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Obecné spravodajstvo

Slovo starostu obce
Zrekonštruovali sme aj šachtu hlavného
vodomera v areáli hlavného vodojemu,
ktorý sme následne zakúpili a zabetóno-

TJ sme vymenili elektrorozvody v celej
budove aj s rozvádzačom. Svojpomocne
sme vybudovali kúrenie, ktoré nahradilo
gamatky a elektrické radiátory, čím šetríme energie a temperujeme celú budovu.
Na Šarine sme brigádnou formou našich
volejbalistov sprevádzkovali tretí kurt na
volejbalové ihrisko, ktoré sa nikdy nevyužívalo. V okolí sme spevnili parkovaciu
plochu a prístupový chodník. Skultúrnili
sme okolie jazierka.
Cintorín sme udržiavali po celý rok. Rozšírila sa príjazdová cesta na cintorín. Po

Pôvodný poklop na vodomernej šachte

Práce na rozšírení prístupovej cesty na cintorín

Vážení spoluobčania,
Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie
pozdravil prostredníctvom nášho časopisu. Nezaháľali sme ani v uplynulom období a za posledné mesiace sa nám podarilo
nasledovné: Za kultúrnym domom sme
odviedli dažďovú vodu do starej žumpy,
aby voda ostala v danej lokalite a aby nám
nevtekala do pivničných priestorov kultúrneho domu, tak ako tomu bolo viackrát v minulosti. Po výkopových prácach
a uložení potrubia sme terén vyrovnali,
vyčistili a naviezli čistú zeminu. Na jar
vysadíme trávu a spojazdníme petangové
ihrisko.
Na javisku v sále KD sme vymenili zastaraný rozvádzač elektrickej energie a elektrické rozvody. Ďalej sme nainštalovali
nové reflektory na osvetlenie javiska.

Pôvodný a nový rozvádzač elektrickej energie na javisku KD
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pravej strane nám pán Roman Bidelnica
sponzorskou cestou vybudoval celú plochu, za čo mu patrí vďaka. Zrekonštruovali sme chodník na ulici Pod vinohradmi
smerom od ulici Pusté k záhradkárskej
oblasti, ktorý tam chýbal od výstavby
obecného vodovodu.
Nový poklop na vodomernej šachte
vali. Zabránili sme tak nebezpečenstvu
pádu osôb a zvierat do šachty. Nemálo
času nám zabrala kolaudácia poslednej
zhotovenej časti kanalizácie, pretože nám
chýbala posledná časť dokumentácie. Takže po piatich rokoch máme všetku zhotovenú kanalizáciu skolaudovanú. Približne
rok sme pracovali na projekte ,,Prístavba
materskej školy“, kde máme schválenú
dotáciu vo výške 229.988,61 Eur. Teraz
prebieha výberové konanie na zhotoviteľa stavby, čiže na jar by sme mohli začať s
výstavbou. Kamerový systém je ukončený
a obec monitoruje sedem kamier. Podarilo sa nám zhotoviť kanalizačnú prípojku
v areáli Telovýchovnej jednoty (TJ), to
znamená, že splašková voda už neprúdi
do potoka, ale do kanalizácie. V kabínach

Rekonštrukcia chodníka na ulici Pod vinohradmi

Chodník na Hlavnej ulici od Titváňskej
cesty smerom k lesu je v záverečnej fáze
vybavovania povolení k výstavbe. Podarilo sa nám opraviť aspoň niekoľko výtlkov
na obecných cestách. Podali sme žiadosť
na financovanie rekonštrukcie jazierka na
ulici Pod kostolom v hodnote 5.000 Eur.
Na zimu sme sa patrične pripravili posypovým materiálom, ako aj novým rozmetadlom za traktor. Tu sa nám potvrdilo
naše správne rozhodnutie s kúpou nového
traktora, ktorý je maximálne využitý. Podarilo sa nám vysadiť niekoľko stromov,
čím chceme eliminovať ich klesajúci počet vplyvom nepriaznivého počasia, ktoré
nám spôsobilo zlomenie starej vŕby na Šarine a tiež lipy v školskom areáli.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať
Dobrovoľnému hasičskému zboru obce za
pomoc pri zdolávaní požiarov v Dolných
Lefantovciach a v našej obci. Trápilo nás
suché leto, a tak naši dobrovoľní hasiči po
večeroch zalievali novovysadené stromy.
Zorganizovali v spolupráci s OÚ prvý ročník „Hasičského kotlíka“, ktorý mal veľmi
dobré ohlasy. Na túto akciu sme dostali
dotáciu zo Západoslovenskej distribučnej
v hodnote 600 Eur. Radi by sme obnovili
hasičskú zbrojnicu, a preto sme dali vyhotoviť novú projektovú dokumentáciu a
následne sme podali žiadosť na jej rekonštrukciu v hodnote 30.000 Eur na Ministerstvo vnútra SR.
V júni sa v našej obci konal 5. ročník Folklórneho dňa, na ktorom nás poctil svojou účasťou aj predseda NSK pán doc.
Milan Belica.
Rozvíjame cezhraničnú spoluprácu s
mikroregiónom Buchlov. Naši vinári a FS
Jaročan sa prezentovali v Boršiciach na
akcii pod názvom ,,Šlapání hroznů dívčí
nohou“. Pri príležitosti mesiaca úcty k
starším Obecný úrad Jarok v spolupráci
s kultúrnou komisiou zorganizoval posedenie pri pestrom kultúrnom programe, v
ktorom okrem detí zo ZŠ s MŠ vystúpili
operní speváci pán Gurgen Ovsepian a
pán Roman Krško s klavírnym doprovodom pánom Ladislavom Kaprinayom. Pri
tejto príležitosti predstavila svoje maliar-

Vystúpenie operných spevákov pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Podpísanie dohody o spolupráci obcí

ske diela pani Oľga Kusková – Ovsepian.
Obec Jarok, Veľké Zálužie a Lehota podpísali dohodu o partnerstve a vzájomnej pomoci. Môžem potvrdiť, že všetky tri obce
vychádzame veľmi dobre, pomáhame si a
spoločne sa podieľame na riešení niektorých problémov.
Na záver mi dovoľte, aby som poďakoval poslancom Obecného zastupiteľstva
za príkladnú spoluprácu, FS Jaročan, FS

5. ročník Folklórneho dňa

Íreckí seniori, Vinohradníckemu spolku
Stará hora, Poľovníckej spoločnosti, Jednote dôchodcov a Dobrovoľným hasičom
a Vám všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom reprezentovali našu obec.
K Vianociam a novému roku 2018 Vám
prajem 12 mesiacov šťastia, 52 týždňov
zdravia a 365 dní lásky.
Stanislav Sťahel,
starosta obce
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Obecné spravodajstvo

Rozvojové aktivity v areáli Základnej
školy s materskou školou v Jarku IV.
Vážení spoluobčania,

stave, nehovoriac o dverách, ktoré boli pôvodne s priehľadným sklom, a to na šatni
slúžiacej na prezliekanie detí.
Žiaľ bezpečnostné opatrenia sa v aktuálne
hodnotenom období dotkli aj stromov v
širšom areáli základnej školy. Počas silnej
búrky došlo k poškodeniu rozložitej lipy
v juhovýchodnom rohu areálu a následne
sa ukázalo rozsiahle vnútorné poškodenie stromu, ktorý bol na základe odporúčania odborníka následne celý spílený.
Zároveň bol v areáli spílený aj ďalší vyschnutý vzrastlý strom v blízkosti samotnej budovy školy a tiež opílený strom na
severozápadnej strane areálu, pretože sa
svojím rastom približoval k elektrickému
vedeniu na stĺpoch. Kvôli ohrozovaniu
detí bodavým hmyzom, živiacim sa v čase
neskorého leta opadaným ovocím, bol
celý areál ihriska materskej školy vyčistený od neudržiavaných jabloní, pričom
na uvoľnenom priestore sa ihneď spravili
terénne úpravy a vysiala tráva. Po zakúpení
stromov obecným úradom sa brigádnicky
do takto uvoľneného priestoru zasadilo 5
vzrastlých sadeníc jarabiny vtáčej, ktorá by
v budúcnosti nemala spôsobovať obdobné
problémy, keďže jej plody bodavý hmyz
nepriťahujú a zároveň by o pár rokov mali
koruny stromov poskytovať tieň deťom
hrajúcim sa na ihrisku.

s odstupom polovice roku Vás chceme
opäť informovať o snahách a úspechoch
vedenia obce a základnej školy s materskou školou v oblasti rozvoja školského
areálu a úprav školských budov, ktoré
umožňujú skvalitniť podmienky výučby
a trávenie voľného času deťom a mladým
ľuďom z našej obce. Rovnako ako v predchádzajúcom období je naším prvoradým
záujmom zvyšovať bezpečnosť nielen detí,
ale aj zamestnancov školy, preto boli v
poslednom polroku realizované aj viaceré rekonštrukčné práce a úpravy. Jedným
z dlhodobo neriešených problémov bola
šmykľavá podlaha v kuchyni základnej
školy. V priebehu prázdnin bola v celej
kuchyni a tiež na chodbe do kuchyne položená nová protišmyková dlažba.

Nová podlaha v kuchyni základnej školy
Ďalším problémom bola zastaraná elektrická rozvodňa v budove telocvične,
ktorá bola kompletne rekonštruovaná a
zastarané elektrické poistkové a ističové
zariadenia v nej boli zamenené za nové,
aktuálne normy a štandardy spĺňajúce,
elektrické ističe. Súbežne s rekonštrukciou
podlahy v kuchyni prebiehala aj kompletná rekonštrukcia toaliet v telocvični, ktoré
boli v katastrofálnom stave. Okrem toho,
že okenný otvor bol namiesto zasklenia
uzavretý drevenou preglejkou, vnútorné
vybavenie ako aj členenie priestoru toaliet
bolo nehygienické a nevyhovujúce.
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Pôvodné toalety a toalety po rekonštrukcii
Dvere do toaliet sa otvárali dovnútra
malého priestoru s umývadlom, čo by
v prípade zablokovania dverí zvnútra
znemožňovalo, alebo značne komplikovalo prístup napr. ak by v tomto priestore niekto odpadol. V rovnakom období
boli vymenené viaceré interiérové dvere
v priestoroch telocvične, pretože tie pôvodné boli v dezolátnom až nebezpečnom

Nová podoba ihriska materskej školy po terénnych úpravách a výsadbe sadeníc jarabiny vtáčej
Výsadba vzrastlých stromov pokračovala brigádnicky aj v južnej časti areálu, kde
bolo rovnako vysadených 5 vzrastlých sadeníc stromov. Týmito stromami by sa v
budúcnosti mala vizuálne aj funkčne rozdeliť na tichú zónu slúžiacu predovšetkým
na výučbové a rekreačné aktivity a voľnočasovú a športovú zónu.

