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Obecné spravodajstvo

Slovo starostu obce
boru FC 31 Jarok za organizačno-technické zabezpečenie i herné nasadenie našich
futbalistov.
V júli našu obec po 75 rokoch od skončenia II. svetovej vojny navštívila pani Eva
Mosnáková, občianka židovského pôvodu, ktorej život zachránili obyvatelia našej
obce a pred deportáciou ju schovali na
Lackovom dvore. Bolo to skutočne veľmi
dojímavé stretnutie, ku ktorému je ťažko
dodať niečo viac ako to, že sila skutočnej
ľudskosti sa ukáže najmä v ťažkých časoch.
Vážení spoluobčania,
dovoľte, aby som sa Vám v tomto adventnom čase prihovoril v mene svojom
i v mene všetkých pracovníkov Obecného
úradu.
Máme za sebou ďalší rok plný neľahkých okamihov a komplikácií spôsobených prítomnosťou pandémie COVID-19,
ktorá okrem priamych dopadov na ľudské
zdravie prináša do našich životov aj ďalšie
negatíva v podobe únavy či psychického
vyčerpania z dodržiavania protiepidemiologických opatrení. Nezriedka sú už
mnohé z rodín konfrontované aj s vážnymi
existenčnými obavami v dôsledku rôznych
reštrikcií a znižovania počtu pracovných
miest kvôli obmedzovaniu, či dokonca
úplnému rušeniu prevádzok a podnikov
naprieč všetkými odvetviami ekonomiky.
Výkyvy cien na globálnych trhoch sa už začali postupne premietať aj do postupného
zdražovania takmer všetkých položiek na
nákupných zoznamoch našich domácností.
O to väčšiu zodpovednosť pociťujeme
my, ako predstavitelia samosprávy, za fungovanie pri správe vecí verejných na obecnej úrovni a venujeme maximálne úsilie
pri zabezpečovaní potrieb občanov, či už
v individuálnej rovine pri vybavovaní stránok na obecnom úrade, rovnako tak aj pri
aktivitách nasmerovaných v prospech obce
ako celku.
V letných mesiacoch, ktoré boli predsa
len o niečo priaznivejšie z pohľadu možnosti oživenia kultúrno–spoločenského
života v obci, sme stihli uskutočniť už tradičný turnaj vo futbale o Pohár starostu
obce Jarok. Poďakovanie patrí prezidentovi
klubu Ing. Jaroslavovi Bakovi a celému vý2

zo série štyroch vzácnych barokových sôch
situovaných na území obce Jarok. O obnovu týchto pamiatok sa obec Jarok zasadzuje
koncepčne a v nasledujúcom roku je plánovaná obnova sochy sv. Jána Nepomuckého,
ku ktorej aktuálne prebieha reštaurátorsko
–historický výskum.
Poďakovanie patrí touto cestou aj rodine
Bojkovských, ktorá zabezpečila a finančne
dotovala reštaurovanie barokového kríža,
ktorý bol kompletne zničený a polámaný.
Zo zachovaných fragmentov sa podarilo
komplexne obnoviť túto pamiatku v pôvodnej kráse a je dôstojnou dominantou
vstupu do obce na križovatke pri Poľnohospodárskom družstve.

V auguste bola slávnostne vysvätená
zreštaurovaná baroková socha sv. Floriána
pred hasičskou zbrojnicou, ktorá je prvou

Zreštaurovaná socha sv. Floriána

Baroková socha sv. Jána Nepomuckého

Ďalším počinom v duchu hesla „Ctiac si
predkov, ctíme seba“ bolo schválenie uznesenia poslancami Obecného zastupiteľstva,
na základe ktorého získala obec do dlhodobého a veľmi výhodného prenájmu časť
starej fary a sýpku na verejnoprospešné
účely, spočívajúce jednak vo vybudovaní
muzeálnej expozície zameranej na tradície
a život v obci v minulosti a jednak vo vytvorení priestorov pre činnosť a fungovanie
miestnych folklórnych súborov. Veríme, že
sa občania obce v budúcom roku aktívne
zapoja do prípravy muzeálnej expozície a
poskytnú do zápožičiek originálne krojové
súčiastky, či iné archaické veci dennej potreby, dokumentujúce každodenný život
našich predkov.
K oživeniu spolkového života v obci
prispelo aj vysvätenie nového Poľovníckeho domu, ktorý bude slúžiť pre činnosť
Poľovníckej spoločnosti v Jarku a v ktorom
budú mať poľovníci vytvorené optimálne

Poľovnícky dom
podmienky na výkon poľovného práva v
zmysle platnej legislatívy. Vysvätenie poľovného domu pánom dekanom Klechom
bolo spojené aj s následnou akciou „Rozlúčka s letom“, ktorú Poľovnícka spoločnosť v spolupráci s obcou zorganizovala
pre všetkých občanov obce. Okrem súťaže
vo varení gulášu, k príjemnej atmosfére
prispela aj brazílska bubnová šou skupiny
Maribondo a bohatá tombola.
V blízkosti Poľovníckeho domu sme z
dotácie z programu „Obnova dediny“ vo
výške 5 000,- eur dotvorili areál Na šarine.
Bolo vybagrované jazierko, spevnené okraje jazierka kameňom, vysadené vŕby, osadené lavičky a vysadená tráva. Predmetnú
lokalitu si vezme pod patronát Poľovnícka
spoločnosť tak, aby táto novovybudovaná
oddychová zóna v obci mohla dlhodobo a
zmysluplne slúžiť všetkým občanom a návštevníkom našej obce.

Rozlúčka s letom
ha prečerpávanie odpadovej vody z prvého
do druhého reaktora a po odčerpaní splaškov bude našimi pracovníkmi vyčistený
priestor prvého reaktora tak, aby mohol
byť zmapovaný skutkový stav a zadefinovaný presný rozsah generálnej opravy na účely procesu verejného obstarávania. V spojitosti s týmito krokmi obec zároveň podala
na Environmentálny fond žiadosť na roz-

šírenie kanalizácie v hodnote 500.000 eur,
keďže prevádzka ČOV v plnej projektovanej kapacite bude pripravená odkanalizovať väčší počet domácností.
Naši interní pracovníci v letných mesiacoch vo vlastnej réžii vymenili zvyšnú časť
kanalizácie v suteréne kultúrneho domu,
bol zrekonštruovaný chodník pri kostole

Jazierko na Šarine
Z aktivít na úseku správy a údržby obecného majetku by som chcel upriamiť Vašu
pozornosť na úspešné dobudovanie druhého reaktora čističky odpadových vôd. Firma Aqua4um s.r.o. Nitra uskutočnila práce
v stanovenom termíne vo vysúťaženej cene
69.424,92 eur s DPH. V novembri sme dielo úspešne skolaudovali, čím sme vytvorili
podmienky pre zrealizovanie generálnej
opravy ČOV bez dopadov na prevádzku
kanalizačnej siete v obci. Aktuálne prebie-

ČOV 2. reaktor

a zlý technický stav miestnej komunikácie
Nový Sliváš si tiež vyžiadal jej obnovu. Zrekonštruovali sme aj umyváreň v kultúrnom
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žiavať v čo najlepšom stave, nakoľko táto
priamo susedí s obytnou zónou v lokalite
Pod lipami, preto buďme k sebe navzájom
ohľaduplní.

Nová siréna

dome, kde sme vymenili elektroinštaláciu,
znížili strop a osadili LED osvetlenie. Na
toaletách vo vestibule kultúrneho domu
sme dokončili vykurovanie. Na obecnom
úrade nám bola nainštalovaná nová siréna,
ktorú financoval štát zo sekcie krízového
riadenia Ministerstva vnútra SR.
Čo však z pohľadu obce a Vás ako jej
obyvateľov považujem v súvislosti s nadchádzajúcim obdobím za jednu z najdôležitejších výziev, je nakladanie s odpadmi a
ich dôsledná a správna separácia. Podrobnejšiu informáciu k tejto téme Vám prináša
vo svojom článku pán Mgr. Michal Baky-

ta ako predstaviteľ Ponitrianskeho združenia obcí, ktoré organizačno-technicky
zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadov,
ničmenej obec na tomto úseku mieni vyvinúť ešte väčšie úsilie v oblasti edukácie
a motivácie občanov, keďže zodpovedné a
dôkladné separovanie je jediným účinným
nástrojom, ako môžeme spoločne čeliť zvyšovaniu nákladov za likvidáciu zmesového
komunálneho odpadu. Zároveň chcem
požiadať všetkých občanov o súčinnosť v
rámci využívania BIO skládky, ktorú sme
v jesenných mesiacoch vyčistili a zrovnali
na ďalšie využitie. Prosím všetkých, aby
BIO odpad sústreďovali na jedno miesto
kvôli mechanizmom, ktoré tento odpad
drtia. Areál BIO skládky sa snažíme udr-

Osobitné poďakovanie záverom patrí pánovi Alexandrovi Bradáčovi za jeho dlhoročnú činnosť obecného hrobára. Vekom
mu už ubudli sily a podľa nového aktuálne
platného zákona môže túto činnosť vykonávať len licencovaná pohrebná služba.
Vážení spoluobčania, milí Jaročania,
prajem Vám krásne a požehnané vianočné
sviatky v kruhu Vašich blízkych a zaželajme si spoločne lepší, zdravší a krajší nový
rok 2022.
Stanislav Sťahel, starosta obce

Udialo sa v obci obrazom

Spomienka na padlých spoluobčanov v II. sv. vojne pri príležitosti 77. výročia SNP
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Návšteva bývalého dekana farnosti Jarok Petra Brisudu na hodovej
sv. omši dňa 14.novembra 2021
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Packeta - moderná
alternatíva pošty
Každá minca má dve strany a rovnako
tak aj aktuálna pandemická situácia nemusí byť na 100% hodnotená len v negatívnom svetle. Obmedzenie prevádzok
kamenných obchodov vyvolalo prudký
nárast nákupov prostredníctvom e-shopov, čím výrazne akcelerovala aj potreba
doručovania objednávok konečným adresátom. Tento trend samozrejme prináša aj
určité nevýhody, najmä časovú viazanosť
občanov na doručovacie harmonogramy
kuriérnych služieb, či zvýšenie premávky
a znečistenie ovzdušia v obci v dôsledku
nadmernej frekvencie pohybu kuriérskych
vozidiel. Z týchto dôvodov sa poslanci
Obecného zastupiteľstva rozhodli vytvoriť
v obci Jarok vhodné podmienky pre zavedenie modernej doplnkovej alternatívnej
poštovej služby spočívajúcej vo výdaji zásielok obyvateľom obce prostredníctvom
osadenia samoobslužných boxov v rámci
systému Packeta (známe aj pod pojmom
Zásielkovňa). Jednomyseľne schválili in-

štaláciu Z-BOXU na obecnom pozemku v
centre obce, v blízkosti obecného úradu,
pošty, predajne potravín a autobusovej zastávky tak, aby bola jeho poloha optimálne dostupná pre všetkých záujemcov. Nie
je potrebný žiadny fyzický kontakt, koncoví zákazníci nemusia chodiť na poštu
počas vymedzených stránkových hodín,
naopak môžu si balíky vyzdvihnúť v čase
keď je to pre nich vhodné, pretože skrinky na balíky sú im k dispozícii 24 hodín
denne, sedem dní v týždni. Samoobslužné
boxy garantujú maximálnu časovú flexibilitu a dostupnosť manipulácie so zásielkami bez obmedzení, čím výrazne zvýšia
užívateľský komfort zákazníkov a zlepšia
napĺňanie potrieb občanov.
Vážení občania, veríme, že Vám táto
nová služba uľahčí každodenné fungovanie a zvýši kvalitu života v tejto zložitej
dobe.
Mgr. Martina Kucharová,
právnička obce

