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Adventný koncert
člena opery SND Gustáva Beláčka
(čítajte na strane 23)

Obecné spravodajstvo

Slovo starostu obce
Ozbrojené sily v spolupráci s obecným
úradom zorganizovali a uskutočnili celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID-19 v obci Jarok celkovo dvakrát,
pričom vďaka disciplinovanosti a rozvahe
všetkých obyvateľov obce bol priebeh testovania pokojný, plynulý a bez akýchkoľvek
komplikácií.
V tejto pohnutej a náročnej dobe popri
vyššie spomenutých mimoriadnych opatreniach však naďalej plníme aj všetky ostatné povinnosti v nezmenenej miere tak,
aby boli negatívne dopady pandémie na
fungovanie obce, čo najmenšie.
Vážení spoluobčania,
rovnako ako po minulé roky by som sa
Vám opäť rád prihovoril v tomto predvianočnom čase a prostredníctvom nášho
časopisu aspoň v krátkosti zrekapituloval
uplynulé, v mnohých ohľadoch mimoriadne neľahké obdobie.
Celosvetová pandémia spojená so šírením vírusu COVID-19 zasiahla i nás a
naše rodiny a zmenila všetkým privátny,
pracovný ale i kultúrno-spoločenský život
nebývalou silou.
Obec ako i obecný úrad sa museli prispôsobiť danej situácii a aktívne participovať
na opatreniach, ktoré zabraňujú šíreniu
vírusu. Boli sme nútení dočasne obmedziť
úradné hodiny, pravidelne dezinfikujeme
priestory obecného úradu, autobusových
zastávok a niektorých osobitne frekventovaných verejných priestorov.

V súlade so zmluvným harmonogramom
stavby sme plánovali uviesť do prevádzky
novú budovu prístavby Materskej školy k
2. septembru 2020. Zhotoviteľ si však svoje
povinnosti nesplnil riadne a včas a stavbu v
stanovenom termíne 31. júla 2020 neodovzdal. Nakoľko boli stavebné práce ukončené až začiatkom októbra, budeme materskú
školu otvárať v prvý januárový týždeň nového roka. Pevne veríme, že všetko doposiaľ
vynaložené úsilie od obstarania projektovej
dokumentácie, cez konanie na získanie stavebného povolenia, zabezpečenie spolufinancovania prostredníctvom nenávratného

Skolaudovaná budova škôlky
finančného príspevku z fondov EÚ, proces
verejného obstarávania, samotnú realizáciu
diela až po kolaudáciu a následné kontroly
riadiaceho orgánu, budú korunované spokojnosťou rodičov a najmä radosťou detí,
pre ktoré je nová škôlka určená.

Testovanie obyvateľstva a uskutočnilo v spolupráci obce a ozbrojených síl SR
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Ďalším počinom, ktorý by mal výraznejším spôsobom prispieť k skvalitneniu
života obyvateľov obce je získanie novej
verejno-prospešnej budovy Poľovníckeho
domu v lokalite na Šarine zámenou. Táto
nová nehnuteľnosť s lepším vybavením a vo
vyššom štandarde bude slúžiť záujmovému
združeniu občanov obce, pričom poľovníci si zároveň vzali pod patronát celú danú
lokalitu a svojpomocne postupne zveľaďujú
okolitý areál. V blízkej budúcnosti je v spolupráci obce a poľovného združenia plánované aj prehĺbenie a vyčistenie jazierka s
dobudovaním oddychovej zóny.

Čistenie obecného potoka
Obec Jarok v rámci svojich aktivít sústavne a systematicky pamätá aj na dôležitosť
údržby existujúcich prvkov infraštruktúry. Preto sme koncom leta vyčistili obecný
potok v úseku od bývalého pohostinstva
„Cigánka“ až po hlavný kanál „Gát“. Táto
investícia sa v krátkom čase ukázala ako
opodstatnená a užitočná, lebo pri prívalových dažďoch mala voda hladký priebeh
odtoku a nespôsobila na území obce žiadne škody. V údržbe infraštruktúry sme ešte
pokračovali aj na Hasičskej ulici, kde sme
rozšírili miestnu komunikáciu aj s odtokovým žľabom.
Vďaka spolupráci obce s farským úradom
bol vybudovaný nový chodník na ulici
Pod kostolom, čím sme zabránili vlhnutiu
budovy starej fary. Zároveň boli zahájené
odborné reštaurátorské práce na soche sv.
Floriána, ktorá je umiestnená tradične pred
hasičskou zbrojnicou. Opätovné osadenie a
vysvätenie tejto sochy je plánované na budúci rok.
Na základe podnetov zo strany občanov a
následného posúdenia dopravným inšpek-

Chodník na ulici Pod kostolom

torátom, osádzali pracovníci úseku údržby
obecného úradu dopravné značenie na
križovatke Záhumenice – Školská ulica.
Zároveň vykonali všetky potrebné prípravy
na zabezpečenie zimnej údržby cestných
komunikácii, zrevidovali technický stav
odhŕňacích zariadení a obstarali zásoby
posypového materiálu.
Na tomto mieste by som rád venoval pár
slov aj problematike odpadového hospodárstva a tomu, ako funguje v našej obci.
Občania pristupujú veľmi zodpovedne k
separácii, vďaka čomu trvale dosahujeme
podiel vyseparovaného odpadu vyšší ako
50 %. Na druhej strane sa však neustále
zvyšujú poplatky za uskladnenie zmesového komunálneho odpadu na skládke, čo
vyjadrené v číslach znamená nárast nákladov o 4€/t medziročne. To v prípade našej
ročnej produkcie zmesového komunálneho
odpadu v objeme 400 t predstavuje čiastku
1 600 €. Keďže obce nemôžu hospodáriť so
stratou, sme nútení pristúpiť k zvýšeniu poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu.
Z plánov určených pre nadchádzajúci

rok by som rád spomenul, že sa aktuálne
intenzívne venujeme príprave projektu na
rozšírenie kapacity čističky odpadových
vôd. Inštalácia druhého reaktora je okrem
navýšenia finálnej kapacity nevyhnutnou
podmienkou pre realizáciu generálnej
údržby existujúcich zariadení, ktoré po
rokoch prevádzky nevyhnutne vykazujú
známky značnej opotrebovanosti, čím výrazne narastá riziko vzniku porúch a havárií.
Na záver by som sa veľmi rád poďakoval
všetkým občanom a záujmovým združeniam, ktorí spoločne a nezištne v tomto
roku obci Jarok pomáhali:
• našim dobrovoľným hasičom, ktorí v
letných mesiacoch zalievali novovysadené stromy, umývali miestne komunikácie
a asistovali našim poľnohospodárom pri
žatve;
• našim poľovníkom, ktorí v čase pandémie pokosili cintorín i sústavne zveľaďujú
areál na Šarine;
• našim seniorom, ktorí spolu s Červeným
krížom šili a roznášali ochranné rúška;
• našim folkloristom, ktorí udržiavali počas tohto náročného obdobia folklór pri
živote;
• poďakovanie patrí aj športovcom, ktorí
zveľaďovali futbalový a tenisový areál;
• vinárom patrí vďaka za organizovanie
odbornej degustácie vín, žiaľ bez verejnej
ochutnávky, ktorú z dôvodu pandémie už
nebolo možné uskutočniť.
Osobitne by som sa chcel poďakovať aj
pani riaditeľke ZŠ s MŠ Jarok p. Mgr. Ľubici Zaujecovej. Pre našu školu to bol veľmi
hektický a náročný rok. Okrem skutočnosti, že okolie školy bolo jedno veľké stavenisko, čelili v škole s príchodom pandémie
COVID-19 vážnym prevádzkovým problémom a komplikáciám. Škôlka a niektoré
triedy ZŠ sa nevyhli uzatvoreniu z dôvodu
karantény, opakovane bolo potrebné dezinfikovať všetky priestory školy, výučba
musela byť sústavne prispôsobovaná a reagovať na všetky opatrenia v spojitosti so
zvýšenými nárokmi na ochranu zdravia.
Nakoniec by som sa chcel poďakovať
všetkým zamestnancom obecného úradu,
ktorí si po celý rok vzorne plnili svoje pracovné povinnosti.
Úprimne verím, že ten budúci rok bude
pre všetkých krajší, veselší a úspešnejší.
Dovoľte vážení spoluobčania, aby som
Vám poprial príjemné prežitie vianočných
sviatkov v kruhu Vašich najbližších a pevné zdravie v roku 2021.
Stanislav Sťahel,
starosta obce
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Materská škola Jarok
Malá trieda: Tatiana Ďurišová – zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ, Bc. Lucia
Chrenková
Stredná trieda: Alena Kačírová, Mgr. Andrea Gálová
Veľká trieda: Marcela Boledovičová, Mária Németová
V úvode môjho príspevku cítim potrebu
v krátkosti zrekapitulovať udalosti minulého školského roka. KONEČNE, HURÁÁÁ, možno aj týmito slovami by som
charakterizovala nadšenie z možnosti vrátiť sa do materskej školy v mesiaci jún. Nemusím pripomínať rodičom, deťom ani
nám, že to bolo po takmer trojmesačnej
STOPKE menom COVID-19. Za krátky
čas sme ale stihli všetko, čo sme si predsavzali. Slávnostná rozlúčka s predškolákmi
a spoločné posedenie pri ohníčku v nás
zanechali tie najkrajšie spomienky aj napriek covid opatreniam. Celý jún sme si
užívali a vychutnávali spolu s deťmi o čosi
viac a uvedomovali sme si, ako dobre je,
keď všetko funguje, ako má. Aké vzácne je
to, čo predtým bolo samozrejmé.
Po letných prázdninách sme v septembri vstúpili do nového školského roka plné
elánu a optimizmu. Od prvej chvíle sme
sa sústredili na náš spoločný škôlkarsky
život, keď nás náhle a bez opýtania zaskočila druhá vlna COVID-19 v takej sile, že
sme museli opäť zavrieť Materskú školu a
zostať všetci doma v karanténe. Našťastie
sme to zvládli, a tak pokračujeme tam,
kde sme skončili.
Momentálne sa spolu chystáme na príchod svätého Mikuláša. Túžobne ho očakávame s nádejou, že pre nás vo veľkom
vreci nesie dobré čosi! Deti ho potešia
pekným programom. Čerta rohatého nečakáme, ten má vstup prísne zakázaný!
Svoje srdiečka si deti pripravujú na najkrajšie sviatky roka. Vianočný stromček,
svetielka, koledy a celý edukačný program
je zameraný na príchod Vianoc. S láskou
a čistou detskou radosťou Vaše ratolesti
pre Vás vyrábajú darčeky, ktoré Vám ponúkneme vo Vianočnej tržnici priamo v
MŠ. Oceňujeme snahu rodičov, ktorí sa
zapojili do výzvy „Koľko lásky sa zmestí
do krabice od topánok“, ktorej cieľom je
potešiť seniorov v domovoch dôchodcov.
Rodič a učiteľ dokážu vo vzájomnej súčinnosti pre deti urobiť ešte o kúsok viac.
Spoločnými aktivitami v nich umocníme
pocit, že nám na nich záleží a ľúbime ich
doma aj v materskej škole. Atmosféra Via4
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noc sa šíri všade naokolo. Spievame, tancujeme, vyrábame, nacvičujeme. A keďže nám momentálna situácia neumožní
stretnúť sa v kultúrnom dome ako po iné
roky, využijeme našu stránku „Zlatý kľúčik“, prostredníctvom ktorej potešíme rodičov vystúpením ich detí. KORONA veľa
zmenila. Možno nadišiel čas na zmenu.
Je na každom z nás, či tá ZMENA bude k
LEPŠIEMU...
A čo Vám zapriať v tomto predvianočnom čase? Prežite ho v kruhu Vašich
najbližších v pokoji, láske a svornosti.
,,Zdravie, šťastie v rodine, nech všetko zlé
pominie“.
Za kolektív MŠ Jarok Alena Kačírová
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Život našej základnej školy