Obecné spravodajstvo

Streetworkoutové ihrisko

Výsadba sadeníc stromov v južnej časti areálu základnej školy
Práve vďaka možnosti využívania celého areálu základnej školy na južnej strane namiesto zabratia značnej časti jeho
priestoru výstavbou bytoviek plánovaných v minulosti, bolo už teraz v časti rezervovanej na športoviská, vytvorené jednoduché cyklokrosové ihrisko a rozsiahle
streetworkoutové ihrisko. Tieto začali deti
a mládež využívať dokonca skôr ako bola
ich výstavba či osadenie úplne dokončené
aj napriek nie úplne ideálnemu jesennému počasiu, čo nás nesmierne potešilo.
Predpokladáme, že po ukončení zimných
mesiacov sa deti opäť na tieto novovytvorené ihriská vrhnú a budú ich využívať na
aktívne trávenie voľného času, ktorý by
inak trávili sedením pri rôznych elektronických zariadeniach, akými sú mobilné
telefóny, tablety či prenosné počítače. V
súvislosti s vybudovaním týchto dvoch
ihrísk by sme chceli poďakovať firme
Bobstav, ktorej pracovník vytvoril terénne
prekážky na cyklokrosovom ihrisku, ako
aj firme Koprev, predovšetkým Milošovi a
Marcelovi Bédiovým, ktorí nielenže cenovo výhodne vyrobili kovové konštrukcie,
ale navyše do neskorých večerných hodín
aj spolu osádzali streetworkoutové ihrisko
tak, aby čo najlepšie slúžilo svojmu účelu.

Cyklokrosové ihrisko

Počas leta a jesene bol vo vytvorenej tichej zóne v minulosti postavený altánok
vybavený nielen druhým náterom, aby
sa zabezpečila jeho dlhšia životnosť, ale
aj drevenou podlahou a sedením po obvode, aby od nadchádzajúcej jari mohol
začať slúžiť na environmentálne zamerané vyučovanie detí základnej a materskej
školy. Výhodou jeho aktuálnej pozície je
nielen relatívne tiché prostredie optimálne pre vyučovanie, ale aj bezprostredná
blízkosť šatní školy umožňujúca rýchly a
priamy presun detí a navyše je plne pod
neustálym dohľadom kamerového systému základnej školy, čo by malo prospieť
bezpečnosti detí a zabrániť v jeho ničení
vandalmi.

Aktuálna podoba altánku so sedením
Skrášľovanie areálu sa dotklo aj vonkajšieho parkoviska, ktorého okrajové tvárnice
boli vysadené suchomilnými rastlinami,
ktoré nielen zabezpečila, ale aj zasadila pani
Stanka Gálová s manželom, za pomoci pani
Michaely Kramárovej s dcérkou Mašou a
ďalšou šikovnou pomocníčkou Viktorkou
Hruškovou. Vybudovanie tohto parkoviska sa ukázalo ako dobrý krok k zvýšeniu

bezpečnosti detí, keďže sa tým odbremenil
vchod pre autá do školy a vnútorné parkovisko od prejazdu áut vo vnútornej časti
areálu školy. Žiaľ niektorí menej chápaví
oteckovia a mamičky aj napriek možnosti
jeho využitia, aj naďalej tvrdošijne vchádzajú autami do vnútornej časti ignorujúc
aj dopravné značenie, ktoré vstup do tohto priestoru zakazuje. Prípadne sa nájdu aj
takí, ktorí sú schopní zablokovať svojimi autami aj bráničku resp. chodník k nej smerujúci a deti, či ich sprevádzajúci rodičia, ich
musia po ceste obchádzať, čo je pri rannej
premávke na tejto ceste, predovšetkým v
zimných mesiacoch, nebezpečné.
Rovnako ako v minulosti bolo množstvo
práce v areáli realizované prostredníctvom
brigádnických aktivít rodičov detí navštevujúcich základnú a materskú školu, jej zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.
Z vyššie spomenutých aktivít sa to týkalo
napríklad odstraňovania nebezpečných
stromov, terénnych úprav, výsevu trávy,
vysadenia stromov, údržby a vybavenia
altánku, osadenia streetworkoutového ihriska, čistenia a údržby areálu formou záhradníckych prác. Za to sa chceme touto
cestou poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa
do brigád zapojili. Aj v nadchádzajúcich
mesiacoch plánujeme pokračovať v snahe
vytvoriť deťom bezpečné, kultúrne a zároveň obohacujúce podmienky na aktívne
trávenie voľného času aj v širšom areáli základnej a materskej školy, 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 základnej školy, 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

Parkovanie pred vchodom pre deti pri prázdnom parkovisku
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Obecné spravodajstvo

Školstvo

Hlavná kontrolórka informuje:

Stav a vývoj dlhu
obce Jarok
Vážení občania obce
Jarok,
jednou z povinností
hlavného
kontrolóra obce je v zmysle §
17 ods. 15 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p. sledovanie stavu a vývoja dlhu obce.
Obec Jarok na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 247/2005 zo dňa
24. 6. 2005 uzatvorila zmluvu s Dexia
bankou (Prima banka) Nitra o termínovanom úvere vo výške 7.500.000,00 Sk
(248.954,00 Eur). Úver bol poskytnutý
na čističku odpadových vôd a splaškovú kanalizáciu. Prvá splátka úveru bola
v apríli 2007. Predpokladaná doba splácania úveru je 15 rokov. Úver by mal
byť splatený v 12/2021. Mesačná splátka
úveru je 1.404,10 Eur. Zostatok úveru k
31. 10. 2017 je 70.634,00 Eur.
Obec na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 209/2009 zo dňa 26. 9. 2009
uzatvorila zmluvu s Dexia bankou (Prima banka) Nitra o termínovanom úvere vo výške 102.923,00 Eur. Úver bol
poskytnutý na rekonštrukciu miestnej
komunikácie Záhumenice. Prvá splátka úveru bola v októbri 2009. Predpokladaná doba splácania úveru je 10
rokov. Posledná splátka úveru bude v
9/2019. Mesačná splátka úveru je 865,00
Eur. Zostatok úveru k 31. 10. 2017 je
19.018,00 Eur.
Obec na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 25/2010 uzatvorila
s Dexia bankou (Prima banka) Nitra
„Komunál eurofondy úver“, o prekleňovacom úvere na Modernizáciu a rekonštrukciu Základnej a materskej školy Jarok vo výške 432.371,00 Eur. Obec Jarok
bola uchádzačom o nenávratný finančný
príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie prostredníctvom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.
Financovanie projektu bolo stanovené
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nasledovne: 85 % Európska únia, 10 %
štát a 5 % spolufinancovanie obce. Na
základe zmluvy medzi Obcou Jarok a
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja bol stanovený spôsob preplácania nákladov na modernizáciu a
rekonštrukciu školy formou refundácie
nákladov. Obdobie do refundácie nákladov riešila obec formou prekleňovacieho úveru. Jednotlivé platby refundácie
boli používané na splátky úveru. Proces
refundácie bol rozdelený na tri platby. K
31. 12. 2010 bola obci refundovaná prvá
platba vo výške 159.692,00 Eur a v tejto
výške bola aj splátka úveru, v roku 2011
nám bola refundovaná splátka vo výške
116.270,00 Eur, ktorou bola uhradená
druhá splátka úveru. Tretia platba bola
refundovaná vo výške 156.409,00 Eur.
Úver bol týmto splatený.

Materská škola
Základná škola s materskou školou v tomto
školskom roku privítala 60 detí vo veku od
3 do 6 rokov, ktoré sú rozdelené do troch
oddelení:
Prvé oddelenie 5-6 ročných detí v počte 22
Pedagógovia: Mgr. Dominika Klučková a
Marcela Boledovičová – triedna učiteľka
Druhé oddelenie 4-5 ročných detí v počte 21
Pedagógovia: Marianna Halová
Katarína Bekényiová – triedna učiteľka
Tretie oddelenie 3-ročných detí
Pedagógovia: Mária Németová
Tatiana Ďurišová – triedna učiteľka
Hodnotenie uplynulého obdobia
od začiatku septembra triednou
učiteľkou prvého oddelenia Marcelou
Boledovičovou

Od letných prázdnin už prešlo pár mesiacov a my v MŠ usilovne pracujeme.
V triede predškolákov máme 22 detí, z toho
20 sa pripravuje na vstup do 1. ročníka ZŠ.
Každý deň im pripravujeme rôzne činnosti, ktorými u detí plníme plánované ciele
výchovno-vzdelávacej činnosti. Hravou
formou deťom sprostredkúvame informácie a poznatky z rôznych oblastí.
Obec na základe uznesenia ObecnéDeti veľmi radi pracujú na interaktívnej
ho zastupiteľstva č. 117/2015 zo dňa
tabuli, ktorá im umožňuje sledovať zaují11. 12. 2015 uzatvorila zmluvu s Prima
mavé prezentácie, riešiť pracovné listy, alebankou Nitra o krátkodobom úvere vo
bo využívať na kreslenie, či vyfarbovanie
výške 253.841,37 Eur. Tento úver bol
omaľovánok. Obľubujú aj zážitkové učenie
určený na financovanie rekonštrukcie
v triede, ale aj vonku. Pozorujú meniaverejného osvetlenia, na ktorú dostacu sa prírodu počas jednotlivých ročných
la obec dotáciu. Prostriedky úveru boli
období, zbierajú sezónne plody, pozorujú
použité na preklenutie obdobia medzi
mikroskopom, skúmajú vlastnosti snehu a
úhradou faktúr dodávateľom a ich náľadu a pod. Deti majú možnosť jedenkrát v
slednou refundáciou z prostriedkov dotýždni navštevovať anglický jazyk a tanečtácie. Úver bol splatený v priebehu roku
ný krúžok, kde získavajú základy z cudzie2017.
ho jazyka a dievčatá pohybové zručnosti.
Zúčastňujeme sa kultúrnych podujatí v
Obec Jarok uzatvorila leasingovú zmluobci. V októbri naše deti potešili progravu na zakúpenie traktora ZETOR Promom staršiu generáciu v rámci „Mesiaca
xima 100. Splátky sú stanovené od
úcty k starším“ a 6. decembra dostali slad5/2015 do 4/2020. Leasing znie na
kú nádielku od Mikuláša v MŠ aj v kultúrsumu 35.930,00 Eur. Zostatok leasingu
nom dome.
k 31. 10. 2017 je 17.051,66 Eur.
Snažíme sa viesť deti k samostatnosti, k
udržiavaniu poriadku, k ohľaduplnosti a
Na základe uvedených skutočností
tolerancii, k dodržiavaniu návykov slušnémožno zhodnotiť, že celková suma
ho správania a stolovania.
dlhu obce nepresahuje zákonom sta„Ak máme deti vychovávať, je potrebné,
novenú hranicu a zadlženosť obce je
aby sme sa aj my stali deťmi“ sú slová M.
tak v dobrej kondícii.
Luthera.
					