Rok 2021 z pohľadu vinára
Tradičná výstava vína, ktorú Vinohradnícky spolok Stará Hora Jarok (VSSH)
zvykne organizovať začiatkom roka, sa
tento rok pre pandemickú situáciu neuskutočnila. Zostáva nám dúfať, že aspoň v nejakom režime ju bude možné uskutočniť na
jar budúceho roku.
Vína z roku 2021 si rozhodne zaslúžia pozornosť. Podľa viacerých vinárov by mohlo
ísť o najlepší ročník posledného desaťročia
a tento názor zdieľajú aj vinohradníci a vinári z Jarku. Čo sa týka kvality úrody, tak
tá bola naozaj výborná, avšak bolo to dané
aj menším množstvom urodeného hrozna.
V tomto roku pestovateľom viniča pomohlo počasie neskorším nástupom jari,
vďaka čomu jarné mrazy nenarobili toľko
škody ako napr. vo Francúzsku alebo Španielsku. Počas teplého leta dohnali neskorší nástup a taktiež mali primeraný prísun
zrážok. Napriek dobrému počasiu sme v
starších vinohradoch pozorovali vymieranie slabších koreňov, ktoré bude potrebné
po zime nahradiť. V porovnaní s minulými
rokmi nebolo potrebné pristúpiť k redukcii

úrody, keďže nasadenie strapcov bolo primerané. Dozrievanie skorých odrôd ako
Muller thurgau alebo Muškát moravský začalo koncom augusta a počas septembra sa
pridali ďalšie odrody. Tento rok sme mali
naozaj krásnu jeseň, a tak zbery modrých
odrôd alebo aj rizlingov bolo možné nechať na október. Samozrejme, ak to dovoľoval dobrý zdravotný stav hrozna. Počas
tohto obdobia je veľmi dôležitá ochrana
pred škodcami, ktorí vedia zničiť celú úrodu. Našťastie nemáme problémy s diviakmi

ako majú vinohradníci na úpätí Malých
Karpát. Avšak musíme strážiť vinohrady
pred škorcami. O toto sa postaral VSSH
rovnako, ako to robil počas predchádzajúcich rokov. Zohnal strážnikov, ktorí urobili
kus dobrej roboty a vďaka tomu bolo škody
od škorcov minimálne a taktiež sme nezaznamenali žiaden pokus o krádež hrozna.
November je mesiac, keď sa degustujú
prvé mladé vína a VSSH organizuje Svätomartinské posvätenie vín. To sa tento rok
bohužiaľ pre pandemickú situácia neuskutočnilo. Avšak kto už nejaké mladé vína
ochutnal, tak môže tušiť, že vína ročníku
2021 majú naozaj veľký potenciál.
Tento príspevok ukončím malou výzvou.
Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska
prišiel s iniciatívou #MesiacPoctivéhoSlovenskéhoVína, v ktorej apeluje na milovníkov vína, aby počas decembra podporili
lokálneho vinára kúpou fľaše navyše. Tak
sa držme hesla, že radšej Dunaj zo Strekova
ako Merlot z Austrálie.
Ing. Lukáš Ďurfina,
PhD., člen VSSH
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Materská škola Jarok
Malá trieda: Marcela Boledovičová,
Marcela Bakošová
Stredná trieda: Tatiana Ďurišová - zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ, Bc.
Lucia Chrenková
Veľká trieda: Mgr. Andrea Gálová, Alena Kačírová
Plné nádeje v lepšie časy sme druhého
septembra odštartovali nový školský rok
2021/2022. Ešte predtým sme ale stihli
veľmi milú udalosť a tou bola rozlúčka s
našou drahou kolegyňou Máriou Riuškou
Németovou, ktorá po dlhých rokoch práce s deťmi odišla na zaslúžený dôchodok.
Dovoľte mi, aby som jej aj touto cestou
poďakovala za jej obetavý prístup, milé
slovo a nekonečný úsmev, ktorými neraz
vyliečila strach z neznámeho u našich najmenších. Riuške spoločne prajeme hlavne
pevné zdravie, aby ju neopúšťala radosť zo
života tak, ako doteraz a aby s láskou spomínala na Materskú školu Jarok.
Našou novou posilou sa stala Marcelka Bakošová, ktorá pracovala v školskom
klube, a tak vymenila staršie deti za deti
trojročné v malej triede. Spolu s Marcelkou Boledovičovou od septembra venujú
všetku svoju pozornosť najmenším detičkám. Adaptácia v malej triede bola o čosi
ťažšia ako po minulé roky, no vzhľadom
na vysokú chorobnosť detičiek a aktuálnej
situácii, sa niet čomu čudovať. Pani učiteľky to ale zvládajú veľmi dobre a detičky si pomaly, ale isto zvykli na škôlkarsky
režim.
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Stredná trieda pod vedením pani učiteliek Táničky a Lucky usilovne pracuje
a každým dňom napreduje vo vedomostiach, ktoré im Tánička a Lucka s láskou
odovzdávajú. Deti v strednej triede už
dávno nie sú tie detičky, ktoré so strachom
nastupovali prvýkrát do škôlky. Obetavý
prístup pani učiteliek ich naučil, že škôlka
je miesto, kde sa rady vracajú.
Vo veľkej triede máme šikovných predškolákov, ktorí sa svojou usilovnosťou každým dňom približujú k prvej triede. Spolu
s kolegyňou Elenkou sa snažíme, aby boli
predškoláci pripravení na nástup do prvého ročníka, no pritom nezabúdame na to,
že sú to stále škôlkari a ich hlavnou úlohou
v materskej škole je hrať sa, zabávať sa s kamarátmi a popri tom všetkom načerpávať
nové vedomosti.

Momentálne sa deti zo všetkých troch
tried pripravujú na príchod svätého Mikuláša, ktorého už všetci netrpezlivo očakávame a privítame ho krátkymi básničkami
a pesničkami, ktoré sa ozývajú zo všetkých
troch tried našej materskej školy. Deti veria,
že od Mikuláša niečo sladké dostanú a my,
pani učiteľky sme o tom presvedčené, lebo
vieme, že si to naozaj zaslúžia. Pomaly, ale
isto sa v materskej škole pripravujeme na
najkrajšie sviatky v roku -Vianoce. Vianočný stromček, vianočná výzdoba a druhá
zapálená adventná sviečka nám pripomína, že Vianoce sa nezadržateľne blížia. Deti
z materskej školy sa na Vianoce v materskej
škole patrične pripravujú a už teraz nacvičujú program, ktorým potešia rodičov v
predvianočný čas. No nie len programom
potešia rodičov, deti ako každý rok pripra-
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vujú pre svojich najbližších darčeky, ktoré
vyrábajú s láskou a s nádejou, že týmto darčekom potešia mamičku i ocka. Veríme, že
aj takýmto spôsobom spríjemnia vianočný
čas nejednému z Vás, milí rodičia.

Čo Vám zapriať v tomto predvianočnom
období? Snáď len toľko, aby ste ho prežili v
kruhu svojich najbližších v plnom zdraví, v
láske a v pokoji. Nech sú iskričky v očiach
Vašich detí nádejou na lepšie časy. Veríme,

že po Novom roku sa v materskej škole
stretneme v plnom zdraví, pripravení na
nové dobrodružstvá.
Za kolektív MŠ Jarok Mgr. Andrea Gálová
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Život našej základnej školy

Už čoskoro sa opäť stretnú rok s rokom
a ani sa nenazdáme a začneme písať novú
kapitolu života našej školy. Preto si pripomeňme, čo nám priniesol rok 2021,
resp. jeho druhá polovica. Čo všetko sme
zažili? Čo všetko sa v našej škole udialo v
druhom polroku? Aj keď sa možno zdalo, že akcií bude menej, opak je pravdou.
Napriek sťaženým podmienkam bola aj
druhá časť roka 2021 pestrá a mali sme
mnoho akcií, súťaží a iných zaujímavých
udalostí.
Brány školy sa otvorili 2. septembra a
prvýkrát do nej vstúpilo 17 prváčikov,
ktorých privítala triedna učiteľka Mgr.
Helena Hollá. Našu školu v tomto školskom roku navštevuje 162 detí. Na škole pôsobí 14 učiteľov a dve pedagogické
asistentky. V ŠKD sa deťom intenzívne
venujú pani vychovávateľky Mgr. Táňa
Beličková a Mgr. Miroslava Straňáková.
Deti využívajú nové priestory školského
klubu na prízemí, ktoré sú určené prioritne jeho rannej aj poobednej činnosti. Tento školský rok sa pýši aj širokou
ponukou záujmových krúžkov ako basketbalový, volejbalový, dva počítačové,
Šikovníček, pohybové hry, rozhlasový,
turistický, ale aj krúžky pre deviatakov
a ich prípravu na testovanie a prijímacie
skúšky z matematiky a slovenčiny. Žiaľ,
ich činnosť sme museli na konci novembra prerušiť.

September začal exkurziou, v rámci ktorej viedli kroky našich ôsmakov do Diecéznej knižnice v Nitre, kde sa oboznámili
s históriou a inventárom knižnice. Očarili
ich prvotlače, aj diela v 38 jazykoch, najmä v bernolákovčine. Pozreli si najmenšie vydania kníh a na záver zvečnili svoje
meno do knihy podpisov, kde sa podpísal
aj samotný cisár František Jozef.
Mesiac september patril aj dobrým skutkom. Dňa 24. septembra 2021 sme sa opäť
zapojili do zbierky „Biela pastelka“, aktivity na podporu Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Rodičia, žiaci a všetci
zamestnanci mali možnosť do zbierky
dobrovoľne prispieť, za čo dostali symbolickú bielu pastelku. Vyzbierala sa suma
130,35 eur. Výnos je použitý na financovanie aktivít zlepšujúcich kvalitu života
slabozrakých a nevidiacich. Všetkým zapojeným ďakujeme!
Usilovne a rado sa venujeme aj vzdelávacím aktivitám. Jednou z nich bol Vedecký
kuriér. Balíček od neho k nám dorazil 24.
septembra 2021. Žiaci 7., 8. a 9. ročníka
sa na chvíľu premenili na chemických detektívov. Cieľom aktivity bolo nadchnúť
žiakov pre vedu a výskum. Vyskúšali si
pokusy z chémie a zistili, aká môže byť
práca výskumníkov zaujímavá. Vedecký
kuriér Chémia sa skladal z pomôcok na
chromatografiu fixiek a žiaci si vyskúšali,
či je čierna fixka ozaj čierna. Urobili si aj

ozajstné odtlačky prstov a najodvážnejší
si otestovali aj vlastné sliny.
Ôsmy a deviaty ročník sa 28. a 29. septembra 2021 zúčastnil exkurzie do Talentcentra v Nitre. Je to inovatívna podpora pri kariérnom smerovaní žiakov
základných škôl. Pripravený program im
poskytol inšpirácie a pomoc pri rozhodovaní o budúcom vzdelávaní, s perspektívou uplatnenia v povolaní. Zistili, čo sa
skrýva za povolaním a aký vplyv to môže
mať na ich celý život.
V septembri sme sa zapojili do sprievodnej súťaže ankety Strom roka 2021,
ktorú organizuje Nadácia Ekopolis. Jej
cieľom je upozorniť na staré, vzácne, či
ohrozené stromy a vzbudiť záujem o životné prostredie. Odmenou za výhru v
súťaži je výsadbový materiál, ktorý by
skrášlil školskú záhradu. Okrem hlasovania sme sa pokúsili zvýšiť naše šance v
súťaži aj rôznymi sprievodnými aktivitami. Prváci aj štvrtáci kreslili a vytvárali
plagáty, na ktorých zobrazili svoju predstavu stromu. Piataci sa okrem vytvárania plagátov naučili spoznávať stromy
podľa zozbieraných listov.