Školský rok 2020/2021 bol pre nás pedagógov, žiakov, ale aj rodičov vzácny a
veľmi sme sa do školy tešili. Nevedeli sme
sa dočkať, kedy sa otvoria školské brány
a priestory školy zaplní vrava, smiech a
aj občasné 45 minútové pozorné ticho
pri výklade pani učiteliek. Všetci si totiž pamätáme, ako nás v marci zasiahla
pliaga menom COVID-19 a pre všetkých žiakov sa náhle zavreli brány školy.
Ocitli sme sa izolovaní od spolužiakov
a kolegov, doma medzi štyrmi stenami
bytov a domov. Rodičia našich žiakov
zrazu suplovali učiteľov, vychovávateľov,
kuchárky aj upratovačky. Určite najťažšie to mali prváci a nemožno zabudnúť
na deviatakov, ktorí sa pripravovali na
prijímacie skúšky na stredné školy, nevediac kedy a ako budú prebiehať. Preto
Vám, rodičom aj deťom, patrí naša vďaka a úcta, že ste túto neľahkú situáciu tak
dobre zvládli.
Nakoniec sme sa dočkali dlho očakávaného momentu, keď sa v júni vrátili žiaci
prvého stupňa a dva týždne pred prázdninami sa svojimi spolužiakmi zvítali aj
žiaci druhého stupňa.
Školu tento rok navštevuje 158 žiakov
ZŠ, ktorí sú zaradení do desiatich tried.
Na škole pracuje 14 učiteľov, 2 asistentky,
jeden špeciálny pedagóg a v dvoch oddeleniach ŠKD 2 vychovávateľky.
V stredu 2. septembra sa školský rok
2020/2021 z dôvodu protipandemických
opatrení začal netradične. Prostredníctvom školského rozhlasu sme otvorili
školský rok a žiakov v ich triedach zvlášť
privítali triedne pani učiteľky.
V tomto školskom roku je nás o čosi
viac. Prváčikovia nastúpili až do dvoch
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prvých tried. V 1. A a 1. B ich privítali
pani učiteľky Mgr. Mariana Muššáková a
naša nová pani učiteľka Mgr. Petra Šagátová. V ranných a poobedných ŠKD sa o
ne aj ostatné deti prvého stupňa vzorne
starajú pani vychovávateľky Marcela Bakošová a Mgr. Tatiana Beličková. Veríme,
že na našej škole sa im páči a s radosťou
a nadšením budú vstrebávať všetky nové
informácie, vedomosti a hravo zvládnu všetky písmenká a čísla. Mnohí sa
poznajú už zo škôlky, preto môžu svoje

priateľstvá ďalej rozvíjať a vzájomne si
pomáhať.
Začiatok roka zvyčajne plynie veľmi
rýchlo. Minul sa september, október sa
pomaly končil, keď prišlo niečo, čoho
sme sa obávali. Žiaľ, pandémia sa znova prihlásila o slovo. Tak ako celý svet
aj našu školu zasiahla druhá vlna silnejúceho koronavírusu. Od pondelka 26.
októbra sme na druhom stupni prešli na
dištančnú formu vzdelávania. Dosiaľ toto
náročné obdobie zvládame veľmi dobre,
možno o poznanie lepšie ako minulý
školský rok. K zlepšeniu prispeli najmä
online hodiny cez Teams podľa stáleho
rozvrhu. Vďaka tejto forme je výučba
osobnejšia a kontaktnejšia, čo oceňujú
najmä žiaci, ktorí sú aspoň takto v kontakte so svojimi kamarátmi aj učiteľmi.
Ale aj v množstve negatív plynúcich z
tejto doby sa nájde niečo pozitívne. Prvý
stupeň naďalej pokračuje v klasickej výučbe prezenčnou formou. Aj keď párkrát
pre pozitívny výskyt boli niektoré triedy
na chvíľu prázdne, všetko sa vrátilo do
starých koľají a výučba na prvom stupni
pokračuje plynulo ďalej.
Všetci s nádejou očakávame, kedy škola vo svojich priestoroch uvíta aj žiakov
vyšších ročníkov.
Začiatok školského roka bude pamätný
nielen pre prvákov, ale aj pre našich štvrtáčikov, ktorí sa už minulý rok svedomito pripravovali na prvé sväté prijímanie.
To bolo vzhľadom k situácii preložené z
minulého školského roka. Slávnosť prvého svätého prijímania sa uskutočnila 15.
septembra 2020. Všetky prvoprijímajúce
deti aj ich rodičia si naň nesú peknú spomienku.
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Hoci škola v plnom počte fungovala krátko, stihli sme v nej okrem tradičnej výučby aj množstvo akcií a súťaží. Tradične
sme ich na tento školský rok naplánovali
v hojnom počte pre prvý aj druhý stupeň.
Napriek vzniknutej situácii sa z nich uskutočnila podstatná časť.
Nasledujúce riadky vám priblížia, čo všetko naši žiaci mimo ich povinnosti zvládajú
ľavou zadnou, na čo všetko sa mohli tešiť a
čo všetko stihli vytvoriť.
September sa začal veľmi peknou charitatívnou akciou. Dňa 18. septembra 2020
sme sa znova zapojili do verejnej zbierky
„Biela pastelka“ na podporu Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Žiačky
9. ročníka Dorota Zeleňáková a Soňa Horáková v tento deň prechádzali priestory
školy so zapečatenou škatuľou, ktorú poskytla únia. Rodičia, žiaci a všetci zamestnanci mali možnosť dobrovoľne prispieť,
zo čo dostali symbolickú bielu pastelku.
Podarilo sa vyzbierať sumu 112,71 €. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý
na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a
slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa
do bežného života.
Jeseň svojimi farbami a chuťami naplno
zavítala do našej školy 28. septembra 2020.
Doslova nimi zaplnila stoly. Žiaci 2. stupňa si opäť pripravili výstavky z jesenných
plodov. Z nazbieraných prírodnín vytvorili
krásne dekoračné diela. Naaranžované práce jednotlivé triedy vystavili na chodbe, a
tak sa zapojili do súťaže. Najkrajšiu výstavku vyberali žiaci prvého stupňa. Víťazmi sa