Blížia sa Vianoce - sviatky lásky a pokoja.
Mgr. Oľga Švihoríková
Tak sa pokúsme v tejto uponáhľanej dobe
hlavná kontrolórka obce Jarok
venovať deťom viac času, hrať sa s nimi,
rozprávať, vypočuť si ich.

Pohľad triednej učiteľky Tatiany
Ďurišovej na adaptačný proces v triede
najmenších
V tomto školskom roku mi bola pridelená trieda tých najmenších detí. Vedela
som (aj s mojou skúsenou kolegyňou), že
najdôležitejšie bude otvoriť srdce a náruč
dokorán a pripraviť sa na tzv. „adaptačný
proces“. Sme učiteľky s dlhoročnou praxou
a uvedomujeme si, že nástup do MŠ ťažko
zvládajú nielen deti, ale aj ich rodičia. A
tak sme s plným nasadením privítali sedemnásť 2-3 ročných detí a vzájomne sme
sa adaptovali. Spoločne sme prežívali veľa
milých chvíľ (úsmevných, aj plných plaču),
prekonali sme fázy protestu, zúfalstva, prispôsobovania... Po celý čas sme sa riadili
citom a vedeli sme, že láskavým a trpezlivým prístupom si čoskoro získame dôveru
vašich detí. Emocionálne napätie povolilo
a náš spoločný život v MŠ prežívame ľahšie a veselšie. Vzdelávame sa hrou a hrou
sa vzdelávame. Robíme to, čo robia zdravé,
šťastné a bezprostredné deti. Záleží nám na
tom, aby vaše deti napredovali a tešili sa do
škôlky. K plneniu našich vzdelávacích cieľov využívame overené stratégie, metódy,
ako aj inovované vzdelávacie postupy. Na
záver chcem vyzdvihnúť láskavé srdce našej pani upratovačky Zuzky, ktorá nám je
nápomocná pri starostlivosti o vaše deti a
my jej ďakujeme!
Zástupca ZŠ s MŠ Katarína Bekényiová
je nápomocná novému personálnemu
obsadeniu od septembra tohto
školského roku
Zmeny v personálnom obsadení od nového školského roku nastali na poste vedenia školy, riaditeľkou sa stala Mgr. Ľubica

Zaujecová, v pedagogickom kolektíve MŠ
odišla Jaroslava Beláková a materskú dovolenku si užíva Lucia Chrenková. Na ich
miesta nastúpili Marianna Halová a Dominika Klučková.
Základná škola s materskou školou, ako
spoločný subjekt, sídlia v jednej budove, čo
je praktické pre zákonných zástupcov detí,
pre pedagógov, ako i pre samotné deti. Pýtate sa v čom?
Zákonní zástupcovia svoje staršie aj mladšie deti privezú spoločne jednou cestou.
Deti sa navzájom stretávajú, majú spoločné
aktivity, súťažia, prezentujú svoje danosti,
učia sa, podporujú a pomáhajú si. Pedagógovia 1. ročníka ZŠ s posledným ročníkom
MŠ majú vytvorený plán spolupráce zahŕňajúci aktivity pre deti rešpektujúce vekové
osobitosti detí. V októbri to bola šarkaniáda - výstavka šarkanov, s využitím rôznorodého výtvarného i prírodného materiálu,

podporujúca fantáziu detí. Mikuláš, čertík
a anjeli v prestrojení žiakov ZŠ podporujú
zážitkové učenie detí v rámci sviatkov sprevádzajúcich adventné obdobie. Adventné
kalendáriky v každej z troch oddelení MŠ
rozžiaria očká a ten kto bol poslušný, pomáhal, nehašteril sa a dodržiaval pravidlá,
si zaslúži odmenu - každý deň sa otvorí
jedno z 24 okienok. To je práve počet dní,
ktoré do Vianoc chýba.
Vianočné tradície, význam adventného
obdobia a posolstvo lásky, mieru, pokoja
a nádeje v tomto hektickom živote je potrebné uchovať. Pedagogický kolektív MŠ
Vám želá pokojné sviatočné chvíle v kruhu rodiny a nech plamienok nádeje štvrtej
adventnej sviece prinesie radosť do Vašich
medovníkovo voňajúcich Vianoc a tiež to
najpodstatnejšie v živote a to je zdravie.
Katarína Bekényiová
zástupkyňa pre MŠ
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Základná škola

Tak, ako na každej jednej škole a u každého
jedného žiaka, aj u nás sa v septembri začal
školský život. Postavili sme sa na štartovaciu čiaru v behu za novými vedomosťami a
keďže škola je aj o zážitkoch, kamarátoch,
láskach a výletoch, určite sa všetci tešili na
spoločný čas strávený v škole.
Prvý deň to u nás vyzeralo skôr ako v úli.
Všade samý „bzukot“ a poletovanie. Najrušnejšie však bolo v okolí prvej triedy, kde sa
stretli naši noví kamaráti a spolužiaci, ktorí
začali svoj úplne prvý školský rok. Niektorí
z nich vykročili s odvahou a odhodlanosťou
a iní mali v očiach obavu, čo ich čaká. Prvotný strach však (za výdatnej pomoci všetkých
pani učiteliek a hlavne tej prváckej) pomaly
opadol a teraz môžeme povedať, že sa smelo
začlenili do školského kolektívu a sú našou
neoddeliteľnou súčasťou.
V septembri sme zorganizovali brigádu. Keďže v škole trávime prevažnú väčšinu dňa,
chceme, aby sme sa tu cítili dobre a aby sme
to tu mali pekné. Aj keď účasť bola skromnejšia ako sme si predstavovali, stihli sme
toho spraviť veľa. Chceli by sme sa veľmi
pekne poďakovať všetkým deťom, rodičom
a ostatným rodinným príslušníkom, ktorí
sa brigády zúčastnili a zároveň povzbudiť aj

tých, ktorí ešte na brigáde neboli, aby prišli
nabudúce medzi nás. Táto akcia nie je len o
práci a námahe. Pekne sme sa zabavili, naplnili sme si bruchá výbornou pizzou a celý
deň sme strávili na vzduchu.
Jeseň nám priniesla príjemné babie leto, tak
sme tento čas ešte využili a vybrali sme sa
na exkurziu. Naše stopy viedli na západ J,
do hlavného mesta. Prvý stupeň, ku ktorému sa pripojili aj piataci, navštívil jubilejný
50. ročník výstavy Bienále ilustrácií 2017.
Je to expozícia s tradíciou 50 rokov a oboznamuje deti s ilustráciami, ktoré dopĺňajú

detské knihy. Keďže tento rok boli bienále
výnimočne prezentované v Slovenskom národnom múzeu, využili sme príležitosť a absolvovali sme aj prehliadku prírodovednej
sekcie. Objavovali sme rozmanitosti živej
8

a neživej prírody, ktorá je typická pre územie Slovenska, ale vyskytli sa aj cudzokrajné
zvieratá. Okrem skamenelín a kameňov sme
sa cez celú škálu rôznych „potvoriek“ dostali až k exotickým zvieratám a skamarátili
sme sa aj so žirafou či zebrou. Po vyčerpávajúcom zážitku sme sa, na radosť všetkých
detí, presunuli do menej náučnej časti Bratislavy – do nákupného centra, kde sme s
obrovskou radosťou pomíňali všetko, čo
sme mohli a spokojní sme sa vybrali na cestu domov. Starší žiaci sa zúčastnili výstavy
Body the Exhibition, v rámci ktorej odhaľovali tajomstvá ľudského tela a výstava im
umožnila doslova pohľad na ľudské telo až
pod kožu. Po prehliadke sa vybrali navštíviť
starobylý hrad Devín a potešili sa najkrajším
výhľadom v BratislaSeptember ušiel ako
voda a prišiel október, ktorý sa niesol hlavne v duchu úcty k starším. Ďakovali sme
starým rodičom za ich lásku a starostlivosť.
Deti z materskej školy a naši šikovníci z ŠKD
si nachystali veľmi milý program, ktorým
chceli poďakovať všetkým obetavým a láskyplným starým mamám a starým otcom.
Predstavenie bolo vtipné, pôvabné a srdečné
a, samozrejme, zožalo zaslúžený úspech.
Naši druháci nás veľmi milo prekvapili svojou šikovnosťou a za pomoci svojej pani učiteľky si pri príležitosti Svetového dňa výživy
pripravili pre svojich spolužiakov I. stupňa
výstavku ovocia a zeleniny. Upozornili na
to, aká dôležitá pre dobrý vývin a rast detí
je zdravá strava spojená s pravidelnou konzumáciou ovocia a zeleniny. To, že zeleninka a ovocie deťom chutí, dokázali pri veselej
ochutnávke. Svoju šikovnosť si preverili pri
súťažení v triedení strukovín. Prezentácia i
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a potom sme si porozdávali záložky. Každý
si vzal tú, ktorá sa mu najviac páčila. A že
bolo z čoho vyberať... Deťom sme tiež bližšie predstavili knižnicu, ako sa v nej majú
orientovať a tiež sme ich povzbudili, aby čítali. Ďakujeme všetkým zúčastneným, pani
učiteľkám za tvorivé nápady a všetkým šikovným detičkám za ich snahu a nádherné
záložky!

aktivity boli pre deti poučné i zábavné.
Ani starší žiaci neboli o nič ukrátení... Koncom októbra sa na našej škole, ktorá je spolu
s ďalšími základnými školami v kraji a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre súčasťou projektu KEGA č. 044UKF – Modernizácia výučby a interdisciplinárneho prístupu
v rámci kategórie odpad a odpadové hospodárstvo, uskutočnila odborná prednáška na
tému Odpady a ich recyklácia. Ďakujeme
zástupkyni vedúcej katedry chémie UKF
Doc. Ing. Melánii Feszterovej, PhD. za interaktívne spracovanie danej problematiky
pre našich žiakov z celého druhého stupňa.
Po vzdelávacích programoch a aktivitách
sme sa chceli obohatiť aj esteticky a keďže
jeseň nám ponúka mnoho inšpirácií, zorganizovali sme si jesenné tvorivé dielne,
ktoré deti veľmi zaujali a aj sami žiaci boli
prekvapení, čo všetko sa dá vyrobiť z prírodných materiálov. Všetky výrobky si môžete
pozrieť na stránkach školy. Jesenné aktivity
zavŕšila halloweenská súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu.
November začal hneď zhurta - 8. 11. 2017
sa trojčlenné družstvo žiačok našej školy v
zložení: Nelka Boledovičová, Natálka Maťová a Viky Fraňová, zúčastnilo biologickej
olympiády v kaštieli Arboréta v Tesárskych
Mlyňanoch. Žiačkam gratulujeme k umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu školy.
Naša školská knižnica opäť ožila. Veľmi sa
tešíme, že sa v nej stretávame čoraz častejšie
a deti sa začínajú obzerať po nových knihách, ktoré s pravidelnosťou dopĺňame. V
utorok 14. 11. sme zavŕšili projekt „Záložka
spája školu“. Žiaci prvého stupňa a piataci z
druhého stupňa počas celého októbra vyrábali záložky do kníh pre svojich spolužiakov.
Zo všetkých záložiek sme v knižnici urobili
peknú výstavku, ktorú si „decká“ popozerali