Záver septembra sme si pripomenuli
dôležitosť zdravej výživy, ktorej súčasťou
je aj dostatočný príjem mlieka. Symbolom dňa bola biela farba, do ktorej sme
sa v tento deň obliekli. Rozprávali sme sa
o mliečnych výrobkoch, samotnej výrobe
mlieka, odkiaľ k nám mlieko prišlo a aké
vitamíny obsahuje. Každá trieda si po8
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chutila na čerstvom mliečku s cereáliami.
Mesiac október bol najbohatší na akcie, súťaže a rôzne aktivity. Pokúsime sa
priblížiť v skratke tie najzaujímavejšie a
najpodstatnejšie z nich.
Deviataci stihli využiť pekné októbrové
počasie a vybrali sa do Nitry na Zobor.
Venovali sa histórii osídlenia Zoborských
vrchov v neskorej dobe bronzovej. Hovorili o radikálnych zásahoch pravekého
človeka do zoborskej prírody. Dozvedeli
sa informácie o geologických procesoch
pri vzniku pohoria, v akých podmienkach sa formovali jednotlivé horniny a
aké praveké živočíchy v tom čase žili na
Slovensku.
Po výstupe na Zobor pokračovali návštevou Jaročanky pani Boženy Maťovej,
ktorá im priblížila zvyky minulosti. Spoznávali rôzne staré tradičné predmety,
ktoré museli najskôr identifikovať, a potom si vyskúšali ich použitie. Preskúmali
zákutia povaly, kde si dievčatá vyskúšali
módne trendy našich prastarých mám,
napiekli si tradičné vianočné oblátky a
skúsili aj vyšívanie, štrikovanie a háčkovanie.

Aj v októbri sme pomáhali. Podporili
sme finančnú zbierku Hodina deťom, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska.
Je to verejná zbierka podporujúca projekty zamerané na pomoc deťom a mladým
ľuďom v ohrození a rôznych krízových
situáciách. Vo svojom 22. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám aj individuálnych príjemcov samoživiteľov. Dňa 21. októbra 2021
sa vyzbieralo 113,50 eur. Ďakujeme!
V škole sa už tradične venujeme RE-

CYKLOHRÁM. Naši šikovní tretiaci sa
zapojili do tvorby vlastného domáceho
telefónu s využitím odpadového materiálu. Pri tejto aktivite sa zabavili, aj si overili,
či vyrobený telefón ozaj funguje. Prváci
sa zahrali na zvieratká. Vyrobili si masky
svojho obľúbeného zvieratka a napodobňovali jeho správanie.
Dňa 5. októbra 2021 sa žiaci 2. stupňa
zmenili na aranžérov. Priniesli si rozličné
plody jesene a popustili uzdu fantázii. Z
nazbieraných prírodnín vytvorili krásne
dekoračné diela. Naaranžované práce vystavili na chodbe školy. Najkrajšiu výstavku vybrali hlasovaním žiaci aj rodičia. Víťazmi sa stali žiaci 7. ročníka, ktorí dostali
sladkú odmenu.
V októbri sa naša škola opäť zúčastnila
online prenosu 37. ročníka medzinárodného filmového festivalu AGROFILM
2021. Festival je zameraný na oblasť poľnohospodárstva, vidieka, trvalo udržateľného využívania zdrojov, potravinárstva,
ale aj vedy a výskumu. Žiakom sme náučnou aj zábavnou formou priblížili život
ich rovesníkov na farme a taktiež starostlivosť o ňu. Tri videopríbehy priblížili život troch mladých ľudí, ktorí študujú na
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stredných školách a zároveň hospodária
na svojich gazdovstvách. Prostredníctvom
videa sme nazreli do života študentov,
ktorí už teraz žijú svoj sen.
Mesiac október sa nám už tradične spája s tvorbou a výmenou záložky do knihy.
Deti s pani učiteľkami vyrobili záložky,
ktoré si potom vymieňali. Tento rok akcia prebehla v novej školskej knižnici a
ako bonus mali deti prichystanú výstavu
knižných titulov z vydavateľstva IKAR.
O knihy a záložky bol veľký záujem.
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Jeseň je najfarebnejšie ročné obdobie.
Túto farebnosť sme preniesli aj do vyučovania v podobe ,,Farebného týždňa“
plného zdravia. Žiaci prvého stupňa sa
počas troch dní obliekali do farieb, ktoré charakterizovali dôležitosť pestrosti
zdravých potravín v našej výžive. Pondelok bol v znamení červenej farby, ktorá
nás nabáda na doplnenie nášho jedálnička o ovocie a zeleninu. Utorok bol zelený
deň, takzvaný deň chleba. Žlto-oranžová
streda bola dňom mäsa, rýb, vajec a stru-

kovín. Pomocou rôznych aktivít sme si
pripomínali, ako by mal vyzerať náš jedálniček.
V tomto mesiaci sa prváci a tretiaci zapojili do výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie.“ Najprv sme sa so žiakmi spoločne
porozprávali odkiaľ k nám prichádzajú
potraviny, lokálni dodávatelia čerstvých
výrobkov, zvieratá a ich úžitok a vplyv
zdravej stravy na naše zdravie. Následne si žiaci vybrali spomedzi vyhlásených tém, konkrétne „Mlieko a mliečne
výrobky od slovenských kravičiek“ a
„Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny“,
ktoré sa im najviac páčili. Potom sa s
veľkou chuťou a trpezlivosťou pustili do
tvorenia. Výsledok stál za to, lebo vznikli
zaujímavé a netradičné práce. Všetkým
zúčastneným ďakujeme a držíme prsty
pri vyhlasovaní víťazov.
Žiaci 6. ročníka sa zapojili do celosvetového projektu posielania pohľadníc Postcrossing. Je to projekt, ktorý umožňuje
komukoľvek posielať a prijímať pohľadnice z náhodných miest z celého sveta.
Projekt má medzipredmetový charakter,
žiaci spoznávajú nové mestá, krajiny a
prehlbujú si svoje zručnosti v anglickom
jazyku. Naše pohľadnice smerujú do Kanady, Taiwanu, USA, Nemecka či Ruska a
my netrpezlivo čakáme, z ktorých štátov
príde pošta k nám.
Čo nám priniesol november? Dňa 19.
novembra 2021 sme sa stali súčasťou 8.
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ročníka akcie „Bubnujeme, aby bolo deti
lepšie počuť“ pod záštitou prezidentky
SR Zuzany Čaputovej. Tento rok aktivita prvýkrát prekročila hranice Slovenska
a bubnovalo sa aj v Čechách. U nás ho
pripravuje nezisková organizácia Centrum Slniečko spolu s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri MPSVaR
SR a v Čechách Centrum Locika, z.ú.. S
násilím sa môžeme vysporiadať len tak,
že ho nebudeme bagatelizovať a vnímať
ako niečo, čo sa nás netýka. Preto od
roku 2014 sa vždy v novembri organizuje
celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo
deti lepšie počuť!“. Podujatie upozorňuje
na dôležitosť ochrany detí pred násilím a
podporuje tému včasnej prevencie.
Silnou stránkou našej školy je úspešná
účasť na olympiádach a iných vedomostných súťažiach. Tradične ich otvárame
olympiádou zo slovenského jazyka a literatúry. Školské kolo OSJL prebehlo 15.
novembra 2021. Do súťaže sa prihlásilo
desať žiačok 8. a 9. ročníka. Na vypracovanie 25 úloh mali časový limit 35 minút.
Test prebiehal online formou. Najviac bodov - 21 získala žiačka 9. ročníka Anežka Bujdáková. Ako úspešná riešiteľka z
prvého miesta postúpila do okresného
kola. Na druhom mieste, tiež ako úspešná riešiteľka skončila Hana Lámošová a
na treťom mieste sa umiestnila Viktória
Pastierová. Anežka nás reprezentovala na
okresnom kole, kde sa zaradila k úspešným riešiteľkám na peknom 13. mieste.
V dňoch 8. - 12. novembra 2021 sa
uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBOBOR. Súťaž chce iniciovať

v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v
intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Z
našej školy sa do nej zapojilo 115 žiakov
z 2. - 9. ročníka, ktorí súťažili v štyroch
kategóriách: drobci, bobríci, benjamíni a
kadeti.
Žiakom sa darilo veľmi dobre - naša
škola má 18 úspešných riešiteľov - Šimon Zuzik, Nina Deményová, Tamara
Čeriová, Filip Bernáth, Ema Trubinská,
Nathaly Cidilová a Sebastián Belička z
2. ročníka, Juraj Gála a Lenka Gálová z
3. ročníka, Alžbeta Bírová zo 4. ročníka,
Sofia Pastierová, Marek Fillo, Nina Bakošová a Dušan Kontár z 5. ročníka, Lucia
Vangľová zo 7. ročníka, Nikol Tóthová z
8. ročníka, Tomáš Bujdák a Marek Lámoš z 9. ročníka. Najlepšie sa umiestnil
Šimon Zuzik, ktorý v kategórii drobci
obsadil delené 1. - 808. miesto.
Olympiáde z anglického jazyka patril
18. november 2021. Z dôvodu karantény
sa súťažilo len v kategórii 1B (7 žiakov),
kategória 1A sa konala dodatočne a zúčastnil sa jej jeden žiak. V kategórii 1B
vyhrala žiačka 8. ročníka Lenka Mináriková, ktorá postupuje do okresného kola.
Úspešnými riešiteľmi boli žiaci: Adrián
Mochnacký, Tomáš Boledovič, Tomáš
Bujdák a Marek Lámoš. Kategória 1A sa
konala 25. novembra 2021 a zúčastnil sa
jej Filip Zaujec, ktorý tiež postupuje do
okresného kola v kategórii 1A.
Dňa 19. novembra 2021 si žiaci zmerali
sily v matematicko – fyzikálnej medzinárodnej súťaži Náboj Junior. Je to súťaž pre
štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa
základnej školy a osemročných gymná-

