa deti tešili tiež, o tom žiadne pochybnosti...
Kým sa však škola zatvorila, predsa
sme len stihli aspoň zopár zaujímavých
akcií.
Šikovní recitátori mohli predviesť svoje
zručnosti v dvoch súťažiach. Prvý stupeň
súťažil v rámci Hviezdoslavovho Kubína - súťažili najúspešnejší žiaci triednych kôl v umeleckom prednese poézie
a prózy detskej literatúry. Spolu súťažilo
šestnásť žiakov. Víťazi v prednese poézie:
I. miesto - Laura Benčová 3. ročník, II.
miesto - Juraj Gála 1. ročník, III. miesto Matúš Baláž 2. ročník. Víťazi v prednese
prózy: I. miesto - Martin Kukla 2. roč6

ník, II. miesto - Sára Tomišová 2. ročník,
III. miesto - Kamila Goňová 4. ročník.
Z druhého stupňa sa Šalianskeho Maťka zúčastnilo 11 žiakov 5., 6. a 7. triedy,
ktorí postúpili z triednych kôl. Pripravili si rôzne povesti, ľudové aj autorské.
Obecenstvo tvorili ich spolužiaci z 5., 7.
a 8. ročníka. Prvé miesto získala žiačka
7. ročníka Anežka Bujdáková, II. miesto
Hanka Maťová zo 6. ročníka a III. miesto
získala piatačka Nela Boledovičová. Prvé
tri miesta získali hodnotné ceny a všetci
zúčastnení aj sladkú odmenu a diplom.
Anežka Bujdáková nás reprezentovala v
okresnom kole, ktoré bolo v Dome MS v
Nitre.
Spolupráca dvoch predmetových komisií – spoločenskovedné a prírodovedné predmety sa nám veľmi osvedčila
v podobe akcie Poznávanie liečivých
rastlín a projektové vyučovanie – Hans
Christian Andersen. Žiaci využili posledný deň pred prázdninami veľmi užitočne – poznávali nielen liečivé rastliny
prostredníctvom rôznych tvorivých aktivít a ochutnávky bylinných čajov, ale aj
spoznali život a dielo H. CH. Andersena.
Medzipredmetová spolupráca sa veľmi
ujala, a tak v nej budeme určite pokračovať aj nabudúce.

Veľkú pozornosť a záujem detí zožala akcia, resp. projekt, do ktorého sme sa tento
rok zapojili prvýkrát – EDUCATE SLOVAKIA. Projekt pozostával z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého do našej školy
zavítali lektorky z Mexika a Indonézie, ktoré
celý program viedli. Lektorky boli špeciálne
trénované v rámci programu Global Volunteer. Ich učebný plán bol prispôsobený veku
a vzdelávanej skupine žiakov. Lektorky absolvovali každý deň štyri vyučovacie hodiny,
ktoré za aktívneho používania anglického
jazyka rozvíjali rôzne odvetvia, resp. osobnostné predpoklady žiakov.

Školstvo
Prvé hodiny boli venované predstaveniu
krajín a regiónov, z ktorých lektorky pochádzali, t. j. Indonézia a Mexiko. Žiaci si
počas prvého dňa museli zvyknúť na mierne odlišnú angličtinu, ktorej sa však veľmi
rýchlo prispôsobili.
Nasledovali hodiny, ktoré boli venované
kultúre a jej prepojeniu s etickými hodnotami. Cez ľudové príbehy krajín lektorky
upriamili pozornosť na tradičné ľudské
hodnoty, orientovali sa hlavne na rodinu, rodičov. Porovnávali hodnotu peňazí
s hodnotou rodinných vzťahov. Z oblasti kultúry žiakov najviac upútali tradičné
tance, ktoré sa snažili naučiť a zatancovali
si ich všetci spolu a tiež história Mexika
spojená s Aztékmi.
Žiaci následne porovnávali všetky tri
krajiny Slovensko, Indonéziu a Mexiko.
Snažili sa nájsť, čo majú spoločné a čím sa
odlišujú. Nepriamo sa tak zamerali na budovanie rešpektu a úcty voči hodnotám,
tradíciám a kultúram iných národov.
Pridanou hodnotou projektu bol fakt,
že deti sa naučili základnú slovnú zásobu,
resp. frázy z indonézštiny a španielčiny. Recipročne zas žiaci naučili lektorky niekoľko
základných slov zo slovenčiny. V projekte
by sme chceli pokračovať aj budúce roky.
Vo februári sa zruční „geografici“ vybrali do Nitry. Tu reprezentovali naše farby v
okresnom kole geografickej olympiády.
Žiaci súťažili v 3 kategóriách a to kategória
G (4. a 5. ročník), kategória F (6. a 7. ročník) a kategória E (8. a 9. ročník). Olympiáda bola rozdelená na 2 časti - teoretickú a praktickú. V kategórii E sa Filip Bujdák umiestnil na 4. mieste. V kategórii F
sa Tomáš Bujdák umiestnil na 1. mieste a
v kategórii G sa Milan Lajš umiestnil na 7.
mieste. Tomáš Bujdák sa zúčastní celoštátneho kola. Ďakujeme mu a blahoželáme!
Chlapci z ôsmeho ročníka Filip Bujdák a
Samuel Kramár súťažili v dejepisnej olympiáde. Filip skončil na treťom mieste a postúpil do okresného kola.
V marci sa naše dievčatá Soňa Horáková,
Zuzana Benčová, Martina Tehlárová, Na-
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tália Maťová, Nela Boledovičová, Dorota
Zeleňáková a Zuzana Zaujecová zúčastnili majstrovstiev okresu vo volejbale v
Nitre, kde skončili na treťom mieste.
Naši najmenší kamoši, teda žiaci prvého stupňa navštívili Staré divadlo Karola
Spišáka v Nitre. Predstavenie Prdiprášok
doktora Proktora prinieslo príbeh húževnatého vynálezcu doktora Proktora
a jeho dvoch detských pomocníkov Bulleho a Lízy, ktorí vymyslia využitie pre
unikátny prášok. Autor Jo Nesbo a tvorcovia tejto inscenácie chceli poukázať na
to, že človek bez ohľadu na výšku a vek
dokáže vďaka svojej inteligencii a vytrvalosti dosiahnuť veľké veci. Predstavenie sa
všetkým veľmi páčilo.
Pre prvý aj druhý stupeň bola tiež organizovaná matematická súťaž Pytagoriáda, do ktorej sa zapojilo 30 detí, z ktorých úspešní boli ôsmi: Marek Fillo, Hana
Boledovičová, Milan Lajš, Adrián Mochnacký, Lenka Mináriková, Tomáš Bujdák,
Anežka Bujdáková a Filip Bujdák. Spomínaní žiaci postúpili do okresného kola.
V rámci medzinárodného mesiaca kníh
– marec – sme stihli len jednu aktivitu,
lebo našu činnosť prerušila karanténa, ale
nič to, všetko dobehneme... Žiaci druhého
stupňa sa zhostili úlohy, ktorou spríjemnili svojim spolužiakom z nižšieho stupňa
celý týždeň – čítali im rozprávky, ktoré si
pre nich nachystali triedne pani učiteľky.
Deti museli dávať veľký pozor, lebo po
prečítaní museli zodpovedať otázky, ktoré
preverili ich čitateľskú gramotnosť.
Siedmaci utužili svoje kamarátstva počas lyžiarskeho výcviku, ktorý absolvovali
3. 2. – 7. 2. 2020 v pohorí Malej Fatry, blízko obce Párnica. Svoje lyžiarske schopnosti si mohli overiť na kopci Lučivná.
Fašiangy sme si už tradične spríjemnili školským karnevalom, ktorý pre nás
všetkých prichystali ôsmaci. Deti sa pred-
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viedli v zaujímavých a hlavne veľmi originálnych maskách. Porota mala neľahkú
úlohu vybrať tie najlepšie, ktoré si odniesli
vecné ceny, ale odmenené malou drobnosťou bolo každé dieťa, ktoré prišlo v
maske. Ôsmakom ďakujeme za super zábavu a príjemne strávený deň!
Veľmi sa tešíme, že všetci naši deviataci
boli úspešne prijatí na stredné školy, ktoré si vybrali.