Testovanie múdrych hláv našich detí pokračovalo. 21. 11. 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.
Zúčastnilo sa ho 16 žiakov 6., 7., 8. a 9.
ročníka. V kategórii 1A zvíťazil Samuel
Krišák zo 7. ročníka, na druhom mieste
sa umiestnila Lucka Nováková zo 6. ročníka a tretie miesto obsadil David Vanyo,
žiak 7. triedy. V kategórii 1B prvé miesto
obsadil Adam Zaujec z 9. ročníka, druhé
miesto získal Dominik Paul, žiak 8. ročníka. Na treťom mieste skončila Miška
Zaujecová z 9. ročníka. Víťazi oboch kategórii postupujú do okresného kola, kde
im všetci budeme držať palce. Všetkým
účastníkom ďakujeme za dosiahnuté výsledky.
Tradične sme sa zúčastnili projektu „Detský čin roka“. 79 žiakov našej školy z 3. a
5.-9. ročníka vyberalo opäť z 35 podôb
dobra. Múdro a citlivo vyberali a hlasovali
za najzaujímavejšie skutky.
Kultúrne osvieženie nám prinieslo divadelné predstavenie. Navštívila nás diva-

delno-šermiarska kumpánia Tres Companeros, ktorá predviedla historicky ladený
náučný príbeh o slovenských skvostoch.
Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje
v humorných divadelných scénkach. Zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty
a boli interaktívne zapájaní do programu.
V novembri naši štvrtáci a ich pani učiteľka zavŕšili projekt „Misia modrá planéta“
– deti sa pokúsili nájsť riešenie problémov,
ktoré trápia aj lídrov svetového diania.
Hlavnou témou bol vzťah človeka k životnému prostrediu.
Jeseň spojila materskú školu so základnou
školou, a tak prváci spolu so škôlkarmi
vytvorili množstvo nádherných šarkanov,
ktorí zdobili chodby školy.
Posledný novembrový deň sa niesol v znamení overovania všeobecných vedomostí
žiakov. Deti z prvého stupňa sa zapojili do
súťaže „Všetkovedko“. Názov znie síce rozprávkovo, ale žiaci si riadne vytrápili svoje
mozgové závity a viedli veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.
Aby nezaostával ani druhý stupeň, zapojili sme sa aj do projektu „Expert Geniality
Show“ – žiaci mali stanovených šesť okruhov, z nich si mali vybrať dva a zabojovať o
čo najlepší výsledok.
Ako vidíte, u nás v škole to skutočne žije.
Spolu sa nielen učíme, ale sa spolu aj tešíme, pracujeme a bojujeme. Často sme
prekvapení, koľko nádejných hudobníkov,
šikovných matematikov a maliarov medzi
sebou nachádzame. Môžete veriť, že zážitkov, ktoré sme spolu prežili, nebolo málo. A
to sme ešte zďaleka neskončili. Veď máme
za sebou len prvé takmer štyri mesiace...
V decembri sa deti mohli tešiť na sv. Mikuláša a rôzne vianočné aktivity. Či to už
bol koncert alebo akadémia a spolu sa ešte
vyberieme aj do vianočného mestečka.
Mgr. Juliána Janíková, PhD., učiteľka ZŠ
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Školský klub detí Úsmev – realita a perspektíva
Školský klub detí (ŠKD) zabezpečuje pre
deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku, výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa
výchovného programu. ŠKD predstavuje
stabilizované a najrozšírenejšie výchovno-vzdelávacie zariadenie pre žiakov ZŠ,
ktoré má dôležité výchovné a taktiež aj sociálne poslanie. Vychovávatelia zastupujú
rodičov počas ich pracovných povinností
a pomáhajú deťom v aktívnom využívaní
ich voľného času. Dovoľujem si zdôrazniť,
že veľmi dôležitá je spolupráca vychovávateľov s rodičmi i s ostatnými učiteľmi,
ktorí iba vzájomnou spoluprácou a dôverou môžu formovať dieťa tak, aby z neho
vyrástol zodpovedný a samostatný človek.
Už J. A. Komenský rozdeľoval vyučovanie na hlavné, vedľajšie a doplňujúce. V
uvedenej súvislosti môžeme tvrdiť, že výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD spadá
pod vedľajšie a doplňujúce štúdium.
Teší ma, že počet detí, ktoré majú záujem
navštevovať ŠKD, sa neustále navyšuje. V

školskom roku 2017/2018 navštevuje ŠKD
spolu 55 detí, ktoré sú rozdelené do dvoch
oddelení. Výchovno-vzdelávacia činnosť
sa realizuje v školských triedach, pretože
nám chýbajú vlastné priestory, ktoré by
boli vhodnejšie pre tak vysoký počet detí.
Pre veľký záujem sa činnosť ŠKD realizuje
aj ráno už od 6.30 h do 8.00 h a činnosť poobedného ŠKD je do 16.30 h.
I. Oddelenie: deti z 1. a 3. ročníka, vychovávateľka Mgr. Mirka Straňáková (28 detí).
II. Oddelenie: deti z 2. a 4. ročníka, vychovávateľka Mgr. Táňa Beličková (27 detí).
Som veľmi rada, že aj v dnešnej uponáhľanej
dobe máme čoraz viac pozitívnych ohlasov
týkajúcich sa našej vychovávateľskej práce,
či už od rodičov, obyvateľov našej obce, ale
aj tých najmenších – našich detí. Je našou
povinnosťou pomáhať deťom, pretože u
nich v ich veku ešte absentujú potrebné skúsenosti, musíme ich viesť k samostatnosti
a zodpovednosti. V tomto im pomáhame aj
tým, že ich vedieme k hľadaniu správnych

riešení ich problémov. Uvedomujem si, že
pre deti je dôležité, aby vedeli, že vychovávateľky sú im vždy nablízku, že ich vieme
vypočuť, poradiť im, povedať im svoj názor
a oceniť ich snahu.
Činnosť ŠKD sa nerealizuje formou vyučovacích hodín, ale je závislá od záujmu
a aktivity detí. Je na vychovávateľke, aby
vedela deti zaujať, motivovať a aktivizovať,
aby deti dosiahli pri činnosti pocit dobrovoľnosti a chcenia. Taktiež sa usilujeme
vzbudzovať detskú zvedavosť a získavať si
deti ako našich pomocníkov, čo im dodáva
pocit potrebnosti a dôležitosti.
Či sa nám to páči, alebo nie, nastal čas
uvedomiť si, že ŠKD sa vplyvom rôznych
súvislostí mení a bude sa musieť transformovať, aby si zachoval svoju opodstatnenosť a najmä kvalitu výchovno-vzdelávacej práce, ktorá je pre nás vychovávateľky
prvoradá.
Mgr. Miroslava Straňáková
vychovávateľka ŠKD

Školský klub detí Úsmev – miesto detskej radosti a spokojnosti
Školský rok 2017/2018 sa nám ešte len začal a ani sme si neuvedomili a pomaličky sa
blíži k svojmu polroku. Ale aj za tak krátky
čas sme toho zažili veľmi veľa a v tejto časti článku by som Vám rada priblížila našu
činnosť.

Školský klub detí Úsmev spolupracuje s viacerými organizáciami v našej obci, z ktorých môžeme spomenúť: kultúrnu komisiu
obce Jarok, FS Jaročan, Poľovnícku spoločnosť Jarok, Dobrovoľný hasičský zbor
Jarok. So spomínanými organizáciami sme
pripravili pre deti rôzne posedenia, akcie a
vystúpenia.
Koncom školského roka sa nám podarilo
zorganizovať popoludnie strávené s poľovníkmi pod názvom „Mladý ochranca prí10

rody“. Poľovníci deti oboznámili s ich činnosťou, vyskúšali ich zo znalostí o prírode
a zvieratách a na záver si deti formou súťaží
vyskúšali, aké je to byť poľovníkom. Na
ukážku deťom priniesli rôzne trofeje, ale
najväčšej obľube zo strany detí sa aj tak tešili dvaja poľovní psi a sokol. Na záver deti
dostali medaile a odmenou im bolo vozenie na traktore a opekačka.

Na konci školského roka, kedy všetky deti
nastúpia na prázdniny, sme vyšli v ústrety
zamestnaným rodičom a prevádzku ŠKD
sme predĺžili aj počas prázdnin. Pre deti
sme si pripravili bohatý a zaujímavý program, kedy nás hneď v prvý deň prišli navštíviť členovia Dobrovoľného hasičského
zboru obce Jarok. Deťom priblížili čo je
náplňou a poslaním ich práce a následne predviedli rôzne ukážky práce dobrovoľných hasičov. Pre deti a hasičov sme
si pripravili súťaže, ktoré mali overiť ich
schopnosti pri požiari. Deti aj požiarnici
v našich disciplínach obstáli, za čo si vyslúžili sladkú odmenu a medailu.

Veľmi obľúbenou letnou akciou je aj
tradičná návšteva detského zábavného
centra v Nitre - Magicland. Po ceste sme
sa s deťmi zastavili v areáli Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity, kde sme

nakŕmili zvieratká a navštívili vivárium.
Prvou akciou, kde deti mohli predviesť
svoje tanečné a divadelné schopnosti, bolo
vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k
starším. Deti svojim starým rodičom zatancovali spoločný tanec na pieseň od Mira
Jaroša, zahrali vtipnú scénku Lojzo a Líza a
v country štýle odtancovali aj záver svojho
vystúpenia.
Už tradičnou akciou sa stalo aj naše jesenné tvorenie pod názvom „Tekvičkovo“, kde
sme aj tento rok s deťmi vytvorili krásne
zátišie z tekvíc a prírodnín. V tomto duchu jesene sme vyzdobili aj priestory školy
rôznymi strašidelnými tekvicami. Práve v
týchto dňoch sme slávili Sviatok Všetkých
svätých a Pamiatku zosnulých. Tieto dni
patria medzi spomienkové, a sú venované
zomrelým. Našou snahou bolo vysvetliť
deťom podstatu týchto dní, aby si uvedomili, že to nie je iba o strašidlách a tekviciach. Preto sme sa s deťmi vybrali na miestny cintorín, kde nás už čakal pán dekan
PhDr. Peter Brisuda, ktorý deťom vysvetlil
podstatu týchto sviatkov, za čo mu chceme touto cestou úprimne poďakovať. Deti
následne pozapaľovali na hroboch sviečky
svojim blízkym.
Ani sme sa nenazdali a s deťmi sme začali vyrábať vianočnú výzdobu a nacvičovať
tanec na vystúpenie pre Mikuláša. Dievčatá v kultúrnom dome vystúpili s krásnym

tancom, ktorý navodil tú správnu vianočnú
atmosféru.
V škole si Vianoce pripomíname medovníkovou výzdobou a pečením vianočného
pečiva, ktoré sa teší obrovskej obľube detí.
Rodičom sa chceme poďakovať za materiál, ktorý nám na toto pečenie poskytli a
pani kuchárkam zo školskej jedálne za pomoc pri jeho pečení.
Rok 2017 s detičkami ukončíme 22. 12.,
kedy nás čaká „štedrovečerný obed“, pri

ktorom nemôžu chýbať oblátky s medom a
cesnakom, orechy, jabĺčka a všetky tradície,
ktoré k štedrej večery patria. Samozrejme
detičky napísali list Ježiškovi, čo by si priali
do ŠKD, tak sa necháme prekvapiť, či sa im
ich priania naplnia...
Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom, starým rodičom, priateľom
školy a organizáciám, ktoré nás akýmkoľvek spôsobom podporili a veríme, že v
roku 2018 budeme v spolupráci úspešne
pokračovať ďalej. Taktiež všetkým v mene
detičiek ŠKD Úsmev prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2018
plný radosti a iba takých malých detských
starostí!
Mgr. Táňa Beličková
vychovávateľka ŠKD
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Príhovor dekana

Áno či nie?