zií. Celá súťaž trvala 120 minút, počas
ktorých sa tímy snažili vyriešiť čo najviac
úloh. V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu
už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Do
súťaže sa zapojilo viac ako 1000 tímov zo
Slovenska, Česka, Poľska a Francúzska.
Vo veľkej konkurencii tímov zo spomínaných štátov naši žiaci 9. ročníka skončili
na 181. mieste (T. Bujdák, A. Bujdáková,
M. Lámoš, T. Boledovič). Žiakom srdečne gratulujeme.
Dátum 24. november 2021 patril školskému kolu geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 19 žiakov (Filip Vöröš,
Hana Boledovičová a Samuel Jemelka z
5. ročníka, Milan Lajš a Kamila Goňová
zo 6. ročníka, Nela Boledovičová a Nina
Čurgaliová zo 7. ročníka, Terézia Bekéniová, Nikola Janigová, Adrián Mochnacký, Jakub Zaujec, Hana Maťová a
Lenka Mináriková z 8. ročníka, Salome
Šimončíková, Linda Bibeňová, Anežka
Bujdáková, Tomáš Bujdák, Marek Lámoš
a Tomáš Boledovič z 9. ročníka. Všetci boli úspešní riešitelia. Do okresného
kola postupujú prví traja umiestnení v
jednotlivých kategóriách. V kategórii G
sú to Hana Boledovičová, Filip Vöröš a
Samuel Jemelka. V kategórii F postupujú: Nela Boledovičová, Milan Lajš a Nina
Čurgaliová. V kategórii E postupujú:
Anežka Bujdáková, Tomáš Bujdák a Marek Lámoš. Okresné kolo prebehne 17.
februára 2022. Súťažiacim ďakujeme za
účasť a gratulujeme postupujúcim.
Nasledujúci deň sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Technickej olympiády.
V kategórii B súťažilo 15 žiakov zo škôl
v okrese Nitra. Milan Lajš zo 6. ročníka
sa v tejto kategórii umiestnil na 8. mieste
ako úspešný riešiteľ. V kategórii A súťažilo v rámci okresu 23 dvojíc žiakov. Tomáš
Bujdák a Marek Lámoš sa umiestnili tiež
na 8. mieste a boli úspešnými riešiteľmi
olympiády.
Na záver ďakujeme všetkým rodičom,
ktorí počas roka spolupracovali so školou, pomáhali nám a snažili sa akýmkoľvek spôsobom prispieť k tomu, aby škola
fungovala čo najlepšie.
Už len krôčik nás delí od najkrajších
sviatkov roka, preto Vám všetkým za kolektív základnej školy želáme ich pokojné
prežitie v kruhu najbližších. Do nového
roka vykročte úspešne správnou nohou,
oddýchnutí, zdraví a plní elánu.
Mgr. Anna Slobodníková, učiteľka ZŠ
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Zmeny v našej škole
Zmeny sú súčasťou nášho života. Tak ako
sa časom mení tvár človeka, tak sa zmenila
aj tvár našej školy. Zmenila sa navonok aj
vnútri.
Rada by som Vás informovala o aktivitách, ktoré prebehli na našej škole od januára tohto roka. Našou najväčšou snahou
bolo a je, aby sme neustále skvalitňovali
podmienky vyučovacieho procesu pre deti
a žiakov, ktorí navštevujú našu škôlku a
školu.
Tou najvýraznejšou zmenou, ktorá nastala v škole bolo presťahovanie všetkých
tried materskej školy do nových samostatných priestorov určených len pre našich
najmenších. Bohužiaľ, zlá pandemická situácia a jej dôsledky sa podpísali aj na fungovaní školy a škôlky. Na dlhé obdobie sa
musela materská aj základná škola zavrieť
pre všetky deti, žiakov a aj zamestnancov.
Oddialilo sa tak otvorenie nových priestorov určených pre našich najmenších.
Počas tohto obdobia sme však nezaháľali, ale tento čas sme využili na úpravu základnej školy. Už na začiatku nového roka
sme sa pustili do rekonštrukcie tried, ktoré
ostali nevyužité po presťahovaní materskej
školy. Vďaka uvoľneným priestorom na
prízemí, sme mohli vytvoriť novú kmeňovú triedu. Samozrejme, že to nebolo ľahké
a rýchle, ako lusknutím prsta, ale vyžadovalo si to väčšie aj menšie stavebné úpravy.
Priečkami sme rozdelili bývalú veľkú triedu škôlky. Utvoril sa tak priestor pre jednu
triedu aj pre kabinet, ktorý sme doteraz na
škole nemali. Využívame ho veľmi prakticky, pretože nám slúži na úschovu učebných
pomôcok.

malej triede MŠ. Vymenili sme osvetlenie
a vymaľovali sme priestory. Triedu sme
doplnili vnútorným vybavením. Nainštalovali sme v nej rebriny a na zem sme položili tatami - tréningové puzzle podložky
na cvičenie. Vznikla tak veľmi pekná, a
hlavne plne funkčná malá telocvičňa, ktorá poslúži nielen škôlkarom, žiakom ZŠ,
ale nájde svoje využitie aj v popoludňajšej
činnosti, počas krúžkov.

Presťahovanú triedu predškolákov, ktorá
pozostávala z hracej časti a spálne, sme
opäť predelili priečkou, a tak nám vznikli dve samostatné triedy. Teraz v nich
prebieha ranný aj popoludňajší školský

klub detí. Pre žiakov sú to nové a väčšie
priestory, primárne určené na aktivity v
školskom klube detí. Vďaka tomuto presunu a rekonštrukcii už nemusia poobedný
čas tráviť ako doteraz - vo svojej kmeňovej
triede.
Prvý mesiac v roku priniesol zmeny aj
vo vnútorných priestoroch budovy. V januári sme sa ešte pustili do úprav v bývalej
12
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svojho materiálneho vybavenia, ktoré v
centrálnej chodbe v súčasnosti značne absentuje. Našou víziou je, že v budúcnosti
by sme chceli v priestoroch hlavnej chodby usporadúvať rôzne akcie, výstavy, slávnostné otvorenie i ukončenie školského
roka. V neposlednom rade sa v nej najmä
po vyučovaní v čase školského klubu detí
budú môcť zdržiavať aj rodičia, ktorí prichádzajú vyzdvihnúť svoje deti.
Vo februári prišla na rad nová škôlka a
posledné úpravy pred jej otvorením. Dokúpili sme nový nábytok, koberce a nemohli sme zabudnúť ani na nové hračky.
Pani učiteľky sa potom plne venovali dekoráciám a skrášľovaniu interiéru. Potom
konečne prišla tá dlho očakávaná chvíľa a
1. marca 2021 sa otvorili brány novej materskej škôlky.

Prevádzka školy naďalej prebiehala dištančne, preto sme mohli plynule pokračovať v zmenách a stavebných úpravách. Vo
februári sme sa pustili do veľkej prestavby.
Po presune škôlky sa uvoľnilo miesto na
prízemnej chodbe hlavnej budovy. Rekonštrukcia začala vybúraním všetkých priečok po triedach MŠ, a tým sa nám otvoril
voľný priestor. Súčasťou rekonštrukcie
bola aj výmena zastaraných elektroinštalačných zariadení, ktoré ešte pochádzali z
doby výstavby hlavnej budovy školy. Nadväzne na to boli vymenené všetky osvetlenia za kvalitné led svietidlá. Po ukončení elektroinštalačných prác prišlo na rad
kompletné vymaľovanie chodby.

Nasledoval ďalší krok v renovácii interiéru. Po obnove chodby sme prišli s návrhom modernizácie jej materiálneho vybavenia. Predložili sme projekt na získanie
dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým by základná
škola dosiahla zlepšenie a modernizáciu
13
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Nezabudli sme ani na dôležitú súčasť
prevádzky školy a škôlky - školskú jedáleň. Tiež si vyžiadala nevyhnutné zásady plynúce zo zmien. Boli v nej osadené
kvalitné a tiché rekuperačné jednotky.
Rekuperácia bola nevyhnutná z dôvodu
optimalizácie výmeny vzduchu v jedálni, keďže sa v nej nedá prirodzene vetrať.
Tento systém odsáva zápachy z priestoru
jedálne a rozvádza čistý vzduch zbavený
nečistôt.

Pozornosť sme nevenovali len vnútorným priestorom školy, ale aj exteriéru.
Našim cieľom je nielen skrášlenie okolia
školy, ale najmä spraviť školský areál bezpečnejším.
Prvým krokom bolo parkovanie. Dôležité pre nás bolo rozšírenie parkovacích
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miest, pretože parkovanie je neustály
problém najmä v ranných hodinách. Veríme, že postupným rozširovaním uľahčíme
parkovanie rodičov aj pracovníkov školy a
škôlky tým, že vytvoríme dostatok parkovacích miest.

Na základe podnetu od našich starostlivých pani vychovávateliek sme oplotili
časť areálu školy, kde žiaci trávia popoludnia. Vytvorili sme bezpečnejší priestor pre
ich poobedňajšie aktivity a hry v školskom
klube. Bezpečne sme oplotili priestor na
hry aj pre deti v materskej škole. Na veľkú
radosť našich najmenších sme vybudovali
nové, priestranné pieskovisko. S nadšením ho už aktívne využívajú menší aj väčší žiaci, najmä deti v školskom klube.

Školstvo

Naša škola sa nachádza v krásnom tichom prostredí obklopenom zeleňou.
Poskytuje priestor na aktívny odpočinok
pod korunami stromov, upravenom trávniku, na ihrisku, cvičiacich strojoch či v
altánku. Pani učiteľky ho rady, najmä v
letnom období využívajú na výučbu na
čerstvom vzduchu. Spolu s pani vychovávateľkami vedú žiakov k budovaniu
vzťahu k svojmu okoliu, prírode. So žiakmi sa venujú skrášľovaniu okolia školy,

vysádzajú kvetiny, starajú sa o políčka
alebo vyrábajú v dielni búdky pre vtáčikov. Pravidelne koncom roka organizujeme úpravu areálu školy, aby aj naši žiaci vlastnoručne prispeli k skrášľovaniu
školského areálu.
Podarilo sa nám už vysadiť niekoľko
listnatých aj ihličnatých stromov, vybudovať skalku, vysadili sme množstvo
trvaliek aj letničiek. V blízkosti budovy
vyrástol aj hmyzí hotel.

Všetky tieto aktivity svedčia o tom, že
naša škola nežije len vyučovaním, ale venuje sa aj aktívnemu skrášľovaniu okolia,
vedie žiakov k vzťahu s prírodou. Snažíme
sa o kvalitné, estetické a funkčné okolie aj
vnútorné priestory našej školy. Veríme, že
každým rokom v tom budeme pokračovať a posúvať našu školu aj v tejto oblasti
vpred, lepším a najmä krajším smerom,
lahodiacim duši aj oku.
Na záver by som sa chcela poďakovať
nášmu zriaďovateľovi obci Jarok za doterajšiu spoluprácu a za podporu pri realizácií všetkých aktivít.
Mgr. Ľubica Zaujecová,
riaditeľka školy
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Výnimočný, jubilejný rok 2021
V tomto roku naša milá škola oslávila
60 rokov. Táto vzácna udalosť bola pre
nás výzvou na prípravu tomu primeranej
oslavy. Spojili sme sily, využili kreatívne
nápady, umelecké cítenie, individuálne
zručnosti každej z nás a s nadšením sme
sa pustili do veľkolepých príprav.
Základná škola v našej obci pôsobí už
neuveriteľných 60 rokov. Akosi spontánne
sme pocítili potrebu vrátiť sa kdesi na začiatok jej príbehu... Rada by som sa touto
cestou poďakovala všetkým generáciám
učiteľov, žiakov i zamestnancov, ktorí sa v
nej za tie roky vystriedali a každý z nich tu
po sebe zanechal určitú stopu. A tak sme v
zápale pre dobrú vec cestovali v čase prezeraním starých kroník, fotografií a kníh.
Predstavovali sme si, ako to asi vtedy v
škole vyzeralo. Postupne sme sa dopracovali k určitému konceptu, ktorý začal krok
po kroku naberať reálne kontúry. Minulosť fungovania školy sme prezentovali
vytvorením historickej miestnosti, ktorú
si postupne pozreli všetci žiaci a zamestnanci školy.
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Veľmi nás potešilo, že prišli aj občania
obce - mladší, aj tí skôr narodení. Poskytli
sme im možnosť vidieť historické pomôcky, mohli si vyskúšať manipuláciu s predmetmi z čias minulých, prezrieť si staré
knihy a fotky. Keď sme spoločne premýšľali, ako čo najlepšie odprezentovať súčasnosť našej školy, prišiel skvelý nápad natočiť video. A ujal sa okamžite! Po rozdelení
úloh, každý zo svojej pozície a pohľadu,
pripravil krátky medailón. Potom prišla
na rad kamera, klapka, strih a dnes sa môžeme pochváliť videom, ktoré dokonale
zachytilo energiu, ktorá sa nesie školou a
jej okolím. Pridali sa aj naši najmenší, deti
z materskej školy, veď ony sú našou najmilšou súčasťou. V príprave osláv sme pokračovali ďalej. Vydali sme brožúru, ktorá
vypovedá o škole, aká bola kedysi a aká je
dnes. Vyrobili sme prezenty: magnetky,

kľúčenky, perá a pohľadnice, ktorých
motívom je práve „naša jubilantka“. Na
výtvarných návrhoch pracovali samotní
žiaci. V závere bolo potrebné už len vybrať
správny deň na oslavu samotného jubilea.
Podarilo sa! Učitelia si so žiakmi spoločne užili tento výnimočný deň v posledný
novembrový piatok. Celý deň sa niesol v
duchu zábavy a smiechu. Okrem spoločenských hier sa o dobrú náladu postaral
aj veselý šašo.