stali žiaci 6. ročníka, ktorí dostali sladkú
odmenu. Nezabudli sme ani na ostatných
zapojených žiakov a za snahu dostali tiež
malú odmenu.
Novinkou na škole je od prvého októbra
Ekohliadka. Jej hlavnou úlohou je dodržiavať správne triedenie odpadu, čistotu a poriadok v triede. Do ekohliadky sú zapojené
všetky ročníky základnej školy. Na prvom
stupni prebieha Ekohliadka v rámci jednotlivých tried. Na druhom stupni súťažia
žiaci o najlepšiu triedu. V rámci ekohliadky
sa hodnotí: správne triedenie odpadu, šetrenie elektrickou energiou a vodou, výskyt
papierov na podlahe, čistota tabule, čistota lavíc a estetické prostredie triedy. Škola
je zapojená aj do súťaže Recyklohry, ktorá
pozostáva z rôznych úloh. Realizujú sa počas celého školského roka.
Dňa 7. októbra 2020 sme sa prostredníctvom online prenosu zapojili do 36. ročníka medzinárodného filmového festivalu
AGROFILM 2020. Festival je zameraný na
oblasť poľnohospodárstva, vidieka, trvalo
udržateľného využívania zdrojov, potravinárstva, ale aj vedy a výskumu. V rámci
festivalu si žiaci náučnou a zároveň zábavnou formou priblížili život sysľa pasienkového vďaka filmu Syseľ Puko a jeho rodina.
Kedysi hojný druh sa v posledných rokoch
vplyvom ľudskej činnosti stal vzácnym.
Príbeh ponúkol deťom širokú škálu pocitov, no najmä náučných podnetov. Film
bol zameraný na zážitkové učenie v rámci
predmetov biológia a ekológia.
Nemožno zabudnúť ani na významné
dni, na ktoré si žiaci spomenuli formou
aktivity alebo projektov. Za zmienku stojí
napríklad Svetový deň duševného zdravia.
Pripomenuli sme si ho besedou na vyučovacích hodinách. Na Svetový deň obezity si
žiaci pripravili plagáty, ktoré boli prezentované na stojanoch na chodbe. Dňa 16.
októbra 2020 si žiaci ochutnávkou zdravej
výživy, vytvorením pohľadníc a diskusiou
o zdravej výžive uctili Svetový deň výživy.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme tradične vyrábali záložky do knihy. Koncom októbra si siedmaci
na angličtine pripomenuli Medzinárodný
deň stromov. Pozreli si náučný film o vý-

zname stromov pre našu planétu a popri
tom ochutnali lipový čaj s medom. Priraďovali slovenský a anglický názov stromov
k obrázkom, za čo dostali záložku s vylisovanými listami. Hodinu ukončili kvízom v
angličtine.

V mesiaci október a november sa tradične venujeme aj akcii Detský čin roka.
Zúčastňujú sa na ňom žiaci druhého stupňa, ktorí čítajú jednotlivé príbehy, za ktoré následne hlasujú. Projekt motivuje ku
konaniu dobrých skutkov a pomáha tak
deťom a budúcim dospelým zorientovať
sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť
cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo zlé.
Ani počas dištančnej formy výučby sme
nelenili a pandémii sa nepodarilo prekaziť
rozbehnutú vlnu akcií a súťaží. V novembri sa v rámci týždňa boja proti násiliu a
šikanovaniu zrealizovala akcia Človek v
ohrození – lepší život. Deviataci a ôsmaci
si pozreli online film v anglickom jazyku,
po ktorom nasledovala diskusia so psychologičkou.
Nezaháľali ani žiaci prvého stupňa. V
stredu 30. septembra si žiaci 1. - 4. ročníka pripomenuli dôležitosť mlieka a jeho
účinky na naše zdravie. Deti podporili
tento deň bielym oblečením a pochutili si
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Milí žiaci, rodičia, učitelia
a priatelia školy,

na mliečnej tyčinke, ktorú zapili čerstvým
mliečkom. Porozprávali sa o tom, ako sa
k nám mlieko dostane, kto ho produkuje,
čo sa z neho vyrába a kto sa stará o to, aby
sme ho mali každý deň na stole. Kravička,
ktorú si vyrobili, im bude pripomínať tento deň. Štvrtáci rozbehli projekt Adoptuj
si kravičku, do ktorého sa môžu zapojiť aj
ostatní žiaci.
V októbri stihli deti ešte ďalšie dve pekné
akcie. Pri príležitosti Svetového dňa výživy sa venovali zdravej výžive celý týždeň
a pomenovali si ho Farebný týždeň. Každý deň mal pridelenú farbu, podľa ktorej
spoznávali ovocie a zeleninu a účinky ich
konzumácie.
Druhou akciou bol Kvet pre mamičku,
ktorej podstatu neprezradíme, aby sa nepokazilo májové prekvapenie.
Okrem takýchto pekných udalostí a akcií, naši žiaci nelenili ani po vedomostnej
stránke a zapojili sa do rôznych súťaží a
olympiád. Tradičnú „šnúru“ olympiád a
súťaží odštartovala 8. októbra 2020 Technická olympiáda. Súťaž je určená žiakom
5. - 9. ročníka a svojím obsahom motivuje
žiakov k tvorivej činnosti. Do školského
kola technickej olympiády sa zapojilo 12
žiakov. V kategórii B skončil na prvom
mieste Ján Lajš (6. ročník), na druhom
mieste Patrícia Belanová (7. ročník) a na
treťom mieste sa umiestnil Milan Lajš (5.
ročník). V kategórii A súťažili Tomáš Boledovič (8. ročník) a Marek Lámoš (8. ročník), ktorí získali rovnaký počet bodov.
8

V dňoch 10. – 16. novembra 2020 sa
uskutočnila medzinárodná informatická
súťaž iBOBOR, ktorej hlavným cieľom je
podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie. Súťaž chce iniciovať v
deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní
moderných technológií pri učení sa. Zapojilo sa do nej 27 žiakov zo 4. - 9. ročníka v
troch kategóriách: bobrík, benjamín a kadet. Medzi 11 úspešných riešiteľov sa zaradili: Lukáš Kaufman (4. ročník), Milan Lajš
(5. ročník), Lucia Vangľová (6. ročník), Terézia Bekéniová (7. ročník), Nikol Tóthová
(7. ročníka), Tomáš Bujdák (8. ročník),
Natália Maťová (8. ročník), Anežka Bujdáková (8. ročník) a Filip Bujdák, Dorota
Zeleňáková, Samuel Kramár (9. ročník).
Aktuálne prebieha riešenie úloh školského kola v Matematickej olympiáde a Geografickej olympiáde.
Dňa 27. novembra 2020 sa víťazka školského kola Anežka Bujdáková (8. ročník)
zúčastnila okresného kola Olympiády zo
slovenského jazyka a literatúry. Veríme, že
pozitívne výsledky sa dozvieme v najbližších dňoch.
Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí
sa napriek ťažkej situácii naďalej zúčastňujú rôznych súťaží a olympiád. Svojím
umiestnením a výsledkami robia dobré
meno našej škole a zaraďujú nás v rebríčku
nitrianskych vidieckych škôl na popredné
priečky. Ďakujeme aj pani učiteľkám za
ich čas a snahu pri ich príprave. Veríme,
že v tomto trende budeme pokračovať aj
naďalej.
S blížiacim sa koncom roka sa už pripravujeme na vianočné sviatky. Naša škola
začína dýchať atmosférou blížiacich sa
sviatkov v podobe výzdoby a výroby rôznych tematických výrobkov. Všetci si želáme, aby sme si najmä v zdraví, ktoré teraz
tak veľmi potrebujeme, užili najkrajšie
sviatky roka v kruhu našich najbližších.
Mgr. Anna Slobodníková,
učiteľka ZŠ

aj tento rok sa na našu školu a rodičovské združenie usmialo šťastie a podarilo
sa nám uspieť vo výzvach Nitrianskeho
samosprávneho kraja, ktoré prebiehali
počas jesene v roku 2019. Nápadov sme
mali veľa, a preto sme sa rozhodli napísať projekty aj na kultúru aj na šport
za každú organizáciu. Cesta ale nebola
jednoduchá. S napätím sme očakávali,
či projekty budú schválené vzhľadom k
epidemiologickej situácii, ktorá bola a
je počas celého roka. Podarilo sa, v októbri sme podpísali zmluvy a projekty
sa začali realizovať.
Každá organizácia podala jeden projekt za kultúru a jeden za šport. Škola
za projekt na kultúru „Čítam ja, čítaš
ty, čítame všetci“ získala 800 €. Druhý
projekt za kultúru podalo Rodičovské
združenie pri ZŠ s MŠ Jarok pod názvom „Kreatívny ateliér“ a podarilo sa
mu získať dotáciu 900 €. Za projekt na
šport „Športujeme na fitness strojoch“
získalo Rodičovské združenie dotáciu 800 €. Škole sa podarilo uspieť aj
v projekte za šport „1. ročník Jarockej
olympiády“, kde sme mohli získať 700 €,
ale bohužiaľ kvôli zložitej pandemickej
situácii sa projekt nemohol uskutočniť.
Teraz je december a my sme sa postupnými krokmi dopracovali k novej,
priestrannej a modernej školskej knižnici, ktorá je obohatená o nové publikácie pre mladších aj starších čitateľov.
Bol to náročný proces, ale za pomoci
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pedagogických a aj nepedagogických pracovníkov sa nám podarilo vytvoriť priestor, kde sa budú rozvíjať priateľstvá medzi dieťaťom a knihou. V našej novej
knižnici prebehol kúzelný deň čítania, z
ktorého mali žiaci a deti obrovskú radosť.
Chceli by sme aj naďalej podporovať čitateľské aktivity, usporadúvať v škole rovesnícke čítania, organizovať besedy so
spisovateľmi, realizovať súťaže v prednese poézie a prózy. Takéto čitateľské akcie
chceme organizovať počas celého roka,
aby sme žiakov neustále motivovali k čítaniu.
Naša škola má veľmi šikovné a kreatívne
pani učiteľky a vychovávateľky, ktorých
práce sa pravidelne posielajú do rôznych
umeleckých súťaží, kde sa umiestňujú na
popredných miestach. Rozhodli sme sa
preto podporiť tieto naše talenty a napísať projekt na kreatívny ateliér. Zakúpením stojanov na maľovanie, sušičiek
na výtvarné práce a rôzneho tvorivého

materiálu sa nám podarilo spestriť hodiny výtvarnej výchovy a hodiny, ktoré
strávia deti v školskom klube. Maľovanie
v takomto tvorivom prostredí je pre deti
zaujímavejšie a podporuje ich kreativitu.
Žiaci tu spoznávajú rôzne výtvarné techniky, štýly, pracujú s rôznym kreatívnym
materiálom a aj takýmto spôsobom nadobúdajú manuálne zručnosti.
Našou snahou v poslednom projekte bolo rozšírenie fitness parku o ďalší
stroj, ktorý je zameraný na precvičovanie
horných končatín a chrbtových partií.
Veríme, že postupným rozširovaním fitness parku pritiahneme k pohybu ďalších
športových nadšencov. Našou snahou je
prispievať k zdravšiemu životnému štýlu, ktorý je potrebný budovať si už v útlom veku, aby sa predchádzalo civilizačným chorobám a obezite. Táto investícia
do fitness strojov má dlhodobé využitie a
my sa veľmi tešíme čoraz väčšiemu záujmu o cvičenie v našom fitness parku.