Školstvo

Aj za taký krátky čas, ktorý sme mali k
dispozícii, sme stihli množstvo akcií, súťaží a tvorivých aktivít. Niektoré sme síce
nedokončili a iné sme nestihli ani začať,
ale určite ich dobehneme, keď sa opäť
brány školy otvoria pre všetkých učiteľov
a žiakov.
Dúfame, že sa v septembri už všetci
pekne stretneme a nabehneme do zaužívaných koľají, aj keď už to v niektorých
ohľadoch nebude ako predtým. Zo situácie, ktorej sme boli a stále aj sme priamymi svedkami, by sme si mali vziať niečo,
čo ovplyvní náš budúci život...
Skúste si užívať maličkosti, ktoré sa
Vám predtým zdali bežné, ktoré ste predtým vôbec nevnímali. Napríklad aj taká
cesta do školy môže byť dobrodružstvo,
dívajte sa okolo seba a zaznamenávajte
aj tie najmenšie podnety – drozda, ktorý
pije z kaluže, mačku, ktorá Vám prebehne popri nohách, či krásne rozkvitnuté
kvety.
Vážte si to, čo máte a nesmúťte za tým,
čo mať nemôžete. Chýbali Vám počas
pobytu doma nové šaty, topánky, kabelky
či iné veci? Každý sme sa zaobišli s tým,
čo sme mali.
Pandémia ovplyvnila v obrovskej miere školský život, ale určite aj život každého jedného z Vás a je len na nás, či nám
jej dôsledky upravia, resp. zmenia životné priority.
Mgr. Juliána Janíková, PhD.,
učiteľka ZŠ
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Keď voľný čas detí nie je iba o hre
Život počas ochorenia COVID-19 sa nám
všetkým mierne zmenil a vybočil z tradičných koľají a táto zmena zasiahla aj náš
školský klub. V týchto dvoch-troch stránkach venovaných popoludňajšej činnosti
našich detí, Vám znovu priblížime, čo sme
stihli ešte pred pandémiou, ale aj ako sme
pokračovali v čase, keď bola prevádzka
ŠKD prerušená.
Koniec minulého roku sme v školskom
klube zakončili písaním novoročných pohľadníc, novoročných vinšov, tradičnou
štedrou večerou a hľadaním vianočných
darčekov pod stromčekom. Ježiško ani
tento rok neobišiel školský klub a priniesol deťom stavebnicu SEVA, lego a rôzne
výtvarné pomôcky. Všetky darčeky mali u
detí obrovský úspech.

k nám do školy tešili. Nuž a čo v období
fašiangov je najviac karnevalové? Pár starých CD, farebný papier, doktorské paličky
a šašo je hotový.

„Rozprávanie o zime pri bylinkovom čaji“
bola naša téma, ktorú sme úspešne zakončili odovzdaním odmien najšikovnejšiemu
tímu. Pracovné listy o zime, výroba šálok
na čaj a popritom ochutnávka bylinkových
čajov nám zabrali celé popoludnie a veľa
času na hru veru deťom neostalo.

Po novom roku sme sa venovali, v rámci
environmentálnej výchovy, triedeniu odpadu v domácnosti. Podľa nás je to téma
veľmi aktuálna a je dôležité, aby deti mali
v povedomí potrebu triedenia odpadkov.
Preto ich doma vôbec nešetrite a dajte
im za úlohu veci separovať, lebo oni to už
krásne vedia. Dokázali nám to svojimi projektami, ktoré vypracovali naozaj výborne!

Spolu sme taktiež absolvovali aj obdobie
fašiangov, keď si deti vyrábali rôzne škrabošky, karnevalové masky, šašov a všetko
pekne zakončili karnevalom. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli potešiť aj našich
predškolákov a vyrobiť im darčeky, aby sa
Veľkým projektom, ktorý sme ešte stihli
absolvovať, bola výroba kŕmidiel pre vtáčiky. Pri výrobe kŕmidla nebolo naším
cieľom iba vyrobiť to potrebné zariadenie
pre vtáčikov, ale aj dať deťom možnosť niečo
vlastnoručne vyrobiť, zatĺkať klince, šmirgľovať, píliť, maľovať drevo... Robiť činnosti,
s ktorými sa už naše deti bežne nestretávajú.
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Spolu sme si povedali, prečo je dôležité, aby
sme vtáčiky v zime prikrmovali a aké druhy
môžeme pri kŕmení pozorovať a kto mal záujem, mohol si vyrobiť aj domček pre vtáčikov z lekárskych paličiek.Taktiež sa chceme poďakovať pánovi Bakošovi, Bosákovi
a Kalivodovi za pomoc pri výrobe a pánovi
školníkovi za prípravu dreva a zavesenie kŕmidiel. Spoločnými silami dáme všetko.

Keď sa nás leto spýta, čo sme robili v
zime... My mu odpovieme: CHYSTALI
SME SI PLANTY kaleráb, papriky, rajčiny,
všetko sme posadili, ale kvôli pandémii,
ktorá nás zastihla, sme už samotný priebeh
rastu nemali možnosť sledovať. O planty sme sa naďalej starali a po príchode do
školy ich plánujeme spolu s deťmi vysadiť
na školské políčka.

Témou predposledného týždňa stráveného
v škole bolo vymyslieť vlastnú spoločenskú
stolovú hru. Dva tímy, dva veľké papiere,
nožnice, farbičky, fixky, rolky od toaletného
papiera, vymyslieť pravidlá a hry sa môžu
začať... Vlastnoručne vyrobené hry rozvíjajú
kreativitu, fantáziu, tímovú spoluprácu, logické myslenie, ale hlavne prinášajú kopec
zábavy, ktorú si deti pri hrách užili.

Súťažím, súťažíš, súťažíme....
Posledný deň pred Vianocami sa nám podarilo zakončiť krásnym druhým a tretím
miestom v aranžovaní vianočného svietnika. Súťaž organizovalo CVČ Domino v
Nitre. V prvej kategórii sa umiestnila na
treťom mieste žiačka druhej triedy Ninka
Bosáková a v druhej kategórii sa na druhom
mieste umiestnila Sonička Horáková, žiačka ôsmej triedy. Obom dievčatám srdečne
GRATULUJEME a sme na ne hrdé.

Taktiež sme stihli aj obdobie výtvarných súťaží, do ktorých sa naše dievčatá s obľubou
zapájajú.Výsledkom sú hotové umelecké
diela, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani dospelý človek.
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Vesmír očami detí, súťaž vyhlásená Krajským osvetovým strediskom v Nitre, bola
jediná výtvarná súťaž, ktorá bola aj vyhodnotená. Úspešne sa v nej umiestnila žiačka
druhého ročníka Alžbetka Bírová, ktorá so
svojím dielom postúpila do celoslovenského
kola. Gratulujeme Alžbetke a držíme ďalej
palce.

Ako sme pracovali počas COVID-19
Aj keď sme sa nemohli s deťmi počas dvoch
mesiacov osobne stretávať, výdobytky
techniky nám umožnili spojenie a s niektorými deťmi sme vďaka ich rodičom mali
tú úžasnú možnosť spoločne pracovať na
rôznych aktivitách. Deťom sme prostredníctvom internetu zadávali úlohu na celý
týždeň. Dobrovoľné úlohy sme si nakoniec
vyhodnotili a aj odmenili odznakmi.
„Ak niečo od niekoho chcete, ukážte mu
cestu.“
Deťom sme zadali prvú úlohu aj s malou
inšpiráciou a všetko ostatné bolo na ich
fantázii a kreativite. Úloha bola jednoduchá - vytvorenie CORONA vírusu očami
detí. Ako taký COVID-19 vyzerá podľa
detí, bolo zaujímavé sledovať. Deti mohli
použiť všetko, čo doma našli: hrnce, varechy, lyžice, pokrievky, cestoviny, špajdle,
alobal, vrecká, šálky, topánky, nohavice...
No a ako to dopadlo, si môžete pozrieť na
fotkách.

sviatkov píšeme s deťmi vianočné pohľadnice a teraz sme sa dali na veľkonočné. Všetci dobre vieme, aká bola situácia na celom
svete. A práve tieto okolnosti zatvorili brány
týchto inštitúcii, nakoľko ich klienti boli najviac ohrozenou skupinou a ani blízka rodina
ich nemohla navštíviť. Preto sme rozmýšľali,
že by sme im sviatky aspoň trošku spríjemnili tým istým spôsobom ako na Vianoce,
ručne vyrobenou a napísanou pohľadnicou.
Úloha bola jednoduchá, vyrobiť pohľadnicu
a napísať text.
„Každý darček má moc vyčariť úsmev“ a
našich darčekov bolo presne 80 kusov, ktoré
sme odovzdali do domova seniorov. Ďakujeme detičkám a rodičom za ochotu a pomoc. Školáci Martinko K., Zarka, Rebeka,
Ninka, Oliverko, Matúško, Hanka, Ninka,
Nelka, Kajka, Peťka, Paťka a traja škôlkari
Tobiasko, Tomáško a Sebinko nám pomohli
vyrobiť tie najkrajšie veľkonočné pohľadnice, za ktoré ich neminula odmena.