Školstvo

Energiu sme doplnili hotdogmi a chutnými muffinkami.
Prípravy aj realizácia dopadla nad moje
očakávania a týmto vyjadrujem poďakovanie všetkým zúčastneným, sponzorom
a nášmu zriaďovateľovi obci Jarok. Záverečné slová smerujem k tebe, milá naša
škola: Prajem Ti do ďalších rokov, aby si
bola úspešnou a modernou vzdelávacou
inštitúciou, ktorá bude zdrojom múdrosti
a nezabudnuteľných zážitkov pre našich
žiakov.
Mgr. Ľubica Zaujecová,
riaditeľka ZŠ s MŠ Jarok
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Školský klub detí – miesto, kde
nemáme čas sa nudiť
Veľmi často sa stretávame s polemikou
najmä zamestnaných rodičov, čo s deťmi,
keď im skončí školské vyučovanie. Je školský klub detí vhodným riešením pre Vaše
deti? Aj keď sa v súčasnej dobe stretávame
s názormi niektorých ľudí, že ŠKD je iba
akási úschovňa pre deti, môžeme Vás ubezpečiť, že tomu vôbec nie je tak... Vychovávateľky, ktoré v klube s deťmi pracujú, majú
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najmä vysokoškolské vzdelanie a pracujú
v zmysle stanoveného výchovného programu, ktorý obsahuje rôzne druhy výchov,
ako napríklad ekologickú, dopravnú, telesnú, športovú, hudobnú, výtvarnú, dramatickú, mediálnu... z nasledovného je zjavné,
že o deti je nielen dobre a profesionálne postarané, ale počas ich pobytu v klube sa ich
osobnosť celostne rozvíja. Deti majú v ŠKD
priestor aj na písanie domácich úloh, na
čítanie, hru a rozprávanie sa so svojimi kamarátmi. Ak nám to situácia dovoľuje, chodíme s deťmi na rôzne vychádzky, exkurzie
a výlety. Na základe vlastnej skúsenosti
môžeme konštatovať, že deti na rozdiel od
dospelých zažívajú veľmi často pocit nudy.
Veľa detí nevie zmysluplne využívať svoj
voľný čas a práve preto, je ŠKD vhodnou
inštitúciou, kde deti majú možnosť rozvíjať
svoju osobnosť. Človek a najmä deti sú prirodzene spoločenské a pre svoju existenciu
potrebujú sociálne kontakty, ktoré v ŠKD
upevňujeme a rozvíjame. Deti v klube nadväzujú priateľstvá, čo predstavuje výbornú
možnosť najmä pre menej komunikatívne
deti a pre deti, ktoré sa za stenami domu
izolujú pred svetom, pretože pokiaľ čakajú,
kým prídu rodičia domov z práce, svoj voľný čas si krátia najmä hraním počítačových
hier.

Školstvo
ŠKD dáva rodičom istotu, že ich deti trávia voľný čas zmysluplne. Domnievame sa,
že výhod navštevovania ŠKD je oveľa viac,
ako jeho nevýhod, čo si postupom času
uvedomuje čoraz viac rodičov a ľudí, ktorí
našu prácu podporujú a vážia si ju.
Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať sponzorovi a najmä človeku s veľkým srdiečkom - pánovi Jurajovi Brtekovi
a firme SEZAMA, za zakúpenie Smart Led
TV do II. oddelenia ŠKD. Veľmi sa tešíme,
že si detičky môžu oddýchnuť pri pozeraní
rozprávok, ale taktiež si môžeme pozerať aj
rôzne tanečné choreografie a video postupy,
ktoré sú potrebné k našej tvorivej činnosti.
ĎAKUJEME.
Mgr. Miroslava Straňáková,
vychovávateľka ŠKD
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Kalendárny rok sa pomaličky končí a prišiel čas rekapitulovať. Ako sa vraví, niečo
pekné končí, ale niečo pekné začína. V júni
sme sa rozlúčili so štvrtákmi a pani vychovávateľkou Marcelkou Bakošovou, ktorej
sa touto cestou chcem v mene mojom, aj
v mene detí poďakovať a popriať veľa úspechov v MŠ. Aby nám ale nebolo smutno,
v septembri sme privítali novú generáciu
„družinárov - prváčikov“ a pani vychovávateľku Mirku Straňákovú, ktorá sa k nám
vrátila po materskej dovolenke. ŠKD má aj
v školskom roku 2021/2022 dve plne obsadené oddelenia, v ktorých sme od septembra deťom, okrem bežných činností a aktivít, pripravili viaceré zaujímavé tematické
popoludnia:
Šarkaniáda - Letom, svetom
Cieľom tohtoročnej Šarkaniády bolo vyzdobiť nielen vnútorné priestory školy, ale
aj vonkajší areál obrovskými šarkanmi.
Prvé oddelenie sa tejto úlohy bez váhania
ujalo a vyrobili krásnych estetických šarkanov.

Jesenné tvorivé dielne – Tekvičkovo
Tak ako každý rok sa obe oddelenia ŠKD
spojili a z jesenných plodov a prírodných
materiálov pripravili krásne jesenné záti-

šie pred budovou školy. Deti mali možnosť vyrábať gaštanových ježkov, strašiaka, húsenicu z lístia, vyberali tekvice, do
ktorých následne sadili kvety a aranžovali všetky prírodné materiály, ktoré mali
k dispozícii.
Ľúbime Vás babka, dedko
V mesiaci október, inak nazvanom aj
ako „Mesiac úcty k starším“, sme sa venovali rozhovorom o starých rodičoch a
celkovo starších ľuďoch. Spoločne sme si
pozreli zaujímavé videá a rozprávali sa o
tom, ako sa správať ku starším. Na základe
modernej básničky o babke a dedkovi sme
si pohovorili o rozdieloch medzi starými
rodičmi kedysi a dnes. Deti mali možnosť
vyrobiť pre svojich starkých darčeky v podobe pohľadnice, papierovej šálky a papierového čajníku s malým prekvapením
vo vnútri.
Spoznaj pietne miesta v našej obci
Tradičná vychádzka na miestny cintorín
deťom každoročne pripomína význam
nadchádzajúcich dní a pomáha im lepšie
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pochopiť tradície spojené so sviatkami 1.
a 2. novembra. Po príchode na miestny
cintorín sa deti dozvedeli históriu sviatkov, ich význam a predovšetkým rozdiel
medzi našimi sviatkami a Americkým
sviatkom Halloween. Pri kríži sme sa
spoločne pomodlili, zapálili sviečku a
položili veniec.

tvom postavičiek Zdravky a Lenivky, a tak
vzbudzovať záujem o zdravý životný štýl a
zdravú výživu.

Popoludnie s poľovníkom
Sv. Hubert, patrón poľovníkov, oslavoval 3. novembra meniny, a preto sme si

Hovorme o jedle - Jedz, hýb sa a dodržiavaj pitný režim
Dňa 21. októbra 2021 sa počas celého
popoludnia deti v ŠKD prostredníctvom
dvoch nakreslených dievčat Zdravky a Lenivky stretávali so zdravými potravinami,
pitným režimom a so zásadami zdravého
životného štýlu, ku ktorému patrí aj šport
a pohybové aktivity. Deti mali možnosť
ochutnať množstvo zdravých potravín,
naučiť sa nové veci o jedle, variť, športovať
a navštíviť školskú kuchyňu.
Naším plánom je aj do budúcna na deti
naďalej pozitívne vplývať prostredníc21
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práce, ktoré zachytávajú náš kostol a legendu o svätom Martinovi a počas hodov
zdobili priestory pod chórusom.
Mikulášske, vianočné a zimné tvorenie
Zimné nástenky, vianočná výzdoba školy
a klubovní, adventné vence, Mikuláši, čerti, anjeli, vianočné pohľadnice... to všetko
a ešte oveľa viac aktivít vypĺňa voľný čas
kreatívnych detí v mesiaci december, ktorý

pri tejto príležitosť pozvali do ŠKD člena
Poľovníckej spoločnosti Jarok - Jožka Kalivodu, aby predovšetkým našim prváčikom priblížil prácu a činnosť poľovníkov.
Zabehnutí družinári si niektoré informácie
oprášili, nakoľko sa s poľovníkmi snažíme
dlhodobo realizovať besedy a náučné dni.
A práve týmto deťom sme ukázali aj ďalšiu
stránku poľovníctva - kynológiu. S krásnou
a šikovnou sučkou Sárou nám pán poľovník predviedol zopár povelov, ktoré poriadny poľovný pes musí ovládať.
Na sv. Martina...
V piatok 12. novembra nás naše blúdivé
topánky zaviedli na miesto podstaty hodov v našej obci. Ku veľkému prekvapeniu detí to neboli kolotoče, ale náš kostol, ktorý je zasvätený sv. Martinovi. Pán
dekan nás privítal, rozpovedal nám niekoľko zaujímavých legiend o Martinovi a
deťom trpezlivo odpovedal na množstvo
22

otázok, za čo mu zo srdca a úprimne
ďakujeme. My sme na oplátku darovali
kostolu k jeho meninám naše výtvarne

Školstvo
je v plnom prúde, a deťom určite prinesie
množstvo nových zážitkov.
Čo na záver? V ŠKD nás do konca kalendárneho roka čaká ešte veľa krásnych
vianočných aktivít, medzi ktoré patrí aj písanie vianočných pohľadníc. A práve preto
by sme sa radi rozlúčili jedným prianím ....
Do nového roka nám všetkým želáme:
aby „corona “ bola opäť iba pivo,
aby slovo „pozitívny“ znamenalo opäť
niečo dobré,
aby sa „testy“ znovu robili najmä v škole,
aby sa „izolácia“ robila len na starých domoch,
aby sa „maska“ nosila opäť len na karnevaloch,
aby sme si „odstup“ udržiavali len od zlého a nie od seba navzájom.
Mgr. Táňa Beličková,
vychovávateľka ŠKD

Spoločenská kronika

V tomto roku nás opustili naši spoluobčania:
Január
Aladár Gála 91 r., Alexander Zaujec 80 r.,
Ján Bartakovič 55 r., Peter Bidelnica 54 r.,
Helena Hollá 82 r., Mária Tomišová 87r.,
Február
Silvestru Hosco 65 r., Janka Sťahelová 86 r.,

August
Terézia Májeková 101 r., Anna Bédiová 84 r.,
Dezider Zeleňák 77 r.,
September
Marián Nosek 73 r., Antonín Targoš 66 r.,

Máj
Danka Harmadyová 70 r.,

Október
Ladislav Segéň 90 r., Emil Lehoťák 86 r.,
Jolana Švihoríková 87 r.,

Jún
Vilma Sýkorová 93 r., Jaroslav Švihorík 77 r.,

November
Július Melo 86 r., Jozef Lámoš 78 r.,

Júl
Jaroslav Melo 79 r., Eva Parmová 77 r.,
Emília Chňapeková 63 r.,

December
Vilma Nováková 86 r.
23

Okienko o odpadoch
2019
33,76
0
21,18
48,14
331,85
279,86
115,82
10,5
7,754
848,864
434,93

2020
52,61
26,34
27,35
49,16
294,08
286,27
140,5
0
6,23
882,54
449,54

Predpoklad 2021
40,82
38,74
26,02
57,72
364,48
274,09
104,11
210,42
10,30
1126,69
527,77

Aké bolo a aké bude nakladanie
s odpadom v obci Jarok?