Všetky spomínané projekty sa nám
podarilo realizovať hlavne vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja a Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ. Práca na projektoch si
vyžadovala veľa energie, zručnosti a hlavne času. Touto cestou by som sa chcela
poďakovať dobrovoľníkom: M. Janíkovi,
G. Minárikovi a T. Zaujecovi, ktorí svojou pomocou prispeli k realizácii projektov. Veľká vďaka patrí aj pedagogickým,
nepedagogickým zamestnancom školy a
tiež členom Rodičovského združenia A.
Slezákovej a G. Balážovej.
Naďalej sa budeme snažiť vytvárať pre
deti a žiakov našej školy miesto, kde sa
budú stretávať, pracovať spolu, vzdelávať,
športovať ale aj zažívať pekný pocit z aktívnej umeleckej činnosti.
Mgr. Ľubica Zaujecová,
riaditeľka školy
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Ako sme ukončili školský rok 2019/2020
V poslednom vydaní obecného časopisu
sme sa rozlúčili s čitateľmi ešte v čase, keď
sme mali školu zatvorenú a s deťmi sme
pracovali online. Našťastie, toto obdobie
skončilo veľmi rýchlo a my sme mohli s
radosťou v júni otvoriť brány našej školy a
pokračovať v nenahraditeľnom štýle vyučovania, a to priamou prácou s našimi deťmi.
Nakoľko sme mali toho veľa zameškaného
a veľmi veľa nevyrozprávaného, tak sme sa
do toho s nadšením pustili. Hravá forma
vyučovania a postupný nástup k bežným
činnostiam robili tradičné školské dni pre
deti netradičnými. Všetci sme sa snažili deťom spríjemniť dni v škole a po tak dlhom
čase ich spestriť rôznymi zábavnými úlohami, hrami a činnosťami. Naplánované veci
zo septembra zrazu stratili význam a my
sme sa venovali tomu, čo si deti vyžadovali
a to bol hlavne sociálny kontakt. Teplé dni
sme trávili hrami vonku, rozhovormi a užívali si to, že môžeme byť spolu.
SPOLU sme sadili dopestované planty,
SPOLU sme spoznávali bylinky a pripravovali limonády,
SPOLU sme chodili na polia spoznávať
kvety,
SPOLU sme súťažili, maľovali a vyrábali,
SPOLU sme pripravili darčeky pre oteckov,
nakoľko mali svoj deň.
A hlavne sme všetci zistili, ako je nám
SPOLU dobre!!!

Školský rok sme ukončili súťažou, ktorá
prebiehala vo vestibule školy a o víťazovi
mali možnosť rozhodnúť všetci rodičia a
žiaci, ktorí mali záujem zahlasovať o NAJKRAJŠIU RUŽU Z JARKU. Celým vestibulom sa počas 3 dní niesla omamná vôňa
ruží a ich krása ulahodila nielen oku, ale aj
pohladila srdce. Prvá cena poputovala do
MŠ Sebastiánovi Beličkovi za krásnu červenú ružu. Druhé miesto patrí Ninke Bakošovej a jej krásnej dvojfarebnej ruži a na
treťom mieste sa umiestnila kytica červených ruží od Jakubka Bédiho. Víťazom boli
udelené diplomy, vecné ceny a srdečne im
ešte raz GRATULUJEME.

Do súťaže bolo zaradených 61 ruží. Všetkým účastníkom ĎAKUJEME, nakoľko bez ich ochoty by sa výstava nemohla
uskutočniť a taktiež ďakujeme všetkým
hlasujúcim, ktorí nám pomohli tento ťažký
10
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oriešok rozlúsknuť a už teraz sa tešíme na
ďalší ročník tejto súťaže.
Koniec školského roka nám priniesol výborné správy!!! Z troch súťaží, do ktorých
sme sa stihli pred ochorením COVID-19
zapojiť, sa podarilo dve vyhodnotiť a našim
dievčatám aj úspešne umiestniť.
Najväčším úspechom je práca Zarky Kučerovej, ktorej „Dievčatko na hojdačke“ sa
umiestnilo medzi 10 najlepšími z celého
Slovenska v súťaži vyhlásenej Slovenským
zväzom záhradkárov - FAREBNÁ ZÁHRADA.
V rovnakej súťaži sa úspešne umiestnila
aj Rebeka Kučerová s kresbou Vtáčie búdky, ktorej práca patrí medzi 14 najlepších z
Nitrianskeho kraja.

Poslednou úspešnou výtvarníčkou je
Alžbetka Bírová v súťaži Vesmír očami
detí, ktorá postúpila do celoslovenského
kola.

a deti prvého stupňa mohli pokračovať.
Problém nastal v nutnosti prevádzky ŠKD,
bez ktorého by rodičia nemali kam deti dať,
no opatrenia nedovoľovali spájať triedy a
pokračovať tak v bežnej prevádzke dvoch
oddelení. Vedenie školy stálo pred otázkou
úplného zrušenia poobednej činnosti, alebo posilnenia vychovávateliek o ďalšie dve.
Aj v tomto prípade sa škola stala oporou
pre rodičov, a tak sme tu aj naďalej pre deti
prvého až tretieho ročníka! Školský klub
je preto posilnený o dve triedy, nakoľko sa
kvôli opatreniam nemôžu triedy zlučovať
do 2. oddelení. Aktuálne je ŠKD rozdelený
na 4 oddelenia, pričom každá trieda tvorí
vlastné oddelenie. V dvoch oddeleniach
sú príslušné pani vychovávateľky a dve
oddelenia sú doplnené zastupujúcimi pani
učiteľkami, ktorým sa chceme touto cestou
poďakovať za výpomoc v ŠKD. Veľmi nás
teší, že sme mohli zostať v kontakte s našimi deťmi a aj keď s obmedzenými možnosťami, ale aspoň sčasti plniť naplánované
úlohy. S deťmi sa snažíme realizovať všetky
aktivity, ktoré nám opatrenia umožňujú,
a tak kreatívne, zábavne a hravou formou
vypĺňať ich voľný čas. A či sa nám to darí,
posúďte sami v krátkej básni, ktorú pre Vás
napísali družinári.

Dievčatá boli odmenené diplomom, vecnými cenami a pochvalou riaditeľky školy. Srdečne dievčatám GRATULUJEME a
prajeme veľa ďalších výtvarných úspechov.
Brány školy sa po hektickom školskom
roku v utorok 30. júna zatvorili a my sme
verili, že už bude všetko lepšie a v septembri budeme znovu SPOLU ...

ŠKD ako neodlúčiteľný
partner školy
V septembri sa otvorili brány školy pre všetky deti, no vtedy sme ešte ani netušili, aký
zvláštny a hektický školský rok plný zmien,
ktoré sa budú diať zo dňa na deň, nás čaká.
Po krátkom čase museli zostať deti druhého
stupňa doma na online vyučovaní, pričom
sa do popredia dostala otázka, čo s deťmi
prvého stupňa? Opatrenia boli nastavené
11
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Jeseň prišla veľmi rýchlo a stromom oranžovú
farbu do korún vdýchlo.

Činnosti ŠKD
z pohľadu družinárov
V septembri sa všetci tešia
veď škola predsa otvorí sa !!!

Vôbec na nič sme nečakali a šarkanov sme
vyrábali.

Pridlho sme čakali,
aby sme sa konečne normálne zvítali.
Verili sme, dúfali... no kam sme sa to dostali?
Samý zákaz, samý príkaz,
obmedzenia, nariadenia.
Pokazili, čo sa dalo,
skoro nič z normálneho ŠKD neostalo.
V školskom klube je nás veľa,
preto pomáhajú aj učitelia.
Zastupujú, pomáhajú,
pretože viaceré triedy sa vôbec dohromady
podľa usmernení nezdružujú.
No my sme sa odradiť nedali a aj v týchto
ťažkých podmienkach sme kopec vecí postíhali.
Na začiatku pekne zhurta
vesmírna nástenka všetky deti privíta.

tekvičkami a jesennými výrobkami ďalšie ročné
obdobie vítali.

Jeden krajší ako druhý ozdobili všetky triedy.
Gaštany sme zbierali, z jesenných listov toho veľa
vyrábali,

A keď prišiel správny čas aj TEKVIČKOVO sa v
škole objavilo zas.
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Tekvičky pri vchode boli ozdobené kvietkami.
Verte, či neverte, naaranžované boli našimi
dietkami.
Žltý kruh, čiarka a dve oči...áno je to smajlík ...

kto ho zbadá, tomu úsmev na tvár skočí.
Poviem Vám isto, boli to veru čary, keď títo
smajlíci zaplavili školu
a vyčarovali viacerým ľuďom úsmev na tvári.
Zdravé jedlo, zdravá strava nášmu telu silu
dáva.
Naše deti to už vedia, lebo si užili ochutnávku
zdravého jedla.