Medzi všetkými heslami, ktoré boli niekedy vyslovené, napísané či vytlačené, azda
najvznešenejšie, najobsažnejšie a neprekonateľné je to, ktoré bolo vyslovené za prvej
vianočnej noci, keď sa v Betleheme narodil
Spasiteľ sveta: Sláva Bohu na výsostiach, a
na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! Všetky
ostatné vznikajú a zanikajú, rýchlo sa šíria
po svete a ešte rýchlejšie sa zabúdajú, nosia sa na transparentoch, píšu ich na steny,
aby ich potom pálili a prepisovali. Ale toto
ostane aj bez reklamného aparátu a nikdy
nezanikne v dejinách ľudstva.
Ozaj, stojíme pred zvláštnym a nevysvetliteľným javom: Pred 2000 rokmi v zastrčenom, neznámom malom palestínskom
mestečku Betleheme, v maštali, narodilo
sa dieťa nejakých pútnikov, ktoré údajne je
Božím Synom. Niektorí to pokladajú iba za
legendu, poviedku, ktorá vznikla vo fantázii veriacich fanatikov. Ale ako je možné,
že sa na tú príhodu vôbec nezabúda, ani
po toľkých storočiach? Pamätáte si mnohí
aj iné legendy a poviedky. Učení ľudia po-

znajú starú babylonskú, egyptskú, grécku i
rímsku mytológiu. Ale tá je uchovaná iba
v knihách. Tá o betlehemskom Dieťati i
dnes žije, to narodenie sa oslavuje aj dnes.
Zišli sme sa aj my, ale nielen my, ale milióny ľudí vo svete, aby oslávili tento deň.
Z hrdiel tisícov ľudí dnes zaznieva anjelské
heslo i pieseň: Sláva Bohu na výsostiach,
sa zapájajú do vianočnej oslavy v mnohých
zemiach i najmodernejšie prostriedky
ľudskej komunikácie: rozhlas a televízia.
Slávnostné osvetlenia, ozdobené vianočné
stromčeky v mnohých svetových metropolách zvýrazňujú slávu tohoto dňa.
Každá detská či dospelá hlava sa musí zamyslieť nad tou skutočnosťou. Azda to
predsa nie je len legenda? Prečo sa tá udalosť tak usídlila v ľudských dejinách? Ako
je to možné, že sa toľkí za ňu oduševňujú
aj dnes, čakajú na ten deň, ponáhľajú sa
v noci za mrazu a snehu, aby v polnoci v
osvetlených a vyzdobených kostoloch boli
prítomní na slávnostnej spomienke Ježišovho narodenia.

Iba jeden jediný spôsob to môže vysvetliť, že sa skutočne jedná o Božom zásahu.
Nejedná sa o narodenie nejakého legendárneho hrdinu, mudrca, učiteľa, ale o narodenie vteleného Božieho Syna. Preto sa
ten príbeh tak hlboko vtlačil do dejín ľudí
a pevne osadil v dejinách sveta, že sa nikdy
odtiaľ nemôže vytrhnúť. Narodenie Ježiša
Krista je naozaj medzníkom v dejinách, začiatkom novej, jasnej éry. On je uholný kameň, ktorý sa nadarmo pokúšajú odhodiť.
Fenelon povedal: Odstráňte betlehemské
jasle – a v dejinách vznikne veľká prázdnota. Nastala by prázdnota nielen v dejinách, ale vo všetkých oblastiach ľudskej
činnosti a jestvovania. Nastala by prázdnota v spoločenskom živote, v právnom i
sociálnom poriadku, v maliarstve, umení,
staviteľstve, literatúre i kalendári. Nebolo
by vznešených katedrál, nenahraditeľných
umeleckých obrazov Tiziana, Murilla, Raffaela, Michelangela a iných Bohom daných
umelcov. Nebolo by nádherných skladieb
Bacha, Mozarta, Schuberta, Beethovena,
Liszta, Gounoda, Händela, Dvořáka…
Nebolo by majstrovských diel v literatúre:
Horskej reči, evanjeliových podobenstiev,
Pavlových listov, a všetkých tých diel, ktoré
vznikli z tých prameňov. Bol by prázdny
náš kalendár. Ako by to vyzeralo bez tých
veľkých a všetkých nám milých sviatkov,
okolo ktorých ako stožiara striedali sa ostatné dni, týždne a mesiace.
A najviac by sme mali prázdne srdce, ktoré
nemôže byť dlho bez viery, dôvery a lásky,
nemôže sa nikde uspokojiť, iba na prameni
Božieho milosrdenstva.
Vďaka ti, Kriste, že si prišiel medzi nás. S
radostným a vďačným srdcom sa pripájame k nebeským poslom, ktorí ohlasovali
tvoje narodenie nezabudnuteľnými slovami: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle!
To si navzájom pri jasliach vyprosujme v
modlitbách.
PhDr. Peter Brisuda, dekan

Spoločenská rubrika 2017
Narodili sa:
Jún: Matheo Tóth, Matej Tököli
Júl: Dominik Hlaváč
August: Liana Melová
Október: Ivan Gabula
November: Marek Novák, Oliver Hlinka
Manželstvo uzatvorili:
Máj: Martin Nastišin a Martina Hollá
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Jún: Martin Bekényi a Barbora Muššáková
August: Lukáš Varga a Mgr. Mária Bekényiová, Tomáš Vanko a Karina Sťahelová
September: Pavel Hanák a Ing. Kristína
Verešová
Október: Ondrej Červený a Lucia Segeňová, Ing. Marek Gála a Mgr. Paulína
Matějíčková

Opustili nás:
Jún: Dezider Lehoťák (77)
Júl: Olympia Lukáčiková (85)
September: Marián Oríško (64), Eva
Rosinská (53), Mária Benčová (92),
Miroslav Gála (64), Ľubomír Bekényi (50)
Október: František Chňapek (91)
November: Mária Bekényiová (65)

Z činnosti záujmových organizácií

Jednota dôchodcov Slovenska Jarok
Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) v našej obci pracuje pod vedením zvoleného
výboru. Pri svojej práci sa riadi programom práce, ktorý je schválený vždy na
výročnej členskej schôdzi.
Naša pobočka patrí počtom členov medzi najväčšie pobočky v okrese Nitra. Je
súčasťou veľkej členskej základne Jednoty
dôchodcov Slovenska, na čele ktorej stoja
zvolení členovia ústredia JDS. Pri úrade
vlády je zriadený poradný výbor pre záležitosti seniorov, ktorého členmi sú aj
pracovníci ústredia JDS. Tento poradný
orgán sa snaží všemožne presadzovať záujmy seniorov a to nielen členov jednoty.

Veľmi aktívne a chvalabohu s dobrým výsledkom sa zasadzovali za valorizáciu dôchodkov. Taktiež bolo iniciátormi riešenia
výšky dôchodkov u starodôchodcov.
Naša pobočka oslávila v tomto roku 10.
výročie založenia JDS v Jarku. Pred 10timi rokmi za účasti predsedu Okresnej
organizácie JDS v Nitre a starostu obce
sa zišiel prípravný výbor, aby sa dohodli
na ustanovujúcej schôdze pre založenie
pobočky. Výbor, ktorý bol zvolený pracuje
len s malými zmenami doteraz.
10 rokov práce pre takúto dobrovoľnú pobočku je čas, kedy sa patrí aj bilancovať.
Patrí sa zhodnotiť doterajšiu prácu, zhod-

notiť funkčnosť a hlavne úžitok pre tých,
pre ktorých bola aj v našej obci zriadená
pobočka jednoty.
Náš výbor mal skutočne veľké šťastie, že
naši členovia boli a stále sú veľmi chápaví,
veľmi vďační za všetko, čo pre nich robíme. Samozrejme, že za obdobie desiatich
rokov sa zmenili aj možnosti našich členov, mnohým už zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných jednotou, alebo obecným úradom,
ale zostali stále členmi jednoty a my si to
veľmi vážime.
Pri pohľade na našu činnosť sú aktivity,
ktoré zostali stále stredom záujmu, či už
je to kúpanie v termálnych kúpaliskách,
návštevy divadelných predstavení, ale
hlavne naše polročné posedenia s blahoželaním jubilantom. Tieto posedenia sú
vždy stretnutiami srdečnými až rodinnými, dobrá pohoda a nálada nás, ako výbor, nabíja vždy novou energiou do ďalšej
práce.
Posedenie, ktoré sa uskutočnilo v júli t.r.
nebolo len spojené s blahoželaním jubilantom, ale bolo to slávnostné pri príležitosti 10. výročia vzniku jednoty. Slávnostnú atmosféru zavŕšil starosta obce, ktorý
odovzdal členom výboru JDS pamätné
plakety obce Jarok. Toto ocenenie bolo pre
celý výbor veľkým ocenením, čo si skutočne vážime a ďakujeme za túto poctu. My
si vážime pomoc, ktorá sa nám dostáva
z Obecného úradu, na čele so starostom
obce, za čo patrí vďaka celému Obecnému
zastupiteľstvu.
Sú však aj činnosti, od ktorých sme museli
upustiť. Mám na mysli napr. rôzne výstavy, brigády, kde sa skutočne viac angažuje
FS Íreckí seniori. Založenie tejto folklórnej skupiny je našou pýchou, pretože ich
reprezentácie našej pobočky a obci sa na
všetkých vystúpeniach vždy stretne s veľkým úspechom.
Rok 2018 je pre jednotu dôchodcov rokom
volebným, rokom kedy sa bude voliť nový
výbor našej pobočky. Verím, že naši členovia si zvolia do svojho čela ľudí, ktorí sa
budú aj naďalej snažiť, aby aj seniori našej
krásnej obce sa mohli naďalej spolu stretávať, aby na spoločných podujatiach boli
spolu ako jedna veľká seniorská rodina.
K blížiacim sa sviatkom Vianoc prajem
všetkým seniorom v našej obci hlavne spokojnosť, pohodu, zdravie, Božie požehnanie, do Nového roku všetko najlepšie.
Sidónia Tökölyová,
predseda JDS Jarok
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Jaročan v roku 2017