SVET FANTÁZIE - obľúbené rozprávkové zvieratko a FAREBNÁ ZÁHRADA sú
ďalšie výtvarné súťaže, do ktorých sme sa
stihli s dievčatami expresnou rýchlosťou
zapojiť. V jeden deň dievčatá chceli maľovať a na druhý deň sme už balili výkresy na
poštu. Pri takýchto deťoch, čo chcú niečo
vyrobiť a dajú si pri tom poradiť, je radosť
pracovať!

Komu sa nelenilo, tomu sa zelenilo, bola
predveľkonočná úloha. Výsledkom bola veľkonočná dekorácia z naklíčeného žita.

Ďalšou zaujímavou úlohou boli veľkonočné
pohľadnice pre seniorov do Domova sociálnych služieb v Nitre. Počas vianočných
12
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Nový týždeň po veľkej noci priniesol
aj novú výzvu, ktorá bola venovaná Dňu
Zeme, ktorý bol 22. apríla.
Výzva niesla názov „Zachráňme planétu“.
V tomto týždni si deti mohli vybrať z
troch tém:
1. Zasadiť svoj stromček, rastlinku, kvetinku...
2. Počas vychádzky pozbierať za tašku odpadkov.
3. Nakresliť (vyrobiť) strom a do listov napísať aspoň 10 vecí, ako môžeme ochrániť,
šetriť našu planétu pred zlými vplyvmi
človeka.
Do výzvy „Zachráňme planétu“ sa zapojilo 24 detí, čo znamená, že 24 malých
ľudí sa pokúsilo urobiť našu planétu o čosi
čistejšiu, krajšiu a my im za to veľmi pekne
ďakujeme a tlieskame. Za takýto nezištný
skutok k našej planéte deti dostali tematické odznaky.

V mesiaci máj sa úloha týždňa spájala s tradíciou, ktorú by za bežných podmienok deti
mali možnosť vidieť a to je stavanie mája.
Mladí šuhaji v každej dedine stavali z
rôznych stromov dievčatám, o ktoré mali
záujem, pred domom vysoké máje. Boli to
očistené stromy a na samom vrchu sa nechal
akoby malý stromček, ktorý sa následne ešte
ozdobil stužkami a vencom.
Máje sa stavali aj uprostred dediny alebo k
významným budovám, ako napríklad kostol, radnica alebo škola. V tom prípade mali
ochrannú funkciu a mali obyvateľov obrániť
pred zlými silami, búrkami a nešťastnými
udalosťami. Z toho istého dôvodu si rodiny
takto zdobili aj malé stromčeky, ktoré si pripevňovali pred vchody svojich obydlí.

S touto tradíciou súvisela i prvá úloha: zhotoviť miniverziu mája, alebo namaľovať obrázok „Bozk pod rozkvitnutou čerešňou“.
Druhá májová nedeľa už tradične patrí
všetkým mamičkám. Tento rok sme si Deň
matiek pripomenuli 10. mája. Je oslavovaný
po celom svete. V tento deň dávajú deti svojim mamičkám darčeky, často vlastnoručne
vyrobené. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi a vyjadriť im vďačnosť za všetko, čo pre nás robia.
ĎAKUJEME všetkým mamám za ich lásku
a obetavosť. Aj počas karantény sme si pre
mamičky spolu s deťmi a ich oteckami pripravili milé pohľadnice s krásnym prianím.

HERBÁR - OD KVIETKOV AŽ PO BYLINKY je jednou z dlhodobo trvajúcich
úloh, keď mali deti nájsť 5 až 10 zaujímavých
kvietkov, byliniek, rastliniek, listov... vlastne
čohokoľvek z ríše rastlín, vylisovať a nalepiť
do pracovného listu, ktorý sme deťom pripravili. Po návrate do školy si vytvoríme jeden veľký HERBÁR.
Na záver sme si dali jednu spisovateľskú
výzvu. Deti si vybrali jedno písmenko z abecedy a vytvorili naň čo najdlhší príbeh. Kde
bol ale háčik? Každé slovo v príbehu muselo
začínať písmenkom, ktoré si vybrali. Nech
sa páči, pár básní sme vybrali aj pre Vás...
Zdenka Zeleňáková zbadala zdochnutú zebru zo ZOO. Zaplakala: „Zebra, zebra, začo
zomrela?“ Zdenka zavolala záchranárov zo
Zálužia. „Záchranári, zachráňte zúboženú
zebru! Zaplatím za záchranu zlatými zlatkami!“
Lenka Gálová, 1. trieda
Karol Krehký kúpil kapustu. Ku kapuste kúpil kilo krkovičky. Karol krájal kapustu ku kilu
krkovičky. Keď kapustu kuchtil, krásne kvitol
kvietok.
Samko Jemelka, 3. trieda
Zebra Zita a záhradník
Zebra Zita zrána zdrhla zo Zvolenskej zoologickej záhrady. Za zákrutou zbadala zeleninovú záhradu. Zita zhíkla. Zrazu zatúžila
zožrať záhradníkovi Zolovi zeleninu. Zo záhona zjedla zeler, zemiaky. Záhradník Zolo zametal zeminu, zrazu zmeravel. Zbadal zebru
za záhonom. Zolo zúrivo zakričal: „Zmizni
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zo záhrady!“ Zita zízala, zubami zožula zvyšky zeleného zeleru. Záhradník znovu zvolal:
„Zmizni zoberiem zbraň!“ Zita začala zúfalo
zavíjať. Zbraň? Zabiť zebru za zožratú zeleninu? Zakázané! Záhradník zložil zbraň, zobral
zmrzlinu. Zitu zlákala zmrzlina. Zoskočila zo
záhona. Zlízala zmrzlinu, zakrútila zadkom,
zutekala zo záhrady. Záhradník zamkol záhradu, za zebrou zvolal: „Zbohom zebra!“
Hanka Boledovičová, 3. trieda
Max mal malú myš Michaelu. Max musel
myš mydliť. Mydlenie myš mučilo. Mydlo
malo málo mydliniek. Myš modlila modlitbu.
Mydlo mizlo.
Maroš Ďuračka, 4. trieda
Či už počas pobytu v škole, alebo počas
karantény, naša práca s deťmi nekončí a my
pokračujeme ďalej. Škola 1. júna 2020 konečne otvorila znovu svoje brány pre všetky
deti prvého stupňa, ktorým už čas trávený
s pedagógmi chýbal. Veríme, že tento posledný mesiac nás čaká veľa zábavy a hlavne
veľa, veľa nezabudnuteľných chvíľ, ktoré si
plánujeme užiť naplno!
Mgr. Táňa Beličková, vychovávateľka

AJ JA SOM DOMA...
je názov výtvarnej súťaže, ktorú sme pripravili pre deťúrence, rodičov a širokú verejnosť našej obce. Nielen deti, ale vlastne
všetci máme radi súťaže a práve preto sme
vymysleli jednu iba pre Jarok. Či máte doma
škôlkara/škôlkarku, školáka/školáčku, stredoškoláka, babku, dedka, alebo ste to práve
vy, čo máte chuť niečo nakresliť, neváhajte a
poďte do toho!!! Až do augusta môžete kresliť výkresy na nasledovné témy:
Téma:
A/ Svet za dverami mojej izby
B/ Môj boj s koronavírusom
C/ Koronavírus mení planétu
Kategórie:
1. kategória - materská škola
2. kategória - 1. - 4. ročník
3. kategória - 5. - 9. ročník
4. kategória - stredné školy
5. kategória - dospelí
Do súťaže je možné zaslať výtvarné práce
spracované rôznou technikou maximálne
vo formáte A2. Na zadnú stranu je potrebné
čitateľne paličkovým písmom napísať názov

práce, tému, kategóriu, meno, priezvisko a
kontaktné údaje na autora. Práce poprosíme
nenosiť stočené v rolke, nakoľko sa tým znehodnocujú. Hodnotené budú len práce jednotlivcov a jeden autor môže priniesť jednu
prácu z každej témy. Nemusíte sa zamerať
iba na maľovanie. Predovšetkým chlapi domáci majstri by mohli využiť možnosť vytvoriť na dané témy priestorovú prácu, ktorá
môže mať maximálne rozmery 1m x 1m.
Súťažné práce môžete priniesť do školy
osobne, alebo zaslať na adresu:
Heslo: AJ JA SOM DOMA
ZŠ s MŠ Jarok
Školská 16
951 48 Jarok
Uzávierka súťaže je 17. augusta 2020.
Veríme, že súťaž zaujme obyvateľov našej
obce a spoločne sa stretneme na vernisáži
zozbieraných prác v septembri.
PRAJEME VEĽA ŠŤASTIA A KREATÍVNYCH NÁPADOV
Mgr. Táňa Beličková

