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Obecné spravodajstvo

Slovo starostu obce

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravil a vyslovil v mene mojom a
v mene novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva poďakovanie za prejavenú dôveru v ostatných komunálnych
voľbách. Víťazstvo vo voľbách sme prijali s
pokorou a je to pre nás záväzok pokračovať v plnom pracovnom nasadení vo Váš
prospech a v prospech celej našej obce.
Dlhodobé neriešenie záplavovej oblasti
,,Mesače“ sa nám odzrkadlilo na prívalových vlnách, ktoré nám zatopili horný koniec obce 2. - 3. septembra 2018. Dôsledky
sa nám podarilo vyriešiť odčerpávaním
vody z pivničných priestorov občanov.
V nasledujúcich dňoch naši dobrovoľní
hasiči a zamestnanci obecného úradu
čistili chodníky a vstupy do dvorov. Firma BOBSTAV nám asi týždeň prehlbovala odtokové jarky popri ceste. To boli
dôsledky. Ale čo je dôležitejšie, treba riešiť príčiny týchto záplav po vyše 20-tich
rokoch. Toto záplavové územie budeme
riešiť s odborníkmi a s vedením Poľnohospodárskeho družstva Jarok. O výsledkoch Vás budeme samozrejme informovať.

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva
kameňom (približne 100 ton). Brigádnou
formou sme s dobrovoľníkmi vyhotovili
lávky, zábradlie a vyčistili studňu, ktorá
bola zasypaná odpadom. Na jar do jazierka pribudnú rybičky a okolie jazierka
bude slúžiť ako oddychová zóna pre širokú verejnosť. V októbri sme podali žiadosť
o dotáciu na druhú etapu obnovy jazierka
na Ministerstvo životného prostredia SR –
obnova dediny.

Podarilo sa nám osadiť nové dopravné
značky, čím sme vyselektovali nákladné
autá z obce. Dúfam, že vodiči nákladných automobilov budú tieto dopravné
značenia rešpektovať a budú využívať
parkovisko za kostolom, alebo budú
parkovať na vyhradených miestach. Novovybudovaný chodník na Hlavnej ulici
sme dali zamerať a následne bol úspešne
skolaudovaný.

Ako ste si mnohí mohli všimnúť, podarilo sa nám zrekonštruovať Hasičskú
zbrojnicu a tak máme aspoň jednu budovu v obci kompletne zrekonštruovanú.
Tento projekt bol financovaný z prostriedkov Ministerstva vnútra SR vo výške
30 000 Eur.
Za ďalší úspešne zvládnutý projekt považujeme aj „Obnovu jazierka na Sliváši
– prvá etapa“. Niektorí spoluobčania využívali toto priestranstvo ako smetisko,
museli sme vybagrovať okolo 300 m3 rôznej sute a nakoľko sa nám severný svah
zosúval, museli sme ho spevniť lomovým
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Kompletne zrekonštruovaná Hasičská zbrojnica

nohou“, ktorá bola veľmi úspešná. Je to
dôkaz, že aj Jaročania robia dobrú reklamu za riekou Moravou.
V spolupráci s Vinohradníckym spolkom Stará hora Jarok sme dňa 17. novembra 2018 usporiadali ,,Žehnanie mladých vín“. Na tejto akcii sa zúčastnili aj
vinári z Moravy – mikroregiónu Buchlov.
Osobne sa akcie zúčastnil aj pán Peter
Gottwald z vinárstva ,,Dvůr pod starýma
horama“ a o dobrú náladu sa postarala
cimbalová hudba ,,Oskoruša“.
Začiatkom decembra nám bolo oznámené, že nám začalo zatekať do stomatologickej ambulancie. Po preverení
skutočného stavu sme skonštatovali, že
sa jedná o havarijný stav, a preto sme pristúpili k rekonštrukcii. Celá zadná časť
strechy KD bude zateplená a prekrytá
novou krytinou.

Prvá etapa obnovy jazierka na Sliváši
Momentálne sa nachádzame vo finálnom štádiu s prácami na kanalizácii na
Hasičskej ulici, kde bude napojených približne 10 domov. Musím však podotknúť,
že tento projekt si občania napojení na kanalizáciu s obcou spolufinancujú.

Práce na kanalizácii na Hasičskej ulici
V mesiaci november nám Ponitrianske
združenie obcí podrvilo väčšiu časť bioskládky, čím sa nám zväčšil priestor na
vývoz bioodpadu.

Touto cestou by som sa chcel vyjadriť
aj k odpredaju starej Materskej škôlky.
Ešte v roku 2015 vyšla výzva na komunitné centrá a my sme sa chceli do tohto
projektu zapojiť. Našou víziou bolo túto
budovu zachrániť a vybudovať pre naše
súbory a spolky dôstojné miesto na svoju činnosť. Ako prvé sme dali vyhotoviť
statický posudok a na naše veľké sklamanie bolo v posudku stanovisko zbúrať
budovu. A tak bol prizvaný ešte jeden
statik, ale bohužiaľ potvrdilo sa nám to
isté. Keďže obec nemá dostatok finančných prostriedkov na sanáciu (približne
10 000 Eur), po dlhých rokovaniach s poslancami obecného zastupiteľstva padol
návrh budovu odpredať. Ale za podmienok vybudovania reštaurácie, čo zodpovedá územnému plánu v tejto lokalite.
Bola vyhlásená verejno-obchodná súťaž,
kde sa prihlásili dvaja záujemcovia. Za
odpredaj nehnuteľnosti sú finančné prostriedky uložené na rezervnom účte obce
a budú použité na výstavbu novej škôlky. Tento predaj bol transparentný a pod
právnym dohľadom.
Koncom septembra sa FS Jaročan a Vinohradnícky spolok zúčastnili na druhom ročníku akcie ,,Šlapání hroznů dívčí