Papier a lepenka
Komunálne drevo
Sklo
Plasty
Biologicky rozložiteľný odpad
Zmesový komunálny odpad
Objemný odpad
Stavebný odpad
Nebezpečné odpady
SPOLU
Vytriediteľné zložky
Úroveň vytriedenia

51,24%
50,94%
K záveru kalendárneho
roka už 46,84%
tradične patrí bilancovanie. Nižšie preto ponúkame prehľad produkcie
jednotlivých zložiek komunálnych odpadov v obci Jarok za roky 2019, 2020 a 2021.
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Medziročne najrýchlejšie vzrástla produkcia stavebného odpadu, ktorý ale nekončí na skládke, ale ďalej sa recykluje.
Za pozitívne možno označiť klesajúce
množstvo objemného odpadu končiaceho
na skládke a zároveň stúpajúce množstvo
komunálneho dreva, ktoré sa opäť recykluje. Za tento trend obec vďačí dobre fungujúcemu zbernému dvoru. Mierne rastie aj
produkcia plastov.
Zmesový komunálny odpad, ktorý pre
obec predstavuje najväčšiu finančnú záťaž
mierne klesá. Na druhej strane, však treba
povedať, že potenciál pre zníženie množstva tohto odpadu je naďalej veľký. Aj touto
cestou by som chcel apelovať na občanov,
aby odpad triedili dôslednejšie a hlavne
nevhadzovali bio odpad do čiernej nádoby.

Rok 2022 sa bude niesť v znamení
príprav na rok 2023!
Od 1. januára 2023 sa totiž už nebude
môcť skládkovať neupravený zmesový komunálny odpad tak, ako je tomu v súčasnosti.
Od tohto dátumu bude musieť zmesový
komunálny odpad prejsť postupnou úpravou, ktorá v sebe zahŕňa dotriedenie tých
zložiek odpadu, ktoré by sa dali ešte ďalej
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odpad

2. Stĺpec - 2020
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3. Stĺpec - predpoklad 2021

využiť ako napríklad sklo a kovy. Avšak za
najväčší problém slovenského zmesového
komunálneho odpadu je vo všeobecnosti
považovaný vysoký podiel biologicky rozložiteľných odpadov (teda tráva, burina,
ovocie a zelenina). Tento trend sa potvrdil
aj v analýzach zmesového komunálneho
odpadu vykonaných v niektorých vybraných obciach Ponitrianskeho združenia.
Bio odpad uložený na skládkach tvorí
metán – plyn, ktorý je 25-krát škodlivejší ako CO2. Aby nedochádzalo k tvorbe
metánu, je nutné „zelený odpad“ najskôr
stabilizovať. Následne sa takýto takzvaný
„šedý kompost“ využíva ako rekultivačná
zemina na zásyp skládok.
Pre mestá a obce na Slovensku to v praxi
znamená, že zmesový odpad bude drahší.
Výrazne drahší! Je preto dôležité, aby každý
z nás minimalizoval množstvo zmesového
odpadu dôkladným triedením v domácnostiach, domácim kompostovaním a využívaním možností, ktoré ponúka zberný dvor v
obci alebo zberné miesto pre zber zeleného
odpadu.

Váženie zmesového odpadu
a jeho evidencia
Keďže zmesový komunálny odpad výrazne zdražie, starostovia obcí Ponitrian-

skeho združenia sa rozhodli zaviesť váženie tohto odpadu. Obec tak získa presný
prehľad o množstve vyprodukovaného
odpadu v rámci domácností, presnom
počte vyvezených nádob a ich konkrétnej
hmotnosti tak, ako je tomu pri vývoze bio
odpadu, papiera alebo plastov. V priebehu
roka zároveň sprístupníme internetovú
aplikáciu, prostredníctvom ktorej si budú
vedieť občania pozrieť množstvo vyprodukovaných odpadov zo svojej domácnosti.
Všetky tieto dáta poslúžia obci pre kontrolu zberovej spoločnosti. Zároveň tieto
údaje ukážu konkrétne správanie sa jednotlivých domácností pri nakladaní s odpadom. Za posledné roky sa totiž ukazuje,
že medzi jednotlivými domácnosťami sú
veľké rozdiely v triedení odpadu. Sú domácnosti, ktoré napríklad vykladajú čiernu
nádobu na zmesový odpad jedenkrát za
dva mesiace a naopak sú domácnosti, ktoré
vykladajú čiernu nádobu každý vývoz, prípadne majú viacero čiernych nádob.
Cieľom triedenia odpadu je práve minimalizácia množstva zmesového odpadu,
vďaka čomu obec a teda aj všetci občania,
môžu šetriť nielen životné prostredie, ale
aj svoje peňaženky. Koľko teda obec zaplatí za odpady v budúcnosti, môže ovplyvniť každý jeden z nás.

Okienko o odpadoch
Večná téma – ako správne triediť
odpad?
Plasty + Kovy + VKM – Takmer všetko plastové patrí do plastu! Ide hlavne o
PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (sladkostí a slaností), obaly od drogérie, čistiacich prostriedkov, ale aj plastové
hračky a podobne. Ak máte väčšie množstvo plastov, môžete pokojne vedľa vašej
nádoby vyložiť aj vrecia s plastovým odpadom. Ak sa potrebujete zbaviť plastových
výrobkov väčších rozmerov, určite využite
zberný dvor. Spolu s plastami sa zbierajú
aj kovy a viacvrstvové kombinované materiály = obaly, ktoré ľudovo nazývame ,,tetrapaky“. Ide o tzv. nápojové kartóny od
mlieka, džúsov a podobne.
Čo nepatrí do žltej nádoby - silne znečistené obaly, podlahové krytiny, obaly od
nebezpečných odpadov ako sú pesticídy,
chemikálie, farby motorové oleje a pod.
Papier: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky. Ak máte kartónový
papier väčších rozmerov, využite možnosti
zberného dvora, kde môžete takýto papier
odovzdať.
Čo nepatrí do modrej nádoby – použité plienky a hygienické potreby, nápojové
kartóny, alobal, celofán, dechtový papier,
kopírovací papier, lepiaca páska, kovové

alebo plastové časti papierových výrobkov.
Bio odpad - zbytky ovocia a zeleniny, tráva, burina orezky zo stromov, lístie, usadenina z kávy a čaju, piliny a hobliny.
Čo do hnedej nádoby nepatrí - kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, exkrementy
zvierat, plasty, guma, sklo, cigaretové ohorky a pod.
Domáce kompostovanie (kompostéry
a domáce kompostoviská) – ide o najekologickejšiu a pre občana aj o najlacnejšiu
formu nakladania s týmto odpadom. Kompostovať môžete rovnako všetko, čo patrí
do hnedej nádoby. Ak práve nechováte
domáce zvieratá, určite využívajte domáce
kompostovanie aj pre zbytky odpadov, ktoré vznikajú v kuchyni, teda zbytky, jedál a
podobne.
Sklo – sklenené fľaše, črepiny a podobne.
Väčšie sklenené predmety môžete priniesť
na zberný dvor.
Do skla nepatrí – porcelán a keramika
Zmesový komunálny odpad - odpad
bez možnosti vytriedenia napr. použité
detské plienky.
Do čiernej nádoby nepatrí – všetko, čo
sa dá ďalej vytriediť, hlavne nie BIO ODPAD!!!

Zberný dvor
Na zberný dvor môžete priniesť:
Odpady, ktoré vieme ďalej recyklovať:
• opotrebované pneumatiky
• sklo
• papier
• plasty
• polystyrén
• kovy
• komunálne drevo (starý nábytok, použité osb dosky, dosky, okenné rámy, dvere a pod.)
• stavebný odpad
• elektro odpad
Odpad, ktorý nevieme recyklovať a musíme ho likvidovať na skládkach alebo v spaľovniach:
• nebezpečný odpad
• objemný odpad – odpad väčších rozmerov, ktorý už sa nedá ďalej recyklovať
napr. koberce.
Zberné miesto pre zelený odpad:
• tráva, burina, kukuričné kôrovie, orezy
zo stromov, kríkov a inej zelene a pod.
Mgr. Michal Bakyta,
výkonný riaditeľ
Ponitrianskeho združenia obcí

Triedenie biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu na území našej obce
Legislatívna zmena zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch priniesla pre obce povinnosť
od 1. januára 2021 zabezpečiť zavedenie
a vykonanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
(BRKO) z domácností.
Obecné zastupiteľstvo v Jarku rozhodlo
uznesením č. 6/2021 zo dňa 25. marca
2021, že stratégia likvidácie tohto druhu
odpadu na území našej obce bude spočívať na individuálnom kompostovaní tohto
odpadu priamo na pozemkoch prislúchajúcich k jednotlivým rodinným domom,
resp. bytovkám. Tento spôsob bol zvolený
aj z dôvodu, že predstavuje najekologickejšiu alternatívu predmetnej likvidácie, ekonomicky nezaťaží občanov do budúcnosti
zvyšovaním výdavkov a zároveň znižuje
podiel biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v komunálnom odpade.
Obec za účelom splnenia zákonných

povinností vyčlenila v rozpočte sumu
takmer 24 tisíc eur a zabezpečila možnosť
kompostovať kuchynský odpad pre všetky
domácnosti prostredníctvom centrálne ob-

ilustračné foto zdroj: www.mall.sk

staraných kompostérov s kapacitou 850 l
pre domácnosti žijúce v rodinnom dome a
s kapacitou 800 l pre domácnosti, žijúce v
bytovkách. Jednotlivým domácnostiam bol
na základe ich žiadosti kompostér bezplatne doručený resp. vydaný.
Ako sme už vyššie spomenuli, kompostovanie je najefektívnejší a najprirodzenejší spôsob, ako minimalizovať množstvo
odpadu. Približne 40% hmotnosti obsahu
smetných nádob predstavujú kompostovateľné zložky tzv. bioodpad. Keďže sú súčasťou zmesového komunálneho odpadu,
zbytočne potom končia na skládke odpadov. Pritom existuje spôsob, ako tento bioodpad prirodzene využiť. Kompostovaním
môžeme využiť živiny obsiahnuté v biologicky rozložiteľnom odpade a vrátiť ich
späť do pôdy.
Na to, aby proces kompostovania prebehol úspešne, je potrebné vytvoriť optimál25

Okienko o odpadoch
ne podmienky pre činnosť a rozvoj mikroorganizmov a pôdnych organizmov,
ktoré sa na kompostovaní podieľajú. Štyri
základné pravidlá sú:
1. zabezpečiť správnu veľkosť materiálu,
2. pravidelné miešanie všetkých materiálov,
3. dostatočný pm rístup vzduchu
4. správnu vlhkosť kompostovaného materiálu.
Rýchlosť vzniku kompostu je závislá od
zvolenej technológie, použitých surovín
a dodržiavania základných podmienok
kompostovania. V praxi je možné vyrobiť
kompost v rozmedzí od 3 mesiacov do 2
rokov od jeho založenia.