Z činnosti záujmových organizácií

Jednota dôchodcov Slovenska Jarok
„Najväčším zlom je nedostatok lásky, lásky k blížnym, strašná ľahostajnosť k susedovi,
k tým, čo žijú na okraji spoločnosti, k vykorisťovaným, chudobným a starým.“
Matka Tereza
Drahí naši seniori, ešte nikdy nebolo pre
mňa také ťažké písať príspevok do našich
novín, ako v tomto čase. Písať o Vás, našich
členoch, písať o nás, čo sme pre Vás urobili,
čo ešte chystáme, kedy sa stretneme.
Keď sme sa na konci roku 2019 zabávali pri hudbe skupiny Žochárov, keď bola
taká výborná nálada, keď sme sa lúčili s
prianím všetkého toho najlepšieho do
roku 2020, netušili sme, aké ťažké chvíle
nám pripraví tento rok.
Ani v zlom sne sme si nevedeli predstaviť situáciu, ktorá nastala po vypuknutí
pandémie COVID-19. Zažili sme izoláciu
od ostatných ľudí, od našich detí, vnukov, príbuzných a priateľov. Zažili sme
to, ale teraz si môžeme povedať, že sme
to aj „chvala Pánu Bohu prežili“. K prežitiu nám iste pomohla nielen naša viera,
že s vierou k Bohu to musíme zvládnuť,
ale pomohla nám aj úžasná disciplína, na
ktorú nás všetci zodpovední vyzývali. My
sme im verili, že naozaj nás seniorov táto
choroba môže najviac ohroziť. A boli sme,
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a ešte stále sme, zodpovední, nielen kvôli
sebe, ale aj kvôli ostatným, začo si navzájom poďakujme.
V citáte Matky Terezy sa hovorí o najväčšom zle, ktorým je nedostatok lásky.
Aké výstižné v tejto dobe, v dobe kedy sa
snažíme s láskou myslieť na všetkých okolo nás. Lásku k blížnemu môžeme prejaviť
rôznymi spôsobmi, podľa situácie.
Som veľmi rada, že môžem povedať, že
lásku k blížnemu prejavili aj naše spoluobčianky v čase, keď bolo potrebné začať nosiť rúška, ktoré nebolo ešte možné zakúpiť.
Veľké poďakovanie patrí našej členke
Marike Podlužanskej, ktorá začala šiť rúška z vlastných zdrojov. Po zverejnení na
Facebook obce začali naši spoluobčania
prejavovať záujem o tieto rúška. A vtedy
sa ozvali členky Červeného kríža z našej
obce Janka Zabáková a Boženka Maťová.
Pomohli s materiálom. Boženka aj šila, ale
hlavne spolu so svojimi manželmi rúška
roznášali tým, ktorí to potrebovali. Patrí
im naše velikánske ďakujeme.

Naša činnosť Jednoty dôchodcov v tomto čase je nulová, žiadna. Nemôžeme sa
stretávať, nemohli sme zvolať ani výročnú schôdzu, upratať okolie kostola pred
Veľkou nocou, zorganizovať brigádu na
úpravu v našom cintoríne. Kúpeľno-rekondičné pobyty zatiaľ vôbec nefungujú.
Naša folklórna skupina Íreckí seniori,
ktorá mala ísť na súťaž do Tatier „Seniori
spievajú Tatrám“, zostala doma.
Zostáva nám veriť, že tieto obmedzenia
pominú, ale hlavne veriť, že žiadneho z
nás nepostihne niečo, čo by ohrozilo naše
zdravie. Pretože to je najhlavnejšie, ak budeme zdraví doženieme všetko, čo sme si
naplánovali. Pustíme sa nielen do práce,
ale aj sa zabavíme, zaspievame, zaspomíname a bude nám spolu dobre.
Výbor Jednoty sa na Vás všetkých teší.
Prajeme Vám pevné zdravie! My Íreckí seniori to spolu určite zvládneme.
Sidónia Tökölyová,
predsedníčka JDS Jarok

Z činnosti záujmových organizácií

Aktivity Miestneho spolku Slovenského
červeného kríža Jarok

Milí naši darcovia krvi, minulí, súčasní,
budúci, členovia Miestneho spolku SČK,
ako aj všetci obyvatelia našej obce, opäť sa
Vám prihovárame cestou obecného časopisu, aby sme i touto formou poďakovali
všetkým dobrovoľným darcom krvi za ich
prístup a ochotu pomôcť neznámym ľudom v núdzi. Tak ako pred rokom, aj tento
rok sme privítali veselým krokom na Silvestrovskej veselici, ktorú sme organizovali

spolu s futbalovým klubom FC 31 Jarok.
Pevne veríme, že sa nám podarí si to spoločne 31. decembra 2020 zopakovať.
V piatok 13. marca 2020 sme zabezpečili potravinovú pomoc v podobe potravinových balíčkov pre občanov, ktorí túto
pomoc potrebujú. Dňa 21. februára 2020
sa konala Valentínska kvapka krvi, ktorú
podporilo 36 darcov. Všetkým patrí veľké
ĎAKUJEM. Išlo o 11. Jarockú kvapku krvi,
ktorá prebiehala v príjemnej a pokojnej
atmosfére v čase od 8.00 do 12.30 hodiny.
Spolu s darcami sme si posedeli pri kávičke
a priateľskom rozhovore a všetci sme odchádzali s pekným pocitom, že sme spoločne prispeli k dobrej veci.
Srdečnú vďaku vyslovujem Božke Maťovej a Márii Podlužanskej, ktoré ani na
chvíľku nezaváhali podať pomocnú ruku
a na úkor svojho voľného času začali s výrobou ochranných rúšok v počte 400 ks
určených pre našich občanov. Zároveň ďakujem členom MS SČK za pomoc pri distribúcii rúšok občanom.
Nakoľko nám opatrenia spojené s pandémiou COVID–19 prekazili plán organizovať Medzinárodný deň detí, bude-

me sa snažiť zorganizovať podobnú akciu
pre naše dietky v náhradnom termíne. V
dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej novým koronavírusom zaznamenala
NTS SR na svojich pracoviskách pokles darcovstva krvi, čo sa odrazilo na výraznom
znížení zásob krvných prípravkov. „Je nevyhnutné, aby darcovstvo krvi počas obdobia
koronavírusu pokračovalo, pretože pacienti
potrebujú krv kontinuálne. Krv je nenahraditeľná tekutina, nedá sa vyrobiť žiadnou
chemickou cestou, vieme ju získať len od
dobrovoľných darcov krvi,“ Preto ak môžete,
podajte pomocnú ruku aj Vy a darujte krv.
Veľmi sa tešíme, že aj nám bolo, vďaka dostatočným priestorom Kultúrneho domu,
umožnené zorganizovať ďalší mobilný odber krvi, ktorý sa konal 22. júna 2020, a tak
sme mohli aj my prispieť k navýšeniu zásob
krvi.
Na záver dávam do pozornosti dátum 19.
október 2020, kedy by sme sa radi stretli s
Vami, našimi darcami krvi na 13. JAROCKEJ KVAPKE KRVI a pustili spoločne pár
deci pre život iných.
Jana Zabáková,
predsedníčka MS SČK Jarok
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Príhovor dekana