Milí priatelia, blíži sa koniec roka, čas vianočný, čas splnených prianí a predsavzatí. V tomto období každý bilancuje svoje
úspechy i neúspechy, čo sa podarilo i nepodarilo, kde pridať a naopak kde spomaliť. Folklórna skupina Jaročan tiež nie je
výnimkou. Rok 2017 bol pre nás zase, čo
sa týka aktivít a vystúpení, dosť náročný.
Začali sme krojovou zábavou v Jarku, nasledovali Fašiangy spojené s pochovávaním basy, kde svojim veselým programom
prispela FSk Kepežďanka, za čo im srdečne ďakujeme. Aj toto svedčí o súdržnosti

a vzájomnej pomoci medzi folkloristami.
A je tu máj lásky čas. Stavanie mája je v našej obci dlhoročnou tradíciou. Máj sme postavili spolu s DHZO v Jarku, ktorí máj dopravili v sprievode veľkého počtu občanov
našej obce pri veselej muzike na určené
miesto a máj aj postavili. Májový sprievod
privítali veselou náladou a svojimi piesňami Íreckí seniori. Nasledoval Majáles vonku pod holým nebom v priestoroch obecného amfiteátra.
Keď povieme „Mama“, každý si predstaví
tvár, ktorú ráno, keď otvoríme očí vidíme

„Daruj krv, daruj život.“ V duchu tohto hesla sa nám podarilo v tomto roku zorganizovať tri mobilné odbery krvi a celkovo išlo o ŠTVRTÚ JAROCKÚ KVAPKU.
Svoju vzácnu tekutinu, ktorá prúdi v každom z nás sa rozhodlo nezištne darovať
dňa 20. 2. 2017 38 darcov, 27. 6. 2017 37 darcov a 16. 10. 2017 44 darcov. Touto
cesto by som sa chcela v mene dobrovoľníkov, Obecného úradu Jarok a Národnej
transfúznej služby Nitra, poďakovať všetkým zúčastneným za ich postoj, obetavý
čin a zároveň popriať dobré zdravie a pohodu. Pevne verím, že sa dňa 19. 2. 2018
opäť stretneme plní síl a podelíme sa o tento výnimočný a jedinečný dar. Ďakujeme!
Jana Zabáková, hlavná organizátorka
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ako prvú, keď zobúdza deti do škôlky, školy, do práce. Mama prvá vstáva a líha ako
posledná. Od prvého nádychu nás vedie životom, usmerňuje nás, pomáha, radí. FSk
Jaročan prispela svojou dobrou náladou
a piesňami v tento slávnostný deň všetkých
mamičiek v obci Ratnovce.
Aj tento rok FSk Jaročan v spolupráci s OÚ
Jarok organizoval Folklórny deň v Jarku,
ktorého súčasťou bolo požehnanie amfiteátra miestnym dekanom Petrom Brisudom. Slávnostný program „Čo sa stalo
v tej našej dedine“ nám svojim príhovorom otvoril župan NSK pán Milan Belica.
O pestrý program sa postarali FSk Dolina
Máňa, FS Sečkár z Močenku, FS Furmani
z Nitry a domáci: deti zo Školského klubu,
Íreckí seniori a Jaročan. Akcia bola dotváraná ľudovými remeslami a gastronomickými výrobkami našich gazdiniek.
Prišlo leto a kolotoč účinkovania sa roztočil
naplno. Jaročan sa zúčastnil akcií v Čabe,
Hájskom, Močenku, v Podhoranoch, na
Agrokomplexe v Nitre, Poľnohospodárskom múzeu v Nitre, Lehote, na Hontianskej paráde v Hrušove ...
Veľmi príjemnou akciou bolo „Šlapání
hroznú dívčí nohou“ v Boršicích na Morave – vinárstvo „Dvúr pod Starýma Horama“ Petra Gottwalda, kde sa začala spolupráca medzi obcami Jarok a Boršice. Tu
sme prezentovali svoju kultúru špeciálne s
vinárskou tematikou a tiež atmosféru podujatia dotvárali jarockí vinári.
Advent, príprava na narodenie Krista. Na
toto obdobie sme už tradične pripravili
„Vianočné koledy a zvyky“ v spolupráci s
obecným úradom, aby sme si pripomenuli
najkrajšie sviatky v roku Vianoce.
V spolupráci s nitrianskymi súbormi sa zúčastníme verejnej nahrávky v Divadle Karola Spišiaka v Nitre pre uchovanie tradícii
Vianoc z nášho regiónu.
Všetko dobré do Nového roku našim priaznivcom a občanom obce praje Folklórna
skupina Jaročan.
Katarína Trubačová, členka FS Jaročan

Z činnosti záujmových organizácií

Činnosť Dobrovoľného hasičského
zboru obce Jarok
V septembri 2017 uplynul rok od obnovenia činnosti Dobrovoľného hasičského
zboru obce Jarok (DHZO) v našej obci.
Po zaradení do plošného rozmiestnenia
obecných hasičských zborov sa DHZO
Jarok stal zborom, ktorý môže byť povolaný k mimoriadnym udalostiam ako
v katastri našej obce, tak aj mimo obce
Jarok.
Uplynulé leto preverilo pripravenosť
našich členov a techniky pri zdolávaní
požiarov a pri technických zásahoch. Začiatkom júla, po začatí žatevných prác,
sme boli povolaní Koordinačným strediskom integrovaného záchranného systému (IZS) v Nitre na výpomoc pri zdolávaní požiaru obilia na koreni v katastri
obce Dolné Lefantovce, ktorý sa rozšíril
až do lesného porastu. Na tento zásah
bolo vyslaných 6 členov DHZO Jarok s
jedným kusom techniky a samotný zásah
trval bezmála 6 hodín. O dva dni neskôr
bol opäť vyhlásený poplach pre našu hasičskú jednotku. Tentokrát sa jednalo
o požiar strniska v katastrálnom území
obce Jarok časť Klčoviny. Zásah vykonali štyria členovia zboru s jedným kusom
techniky. To, že práca hasičov nie je iba
o zdolávaní požiarov, sme sa presvedčili
24. 7. 2017, kedy sa cez našu obec prehnala búrka, ktorá spôsobila znečistenie
miestnych komunikácií nánosmi blata
a kameňov, preto starosta obce vyslal
DHZO na očistenie týchto komunikácií.
Zatiaľ posledný zásah v tomto roku bol
na konci júla, keď sme boli Koordinačným strediskom IZS vyslaní na požiar
lesného porastu v katastri obce Jarok časť
Lackov Dvor. Počas letných horúčav sme
na podnet starostu obce zabezpečovali
zavlažovanie vysadených stromov v obci
a to najmä pri ceste do vinohradu, v kostolnom dvore a pri tenisových kurtoch.
Na konci letných prázdnin sme zorganizovali súťaž vo varení gulášu „Hasičský
kotlík“. Tejto súťaže sa zúčastnilo niekoľko družstiev z našej obce, ako aj z okolitých obcí. Veríme, že sa z tejto súťaže
vytvorí tradícia, ktorá bude v našej obci
pokračovať aj v ďalších rokoch.
Ďalej pokračujeme na zveľaďovaní hasičskej zbrojnice, ktorá sa za posledný rok v
interiéri zrekonštruovala na nepoznanie.
Najväčšiu zásluhu na tejto rekonštrukcii má náš hospodár Ondrej Gála, ktorý
týmto prácam obetoval veľa svojho voľ-

ného času a energie. V súčinnosti bol s
obcou Jarok pripravený a podaný projekt
na čiastočnú rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice. Projektom chceme získať dotáciu poskytovanú Ministerstvom vnútra
SR.
S blížiacimi sa Vianocami a Novým rokom by som chcel v mene celého Dobrovoľného hasičského zboru obce Jarok
zaželať všetkým občanom Jarku pokojné
Vianoce a v novom roku veľa šťastia, aby
našu obec obchádzali požiare, povodne a
iné mimoriadne udalosti.
Bc. Jaroslav Kalivoda,
predseda DHZO Jarok
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Z činnosti záujmových organizácií

FS Íreckí seniori v roku 2017
Naša folklórna skupina Íreckí seniori sa neustále stretáva pri rôznych príležitostiach aj
s ďalšími seniormi zo širokého nitrianskeho okolia. Naše spoločné chvíle si spríjemňujeme veselými ľudovými piesňami.
Rok 2017 sme začali výročnou členskou
schôdzou, ktorú sme spestrili piesňami z
nášho repertoáru. V máji sme sa zúčastnili
„Stavania mája“ v našej obci. Pokračovali
sme „Prezentáciou krojov Nitrianskeho
regiónu“ v PKO Nitra v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, kde sa
zúčastnilo ďalších 30 folklórnych súborov
z VÚC.
Kultúrna komisia usporiadala v júni v areáli kultúrneho domu „Folklórny deň v Jarku“, ktorý sme aj my obohatili o piesne a
hovorené slovo. V lete sme si urobili výlet
do Strážnici na Morave, kde sme sa boli pozrieť na „Medzinárodný folklórny festival“.
V novembri sme usporiadali v spolupráci
s Obecným úradom jarok „Folklórny deň“,
na ktorom sa zúčastnilo 6 speváckych súborov z okolitých dedín. Pri tejto príležitosti sme sa predstavili scénkou „Šľapanie
kapusty“, ktorá mala veľmi pozitívny ohlas.
Scenár napísala naša vedúca súboru Terézia Zaujecová. Hlavnej postavy Anči sa
veľmi dobre zhostila členka Anna Gálová,
teta Alžbeta Chudáčeková rozveselila obe-

censtvo humorným slovom a náš kapelník
Miroslav Tököly pridal tiež humorné hovorené slovo a harmonikou nás sprevádzal
veselými piesňami. Bola to vydarená akcia.
Vianočnými koledami sa ešte v decembri
tohto roku zúčastníme vianočných trhov v
Nitre a Trnave. Veľmi sa na to tešíme.
Ešte by sme chceli spomenúť koniec roka
2016, kedy sa naša folklórna skupina zú-

častnila na kastingu v Martine „Zem spieva“, ktorá mala veľmi pozitívny ohlas na
naše bohato vyšívané jarocké kroje, na ktoré sme právom pyšní.
Na záver sa chceme poďakovať Obecnému
úradu v Jarku za pomoc a podporu pri našich stretnutiach.
Sidónia Náhlovská a Anna Sťahelová
členky FS Íreckí Seniori