Čo patrí a čo nepatrí do kompostu
Do kompostu patria:
• šupky a zvyšky ovocia a zeleniny, kôstky, orechové škrupiny, makovice
• mäsové a mliečne výrobky, vajcia a

škrupiny z nich, chlieb a pečivo, cestoviny, koláče, zvyšky varených jedál
lístie a ihličie, tráva, bylinky, kvety, odumreté zvyšky rastlín, zvädnuté kytice,
vypletá burina, črepníkové rastliny aj
so zeminou,
nasekané konáre zo stromov a krovín,
piliny, hobliny a štiepka z čistého dreva
vylúhovaná káva a vrecká od čaju
recyklovaný papier, potrhané obaly z
vajíčok, rolky kuchynských utierok a
toaletného papiera, použité (nie mastné) kuchynské papierové utierky a papierové vreckovky

vata, tampóny, vlhčené obrúsky, hygienické vložky
• zvyšky z drevotriesky, lakovaného a natieraného dreva
• nerozložiteľný odpad

Do kompostu nedávajte:
• bioodpad živočíšneho pôvodu – kosti;
použitý kuchynský olej
• plasty, konzervy, sklo, plastové vrecká,
chemikálie, lieky, farby, oleje, batérie,
kovy, farebne potlačený a voskovaný
papier
• textil, prach a smeti z vysávača, plienky,

Vďaka triedeniu odpadu a kompostovaniu skončí na skládkach oveľa menej
bio odpadu, ktorý by tam zbytočne hnil.
Vraciame tak organický materiál naspäť
do prírody a napomáhame zmenšovaniu
množstva odpadu a znečistenia.
redakcia

•

•
•
•

Zároveň pripomíname, že i naďalej zostávajú domácnostiam ponechané hnedé
smetné nádoby na biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad, ktoré budú počas nasledujúceho roka vyvážané raz za mesiac.
Nadbytočný a nevyužiteľný bioodpad je
možné ďalej vyvážať na bioskládku nachádzajúcu sa pri ceste k vinohradom.
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Jednota dôchodcov Slovenska Jarok
Strach je rozhovor sám so sebou o veciach, ktoré nemôžeš zmeniť.
Modlitba je rozhovor s Bohom o veciach, ktoré on môže zmeniť.
Milí naši seniori,
aj dnes sa Vám môžem za všetky členky
výboru prihovoriť len takto prostredníctvom nášho jarockého časopisu.
Je to dlhý, veľmi dlhý čas, čo sa nemôžeme stretnúť tak, ako sme už boli zvyknutí.
Nemohli sme ani spoločne osláviť 15. výročie založenia našej pobočky tu v Jarku.
Naozaj je to už 15 rokov, čo sme sa pravidelne stretávali dvakrát do roka na spoločnom posedení. Zvlášť tie predsilvestrovské
boli vždy veľmi milé, zábavné, veselé. Už
len spomíname, ako nám vyhrávali Žochári. Pre niektorých boli trochu hluční, ale čo
by sme dali za to, aby sme si mohli aj teraz
zatancovať, zaspievať s našimi spevákmi a
hlavne byť spolu.
Žijeme ťažkú dobu, museli sme sa naučiť
žiť s prekážkami, o ktorých sa nám ani nesnívalo. Nie je to ľahké ako pre nás, tak aj
pre naše deti, vnukov a všetkých, ktorí ešte
musia pracovať. Ja len pevne verím, že my
už životom „ošľahaní“, nájdeme v sebe silu
a v zdraví, primeranom nášmu veku, prekonáme všetky tieto úskalia.
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Všetci naši oslávenci za roky 2020 a 2021
dostali maličké darčeky. Pevne dúfame, že
sme Vás naozaj potešili. Musíme byť silní,
musíme dúfať, že sa čoskoro stretneme,
len neviem, či nám bude stačiť ten čas na
vyrozprávanie a radosť z toho, že sme zase
spolu. Sľubujeme, že pripravíme posedenie
už aj s obedom, možno až do rána.
Dovoľte popriať v mene celého výboru všetko, všetko dobré, veľa zdravíčka,

šťastíčka, silu, pevnú vôľu, obrovskú dávku
nádeje a Božieho požehnania v celom roku
2022.
Keď si budeme pripíjať vo svojich rodinkách či už na Vianoce, alebo na Nový rok,
spomeňme si jeden na druhého a v duchu
si navzájom zablahoželajme.
Sidónia Tökölyová,
predsedníčka JDS Jarok
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Íreckí seniori
Blížia sa najkrajšie sviatky roka Vianoce
a tým aj koniec roka 2021. Prehodnocujeme tento rok a spomíname na pekné aj
ťažšie chvíle, ktoré sme počas neho zažili.
Bol to ťažký a skúšaný rok s pandémiou
COVID-19. Naše stretnutia boli obmedzené na minimum. Začali sme sa stretávať až
v polovici júna. V júli sme boli pozvaní do
susednej obce Lehota na „Prehliadku folklórnych súborov“. Atmosféra bola výborná ako vždy.
V auguste nás obec Hosťovce pozvala na
druhý ročník folklórnych slávností pod vedením Nitrianskeho samosprávneho kraja
na akciu s názvom „Poďme si zaspievať“.
Túto obec sme navštívili prvýkrát ako Íreckí seniori a nadviazali sme pekné priateľstvá.
Ďalšie vystúpenie, ktorého sme sa zúčastnili, bolo vo Vrábľoch a nieslo názov
„Deň folklóru“, ktorého sa pravidelne zúčastňujeme a stretávame sa so speváckymi
skupinami z okolia, s ktorými sme už dlhoroční priatelia.
Koncom augusta usporiadala obec Lužianky 39. ročník „Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov“. Bola to vydarená akcia, ktorú sme spestrili naším spevom a našimi
krásnymi krojmi, ktoré nám mnohé obce
obdivujú. Týmto sme naše stretnutia ako
Íreckí seniori ukončili, začal platiť zákaz
stretávania sa.

Ale naša folklórna skupina sa ešte v
dňoch 25. až 28. júla stihla zúčastniť krásneho výletu vo Vysokých Tatrách. Ubytovaní sme boli v Tatranskej Lomnici v hoteli Morava, kde sa natáčal film „Anjel na
horách“. Program výletu bol individuálny.
Jeden deň sme sa vypravili vlakom na Štrbské Pleso, kde sme si urobili krásnu prechádzku. Druhý deň sme navštívili mesto
Kežmarok. Tu sme si prezreli mestský hrad,
kostoly a historické budovy. Popoludní sme
sa vykúpali v termálnom kúpalisku Vrbov.
Tretí deň sme sa vyviezli na Hrebienok, od-

tiaľ sme išli na túru k Bilíkovej chate, zašli
sme k Rainerovej útulni a niektorí sme sa
vyviezli lanovkou na Lomnický štít. Z Vysokých Tatier sme si priniesli veľa krásnych
zážitkov.
Koncom augusta nás postretla aj smutná správa. Zomrela nám dlhoročná členka,
kamarátka Anička Bédiová, ktorá spev veľmi milovala. Hoci patrila medzi najstaršie
členky spevokolu, nikdy stretnutie nevynechala a s radosťou medzi nás prichádzala.
Odpočívaj v pokoji Anička, chýbaš nám.
Požehnané vianočné sviatky a šťastný
nový rok Vám prajú Íreckí seniori.
Sidónia Náhlovská a Mária Segéňová,
členky FS Íreckí seniori
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Činnosť Dobrovoľného hasičského
zboru obce Jarok za rok 2021
Každý rok sa v kruhoch dobrovoľných hasičov začína výročnou členskou
schôdzou, ktorá však bola pre obmedzenia spojené so šírením korona vírusu zrušená. Členovia DHZ však naďalej
vykonávali preventívne činnosti, ktoré
boli potrebné v prospech obyvateľov našej obce.
Členovia DHZ Jarok sa zúčastnili niekoľkých brigád v priestoroch starej fary,
kde pomáhali s vypratávaním priestorov
sýpky.
Počas letných mesiacov sme vykonávali protipožiarnu hliadku pri žatevných
prácach Poľnohospodárskeho družstva
Jarok a súkromných vlastníkov pôdy.
Táto spolupráca začala ihneď po obnovení činnosti DHZ Jarok v roku 2016 a trvá
dodnes za obojstrannej spokojnosti.
Takisto pokračujeme v spolupráci s
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Poľovníckou spoločnosťou Jarok. Pri ich
súťaži vo varení gulášu sme zabezpečovali protipožiarnu hliadku ako počas varenia, tak aj pri zapálení vatry.
Ako po minulé roky, aj tento rok sme
chodili pravidelne polievať stromy vysadené v obci. Naďalej sa zúčastňujeme

zdokonaľovacích príprav ako sú školenia
a cvičenia. Jednotka DHZ Jarok absolvovala taktické cvičenie v Rišňovciach,
ktoré bolo organizované územnou organizáciou DPO Slovensko.
Počas roku sme zasahovali pri štyroch
udalostiach v našej obci. Išlo o technické

zásahy a požiare. Dňa 2. júla 2021 bola
naša jednotka vyslaná krajským operačným strediskom na požiar lesného porastu v časti Klčoviny, kde sme zasahovali v
spolupráci s hasičskou jednotkou z OR
HaZZ v Nitre. Príčinou tohto požiaru
bolo úmyselné zapálenie.
Dňa 22. septembra 2021 zasahovali štyria naši dobrovoľníci s vozidlom
CAS 32 Tatra 815 pri požiari odpadu na
bioskládke pri vinohradoch. Požiar bol
spôsobený samovznietením bioodpadu
z dôvodu vzniknutého tepla pri hnilobnom procese.
V posledný augustový deň sa konalo
slávnostné posvätenie sochy sv. Floriána
pred hasičskou zbrojnicou, ktorá bola
kompletne zreštaurovaná a bola jej vrátená pôvodná podoba.
V novembri sme zorganizovali previerkové cvičenie v našej obci na jazierku na
Sliváši, zamerané na výcvik s čerpadlami
a technikou.
Na záver by sme v mene všetkých hasičov z Jarku chceli občanom obce zaželať
pokojné Vianoce a všetko dobré v roku
2022.
Ing. Jaroslav Kalivoda,
predseda DHZO Jarok

Poľovnícka spoločnosť Jarok

Vážení čitatelia,
Poľovnícka spoločnosť Jarok sa Vám prihovára aj v tomto čísle obecného časopisu
zhrnutím činností za uplynulé obdobie.
Naša prvoradá aktivita spočíva v neustálej starostlivosti o lesnú zver, hlavne v zimnom období. Táto činnosť našťastie nie je
ovplyvnená vírusom COVID-19.
Keďže pandémia neustále ovplyvňuje
spoločenský život v obci, je veľmi ťažké pre

všetky organizácie organizovať spoločenské a kultúrne podujatia. A tak, keď sme si v
letnom období mohli nachvíľu oddýchnuť
od prísnych opatrení, vznikla myšlienka,
využiť areál poľovníckeho domu na Šarine
tak, ako sme sľúbili v predošlých číslach
obecného časopisu. Vzniknutú myšlienku
sme prekonzultovali s Obcou Jarok, ktorá
prijala náš nápad usporiadať spoločenskú
akciu veľmi pozitívne. Veľkosťou areálu na