Pandémia ako vyvrcholenie
krízy spoločnosti

Kríza ako pojem a zároveň ako vyjadrenie
súčasného stavu spoločnosti sa netýka iba
hospodárskeho, pandemiologického stavu
a spoločenského systému, ale v plnej miere sa dotýka samotného človeka v jeho bytostnej dimenzii. Človek je redukovaný len
na jeho ja a jeho fyzické bytie. To posilňuje
súčasná kultúra, ktorá človeka strháva prostredníctvom médií, osobitne reklám, do
konzumného spôsobu života. Tento tlak,
ktorý je vytvorený celkom úmyselne a má
slúžiť kapitálovej prosperite, sa odzrkadľuje
v spôsobe života. Médiá neustále zásobujú človeka objektmi jeho túžby, ktoré ho v
podstate nikdy bytostne, resp. duchovne
neuspokoja. Ilúzia bytostnej spokojnosti
je u konzumného človeka vyvolávaná neustálou zmenou nových objektov túžby. V
takomto prostredí človek síce využíva ponúkané možnosti, ale mnohokrát len na
egoistické uspokojenie seba, kde sa veľmi
jasne vytláča rozmer spoločenstva. Dobro
iného je zatlačené do úzadia. Tento reálny
stav spoločnosti, v ktorej svoj život prežíva

veriaci človek, nemôže zostať nepovšimnutý z pohľadu Cirkvi. Druhý vatikánsky
koncil vo svojej konštitúcii Gaudium et
spes konštatuje: „Nové a stále dokonalejšie
spoločenské komunikačné prostriedky napomáhajú poznaniu udalostí i veľmi rýchlemu a rozsiahlemu šíreniu myšlienok a
citov, vyvolávajúc početné reťazové reakcie.
A neslobodno podceňovať skutočnosť, že
veľké množstvo ľudí sa z rozličných pohnútok sťahuje, čím mení aj svoj spôsob života.
Takto sa bez prestania množia styky medzi
ľuďmi a sama »socializácia« vyvoláva nové
zväzky, ale pritom nie vždy napomáha rozvoju osobnosti a naozaj osobným vzťahom
(personalizácii).“ Človek sa už nevníma
ako ľudská bytosť stvorená na obraz Boží,
ale ako obyčajný produkt ekonomickej
evolúcie – konzument.
Ak chceme brať katolícku vieru vážne
v dnešnej ťažkej dobe, musíme sa prestať
obviňovať a ľutovať. Katolícka teológia nás
učí, že milosť predchádza prirodzenosť.
Nemôžeme teda pri nákazlivej chorobe

preskočiť „prirodzenosť“, to znamená prirodzené prostriedky ochrany, ako je karanténa, hygiena, prípadne lieky a nahradiť
ich modlitbou a čakať na zázrak bez našej
účasti. Modlitba je nesmierne dôležitá,
lebo nás vedie k pokore a zodpovednosti.
A to naozaj potrebujeme, aby sme prijali
prirodzené prostriedky liečby našich ochorení. Kresťanská modlitba v nás vytvára to
pravé ticho, v ktorom môžeme porozumieť
Božej vôli a dá nám silu ju prijať. Človek,
ktorý prijal Božiu vôľu, je otvorený pre
Božie veci a vie, ako sa má správať v takej
situácii, akou je aj súčasná pandémia. Práve v dnešnej dobe sa stávajú slová pápeža
Františka veľmi aktuálnymi, keď hovorí, že
Cirkev je ako poľná nemocnica. Do tejto
nemocnice ľudia prichádzajú sa dať liečiť,
lebo dnešný svet je chorý, a to nielen pandémiou, ale ťažšími chorobami, akými sú:
sebectvo, nenávisť a ľahostajnosť. A nemôžeme si myslieť, že budeme zdraví v chorom svete.
ThDr. PaedDr. Peter Klech, PhD., dekan

Z činnosti záujmových organizácií

Poľovnícka spoločnosť Jarok a ochrana
prírody počas pandémie COVID-19

Asi prevažná väčšina článkov tohto vydania obecného časopisu sa bude venovať
aktuálnej kríze, ktorá nás postihla a to
je ochorenie COVID-19 a s ním spojené
problémy. Široká verejnosť pri daných
problémoch, ktoré nám prinieslo toto
ochorenie, nepredpokladá, že COVID-19
by mohol postihnúť prírodu a samotnú
poľovnú zver. Práve naopak to vnímajú
členovia Poľovníckej spoločnosti Jarok,
ktorí práve v tomto období kladenia mláďat zvyšujú intenzitu ochrany prírody.
Preto by sme sa chceli v tomto článku povenovať práve tejto problematike.
Každý z nás musí chápať, aký má vplyv
uvedená karanténa na človeka a to prevažne na deti. Ľudia aj s ich štvornohými
miláčikmi si našli útočisko voľného pohybu práve v okolí našej obce. Častokrát si
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človek neuvedomuje, že veľký pohyb ľudí
v prírode, či už pešo alebo na bicykli, motocykli mimo vyznačených trás, spôsobuje narušenie prirodzených teritórií zvery.
Zver je často frustrovaná, preháňaná a vynakladá veľa energie pri úniku. Častokrát
týmto vplyvom dochádza hlavne u samíc
zveri aj k samotnému úhynu plodu mláďaťa. Poľovnícka stráž zaznamenala v uvedenom období nie jeden prípad, kedy sme
museli dohovorom riešiť majiteľov psov,
ktorí mali psov v poľovnom revíri na voľnom výbehu. Preto aj k článku pripájame
právnu normu upravujúcu vodenie psov
do prírody na území Slovenska. Aby náš
článok nepôsobil negatívne, chceli by sme
vyzdvihnúť aj určité pozitíva zvýšeného
pohybu ľudí v revíri. Je vidieť, že už veľa ľuďom nie je príroda ľahostajná, nie len tým,

že pri vychádzkach vyzbierajú komunálny
odpad po určitých neprispôsobivých občanoch, ale už aj samotnou prítomnosťou
vykonávajú dohľad a kontrolu nad touto
nelegálnou činnosťou. Naše myšlienky sa
veľakrát zhodujú, a tak nastáva neuveriteľná spolupráca, čo veľmi vítame, a preto
aj poľovnícka spoločnosť vďaka obecnému časopisu, môže takto preventívne a
osvetovo vplývať na občanov našej obce.
Všetci trpíme krízou, ktorá nás postihla,
nedovoľme, aby však trpela naša príroda.
Tak buďme zodpovední voči sebe, ľuďom
a voči nášmu okoliu, prírode a zveri.
S veľkým poďakovaním za pochopenie
vopred ďakujeme.
členovia Poľovníckej spoločnosti Jarok
poľovnícky hospodár Peter Belička
podpredseda PS Jarok Jozef Kalivoda
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Právne normy upravujúce vodenie
psov do prírody na území Slovenska
Interaktívna konferencia mladých vedcov
Adriana Iglódyová 1 Renáta Karolová 1 Daniela Takáčová 2 Peter Lazar 1

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice
Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice
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Chov psov je v súčasnosti čoraz viac populárny a majitelia so svojimi psami navštevujú rôzne časti slovenskej prírody. Neuvedomujú si však, že naša príroda je chránená
a že aj vodenie psa do prírody má svoje
pravidlá. Majitelia, resp. držitelia psov, ktorí
majú svoje psy pustené na voľno by si mali
uvedomiť, že majú aj povinnosť zabezpečiť
opatrenia na zabránenie úteku psa (§ 22
ods. 6 zákona o veterinárnej starostlivosti)
[8]. V zákone č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
§ 24, ods. 3 sa v poľovnom revíri zakazuje voľný pohyb psa vo vzdialenosti väčšej
ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie, to sa
nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov a poľovníckych psov pri výcviku a výkone poľovníctva. Podľa § 29 ods. 1, člen poľovníckej
stráže je pri plnení úloh podľa tohto zákona
oprávnený usmrtiť v poľovnom revíri voľne
sa pohybujúceho psa vo vzdialenosti väčšej
ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby,

to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na
psa, ktorý má nasadený obojok alebo prsný
postroj, pričom tieto musia byť vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti [4, 5,
9]. Majitelia psov zodpovedajú aj za škody
spôsobené ich psom a sú povinní vzniknutú škodu nahradiť [3, 6, 7]. Cieľom našej
práce bolo zistiť súčasne platné pravidlá,
ktoré regulujú vodenie psov do prírody na
Slovensku. Zistili sme, že veľkú časť výmery
Slovenskej republiky tvoria 91 % poľovné
revíry [1]. Podľa zákona o ochrane prírody
a krajiny sú chránené územia rozdelené do
piatich stupňov ochrany prírody. Na území,
na ktorom platí 4. a 5. stupeň ochrany je zakázané voľne pustiť psa [2, 7]. Z našich zistení vyplýva, že prevažná väčšina majiteľov
či držiteľov psov nepozná svoje povinnosti,
na ktoré buď zabúdajú alebo ich vôbec nerešpektujú a takto dochádza ku konfliktom
medzi poľovníkmi a nepoľovníkmi.
[1] Národné lesnícke centrum: Poľovnícka štatistická ročenka SR za rok 2016.