Rok 2017 z pohľadu vinohradníkov
Rok 2016 nás nemilo prekvapil neskorými
mrazmi, ktoré nepriaznivo ovplyvnili úrodu. Tento rok sme dúfali, že situácia sa nebude opakovať a po roku chudobnom, príde opäť rok hojný. A môžeme skonštatovať,
že sa to aj naplnilo. Rok 2017 bol pre vývoj
viniča priaznivý a mladé vína ročníka 2017
nás očarujú svojou sviežosťou.
Pomerne suché leto spôsobilo nedostatočný prísun vody a živín, čo sa dalo najviac
pozorovať na mladých koreňoch, ktoré
mali problém s rastom strapcov. Na druhej
strane sme boli svedkami veľmi pokojného
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obdobia z pohľadu chorôb. Obvyklé silné
tlaky múčnatky a perenospóry sme tento
rok nezaznamenali. Slnečné a suché počasie spôsobovalo na niektorých miestach
spálenie viniča. Tento jav nastával hlavne
na južných svahoch a prejavoval sa hnednutím listov a vytvorením hnedých fľakov
na bobuľách. Prevencia je možná len vhodne zvoleným odlistením.
Vinohradnícky spolok Stará Hora Jarok
(VSSH) sa aktívne zapojil aj do dobrovoľníckeho a kultúrneho života v obci. Na jar
sa konala každoročná brigáda, kde členovia

spolku opravovali oplotenie vinohradov na
Starej hore. Postarali sa o odstránenie náletových drevín, úpravu zelených plôch,
lavičiek a kríža pri soche svätého Urbana.
Na sviatok svätého Urbana sme pri tejto soche organizovali požehnanie vinohradov. Štvrtok 25. mája po svätej omši v
miestnom kostole sa vinohradníci pobrali
k vinohradom na Starú horu, kde slávnosť
s požehnaním viedol náš pán dekan Peter
Brisuda. Slávnosť spestrila svojim vystúpením folklórna skupina Íreckí seniori.
Po dozretí mladých vín na sviatok svätého

Z činnosti záujmových organizácií
Martina, a teda aj na jarocké hody, sme
zorganizovali posvätenie mladých vín.
Vinári z Jarku a okolia prejavili o akciu
mimoriadny záujem, čo je dokumentované na priloženej fotografii. Pán Miroslav
Tököly akciu sprevádzal hrou na harmoniku a piesňami o víne a vinohradoch. Po
požehnaní vinári zdegustovali prinesené
vína a ocenili kvalitu mladých bielych a
ružových vín. Všetci sa už teraz tešíme na
verejnú degustáciu vín, ktorá sa bude konať na jar 10. 3. 2018 v KD Jarok.
Tento rok sme nadviazali družbu s našimi
moravskými bratmi. V sobotu 30. septembra sme navštívili moravskú dedinku Boršice patriacu do Mikroregiónu Buchlov.
Kultúrnu akciu spojenú so „šlapaním
hroznů dívčí nohou“ obohatil aj náš folklórny súbor Jaročan, čo vysoko ocenili
domáci účastníci. V piatok 17. novembra
nám návštevu Moravania opätovali pri
príležitosti Dňa Moravy v rámci cyklu

podujatí „Dni priateľstva“. Muzikant Jožka Šmukař, známy z Moravanky, rozdával
dobrú náladu ľudovými piesňami o víne.
Vinár Peter Gottwald z Vinárstva Dvůr
pod Starýma horama a ďalší vinári z Boršic, priniesli vynikajúce moravské vína,

ktoré návštevníkom podujatia mimoriadne chutili. Na oplátku sme priateľov z Moravy ponúkli našimi vínami a vzájomne
sme uznali kvalitu tohto moku z oboch
regiónov.
Ing. Lukáš Ďurfina, PhD., člen VSSH

Poľovnícka spoločnosť Jarok
Dnes je naša príroda poznačená ľudskou
činnosťou do takej miery, že všetky zásahy do nej zo strany človeka treba veľmi
zvažovať. I poľovníctvo je dnes súčasťou
aplikovanej ochrany prírody. Má nemalú
úlohu: zachovať a zveľadiť, chrániť a optimálne využívať genofond poľovnej zveri.
Preto sa aj my v našej poľovníckej spoločnosti musíme v prvom rade venovať uvedeným činnostiam.
Ako pominulé roky, tak aj v roku 2017,
sme podstatnú časť činností venovali
opravám a výstavbám prikrmovacích zariadení, výsadbe prikrmovacích políčok
a budovaním napájacích zariadení, ktoré
sú dôležitou súčasťou starostlivosti o zver,
hlavne v letnom období. Členovia Poľovníckej spoločnosti (PS) Jarok sa zameriavajú aj na ochranu prírody a zveri prostredníctvom osvetovej činnosti v rámci
rôznych podujatí. Medzi, z nášho pohľadu
úspešného podujatia, patrí spolupráca so
ZŠ s MŠ Jarok, kde sme pred ukončením
školského roka strávili popoludnie pod
názvom Mladý ochranca prírody. Toto
popoludnie sa nieslo v náučno-zábavnom
duchu a u detí malo obrovský úspech.
Rovnako úspešnou akciou bolo aj varenie
gulášu na folklórnych slávnostiach a súťaž
vo varení gulášu, ktorá bola usporiadaná
Dobrovoľným hasičským zborom Jarok.
Aj vďaka týmto akciám môžeme našu činnosť považovať za osvetovú a stávame sa

súčasťou kultúrneho diania v našej obci.
Ďalej pokračujeme v renovácii starej hospodárskej budovy v objekte bývalej MŠ,
kde sme vykonali rekonštrukciu nielen
budovy, ale aj jej samotného okolia. A tak
sa zo schátralej stavby stal náš poľovnícky
dom. Jeho úplná rekonštrukcia s okolím
bude pokračovať aj v nasledujúcom roku
2018.
K ďalším činnostiam našej spoločnosti
patrí neodmysliteľne zber komunálneho
odpadu v katastri obce so zameraním na
prístupovú cestu do obce, ale aj okolitých
poľných ciest. Keďže náročnosť jarného a
letného počasia nám neumožnila výsadbu
zelene v rámci obce, zamerali sme svoju
činnosť výsadby na neskoré jesenné obdobie a to v lokalitách našich výrazne preriedených remízok. Úplným zavŕšením pracovnej, ale aj osvetovej činnosti je uctenie
si patróna poľovníctva sv. Huberta slávnostnou svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina v Jarku. Celková
uvedená činnosť je zásluhou všetkých členov PS Jarok, za čo im patrí poďakovanie,
ale i všetkým priaznivcov, ktorí podporujú
ochranu prírody a samotné poľovníctvo.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
aj Poľnohospodárskemu družstvu Jarok a
jeho vedeniu a Obecnému úradu v Jarku a
samostatne pánovi starostovi obce Jarok,
Stanislavovi Sťahelovi. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.

V priebehu roka 2017 našu poľovnícku
spoločnosť navždy opustili naši dlhoroční
členovia a kamaráti Ing. Dušan Karabín a
Miroslav Gála. Česť ich pamiatke!
Peter Belička
Poľovnícky hospodár PS Jarok
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Tradičné podujatia

Deň Moravy
bavedomie a subjektívnu spokojnosť s
obecným životom.
Nie sú v tomto prípade podstatné fondy
na podporu cezhraničnej spolupráce, je v
tom kus osobnej skúsenosti o použití finančných prostriedkov získaných z rozvojových zdrojov na pomoc obci pre blaho a
spokojnosť malých i veľkých.
Starosta Buchlovic, pán Jiří Černý, osobne
predstavil našej malej delegácii, čo všetko
sa dá dosiahnuť využitím fondovej podpory a blízkej spolupráce s občanmi. Dobudovaná infraštruktúra obce, múzeum,
Československé kultúrne centrum, architektonicky upravené verejné priestranstvá
i miesto posledného odpočinku, vynovené sochy, kostol i hasičská zbrojnica a samozrejme pravidelný nápor turistov, ktorí
oslavujú a užívajú pohostenie domácich
občanov. Príkladom je Festival cesnaku,
ktorého návštevnosť je viac ako sedemnásťtisíc ľudí.
Myšlienka uzavretej obce, kde domáci maju vstup zadarmo a cezpoľní platia
vstupné, následne pomáha rozvoju obce a
jej infraštruktúry...
Rok 2018 je výzvou a záleží na každom
z nás, ako dokážeme zhodnotiť kultúrnu
skúsenosť, ktorú sme nazvali symbolicky
„Deň Moravy“.
Mgr. art. Ján Všetečka Konstanty

Jožka Šmukař s kapelou

Stanislav Sťahel, starosta obce, sprievodná kapela Jožka Šmukaře
a Mgr. art. Eva Blahová
Motto: „Aj malá obec môže mať veľké ciele.“
Umelecký projekt „Deň Moravy“ v obci
Jarok dňa 17. 11. bol vyvrcholením polročnej prípravy a spolupráce s neziskovou organizáciou Európske Fórum Vínnej
Kultúry a Moravských partnerov združených v organizácii mikroregion Buchlov.
Vystúpeniu vynikajúceho speváka, bývalého člena známej Moravanky - Jožky
Šmukaře so svojou kapelou, predchádzala
oboznamovacia časť programu.
Región Buchlovice a mikroregión
Buchlov predstavila pani Marta Polášková, zdravicu predniesla ďalšia významná
osobnosť pani PhDr. Romana Habartová
vedúca krajského oddelenia kultúry Zlínskeho kraja. Potom nasledovala výmena
knižných darov medzi Krajskou knižnicou Andreja Kmeťka v Nitre a knižnicou
Československého kultúrneho centra
Buchlovice. Vypočuli sme si slovo dôstojného pána, otca Kasana z farnosti Boršice.
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So záujmom sme si pozreli nový film o
Jarku a tiež vzájomné predstavenie vinárov i filmové spomienky na Šlapání hroznů dívčí nohou v Boršiciach – Dvůr pod
Starýma horama s pánom Petrom Gottwaldom. Strhujúci výkon súboru Jaročan
odovzdal dôležité posolstvo spolupráce
s Moravskou stranou. Prítomnosť prof.
Mgr. art. Evy Blahovej, dcéry národného
umelca Dr. Janka Blahu i spomienka na
jej starého otca MUDr. Pavla Blahu, ktorý z tribúny v roku 1918 vyhlásil ako prvý
existenciu spoločného štátu Čechov a Slovákov, sa stretla s mimoriadnou odozvou
a postavila program v Jarku medzi „vzorové programy“ venované budúcoročnému
stému výročiu vzniku Československa.
Zámerne sme postavili programové spektrum na pilieroch priateľstva s jedným
z najvýznamnejších a najnavštevovanejších regiónov celej Českej republiky.
Je to cesta poučením, ako spraviť našu
obec krajšou, ako budovať občianske se-