Svätý Hubert, Svätý Martin,
boli témou zimných dní,

No a keď prídu vytúžené Vianoce
a škola sa do zimnej výzdoby oblečie,

rozozná ich každé dieťa, ktoré chodí do družiny.

my začneme vyrábať a vianočné pohľadnice pre
seniorov rozdávať.
Možno niečo napečieme, darčeky si vyrobíme.
Veď príde ten krásny čas, kedy chceme jeden

Aby deti vedeli a zdravie si nekazili, plagáty
STOP FAJČENIU vyrobili!

druhému kúsok lásky darovať.
Krásne Vianoce plné lásky, radosti a pokoja
Vám prajú deťúrence zo ŠKD ÚSMEV
a pani vychovávateľky Táňa a Marcelka
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Z činnosti záujmových organizácií

Aktivity Miestneho spolku Slovenského
červeného kríža Jarok
Vážení darcovia krvi, spoluobčania, ale
aj členovia MS SČK v Jarku,
po krátkej dobe sa Vám opäť prihovárame,
aby sme zhrnuli aktivity MS za rok 2020,
ktorý bol jednoznačne iný ako predošlé
roky. Aj napriek pandémii, ktorá stále pretrváva, sa nám v roku 2020 podarilo zorganizovať 11. a 12. kvapku krvi, ktorú podporilo 72 dobrovoľných darcov. Je nám veľmi
ľúto, že nám nebolo umožnené dňa 19.
októbra 2020 zorganizovať 13. kvapku krvi,
ale aj napriek tomu sa darcovia zmobilizovali a boli ochotní darovať krv individuálne
v priestoroch NTS v Nitre.
Naši milí darcovia, rozdávate životodarnú
tekutinu a v anonymite zachraňujete ľudské životy. Vaše konanie je pritom nezištné
a odmenou Vám je spravidla len dobrý pocit. No Vy ste však už dávno prišli na to, že
práve pre ten dobrý pocit a pomoc neznámym ľuďom sa to darcovstvo oplatí.
Sme veľmi radi, že Vám dnes môžeme v
mene MS SČK v Jarku vyjadriť poďakovanie a obdiv za Vaše počínanie, ktoré si prá-
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vom zaslúži prívlastok vysoko humánny
čin, ktorým zachraňujete život ľuďom po
úraze, autonehode, pri pôrode, ako aj pri
ťažkých operáciách a ochoreniach.
Veríme, že sa naše rady darcov budú naďalej rozširovať a spoločne podporíme 14.,
15., 16. kvapku krvi, ktoré by sa mali konať
v priestoroch KD v Jarku dňa 19. februára,
4. júna a 8. októbra 2021.
Miesto organizovania Dňa detí a Silvestrovskej veselice sme sa venovali šitiu a
distribúcii rúšok pre našich spoluobčanov,
ako pomoci pri testovaní antigénovými
testami. Pevne veríme, že rok 2021 nám
bude priať a podarí sa nám všetko to veselé a pekné, čo sme nestihli v roku 2020
dobehnúť.
Vážení darcovia, spoluobčania, opäť sú
predo dvermi tie najkrajšie sviatky roka
- Vianoce. Kto by ich nemiloval? Vôňu
medu, ihličia, ale hlavne pokoja, radosti i šťastia s tými najbližšími. Každoročne
nostalgicky, akoby to bolo po prvý raz,
robíme pred sviatkami tie isté veci – upra-

tujeme, pečieme, varíme, obdarovávame
a tešíme sa z darčekov. Inak tomu nebude
ani tento rok. Budeme si vzájomne želať
pokojné a šťastné Vianoce a nad taniermi kapustnice, či iných dobrôt, myslieť na
tých, ktorých máme radi.
Preto si chceme spomenúť na Vás, milí
darcovia a darkyne krvi, na všetkých známych i neznámych, ktorí ste darovali v
tomto roku dar najcennejší – svoju krv, aby
ste zachránili či aspoň zmiernili utrpenie
tých, ktorí sú na Vašu/našu pomoc odkázaní.
Pripíjame Vám na zdravie a ďakujeme
za najcennejší darček – krv od Vás. Či už
tento dar darujete pod stromček, alebo počas jari či leta, vždy pomôže. Bez Vás by tu
mnohí už neboli. Nie nadarmo sa hovorí:
Ak zachrániš čo i len jediného človeka,
ako by si zachránil celé ľudstvo!
Výbor MS SČK Vám praje krásne Vianoce a šťastný nový rok 2021.
Jana Zabáková,
predsedníčka MS SČK Jarok

Z činnosti záujmových organizácií

Jednota dôchodcov Slovenska Jarok
Človeku sa žije oveľa lepšie, keď nepovie všetko, čo vie,
neverí všetkému, čo počuje a nad tým ostatným sa len pousmeje.
Dovolila som si začať svoj krátky príspevok
týmito múdrymi slovami, ktoré povedal
človek určite skúsený, človek, ktorý toho
iste veľa prežil, zažil chvíle nielen pokoja a
pohody, ale aj strachu a neistoty.
Aj my dnes určite prežívame takéto chvíle, kedy nevieme komu a čomu veriť, kedy
sa nás chytá bezmocnosť a strach z tých
všetkých informácií, ktoré sa na nás valia
a ktoré nie sme schopní vytriediť, čo je
pravda a čo nie.
Prežívame veľmi ťažké obdobie práve teraz, keď by sme si ako seniori mali užívať

pokoj, spokojnosť a radosť z každej prežitej
chvíle, či už v kruhu rodiny, priateľov a známych, alebo aj v kruhu nás „jednotárov“.
Dnes, keď nám nie je dopriate sa stretnúť
tak, ako sme boli zvyknutí, cítime, že nám
to veľmi chýba. Chýba nám radosť z toho,
že sme všetko pripravili na naše posedenie,
radosť, keď sme Vás videli prichádzať, radosť, keď sme blahoželali Vám naším jubilantom.
Pevne dúfam, že nebudeme zúfať, ale dúfať, že každému trápeniu je raz koniec, že
čoskoro skončí ten čas, kedy sme takto ob-

medzovaní. Keď ten čas príde, všetko si to
môžeme vynahradiť, pôjdeme na zájazdy,
kúpať sa, urobíme si mimoriadne krásne
posedenie, kde sa zabavíme, zatancujeme.
Neviem ako Vy, ale my celý výbor sa na to
neskutočne tešíme.
Milí moji, prajeme Vám všetkým veľa,
veľa zdravíčka, krásne chvíle v kruhu svojich drahých, pokoj, Božie požehnanie, aby
sme sa dokázali pousmiať aj v týchto ťažkých chvíľach.
Sidónia Tökölyová,
predsedníčka JDS Jarok

Folklórna skupina Íreckí seniori
Prvými teplými lúčmi v druhom polroku
2020 sa začali uvoľňovať opatrenia, ktoré
sme museli dodržiavať kvôli pandémii koronavíru.
V tomto roku sa viacerí naši členovia
dožili krásnych 70 rokov života, ktoré sme
aj patrične oslávili v našej skupine ,,Ireckí
seniori“.
Zdanlivé optimistické obdobie nám
umožnilo zúčastniť sa na dvoch akciách.
V Lefantovciach sme boli pozvaní pri súťaži varenia gulášov. Spolu s ich speváckou skupinou sme vystúpili aj my našimi
piesňami. V auguste sme boli pozvaní do
Lužianok na akciu ,,Lužianska fazuľa“ varia ju ozaj výbornú. Podujatie sa konalo
v areáli miestnej základnej školy, ktorý je
veľmi pekne upravený a vystupovanie tu
bolo naozaj príjemné. Do konca roka sme
mali naplánované ešte ďalšie akcie, napríklad púť na horu Butkov, ale v poslednej
chvíli bola aj táto akcia, z dôvodu zvýšených protiepidemiologických opatrení,
odvolaná.
Všetci veríme, že epidémia pominie a
budúci rok sa vrátime do normálnych
životov. Požehnané Vianočné sviatky a
dobré zdravie do nového roku 2021 prajú
Íreckí seniori!
Sidónia Náhlovská,
členka súboru
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Reštaurovanie kamennej barokovej
sochy sv. Floriána spolu s architektúrou
Socha sv. Floriána a architektúra stĺpa (stručné zhodnotenie stavu pamiatky)