[2] Správa TANAPu: Návštevný poriadok
– Vodenie psa v TANAPe. [online]. [cit.
2018.04.18.]. Dostupné na internete: http://
spravatanap.sk/web/index.php
[3] Šuba, I.: Odstrel túlavých psov a mačiek verzus ochrana iných druhov živočíchov, SPK, 2011.
[4] Vyhláška č. 344/2009 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o poľovníctve
[5] Vyhláška č. 489/2013 Z. z., ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
[6] Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov
[7] Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zn. nesk. predpisov
[8] Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v zn. nesk. predpisov
[9] Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve
a o zmene niektorých zákonov v znení nesk.
predpisov
MVDr. Adriana Iglódyová PhD.
adriana.iglodyova@uvlf.sk
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Spomienka na vína
ročníka 2019
Vinohradnícky spolok Stará Hora Jarok
po roku znova plánoval zorganizovať
tradičnú verejnú výstavu vín a to už jej
34. ročník. Situácia sa však vyvinula tak,
že pár dní pred konaním výstavy prišiel
zákaz konania hromadných akcií. A tým
pádom očakávanú degustáciu bolo nutné
zrušiť.
Avšak odborné hodnotenie vín prebehlo v sobotu 7. marca, a tak sa môžeme v
krátkosti pozrieť na výsledky. Na výstavu
bolo prihlásených 364 vín. Z prihlásených vín bolo 229 bielych, 101 červených,
33 ružových a 3 ovocné vína. Výstavy sa
zúčastnili okrem vinárov z Jarku a neďalekých obcí aj vinári z viacerých častí
Slovenska a tiež moravskí vinári z Boršíc.
Hodnotenie prebiehalo štandardným
100 bodovým systémom, v ktorom sa
hodnotí vzhľad, vôňa, chuť a celkový dojem. Vína hodnotilo 6 komisií, pričom
každá komisia sa skladala z 5 degustátorov. Odborným garantom bol Pavel
Bíro z Veľkého Zálužia. Podľa získaného
počtu bodov boli udeľované zlaté, strie-
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borné a bronzové medaily. Výsledkom
dominoval vinár Roman Komárňanský
z Veľkého Zálužia, ktorý zvíťazil vo všetkých troch kategóriách: v bielych vínach
s Muškátom žltým 2019, v červených vínach s Cabernetom sauvignon 2018 a v
ružových vínach s Cabernetom sauvignon 2019. Najlepším vínam od vystavovateľov z obce Jarok bola udelená Cena
starostu obce. V kategórii bielych vín
uspela rodina Hrnková s odrodou Veltlínske zelené ročníka 2019. Medzi červenými vínami bola ocenená Rudava 2018
od Ďurfina V&L. Cena Vinohradníckeho
spolku Stará hora Jarok za kolekciu troch
najvyššie hodnotených vín bola udelená
rodine Hrnkovej.
Vzhľadom na neuskutočnenie verejnej
výstavy nastal problém, ktorý sa doteraz
nikdy nevyskytol, a to, kde uskladniť nevypité víno a čo s ním ďalej. Pre predstavu, 364 prihlásených vín znamená 1092
fliaš, v ktorých je dokopy 819 litrov vína.
Našťastie sa našlo vhodné miesto, kde
sa toto víno uložilo, ale otázka ohľadom

jeho ďalšieho využitia je stále aktuálna.
V posledných týždňoch sa pristúpilo k
uvoľneniu protiepidemických opatrení,
takže bolo možné si pripomenúť sviatok sv. Urbana – patróna vinohradníkov.
V nedeľu 24. mája sa konalo posvätenie
vinohradov pri kríži za vstupnou bránou do viníc nad obcou. Ešte hodinu
pred udalosťou prišiel krátky dážď a už
to vyzeralo, že na posvätení budú okrem
pána dekana Klecha len členovia VSSH.
Našťastie sa počasie umúdrilo a prišli aj
ďalší vinohradníci s priateľmi a rodinami. Na záver sme si spomenuli na vína
z vydareného ročníka 2019 ochutnaním
jeho niekoľkých vzoriek.
Teraz je už obdobie, keď je potrebné
vinohradom venovať pozornosť a urobiť viaceré práce ako vyčistenie kmeňov
a aplikovanie ochranných prostriedkov
pred kvetom. Dúfajme, že rok bude dobrý a výsledky práce zhodnotíme na výstave vín v roku 2021.
Ing. Lukáš Ďurfina, PhD., člen VSSH
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Folklórna skupina
Íreckí seniori

Pozvánka
do knižnice
Obec Jarok aj v roku 2019 získala dotáciu
z Fondu na podporu umenia na nákup
kníh vo výške 1 000 EUR. V obecnej knižnici tak pribudlo ďalších 108 nových knižničných titulov rôznych žánrov pre všetky
vekové skupiny. Na svoje si prídu všetci:
deti, mládež, milovníci detektívok, náučnej a odbornej literatúry i encyklopédií.
Obecná knižnica je otvorená každý utorok od 15.00 do 17.00 h.
Tešíme sa na Vašu návštevu!

Zoznam kníh zakúpených
z dotácie z Fondu na podporu
umenia
Z verejných zdrojov podporil

Naša spevácka skupina Íreckí seniori v
prvom polroku 2020 podnikla len jednu akciu, a to „Pochovávanie basy“ v
Nitre - Dolných Krškanoch. Akcia bola
veľmi vydarená. Usporiadatelia - seniori z Dolných Krškán boli s naším vystúpením spokojní a vznikli medzi nami
pekné priateľské vzťahy.
V marci sa naša krajina, ale aj celý
svet, zahalil do smútku z nebezpečného vírusu COVID-19. Boli vydané
rôzne zákazy a obmedzenia, ktoré sme
poctivo dodržiavali, a preto sa v našej
skupine nevyskytol ani jeden prípad
epidémie. Seniori boli najviac ohrozenou skupinou.
V tomto zložitom období sme boli
zarmútení aj inou správou. Naše rady
sa zúžili o jedného člena, keď nás v
apríli opustil po ťažkej chorobe dlhoročný člen, pán Gejza Zeleňák, vo veku
nedožitých 80 rokov.
Veríme, že už všetko zlé je za nami
a druhý polrok 2020 nám prinesie len
pekné slnečné dni, ktoré želáme všetkým občanom našej dediny Jarok.
Sidónia Náhlovská,
členka súboru

• Brezina C. Thomas: Noc chodiacich
múmií
• Brezina C. Thomas: Prípad pre teba
a Tigrí Tím
• Amrheinová Anette: Nečakaný
vianočný list
• Awesome Elly: Miss úžasná
• Baloghová Mary: Láska bez citu
• Baričák „Hirax“Pavel: Šlabikár šťastia
• Belák Blažej: Hrnčiarovo pole
• Blažková Jaroslava: Mačky vo vreci
• Blyton Enid: Slávna 5 má problémy
• Bodnárová Jana: Náhrdelník Obojok
• Brat Roman: Stratený kráľ
• Brat Roman: Tajné písmo
• Bryndza Robert: Do posledného dychu
• Bussi Michel: Nikdy nezabudnem
• Čukovskij Kornej: Doktor Jajbolíto
• Dán Dominik: Nevieš dňa, nevieš
hodiny
• Dán Dominik: Korene zla
• Deutsch Libby: Každodenné cesty
obyčajných vecí
• Erikson Thomas: Obklopený idiotmi
• Fartelová Marta: Spomienky
na budúcnosť
• Follett Ken: Ohnivý stĺp
• Futová Gabriela: Čo učky nevidia
• Futová Gabriela: Detektiv Očko a jeho
príbehy
• Gašparíková Ľudmila: Odkaz na buku
• Gillerová Katarína: Ak mi uveríš
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Z činnosti záujmových organizácií

Folklórna skupina JAROČAN

Folklórna skupina Jaročan svojou činnosťou a pôsobením prispieva k zachovávaniu
ľudových tradícií obce Jarok ako aj miestneho regiónu Ponitria. Rok 2019 ukončila
FSk Jaročan v spolupráci s Obcou Jarok
bohatým programom „Vianočné koledy
a zvyky“. Účasť kvalitných folklórnych
skupín a autentickosť repertoáru bola zárukou pestrosti programu, pohladenia
duše a navodenia predvianočnej atmosféry v adventnom čase. Sprievodnou akciou podujatia boli aj vianočné trhy, kde
sa mohli prezentovať šikovní remeselníci
z Jarku aj blízkeho okolia svojimi výrobkami najmä s vianočnou tematikou. Folklórna skupina Jaročan prispela svojím
vianočným programom a s rozšírenou
muzikou o mladých muzikantov na vianočných trhoch vo Veľkom Záluží.
Rok 2020 sme otvárali úvodným tancom
na už tradičnej Krojovej zábave. Prezentácia ľudového odevu bola veľmi rôznorodá
a bohatá. Vo veľkej miere bol cítiť prienik
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ľudových a folklórnych motívov aj do civilného odevu. Úžasnú nápaditosť a kreativitu použitia ľudových tradícií vnímame
už aj v bežnom odievaní.