Mgr. art. Ján Všetečka Konstanty

Peter Gottwald

Šport

Futbalový klub FC 31 Jarok

V priebehu jarnej časti sezóny 2016/2017
sme sa sústredili na prípravu a organizačno-materiálne zabezpečenie majstrovských zápasov s dôrazom na domáce zápasy VII. ligy, na zápasy žiakov kategórie
U13 a na zápasy starých pánov v lige Internacionalistov.
Mužstvo mužov v sezóne 2016/2017 skončilo na 10. mieste zo 14-tich mužstiev (čo
je zlepšenie o 3 miesta v porovnaní so sezónou 2015/2016) so ziskom 34 bodov a so
skóre 50 : 74. Týmto celkovým umiestnením mužstvo mužov pod vedením trénera
Juraja Chňapeka splnilo cieľ, ktorý malo
stanovený na uvedenú sezónu – umiestniť
sa celkovo do desiateho miesta.
Najlepším strelcom a zároveň i najplatnejším hráčom v mužstve bol s počtom
15-tich gólov Tomáš Horák, za čo bol futbalovým klubom ocenený pamätným pohárom FC 31 Jarok.
Mužstvo žiakov U13 v IV. lige skupiny A
skončilo na 7. mieste z 9-tich mužstiev,
so ziskom bodov a so skóre 13 : 95. Toto
mužstvo trénoval Róbert Lámoš a Kristian Zabák.
Mužstvo starých pánov v lige Internacionalistov My Nitrianske noviny skončilo v
základnej časti súťaže na ôsmom mieste.
Súťaž ukončilo až po prehratom zápase v
baráži o ďalší postup.
Dňa 17. 6. 2017 sme v spolupráci so starostom obce Jarok zorganizovali tradičný turnaj v minifutbale o Pohár starostu
obce, na ktorom sa zúčastnilo 6 mužstiev.
Okrem starostu obce, turnaj podporilo
Poľnohospodárske družstvo Jarok, firma
INFA, firma INEGO, Patrik Zabák, Rudolf Nosek, Jozef Labuda, Miloš Vöröš a
ďalší priaznivci futbalu v našej obci.
Letná príprava mužstva mužov prebiehala pod vedením trénera Juraja Chňapeka.
Pripravenosť mužstva na majstrovské zápasy preverili Tesárske Mlyňany v rámci
1. kola o Pohár Oblastného futbalového
zväzu Nitra, v ktorom sme doma nešťastne prehrali 0 : 1.
Letnú prípravu žiakov sa nám nepodarilo
zorganizovať z dôvodu dovoleniek a začal
sa u niektorých žiakov prejavovať nezáujem o futbal.
Do novej sezóny 2017/2018 sme prihlásili
mužstvo mužov i žiakov a dodatočne sa prihlásili i starí páni. Ešte pred zahájením súťaže sme žiaľ mužstvo mladších žiakov museli
zo súťaže odhlásiť. Dôvodom tohto nášho
kroku bola skutočnosť, že ani po prázdninách sa nám nepodarilo vytvoriť nové

mužstvo mladších žiakov U13 a na mužstvo
starších žiakov U15 sme mali málo hráčov.
Pred zahájením futbalovej sezóny sme s

ŠK Veľkým Zálužím podpísali dohodu o
spolupráci, kde je riešený prenájom nášho
polievacieho vozíka, hosťovanie hráčov z
19

ťujúcich hráčov doplnené formou hosťovania i o Romana Tomiša ml. z mužstva
Mojmíroviec, prestupovým transferom
sme získali Martina Kvasňovského z ČFK
Nitra - Čermáň, Petra Pallera z Kyneku a
do prípravy mužstva sa postupne zapojili i
domáci odchovanci Rastislav Tököly, Marek Bédi, Dominik Novák a Patrik Bango
st. Po troch odohratých kolách prestal
hrať Roman Tomiš ml. a Martin Gáth.
Dňa 27. 9. 2017 sme požiadali na Notárskom úrade v Nitre o zápis klubu do registra určených právnických osôb o získanie
2% z dane fyzických a právnických osôb
za zdaňovacie obdobie 2017. I takouto
formou bude možné v roku 2018 podporiť
činnosť v našom futbalovom klube.

ŠK Veľké Zálužie u nás (Dušan Chňapek,
Lukáš Chňapek, Lukáš Kollárik, Mário
Hrnko ), hosťovanie našich hráčov v doraste ŠK Veľké Zálužie (Filip Vrabec a Andrej Maťo ml.), ale i možnosť hosťovania
našich starších žiakov v mužstve starších
žiakov ŠK Veľké Zálužie. Žiaľ, o hosťovanie našich starších žiakov v ŠK Veľké Zálužie prejavil záujem iba Samuel Benčo.
So zahájením novej sezóny sme v spo-

lupráci so starostom obce vybudovali i
nové ústredné kúrenie vo všetkých miestnostiach budovy šatní. Konečne po zime
nebudeme musieť v jednotlivých šatniach
riešiť pleseň. Peniaze na nákup materiálu
vo výške 2.400 Eur, sme získali z dotácie
určenej na šport, a to zmenou účelu ich
použitia.
Mužstvo mužov pred zahájením sezóny
2017/2018 bolo okrem už uvedených hos-

V rámci letnej a jesennej brigádnickej
činnosti klubu sa nám podarilo vymeniť
záchytné siete na lopty za hornou futbalovou bránou, osadiť a natrieť stojan na
svetelnú výsledkovú tabuľu, zrekonštruovať osvetlenie časti ihriska pri dolnej futbalovej bráne a osadiť kanalizačnú rúru na
odtok dažďovej vody z ríny.
Stojan na svetelnú tabuľu nám sponzorsky
vyhotovil Miloš Bédi (firma Umelecké kováčstvo) z materiálu, ktorý sme získali zo
starých futbalových brán.

Materiál na osvetlenie časti ihriska a na
pripojenie výsledkovej svetelnej tabule
sponzorsky zabezpečil Jozef Labuda (firma Labudamont).
Na jeseň sme vykonali druhé hnojenie
ihriska umelým hnojivom a taktiež sa
nám podarilo cestou firmy pána Čambála
z Nitry, vykonať postrek ihriska proti nežiadúcej burine.
Do brigádnickej činnosti sa zapojili – Jaroslav Bako, Jozef Labuda, Andrej Maťo
st., Patrik Bakyta, Štefan Finta, Patrik
Bango, Vlado Vereš, Peter Mesároš – poslanec OZ, Pavol Podlužanský, Tomáš Horák, Patrik Finta, Tomáš Labuda, Peter
Popelka a Andrej Maťo ml. .
Som rád, že sa do brigádnickej činnosti
zapojili nielen funkcionári Výkonného
výboru, ale i niektorí hráči. V tejto činnosti máme ešte rezervy hlavne v účasti
na brigádach ďalších členov klubu, ktorí
si chodia rekreačne zahrať futbal, ale aj z
radov starých pánov.
Samozrejme najviac hodín na ihrisku odpracovali hospodári Tomáš Horák a To-

máš Labuda. Areál je však pomerne veľký
a bez pomoci ďalších členov sa to všetko
zvládnuť nedá.
V jesennej časti súčasnej sezóny
2017/2018 mužstvo mužov s počtom
bodov 22 a s aktívnym skóre 46 : 30 je
priebežne na 7. mieste VII. ligy skupiny A. Medzi najlepších strelcov mužstva
sa radia Adam Chňapek, Tomáš Horák a
Ľuboš Patúc. Dosiahnuté výsledky, tohto stále mladého mužstva, boli celkom
dobré, škoda, že nám nevyšiel prvý zápas
v Dolných Krškanoch a doma s Novými
Sadmi. Toto mužstvo má ešte potenciál na
lepšie celkové umiestnenie. Rozhodujúce
budú jarné zápasy s mužstvami, ktoré sú
pred nami a to do šiesteho miesta.
Som rád, že i v tejto časti sezóny mužstvu
pomáhali – Dominika Raticová ako zdravotník a Veronika Vlčeková ako fotograf.
V spolupráci s obcou, hlavne so starostom
Stanislavom Sťahelom, sa nám podarilo
i v tejto časti sezóny vylepšiť technické
zabezpečenie futbalového klubu. Bez pomoci obce by futbal u nás už neexitoval.
Ďakujeme!
Pri tejto príležitosti by som rád poďakoval za pomoc a podporu i predsedovi Poľnohospodárskeho družstva Jarok pánovi
Jozefovi Berecovi, ďalej pánovi Pavlovi
Bojkovskému, pánovi dekanovi Petrovi
Brisudovi, pánovi Vladimírovi Fábikovi,
Patrikovi Zabákovi, Rudolfovi Nosekovi,
Jozefovi Labudovi, ale i Jozefovi Hrnkovi,
Milanovi Notovi, Stanislavovi Zeleňákovi
a Jozefovi Verešovi.
V mene Výkonného výboru, ale i hráčov,
sa chcem poďakovať i všetkým ostatným
priaznivcom nášho futbalu, ktorí nás chodia podporovať na majstrovské futbalové
zápasy doma a u súperov a pevne dúfam,
že si ich priazeň našou atraktívnou hrou
udržíme i v ďalšom období. Ďakujem!
Ing. Jaroslav Bako
prezident klubu

Fotoreportáže

Stretnutie s Mikulášom

Vianočné koledy a zvyky

Detský folklórny súbor Borinka z Nitry

FS Furmani Nitra

FS Hájiček Chrenovec - Brusno

Ujľackí gajdoši z Veľkého Zálužia

FS Jaročan

FS Košovan z Kanianky

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2018
Obec Jarok
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PAPIER
noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier,
papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier,

BIO odpad
zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím,maslom, džemom,
škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny, vata, vlasy, chlpy

PLASTY + KOVOVÉ OBALY
plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov,
Plechovky od nápojov, umyté konzervy od mäsa, rýb, zeleniny,iné drobné kovové obaly a pod.
viacvrstvové (krabicové)obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,džúsov
obalové fólie, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky atď.

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
nepatrí do smetnej nádoby: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad
biologický odpad zo záhrad a horúci popol !!!

ELEKTRO + NO
To, že ochrana životného prostredia sa vypláca, vieme všetci.
V spolupráci s nami sa určite vyplatí aj Vám.

1
10
10
22 sobota

Zrnká múdrosti

Zrnko odvahy

Zasmejme sa

Nie víno robí človeka opitým,
ale on sám.
Čínske príslovie

Bohatý je ten,
kto nič nevlastní.

Učiteľka vraví žiakom:
- Hovorili sme o dobe kamenej, železnej
a atómovej. Čo myslíte, aká príde potom?
Móricko sa prihlási:
- Prosím, doba dôchodková.
- Ako si na to prišiel?
- Lebo dedko stále vraví babke:
„To je ale doba, kým príde dôchodok!“

Keď sa dvaja vezú na jednom koni,
niekto musí sedieť vzadu.
Shakespeare

francúzske príslovie

Niet šťastia bez priateľov,
ale bez nešťastia nespoznáš,
kto ti je priateľom.
Anglické príslovie

Želanie
Nech čerti od Vás smolu odnesú
a choroby stratia Vašu adresu.
Veľké príjmy, malé dane,
ostatného primerane.
Radosť, lásku žiadne hádky,
prajeme Vám krásne sviatky.
kolektív Obecného úradu v Jarku
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