Demontovanie pamiatky
Baroková kamenná sekaná plastika sv.
Floriána (spolu s architektúrou stĺpa) sa
v súčasnej dobe nachádza pravdepodobne na pôvodnom mieste pred hasičskou
zbrojnicou v obci Jarok. Pri tomto konštatovaní sa vychádza najmä z absencie
historických záznamov obce o prípadnom inom umiestnení sochy spolu s architektúrou. V súčasnosti je viditeľná architektonická časť – spodná pätka, driek
stĺpa, hlavica a socha svätca. V minulosti
bola pravdepodobne viackrát upravovaná
niveleta príjazdovej cesty, čo súviselo aj s
rekonštrukciou samotnej budovy hasičskej zbrojnice. Aj pred začatím samot16

ných reštaurátorských prác sa vychádzalo
z predpokladu, že pod spodnou pätkou
stĺpa sa nachádzajú schodnice, ktoré sú
príznačné pre tento typ architektonického
riešenia. Tento predpoklad sa dodatočne
potvrdil reštaurátorským výskumom.
Na základe vizuálnej obhliadky diela
možno konštatovať, že celý povrch sochy,
ako aj architektúry, je pokrytý biocídnym
materiálom a najmä cementovou vysprávkou vo forme „cementového pačoku“, ktorý sa nachádza takmer na celom
povrchu a je výsledkom neodborného
zásahu z minulosti. Na jednej strane sa
tak ruší výtvarná prezentácia samotného

diela, nakoľko došlo k strate modelácie jej
zaliatím a nesprávnym doplnením vo forme neodbornej tvarovej rekonštrukcie,
no najmä sa týmito zásahmi degradovala
kamenná hmota (miestami mimo cementovej vysprávky vidieť zvetranú horninu).
To viedlo k nenávratným stratám na samotnej kultúrnej pamiatke veľkého významu. Dielo sa nachádzalo v stave, keď si
vyžaduje nutný reštaurátorský zásah, aby
sa tak predišlo ďalšej degradácii kamennej hmoty a prinavráteniu výtvarnej hodnoty tohto vzácneho diela.
Vzhľadom na vstup do hasičskej zbrojnice je súčasné umiestnenie stĺpa pre
ďalší režim užívania pamiatky nie príliš
žiadúce, a to aj vzhľadom na čiastočné
blokovanie a sťaženie manévrovania pri
vstupe do budovy, čo v konečnom dôsledku môže spôsobiť aj jej samotné poškodenie. Z tohto dôvodu sa navrhuje
pamiatku demontovať (samotnému demontovaniu pamiatky bude predchádzať
reštaurátorský výskum, ktorým sa určí,
ako je pamiatka v súčasnej dobe poskladaná a v akom stave sa nachádza, tzn. či
demontovanie bude možné bez poškodenia, následne sa odborne zreštauruje
(odstránenie neodborných zásahov z minulosti, spevnenie kamennej hmoty a doplnenie jej absentujúcich častí, ktoré pamiatke prinavrátia jej charakterové črty,
čitateľnosť a najmä potlačenú výtvarnú
hodnotu a predídu tak jej ďalšej degradácii) a opätovne sa zloží o pár metrov
vpravo z čelného pohľadu z pred vstupu
do budovy na nový betónový základ, kde
bude tak môcť naďalej plniť svoju kultúrnu a spoločenskú funkciu.
V súčasnosti prebieha na pamiatke výskum, boli odobraté vzorky na chemickotechnologické určenie prípadných farebných povrchových úprav – polychrómie
a druh kamennej horniny. Z pamiatky sa
v rámci realizácie polovičného čistenia
a dočisťovania plôch prostredníctvom
vyplachovania čistou vodou a za pomoci mäkkých kefiek a kamenárskych dlát
odstraňuje biocídny materiál – machy, lišajníky, „cementový pačok“ a „cementové
vysprávky“.
Jakub Klech,
reštaurátor

Polovičné čistenie

Stav pred reštaurovaním

Neodborné cementové vysprávky

Odkrytie schodníc pod niveletou cesty

Neodborné cementové vysprávky

Schodnice

Neodborné cementové vysprávky

Polovičné čistenie

Polovičné čistenie
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Príhovor dekana

Radosť z očakávania narodenia
Ježiša Krista

Kto by sa netešil na krásne vianočné sviatky? Chceme ich prežívať čo najkrajšie. Vynakladáme všestrannú aktivitu, aby sme ich
prežili inak ako celý rok. Koľko len máme
starostí so zháňaním darčekov, niekedy až
do poslednej chvíle. Ako tento rok ozdobiť
stromček? Pripraviť štedrú večeru tradične
alebo inovatívne? To sú otázky, ktoré nás
nútia byť aktívnymi, ale zároveň nás oberajú o pokoj a skutočnú vnútornú radosť.
Vianoce v tomto pandemickom roku
budú isto iné. Ale či budú radostné, to závisí aj od nás. Iste už máme dosť všetkého
strašenia, ktoré sa na nás valí každodenne,
či už zo správ alebo z rozhovorov v rodine.
Túžba znovu prežiť nádhernú atmosféru
blískosti ľudí, ktorí nás majú radi, je silnejšia ako všadeprítomný nepokoj. Dokonca
aj ľudia, ktorí neoslavujú narodenie Ježiša,
nechcú sa vzdať vianočných sviatkov. Dobre vieme, že to nie je len o jedle, ako nám to
natláčajú v reklame obchodné potravinové
reťazce. To by bolo naozaj málo a priam
úboho.
Odkiaľ vzali Vianoce túto silu meniť ľudské srdce? Vložil ju do nich práve novonarodený Boží syn. To je skutočný zdroj
vianočných sviatkov. To je dôvod na zamyslenie, zastavenie sa a prehodnotenie

svojho života. Čas prípravy na Vianoce,
ktorý nazývame advent, je ten správny čas
urobiť všetko potrebné, aby Vianoce boli
pre nás skutočným darom od Boha.
Prajem Vám všetkým, ktorí čítate tieto
riadky, aby Pán Ježiš priniesol do vášho života novú silu, radosť a nebojácnosť znovu

uveriť v jeho narodenie. Vzájomná láska
a obetavosť nám pomôže prekonať všetky
ťažké chvíle nášho života.
Želám Vám z celého srdca radostné a požehnané vianočné sviatky.
ThDr. PaedDr. Peter Klech, PhD., dekan

Z činnosti záujmových organizácií

Poľovnícka spoločnosť Jarok
a jej činnosť za uplynulé obdobie
Poľovnícka spoločnosť Jarok za uplynulé
obdobie od vydania obecného časopisu,
kde sme sa zamerali na problematiku
vplyvu ochorenia COVID-19 na náš celkový život, musela komplexne prispôsobiť svoju činnosť rôznym obmedzeniam a
nariadeniam. Najmä z dôvodu najväčšieho ohrozenia starších členov poľovníckej
spoločnosti boli aj naše stretnutia značne
obmedzené. Napriek všetkým problémom sme našli riešenia ako pokračovať v
našej nekončiacej práci. Hlavnou úlohou
je starostlivosť o revír a o samotnú zver.
V letnom období sa jedná hlavne o sta18

rostlivosť o napájacie zariadenia s vodou
a zabezpečovanie jadrových a dužinatých
krmív. Pri tejto činnosti je nám veľkou
oporou Poľnohospodárske družstvo Jarok, ktoré nám poskytuje políčka na
pestovanie repy a kukurice a jej samotné
uskladnenie na zimné obdobie. Ostatné
komodity, ako kameninová soľ, seno,
cukrová repa, sú nakupované od rôznych
dodávateľov.
Už v jesennom období po zbere všetkých monokultúr je dôležité začať s rozvážaním krmív, aby zver získavala potrebnú energiu a výživu na dlhé zimné
obdobie. Poľovnícka spoločnosť sa ďalej
venovala rôznym stavebným aktivitám,
ako sú prikrmovacie a pozorovacie zariadenia, ktoré sú dokonca podľa zákona
Nedovolí mi nespomenúť náš nový poľovnícky dom v lokalite Šarina. Na tomto projekte spolupracujeme s Obecným
úradom v Jarku a miestnymi firmami.
Tejto problematike sa ale povenujeme
dúfam v budúcom čísle obecného časopisu, kde predstavíme naše spoločné
obecné aktivity, ktoré plánujeme v tejto
lokalite usporiadať. Pevne verím, že naše
úsilie skrášliť túto časť obce nielen budo-

vou, ale jej okolím, bude veľkým prínosom pre nás všetkých v obci Jarok.
S pozdravom lesu a lovu zdar.

Peter Belička,
poľovnícky hospodár
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Činnosť Dobrovoľného
hasičského zboru obce Jarok

V rámci našej činnosti sme v druhom
polroku tohto roka absolvovali povinný
dvojdňový výcvik hasičského družstva vo
Vojenskom výcvikovom priestore Lešť,
ktorý organizovalo Ministerstvo vnútra
SR. Výcvik bol zameraný na zdolávanie
požiarov v otvorených priestoroch a likvidáciu požiarov osobných motorových
vozidiel. Ďalej bola precvičená súčinnosť
viacerých hasičských jednotiek vykonávajúcich diaľkovú dopravu vody a obsluha vozidla Iveco Daily, ktoré má naša
obec zapožičané od MV SR.
Svojpomocne sme zabezpečili napojenie budovy hasičskej zbrojnice na miestnu kanalizáciu. Pokračujeme v úprave
priestorov veže, kde sme opravili vnútornú omietku. Čaká nás ešte osadenie elektrického zdviháku, ktorým budú vyťahované hadice na sušenie po ich použití.
V tomto období sme mali jeden výjazd
k zásahu, pri čerpaní vody z pivnice rodinného domu po výdatných dažďoch
v mesiaci október. Naši hasiči poskytli
osobnú a vecnú pomoc ZŠ s MŠ Jarok,
keď po zaznamenaní pozitívne testovaného zamestnanca vykonali dezinfekciu
priestorov. Počas dvoch víkendov, keď v
našej obci prebiehalo celoplošné testo20

vanie obyvateľov SR na COVID-19, sme
mali pripravených dvoch hasičov na prípadné vykonávanie dezinfekcie priestorov a plôch. Naša pomoc však nebola

potrebná, nakoľko obec si tieto činnosti
zabezpečila vo svojej pôsobnosti.
V spolupráci s Obcou Jarok a Farským
úradom v Jarku bolo vykonané zloženie sochy sv. Floriána umiestnenej pred
budovou hasičskej zbrojnice spolu s rozobratím podstavca, na ktorom bola
umiestnená. Socha spolu s podstavcom
bola prevezená do ateliérov v Bratislave,
kde bude vykonané ich celkové zreštaurovanie. Pri rozoberaní podstavca boli
nájdené aj dva stupne schodov, na ktorých bol podstavec pôvodne uložený.
Tieto schody boli čiastočne poškodené
a nachádzali sa zavozené zeminou pod
úrovňou terénu. Zreštaurovanie sochy,
podstavca a schodov by malo byť ukončené v jarných mesiacoch budúceho
roku.
Všetkým našim podporovateľom chceme aj touto cestou poďakovať za ich podporu a osobnú ako aj materiálnu pomoc,
ktorú nám preukázali v tomto roku.
Jaroslav Kalivoda,
predseda DHZ Jarok