Šarine sme si mohli dovoliť vytvoriť akciu
pod názvom „Rozlúčka s letom“, v rámci ktorej sa konala súťaž vo varení gulášu
s účasťou 18 tímov. Taktiež sme pripravili
rôzne atrakcie pre deti, vystúpenie FS Jaročan, bubnovú show a výstavu jazvečíkov
pod názvom „Keď ich miluješ, nie je čo riešiť“. Vo večerných hodinách bola zapálená
vatra zvrchovanosti. Program bol obohatený bohatou tombolou, ktorú podporili
miestne spolky, firmy, Poľnohospodárske
družstvo Jarok, Obec Jarok a členovia poľovníckej spoločnosti. Celá akcia, ako aj
program, sa stretol s veľmi kladnou odozvou. Touto cestou vyslovujeme všetkým
zainteresovaným veľké ďakujeme. Pevne
veríme, že toto podujatie sa stane tradíciou
v našej obci a príde ho podporiť každým
rokom viac a viac ľudí.
Na záver by sme Vám chceli v mene celej
poľovníckej spoločnosti zaželať pekné, ničím nerušené sviatky a taktiež veľa šťastia
do nového roku.
Peter Belička a Jozef Kalivoda,
funkcionári Poľovníckej spoločnosti Jarok
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Činnosť futbalového klubu FC 31 Jarok
v druhom polroku 2021
Jarná časť futbalovej sezóny 2020/2021
bola pre epidémiu Covid-19 zrušená, futbalové mužstvo mužov FC 31 Jarok bolo
priebežne na prvom mieste v 7. lige sk.
A ObFZ Nitra. Na základe rozhodnutia
ObFZ Nitra, dostali prvé mužstvá 7. líg
ponuku hrať v barážových zápasoch, systémom každý s každým o postup do 6. ligy
ObFZ Nitra. Túto možnosť okrem FC 31
Jarok, využilo OFK Golianovo zo sk. B,
FK Čierne Kľačany zo sk. C a TJ Dynamo
Trnovec nad Váhom zo 7. ligy okresu Šaľa.
Víťazom baráže, so ziskom všetkých 9
bodov v troch víťazných zápasoch, bolo
mužstvo mužov futbalového klubu FC
31 Jarok a druhýkrát vo svojej histórii, po
desiatich rokoch pôsobenia v 7. lige, postúpilo do najvyššej okresnej futbalovej
súťaži 6. ligy ObFZ Nitra. O tento úspech
sa postarali: brankári Juraj Šíma, Lukáš Vlček, hráči Ľubo Šimko, František Horný
ml., René Víglaský, Martin Zeleňák, Robo
Lámoš, Michal Bakoš, Andrej Maťo ml.,
Tomáš Labuda, Patrik Finta, Ľubo Patúc,
Juraj Habdák, Peter Popelka, Ivan Martiš, Tomáš Horák, Adam Habdák, hrajúci
tréner Patrik Andrášik a vedúci mužstva
Rado Lidaj.
Svoj nezastupiteľný podiel pri riadení
a organizovaní činnosti klubu, vytváraní
podmienok pre jeho činnosť, mal i výkonný
výbor klubu v zložení: prezident Ing. Jaroslav Bako, viceprezident Jozef Labuda, ekonóm Ing. Patrik Bakyta, tajomník Ing. Miloš Vöröš, členovia klubu Andrej Maťo st.,
Tomáš Horák, Tomáš Labuda, Rado Lidaj, Vladimír Vereš a dozorná rada klubu
vedená predsedom Patrikom Zabákom,
členmi Martinom Hrnkom a Ľubomírom
Šimkom.
V novej futbalovej sezóne 2021/2022
mužstvo mužov pod vedením Patrika Andášika hrá v 6. lige ObFZ Nitra, mužstvo
dorastu pod vedením Patrika Banga st.
hrá v 6. lige sk. A U19 ObFZ Nitra, žiaci
prípravky U9 hrajú pod vedením Ondreja
Bosáka v 3. lige sk. B ObFZ Nitra a žiaci
prípravky U11 hrajú pod vedením Eduarda Nováka v 3. lige sk. B ObFZ Nitra.
Podľa pamätníkov a zápisu v kronike futbalového klubu sme si v roku 2021 pripomenuli i 90. výročie od odohrania prvého
prípravného futbalového zápasu v našej
obci v roku 1931 medzi Íregom (historic30

ký názov našej obci používaný asi do roku
1949) a Párovskými Hájmi. Výsledok tohto
zápasu nepoznáme, ale podľa rozprávania
pamätníkov domáce mužstvo vyhralo.

Mužstvo mužov je, ako nováčik súťaže v 6.
lige ObFZ Nitra po odohratí jej štrnástich
kôl jesennej časti, priebežne na deviatom
mieste s bilanciou 6-krát víťazstvo, 1-krát

FC 31 víťaz baráže o postup do VI.ligy ObFZ po zápase 18. 7. 2021 s Trnovcom
nad Váhom

FC 31 Jarok Turnaj o pohár starostu 2.miesto

Ivanka pri Nitre 9. 10. 2021

U9 21. 8. Ivanka pri Nitre

U11 3. kolo Turnaj U11 25. 9. 2021 Jarok

U9 foto pred prípravným zápasom v Jarku 23. 7. 2021
remíza a 7-krát prehra. Strelcami našich
gólov boli: 7-krát René Víglaský, 5-krát
Adam Habdák, 5-krát Dano Reha, 3-krát
Patrik Andrášik, 2-krát Patrik Finta, 1-krát
Tomáš Labuda, Juraj Habdák, Marek Blanár a Endre Zsebi. V rámci jesennej časti
súťaže sme z dôvodu koronavírusu neodohrali zápas 12. kola súťaže s OŠK Kolíňany,
dohrávka bude v jarnej časti súťaže.
Mužstvo dorastu U19 sme mali na-

posledy registrované v súťažnej sezóne
2015/2016. Na základe iniciatívy hráčov
(Patrika Banga ml., Mareka Noseka a Tomáša Chrenka) a trénera Patrika Banga st.
sme do súťažnej sezóny 2021/2022 po piatich rokoch, znovu prihlásili i mužstvo
dorastu U19. Základ tohto mužstva tvoria kadeti HC Nitra a domáci hráči. Skĺbiť
súťažné futbalové zápasy a hokejové zápasy kadetov HC Nitra nám pomáha To-

máš Chrenko st. I tu bola činnosť hráčov
ovplyvnená epidémiou Covid-19. Z uvedeného dôvodu nám z jesennej časti zostáva
odohrať zápas s Golianovom. Mužstvo dorastu U19 je priebežne na 7. mieste v 6. lige
sk. A ObfZ Nitra.
Mužstvo žiakov prípravky U11 vedené
Eduardom Novákom je priebežne v 3. lige
sk. B ObFZ Nitra na 9. mieste. V rámci tohto mužstva našu obec reprezentujú: Matias
Gála, Šimon Novák, Matúš Novák, Marek
Tököly, Benjamín Tóth, Dominik Smolárik,
Filip Poláš, Tobias Chrenko, Samuel Jemelka, Veronika Nováková, Tomáš Štefanka a
Dávid Maštalír. Do prípravy tohto mužstva
sa aktívne zapájajú i rodičia Marek Tököly
st., Martin Smolárik a Marian Gíret.
Mužstvo žiakov prípravky U9 vedené
Ondrejom Bosákom je priebežne v 3. lige
sk. B ObFZ Nitra na 9. mieste. V rámci tohto mužstva našu obec reprezentujú: Šimon
Zúzik, Tomáš Nosek, Samuel Hlinka, Maroš Kostolány, Tomáš Szabo, Samuel Dlhý,
Alex Zeleňák, Timotej Bosák, Marko Ježík,
Filip Čičo, Teodor Tehlár, Sebastian Belička, Maximilián Janás, Amy Tökölyová, Timon Melo, ale i Teodor Tóth, Erik Zeleňák
a Matias Tóth. V príprave tohto mužstva
trénerovi aktívne pomáha Tomáš Szabo st.
Bez priamej podpory obce Jarok, hlavného sponzora klubu Ing. Jaroslava Wittnera
– firma Wittner Haus s.r.o., ale i spolupráce
s Poľnohospodárskym družstvom Jarok,
firmami ZANOTRANS, INFA, SEZAMA,
NIROTECH, REMONTPLAST, ASPRAFRA, BOBSTAV, BIDELNICA a ďalšími
priaznivcami a sympatizantmi, by futbal v
našej obci neexistoval.
To, že v tejto sezóne máme prihlásené
až štyri mužstvá v súťažiach ObFZ Nitra
je i zásluha členov výkonného výboru a
ich mravenčej práce, ale i záujmu hráčov
o futbal, práce trénerov všetkých kategórií
a podpory rodičov hráčov mládežníckych
mužstiev. I v ďalšom období máme záujem
vylepšovať podmienky pre šport so zameraním na futbal, a to skvalitňovaním existujúcej infraštruktúry, náborom nových
hráčov z radov mládeže a skvalitňovaním
odbornej prípravy hráčov.
Na záver sa chcem poďakovať za dosiahnuté výsledky všetkým hráčom, funkcionárom, sponzorovi firme Wittner Haus s.r.o,
starostovi obce Jarok Stanislavovi Sťahelovi, poslancom Obecného zastupiteľstva
obce Jarok, ale i ostatným priaznivcom a
sympatizantom za ich podporu v propagácii a aktívnej reprezentácii obce v okrese
Nitra.
Ing. Jaroslav Bako,
prezident futbalového klubu
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Tohtoročné Vianoce budú
znovu iné
Tohtoročné Vianoce budú znovu iné, ako
tie, na ktoré si pamätáme ešte z čias pred
pandémiou. Nikdy však nebola lepšia príležitosť počas sviatkov spomaliť a užívať si
pohodu s blízkymi ako teraz.
Tohto roku budú Vianoce skôr o trávení
času s blízkou rodinou, v úzkom kruhu bez
tradičných návštev. Práve to nám však dáva
príležitosť zamerať sa na tradície. Skúste
spolu napiecť medovníčky pri počúvaní
vianočných pesničiek! Pustite si tradičné
koledy a skúste spomaliť! Vypnite mobily a
zamerajte sa na silu prítomného okamihu!
V minulosti Vianoce neboli o darčekoch
a ani o prejedaní. Boli to v prvom rade
sviatky duchovného charakteru, ktorým
predchádzal pôst. Ten mnohí ľudia dodržiavajú aj teraz a počas Štedrého dňa nejedia. Deťom sa hovorí, že je to preto, aby

videli na oblohe zlaté prasiatko. Je to zvyk,
ktorý väčšina zvykne dodržiavať aj dnes. V
minulosti všetko záviselo v prvom rade od
viery, ktorá nás vedie k novonarodenému
Ježiškovi. To je skutočný zmysel Vianoc.
Každá rodina má svoje vlastné prežívanie
tradícií, ktoré sú špecifické a osobité nielen
v jednotlivých regiónoch, ale aj rodinách.
Jednou z tradícií, ktoré sú súčasťou prítomnosti a aj minulosti, je určite vianočný
stromček. Vedeli ste, že kedysi visel zo stropu? Naši predkovia ho vešali, pretože nemali príliš veľa miesta a takto nikomu nezavadzal. Miestnosť, v ktorej bol stromček
umiestnený, bola tou hlavnou, a teda bola
zároveň kuchyňou, jedálňou aj obývačkou.
Tradičná vianočná večera je jedným zo
zvykov, ktorý sa udržiava azda v každej
rodine v nezmenenej podobe. Ešte stále

prevláda kapustnica a kapor, no jednotlivé
chody sa často líšia v závislosti na regióne.
Tento rok je ten správny čas na to, aby
sme skúsili byť kreatívni a odbremenili tým
hlavu plnú starostí. Vyrobiť si môžete spoločne krásne ozdoby a obnoviť tak zvyky z
čias minulých. V dnešnej dobe sme možno
zvyknutí na krásne sklenené a možno trochu extravagantné ozdoby. V minulosti to
však bolo inak. Na stromček sa vešali sušené jabĺčka, medovníky či ozdoby vystrihnuté z papiera.
Prajem vám, drahí moji, aby tohoročné
Vianoce, sviatky Narodenia Pána, boli pre
vás skúsenosťou Božej blízkosti. Ježiško sa
narodil preto, aby sme zakúsili Božiu lásku,
ktorú si máme prejavovať navzájom, a to
nielen cez sviatky, ale po celý náš život.
ThDr. PaedDr. Peter Klech, PhD., dekan

Muži - tréning
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