Reprezentačný ples mesta Nitry 2020
odohrala ľudová hudba FSk Jaročan v
zložení harmonika, basa a ozembuch. Pri
koštovke tradičných vín nitrianskeho regiónu a pekných piesňach našej skupiny
sa ľudia bavili do skorého rána.
„Fašiangy Turíce Veľká Noc príde, kto
nemá kožúška zima mu bude.“ V utorok
pred Popolcovou stredou bola FSk Jaročan spoluorganizátorom „Fašiangov spojeným s pochovávaním basy“. Za účasti
detí v maskách zo ZŠ a MŠ v Jarku, FSk
Jaročan a DJ Wita sme sa tradičným spôsobom rozlúčili „s našou basou, ktorá to
snami po krčmách chodila, veselosť a zábavu rozdávala...“
Veru vtedy sme ani netušili, aké to bude
trefné a presné. Prišla pandémia korona
vírusu, ktorá nás odrezala od podujatí, od
účasti na Svetovom Folklórnom Festivale
v Diano Marína v Taliansku a prinútila
nás všetkých trošku spomaliť.
Máj v Jarku stavali naši hasiči, ale aj to
iba v obmedzenom počte a bez verejnosti.
Napriek pandémii sme sa aj tak úplne
nezastavili, ale pokračujeme v realizácii
projektu podaného na Fond na podporu
umenia v roku 2019, kde sme boli úspešní. Kompletizujeme kroje, folklórnu obuv,
akordeón a ostatné položky projektu,
aby sme dodržali termíny realizácie, a tak
mohli úspešne projekt uzavrieť.
Milí čitatelia a priaznivci, ak pominie
pandémia a život sa vráti do normálu, tešíme sa zase na stretnutia s Vami na spoločných podujatiach.
Jozef Tököly,
predseda FSk Jaročan

Projekt: „Folklórna skupina JAROČAN prezentuje tradičné
kroje, piesne, tance...“ z verejných zdrojov podporuje

Pozvánka
do knižnice
Zoznam kníh zakúpených
z dotácie z Fondu na podporu
umenia

pokračovanie zo strany 19

• Gillerová Katarína: Iba trochu lásky
• Gohl Christiane: Kone, slnko,
prázdninové lásky
• Gohl Christiane: Srdce pre žolíka
• Goodová Beth: Zima bez teba
• Greenová Cass: Žena za dverami
• Hamzová Mária: Podvedená láska
• Harari Yuval Noah: Sapiens-stručná
história ľudstva
• Henkel-Waidhoferová Brigitte Johanna:
Traja Pátrači 3x (88, 89, 90)
• Hlušíková Marta: Starovek pod lupou
• Hosseini Khaled: Majster šarkanov
• Hosseini Khaled: Tisíc žiarivých sĺnk
• Howell Laura: Putovanie prírodou
• Jarzabek Ela: Príbehy o zvieratkách
• Jewelová Lisa: Jednoducho zmizla
• Keleová -Vasilková Táňa: Zrkadlo
• Keleová -Vasilková Táňa: Ranč
u starého otca
• Khandl Ladislav: Rozhľadne 1. diel
• King Stephen: Cyntoryn zvieratiek
• King Stephen: Žiarenie
• Kinney Jef: Denník odvážneho bojka
• Klassenová Julie: Panie z Ivy Cottage
• Kleypasová Lisa: Skrotený búrlivák
• Kocian R. Nikola: Rozchod
• Kolektív: Kniha pre chlapcov
• Kolektív: Kniha pre dievčatá
• Kollár Daniel, Trstenský Tomáš:
Najkrajšie pešie okruhy 2.diel
• Kotian Robert, Štulajter Ivan: 30 rokov po
• Kučera Matúš: Novoveké Slovensko
• Kuchtová Jaroslava: Mravčekovo
• Kuchtová Jaroslava: Keby som mal brata
• MacGregorová Janna: Šťastná nevesta
• Marec Anton: Spišské nomen omen
• Mašlejová Diana: Stratený zajko na
Islande
• Matúšková Renáta: Tajuplné povesti
o slovenských hradoch a zámkoch
• Melcerová Jana: Žmúrim do tmy
• Minier Bernard: Sestry
• Mlynka Ladislav a Haberlandová Katarína: Kultúrne krásy Slovenska
• Nagyová Džerengová Petra: Nové
začiatky
• Názlerová Renáta: Tučibomba No a čo ?
• Nelson Jo: Histórium
• Nesbo Jo: Nôž
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Folklórna skupina PODŽIARAN
z Papradna

Dovoľujeme si Vám predstaviť folklórnu
skupinu Podžiaran z Papradna, ktorá nás
poctila svojou návštevou 29. decembra
2019 a v kostole sv. Martina v Jarku vystúpila pri príležitosti „Jasličkovej pobožnosti“.
Folklórna skupina Podžiaran vznikla v
roku 1982, no začiatky jej činnosti spadajú
ešte do 60. rokov minulého storočia. Základ repertoáru tvoria trojhlasne spievané
ťahavé piesne. Neodmysliteľnou súčasťou
vystúpení skupiny je hra na koncovú a rífovú píšťalu, rôzne scénky či zvykoslovné
pásma. Folklórna skupina sa pravidelne
zúčastňuje vystúpení v obci a okolí, na rôznych oslavách, podujatiach, folklórnych
prehliadkach a festivaloch v rámci celého Slovenska. Založila tradíciu jánskych
slávností v Papradne, ktoré sa nesú pod
názvom V srdci Javorníkvo a vianočného
koncertu Od Betľéma ňedaľeko. V okresných, krajských, ale i celoslovenských súťažiach získala rôzne ocenenia a uznania. V
roku 2018 získala strieborné pásmo v celoštátnej súťaži Nositelia tradícií s pásmom
Uherky. Mužská spevácka skupina, ktorá sa
pridala k ženám v roku 1982, získala v roku
1988 v celoštátnej prehliadke speváckych
skupín, sólistov spevákov, tanečníkov a
ľudových hudieb v Považskej Bystrici, najvyššie ocenenie. V roku 2018 boli finalistami súťaže Zem spieva. Vedúcou súboru je
Lenka Jandušíková.
redakcia
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Nevyrábajme
si zbytočné
problémy!
Čakáte doručenie zásielky, jedla, alebo
nedaj Bože záchranku či hasičov? Ale
ako Vás nájsť, keď nemáte číslami označený rodinný dom, Vašu nehnuteľnosť?
V zmysle § 2c ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení je vlastník budovy povinný mať viditeľne označenú
budovu tabuľkou so súpisným číslom
a tabuľkou s orientačným číslom, ak je
určené. Súpisné číslo je tabuľka s čiernymi číslicami a orientačné číslo je tabuľka s červenými číslicami.
Adresu doručovania uvádzame podľa
občianskeho preukazu. Každý obyvateľ
má v občianskom preukaze uvedenú
presnú adresu a presne v takom tvare ju
uvádzame pre doručenie zásielok, doručenie jedla, rôznych služieb, rýchlej
pomoci. Keď máme správne označený
dom a nahlásime si na objednávkach
našu úplnú adresu, ich doručenie bude
včasné a bezproblémové.
Ďalšou problémovou záležitosťou sú
poštové schránky. Rúrky odstrihnuté z plastovej fľaše či kanalizačné PVC
rúry. Keď Vám do nej vloží doručovateľ lístok, s ktorým máte niečo vybaviť
ako napríklad brať zásielku, peniaze a
iné, pri vrtochoch počasia (silný vietor,
búrka a podobne), hotový problém na
svete.
Veľkou útrapou sú aj schránky umiest-

nené smerom do dvora a ešte k tomu
striehnuci pes pri dome.
Zlomok sekundy, nešťastie a zbytočné
problémy na oboch stranách. Prečo im
radšej nepredchádzať tak, aby schránka
bola umiestnená zo strany ulice. Trošku
chápme aj človeka, ktorý je na druhej
strane. My požadujeme 100%-tné služby a sami, svojou nedbanlivosťou, zároveň tomu zabraňujeme.
Prehodnoťme preto nasledovné:
1.) Máme správne označený číslami
svoj rodinný dom?
(§7 odst. 2 vyhláška č. 31/2003 Z.z.:
„Tabuľky so súpisným číslom a orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba
tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.“)
2.)Uvádzame správne svoju adresu?
Teda názov ulice, súpisné číslo, orientačné číslo (pozri svoj občiansky preukaz)?
3.) Je schránka zo strany ulice?
Ak áno, je to super! Doručovateľ Vás
nájde, kuriér bez problémov vyhľadá,
rozvozca jedla nemusí Váš obed voziť
po celej dedine a v prípade záchranky,
kde hrajú minúty, možno sekundy, veľkú úlohu, je to neoceniteľné!
Všetci zainteresovaní Vám ďakujú za
pochopenie a empatiu.
redakcia