Udialo sa v našej obci

Významné stretnutia pred koronakrízou

Flautistka Monika Duarte Štreitová a organista Marek Vrábel - koncert klasickej hudby
v kostole sv. Martina v Jarku v roku 2018

Gustáv Beláček s manželkou

Jiří Šmukaš s cimbalovkou

Veľvyslanec Taiwanu pán Larry Tseng pri
odhalení pamätnej tabule Thdr. Štefanovi
Gallovi

Odhalenie pamätníka ThDr. Štefanovi Gallovi

Otec biskup Viliam Judák v Kostole sv. Martina v Jarku

Pán Ovsepian s manželkou

Vzácne chvíle s prof. Imrichom Točkom

Stretnutie s heitmanom Zlínskeho kraja
p. Čuňkom

Stretnutie s ministerkou PSVaR ČR Janou
Maláčovou na Morave

Stretnutie s prof. Evou Blahovou

Stretnutie so starostom Buchlovic p. Jiřím
Černým

Stretnutie so starostom obce Jablonov nad
Turňou Ing. Slavomírom Zubriczkym

Šampión vín MAS VITIS 2019

Mužský spevácky zbor učiteľov
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Folklórna skupina Jaročan
Rok 2020 je z hľadiska spoločenského
diania a spoločenského života veľmi stagnujúci a život v kultúre sa úplne zastavil.
Plánované stretnutia, festivaly a spoločenské akcie sa museli z dôvodu pandémie
vírusu COVID-19 zastaviť a úplne zrušiť.
Folklórne stretnutia v Jarku, regióne, ale
aj na celom Slovensku boli úplne zrušené.
Chceme veriť tomu, že pandemická situácia sa zlepší natoľko, že spoločnosť sa vráti
znovu do normálu a bežného spoločenského života.
Folklórna skupina Jaročan napriek situácii pracuje na ukončení projektu z Fondu
na podporu umenia č. 19-432-04647.
Jozef Tököly, predseda FsK Jaročan
Folklórna skupina JAROČAN
Názov projektu: Nákup akordeónu a
šitie krojov
Špecifikácia projektu: Lokalita – obec
Jarok, nákup materiálu a súčastí ku kroju
•
•
•
•
•

Sviatočný ženský kroj – 5 ks
Pracovný ženský kroj - 5 ks
Mužský kroj – 5 ks
Nákup folklórnej obuvi - 8 párov
Nákup akordeónu

„Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“
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Adventný chrámový koncert

Vrcholom adventných dní bolo jarocké
stretnutie s umením v Kostole sv. Martina. V priebehu omše sa predstavil vynikajúci spevák, sólista opery Slovenského
národného divadla Gustáv Beláček spre-

vádzaný nie menej známym poľským
organistom a profesorom Akadémie
Múzických umení v Krakove Waclawom
Golonkom.
Celú vianočnú atmosféru, sviatočnosť

chvíle podčiarkol mladý huslista Martin
Pavlík.
Piesne a skladby Juraja Paulína Bajana
(1721 – 1792), Michaila Haydna (1737
– 1806), Amadea Mozarta, Johana Sebastiana Bacha, Michaila Glinku, či Benjamina Godarda so svojim duchovným
odkazom naplneným atmosférou Vianoc, textoch o ľudskej láske, skromnosti,
plnej Božej prítomnosti i vízie duchovne
vyrovnanej budúcnosti možno prirovnať
v tomto covidovom ovzduší k prameňu
čistej vody.
Vďaka umelcom, organizátorom, príhovoru ThDr. PhDr. Petra Klecha, PhD.,
správcu farnosti Jarok sme si v duši odnášali z jarockého kostola to najkrajšie,
čo dokážu v našej duši generovať vianočné piesne posilnené spoločnou myšlienkou na bezproblémovú budúcnosť.
Ján Všetečka Konstanty
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Šport

Činnosť futbalového klubu FC 31 Jarok
v druhom polroku 2020
Letnú prípravu mužstvo mužov zahájilo
už v mesiaci jún, kedy sme z naplánovaných troch prípravných zápasov odohrali
dva, zápas s OŠK Lehota bol pre nepriaznivé počasie zrušený. Prvý prípravný
zápas sme hrali dňa 7. júna 2020 s mužstvom 7. ligy FC Cabaj-Čápor na jeho
ihrisku s výsledkom 2:8 pre FC 31 Jarok.
V tomto zápase sme už nastúpili s našimi hráčmi, ktorí ukončili hosťovanie v
Bábe, Veľkom Záluží a Rumanovej – Tomáš Horák, Patrik Finta, Tomáš Labuda,
k nim sa pripojil Adam a Juraj Habdák,
ktorí boli hráčmi OŠK Lehota. Strelcami
našich gólov boli T. Horák 4x, A. Habdák 3x a T. Labuda 1x. Druhý prípravný
zápas sme odohrali 21. júna 2020 v obci
Závada okr. Topoľčany, ktorej mužstvo
hrá v 6. lige ObFZ Topoľčany. I v tomto
zápase sme boli úspešní a vyhrali sme v
pomere 1:8. Strelcami našich gólov boli
T. Horák 5x, I. Martiš 2x a A. Habdák. V
mesiaci júl sa mužstvo mužov zúčastnilo dvoch turnajov a odohralo ďalšie dva
prípravné zápasy. Prvý futbalový turnaj
sme zorganizovali a odohrali u nás v Jarku 4. júla 2020. Turnaja sa zúčastnili tieto
mužstvá: ŠK Veľké Zálužie (5. liga stred),
OŠK Lehota (6. liga ObFZ Nitra ), FC
Cabaj-Čápor a FC 31 Jarok (7. liga ObFZ
Nitra). V tejto silnej konkurencii sme obsadili druhé miesto za účastníkom piatej
ligy ŠK Veľké Zálužie. V rámci tohto turnaja sme v prvom zápase vyhrali nad FC
Cabaj-Čápor 3:1 a vo finálovom zápase
sme prehrali s ŠK Veľké Zálužie 1:4. Naším najlepším strelcom na tomto turnaji
bol T. Horák s tromi gólmi. Druhý turnaj
sme odohrali 19. júla 2020 v Hornej Kráľovej, kde okrem domáceho mužstva KFC
Horná Kráľová (5. liga stred) boli ŠK Močenok (6. liga ObFZ Nitra), FK Hájske a
FC 31 Jarok (7. liga ObFZ Nitra). I v tejto
konkurencii sme obsadili pekné druhé
miesto za domácim mužstvom, účastníkom 5. ligy stred. V rámci tohto turnaja
sme zvíťazili nad mužstvom ŠK Močenok 4:2, kde strelcami našich gólov boli
A. Habdák 3x a T. Horák 1x. Vo finálnom
zápase sme prehrali s mužstvom KFC
Horná Kráľová 3:0. Dňa 12. júla 2020
sme odohrali víťazný domáci prípravný
zápas s mužstvom OFK Golianovo (7.
liga B ObFZ Nitra) v pomere 6:1. Strelca24

1. miesto ŠK Veľké Zálužie

2. miesto FC 31 Jarok

3. miesto FC Cabaj-Čápor
mi našich gólov boli: 2x A. Habdák, 2x T.
Oprava starého oplotenia
Horák, 1x J. Habdák a 1x T. Labuda. Dňa
26. júla 2020 sme hrali prípravný zápas v
Preseľanoch okr. Topoľčany s mužstvom
TJ Slovan Preseľany (7. liga) s výsledkom
2:3 pre FC 31 Jarok. Strelcami našich gólov boli A. Habdák, T. Horák a M. Gáth.
V mesiaci august v rámci 1. kola o pohár
Campri Cup ObFZ Nitra sme 2. augusta 2020 odohrali doma súťažný zápas s
mužstvom TJ Slovan Nitra - Chrenová
(6. liga) s výsledkom 2:2. Strelcom našich
gólov bol T. Horák. O postupujúcom rozhodli pokutové kopy, kde boli úspešnejší

hráči nášho súpera a vyhrali v pomere
2:4 (1x Horák, 1x A. Habdák, 0x Labuda,
0x Finta). Dňa 9. augusta 2020 sme odohrali prípravný futbalový zápas v Pustých

Odstránenie starej brány
Ceny

Turnaj

Turnaj

Jarok - Štefanovičová

T. Horák, A. Habdák, J. Habdák

Žiaci U9

Žiaci U9

Jarok - D. Lefantovce
Sadoch okr. Galanta s TJ Družstevník
Pusté Sady s výsledkom 2:2. Strelcami
našich gólov boli T. Horák a A. Habdák.
Letnú prípravu mužstvo mužov ukončilo 16. augusta 2020 v Čiernej Vode okr.
Galanta, kde sme nad TJ Čierna Voda (6.
liga) vyhrali v pomere 4:6.
Mládežnícke mužstvá, U9 – žiaci mladšej prípravky a U13 – mladší žiaci letnú
prípravu vykonávali pod vedením Adama Chňapeka a Michala Kajanoviča.
Mladší žiaci U13 – sa 15. augusta 2020
zúčastnili turnaja vo Veľkom Záluží.
Výkonný výbor futbalového klubu do
novej sezóny 2020/2021 prihlásil muž-

Jarok - D. Lefantovce
stvo mužov do 7. ligy sk. A ObFZ Nitra, jedno mládežnícke mužstvo do “Prípravky U9 ObFZ Nitra” a jedno spoločné
mužstvo mladších žiakov U13 OŠK Lehota / FC 31 Jarok do 4. ligy – U13 ObFZ
Nitra „Sever”. Spoločné družstvo s OŠK
Lehota sme vytvorili z dôvodu nižšieho
počtu našich žiakov danej vekovej kategórie. Do ŠK Veľké Zálužie sme uvoľnili na hosťovanie troch žiakov do kategórie U15 (M. Bibeň, T. Tehlár a M. Vöröš).
V priebehu mesiaca septembra sa nám
podarilo kategóriu žiakov – prípravka
U9 doplniť o ďalších záujemcov z počtu
7 žiakov na 18.

Tréning U13
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Šport
Do prípravy tohto mužstva sa ďalej zapojili: F. Bernáth, S. Hlinka, S. Belička, T.
Melo, T. Nosek, T. Tehlár, A. Zeleňák, J.
a M. Užovič.
Z dôvodu vzniku a rozšírenia druhého
kola epidémie COVID-19, boli zostávajúce súťažné zápasy a tréningové jednotky od 12. októbra 2020 do odvolania
odložené. Uvedená skutočnosť mala za
následok, že v jesennej časti súťažného
ročníka 2020/2021 sa záverečné tri kolá
neodohrali.
V polovici októbra nám nemilé prekvapenie uštedrila i príroda v podobe
výdatného niekoľko dňového dažďa, ktorý nám podmočil a asi z dvoch tretín i
čiastočne zaplavil futbalové i tréningové ihrisko. Z dôvodu záchrany trávnatej
plochy ihriska, ale i stromov sme v dobe
od 16. do 20. októbra 2020 museli prečerpávať vodu do blízkeho potoka. Na
tejto práci sa aktívne podieľal Václav Jemelka, Peter Mesároš, Patrik Zabák, Tomáš Horák, Juraj Chlebec a Arpád Bango. K prečerpávaniu vody sme zásluhou
Petra Mesároša mohli použiť i plávajúce
čerpadlo od DHZ Jarok.

Mužstvo mužov začalo hrať súťažné
zápasy od 23. augusta 2020 a do 11. októbra 2020. Odohralo celkom osem majstrovských zápasov v ktorých 7x vyhralo,
raz prehralo a so ziskom 21 bodov, skóre
62:8 je priebežne na prvom mieste. Pred
druhým mužstvom ŠK Magnus Lukáčovce
máme trojbodový náskok. V prvej desiatke
najlepších strelcov máme troch hráčov - 1.
mieste T. Horák s 24 gólmi, 2. mieste A.
Habdák so 16 gólmi a na 8. mieste T. Labuda s 8 gólmi. Okrem uvedených strelcov
sa na reprezentácii obce podieľali: J. Šíma,
T. Vlček, L. Vlček, M. Zeleňák, F. Horný, R.
Lámoš, M. Bakoš, A. Maťo, M. Bédi, L. Patúc, I. Martiš, P. Popelka, M. Gáth, J. Habdák, A. Vozár, P. Finta a tréner P. Andrášik.
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Spoločné mužstvo U13 začalo hrať súťažné zápasy od 27. augusta 2020 a do
8. októbra 2020 odohralo celkom šesť
súťažných zápasov, priebežne je na siedmom mieste. Našu obec reprezentovali:
T. Tóth, F. Baláž, T. Vaňo, F. Vöröš, L.
Paul, A. Chňapek, A. Straňák, S. Markovič a M. Chlebec.
Mužstvo prípravky U9 začalo hrať súťažné zápasy od 29. augusta 2020 a do
10. októbra 2020 odohralo na štyroch
turnajoch systémom každý s každým
celkom 13 zápasov a priebežne je na
trinástom mieste. Našu obec reprezentovali: M. Gála, M. Novák, Š. Novák, M.
Tököly, B. Tóth, T. Štefanka, D. Maštalír,
Š. Zuzik, M. Ježík, P. Bernáth a M. Janás.

V činnosti futbalového klubu nás sponzorsky podporila firma Wittner Haus
s.r.o Jaroslava Wittnera a firma Labudamont s.r.o Jozefa Labudu. Tradične dobrú spoluprácu máme i s firmou ZANOTRANS s.r.o Patrika Zabáka, s firmou
INFA s.r.o Vladimíra Fábika, s firmou
SEZAMA s.r.o pána Ing. Brteka, s firmou
BIDELNICA s.r.o Romana Bidelnicu, s
Poľnohospodárskym družstvom Jarok
vedeným Ing. Jozefom Berecom, s firmou
Ľuboša Bradáča a Obecným úradom Jarok vedeným starostom obce Stanislavom Sťahelom.
Prípravu mužstiev na jarnú časť sezóny
pravdepodobne začneme až v mesiaci január 2021, ak to dovolí epidemická situácia. V mesiaci január by sa potom mohlo
konať i Valné zhromaždenie futbalového
klubu.
V závere by som sa chcel všetkým hráčom, členom klubu, trénerom, rodičom
žiakov a všetkým podporovateľom futbalu v našej obci poďakovať za ich aktívny
prístup a pomoc pri reprezentácii našej
obce v súťažiach ObFZ Nitra. V novom
roku 2021 nám všetkým prajem pevné
zdravie, rodinnú pohodu a iba úspešné a
šťastné dni.
Ing. Jaroslav Bako,
prezident klubu

Šťastné A veSElé
Vianoce bEz OdpaDu

Aj Vianoce JE mOžné prežiť EkolOgIcKy.
Ako pOčas SviAtkoV VyTvOriť čo najmeNEJ odpaDu?
Umelý stromček nahraďme čečinou vo váze alebo stromčekom zasadeným v črepníku.
Vydrží dlhšie a v lete môže zdobiť balkón či záhradu. Výbornou alternatívou môžu byť
stromčeky vyrobené z europaliet, konárov, starých kníh, dreva alebo papiera.
Uprednostnime ekologickú výzdobu a prírodné dekorácie – drevené alebo papierové
ozdoby. Prípadne sa nechajme inšpirovať prírodou a použime na zdobenie sušené
ovocie, šišky či včelí vosk.
Nakupujme s mierou, uvedomelo a zodpovedne – základom je mať vopred dobrý
nákupný zoznam. Čo najviac potravín nakupujme bez obalu a vyberajme suroviny
od lokálnych predajcov.
Zamerajme sa na „zelené darčeky“, ktoré nie sú materiálne, a prispejme tak k ochrane
životného prostredia – poteší vstupenka do divadla, jazykový kurz či iný zážitkový darček.
Ak sa nechceme vyhnúť fyzickým darčekom, vyberajme lokálne – napríklad ekologickú
kozmetiku, upcyklované oblečenie či knihy z antikvariátov.
Na balenie darčekov nie je potrebné kupovať baliaci papier. Postačí ten, ktorý ste si
odložili z predchádzajúcich Vianoc. Štýlovo vyzerá aj balenie do novinového papiera.
Do ovládačov a detských hračiek odporúčame kúpiť nabíjateľné batérie. Spotrebiče,
ktoré nám doslúžili, odovzdajme na zberný dvor alebo predajcom, ktorí sa postarajú
o ekologickú likvidáciu.
Vianočné pozdravy posielajme e-mailom.

A nakoNiec, AK už odpaD vznikNe, usIlUjmE Sa ho zOdpOveDnE triEdIť. Len vytriEdENý
odpaD sA Dá zhodnOtiť a recyklovAť. Riaďte sA prAvidlamI trIeDEnia svojeJ ObcE.
AK SPRáVNE

TRIEDIME
SVET Je KRAjŠí
SKLO

PAPIER

PLASTY

KOVY

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

1. Snažte sA odpaD netvOriť Vôbec.
2. ZálohOvané ObAly NepatriA do kOša, vráťte ich do preDajnE.
3. DodržiavAjte fArEbnú aBecEdu triEDenIa:

4.
5.
6.

sklu patrí zelEná, paPieru modRá, plastom žLTá, kOvom čerVEná a NápojOvým
kartónom ORANžOvá farbA. NApovie Vám aj oznAčeNiE Na obAle:
...
Riaďte sA prAvidlamI sVojeJ ObcE.
Len vytriEdENý oDpaD sA dá zhoDnOtiť a recyklovAť.
wWW.triedImE.sk

TrieďtE odpaD, OPlAtí sa To. ZA vytriedEný oDpaD ObčAn Neplatí,
jeho zbEr HRadiA výrobcOVia pROstrednícTvom OZV ENvI - PAK.

wWW.envipak.sk

Obal oznAčeNý

wWW.vezmisI.ma

patrí do TRieDEného zbEru.
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Jazierko už stráži vodník...

Autorom drevenej plastiky je Pavol Koteš z Veľkého Zálužia
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