Pozvánka
do knižnice
Zoznam kníh zakúpených
z dotácie z Fondu na podporu
umenia
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• Newmark Amy: Skutočná sila ženy
• Norton Preston: Neandertálec otvára
dvere do neznáma
• Obermeier Siegfried: Kleopatra
• Pechočiaková Drahomíra: Záhadné
príbehy spod Tríbeča
• Pronská Jana: Bosorkina dcéra
• Pronská Jana: Dve mince nádeje
• Radičkov Jordan: Prak a iné prózy
• Raýmanová Vanda: Drobci
• Reeve Philip: Pekelné vynálezy
• Rileyová Lucinda: Búrková sestra
• Rileyová Lucinda: Sedem sestier
• Rošková Simona: Vzala si mi všetko
• Shenová l. J. : Ukradnutý bozk
• Scher B Amy: Ako sa uzdraviť, keď už
nič nepomáha
• Sitár Tomáš: Magister Pavol z Kolár
a Hontovci z Poiplia
• Slovák Jozef: Rozprávky
• Stoličná Rastislava: Ako sa kedysi
bývalo
• Stoličná Rastislava: Ako sa kedysi stravovalo
• Stoličná Rastislava: Ako sa kedysi hospodárilo
• Stuart Colin: Rýchlosť svetla hviezd
• Šikula Vincent: Deti
• Štefánik Ondrej: Som Paula
• Štelbaská Zuzana: Kde sú včely?
• Štelbaská Zuzana: Zornička
• Tordjman Nathalie: Hmyz a iné bezstavovce
• Townsendová Sue: Tajný denník Adriana Mola 13 a 3/4 ročného
• Uličiansky Ján: Máme Emu
• Urbaníková Evita: Manželka mi nevadí
• Válek Igor: Povesti o slovenských jazerách, plesách, studniach a studničkách
• Verin Mark: Rozpad
• Verin Mark: Prehra
• Wilsonová Jacqueline: Pyžamová párty
• Woltz Anna: Môj výnimočný týždeň s
Tess
• Zbojek Ján: Nebojte sa chorôb
• Websterovci
• Pletenie a háčkovanie
• História bojovej techniky
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Pre pamätníkov

Slávnostné otváranie jarockého rybníka
v päťdesiatych rokoch minulého storočia

Jarockí poľovníci v 50. rokoch minulého storočia
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Šport

Činnosť futbalového klubu FC 31
Jarok v prvom polroku 2020

Muži

Rekultivácia

2. Žiaci U11,U13
V mesiaci január 2020 sa uskutočnilo plánované valné zhromaždenie futbalového
klubu, kde okrem vyhodnotenia činnosti
klubu za rok 2019 a stanovenia úloh na
rok 2020 bola vykonaná voľba prezidenta
klubu, členov výkonného výboru a členov
dozornej rady klubu. Za prezidenta klubu
bol zvolený Ing. Jaroslav Bako, za viceprezidenta klubu Jozef Labuda, za tajomníka
klubu Ing. Miloš Vöröš, za ekonóma klubu
Ing. Patrik Bakyta, za hlavného usporiadateľa Andrej Maťo, za hospodára klubu
Tomáš Horák a členov výkonného výboru
Tomáš Labuda, Radoslav Lidaj a Vladimír
Vereš. Za predsedu dozornej rady bol zvolený Patrik Zabák a za členov rady Ľubomír Šimko a Ing. Martin Hrnka.
Mužstvo mužov ešte v závere roka 2019
odohralo súťažné zápasy na „Vianočnom
turnaji Moget cup”, ktorý organizovali My
nitrianske noviny. Jeho 28. ročník sa už tradične konal v Mestskej športovej hale Nitra od 26. do 28. decembra 2019. Na tomto
turnaji v boji o víťaza 7. ligy sme v skupine
skončili na treťom nepostupovom mieste.
Zimnú prípravu mužstvo mužov zahájilo
pod vedením Patrika Andrášika 10. januára 2020 a mužstvá žiakov 24. januára 2020.
Prípravu žiakov U9 viedol Adam Chňapek a žiakov U11 a U13 Dušan Chňapek a
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Adam Chňapek. Uvedená zimná príprava
prebiehala v telocvični ZŠ s MŠ v Jarku do
prvej polovici marca.
Tréningové úsilie nečakane prerušilo
rozhodnutie krízového štábu SR. Od 13.
marca 2020 z dôvodu epidémie COVID-19
boli všetky športové činnosti v kolektívnych športoch do odvolania zrušené.
Výkonný výbor sa preto rozhodol zamerať svoju činnosť viac na prípravu ihriska
– jeho rekultivácii, hnojeniu, postreku proti nežiaducej burine, oprave a vylepšeniu
oplotenia futbalového areálu.
Rozhodli sme sa, že dlhé roky zanedbávané oplotenie vyčistíme a čiastočne ho i
svojpomocne opravíme, vymeníme staré
nepoužiteľné vstupné dvere a bránu do futbalového areálu.
Po dohode so starostom obce sme sa
pustili i do vybudovania oplotenia medzi
futbalovým ihriskom a čiastočne vybudovaným tréningovým ihriskom, ktoré je za
topoľovou alejou na takzvanom konskom
ihrisku. Tréningové ihrisko bude k dispozícii pre neorganizované športy s dôrazom
na futbal.
Taktiež sme sa pustili do osadenia nádrže
na zachytávanie vody a jej následné využívanie na polievanie futbalového ihriska.
Do spomenutých činností sa, okrem čle-

Oprava starého oplotenia

Odstránenie starej brány

Osadenie novej brány

Brigáda 30. 5. 2020

Stará vstupná bránka

Brigáda 30. 5. 2020
nov futbalového klubu, aktívne zapojili i
tieto firmy: Labudamont, Zanotrans, Bidelnica , INFA a živnostníci Peter Markovič a Martin Andrášik.
Oblastný futbalový zväz Nitra svojím
rozhodnutím sezónu 2019/2020 predčasne zrušil z dôvodu COVID-19 tak, ako to

Nová vstupná bránka

Brigáda 30. 5. 2020

Brigáda 30. 5. 2020
urobila väčšina futbalových zväzov. Kedy
začne nová sezóna zatiaľ nie je rozhodnuté.
Podmienky na športové aktivity sa čiastočne uvoľnili a za dodržiavania stanovených hygienických opatrení mužstvo mužov začalo trénovať v obmedzenom režime
od 5. mája 2020 a žiacke mužstvá od 25.
mája 2020.
V sobotu 30. mája sme zorganizovali na
futbalovom ihrisku brigádu, v rámci ktorej
sme osadili nové stĺpy na uchytenie pletiva a novej brány. Na brigáde sa celkom
zúčastnilo 18 členov klubu a 2 nečlenovia.
Na záver by som sa chcel poďakovať za
podporu všetkým priaznivcom futbalu
v obci Jarok, hráčom a trénerom za ich
prípravu na novú sezónu a reprezentáciu
obce vo futbalových súťažiach okresu Nitra. Moje poďakovanie patrí i ostatným členom klubu a členom výkonného výboru
za ich činnosť v prospech futbalu v našej
obci.
Ing. Jaroslav Bako,
prezident FC 31 Jarok
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Tréning mužov

Tréning mužov
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