Havarijný stav strechy nad stomatologickou ambulanciou

Rekonštrukcia zadnej časti strechy kultúrneho domu
Na záver mi vážení občania dovoľte,
aby som Vám zaželal príjemné prežitie
vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a aby rok 2019 bol pre Vás krajší
a úspešnejší, ako ten predošlý.
Stanislav Sťahel, starosta obce
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Rozvojové aktivity v areáli Základnej školy
s materskou školou v Jarku VI.
Vážení spoluobčania,
v aktuálnom čísle obecného časopisu nadišiel čas na bilancovanie a to nielen kvôli
tomu, že sa opäť blíži koniec roka, ktorý je
už tradične s jeho hodnotením spojený, ale
je to tiež koniec volebného obdobia, v rámci ktorého sme sa takto pred štyrmi rokmi
zaviazali spraviť čo najviac pre obec, ale tiež
pre našich najmenších obyvateľov obce navštevujúcich Základnú a Materskú školu v
Jarku.
V nadväznosti na avizované rozvojové
projekty spojené s rozširovaním možností
športového vyžitia občanov obce, sa nám v
poslednom období úspešne podarilo rozšíriť existujúce a tiež vybudovať nové športoviská priamo v širšom areáli základnej
školy. Vďaka získaniu finančnej podpory
zo strany Nitrianskeho samosprávneho
kraja a dofinancovania zo strany Združenia
rodičov a priateľov školy, bola naša v minulosti vybudovaná streetworkoutová zóna
doplnená o dva nové kombinované exteriérové kondičné a posilňovacie stroje. Tieto
by vďaka svojmu určeniu na precvičovanie

dolných končatín a trupu mohli prilákať na
toto ihrisko aj dievčatá a ženy. Zároveň sme
doplnili k už v minulosti osadeným statickým cvičebným prvkom dvojitú lavičku
na precvičovanie brušných a chrbtových
svalov, čím sme tento miniareál určený na
cvičenie s váhou vlastného tela dobudovali
a momentálne poskytuje možnosti komplexného precvičovania celého tela. Ako
posledný prvok miniareálu bola osadená
aj informačná tabuľa, ktorá informuje o
pravidlách využívania cvičebných prvkov a
mala by tak prispieť k jeho správnemu využívaniu a dlhodobej životnosti. Dúfame, že
areál bude využitý nielen deťmi navštevujúcimi našu základnú školu, ale aj ďalšími
športovo-aktívnymi občanmi Jarku a stane
sa aj miestom ich pravidelných stretnutí a
diskusií a to nielen na tému Šport.
V severnej časti areálu sme rovnako s
prispením Nitrianskeho samosprávneho
kraja, spolufinancovaním zo strany obce a
dofinancovaním zo strany školy vybudovali dve úplne nové športoviská. Jedným je
pieskové doskočisko a druhým je kvalitné

Dobudovaná streetworkoutová zóna v južnej časti areálu Základnej školy v Jarku

Novovybudované pieskové doskočisko a ihrisko na plážový volejbal v severnej časti areálu
Základnej školy v Jarku.
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plážové volejbalové ihrisko. Ich výstavba
by nebola možná bez množstva odpracovaných dobrovoľníckych hodín, a to od podania projektu až po jeho finálnu realizáciu,
pričom za podanie a realizáciu projektu je
potrebné poďakovať menovite riaditeľke
školy Ľubici Zaujecovej a Alenke Slezákovej za prípravu a administratívne zabezpečenie projektu a členom volejbalového
spolku za jeho realizáciu. Na jar sa toto ihrisko bude môcť začať využívať a už teraz
je jasné, že svojou kvalitou a dostupnosťou
umožní nielen zlepšenie možností výučby
tohto v letných mesiacoch veľmi obľúbeného športu u žiakov navštevujúcich našu
základnú školu, ale celkom istotne priláka
k tomuto športu aj ich rodičov a ich kamarátov, čím sa stane ďalším miestom v obci,
kde budú môcť jej občania spoločne tráviť
svoj voľný čas pri športových aktivitách.
V súvislosti s rozsiahlymi zemnými
prácami spojenými s vybudovaním spomenutých nových športovísk boli ešte v
areáli realizované aj terénne úpravy a záhradnícke práce, pri ktorých bol dobudovaný ochranný pôdny val a zasiaty trávnik
v severnej časti školského areálu, dosadené
stromy, ktoré sa po predchádzajúcej výsadbe neujali a pokračovalo sa vo vyrovnávaní terás v južnej časti školského areálu. V
letných mesiacoch sme však nemysleli len
na skvalitnenie a rozširovanie športovísk v
areáli školy, ale aj na zvýšenie bezpečnosti
detí a rodičov prichádzajúcich do areálu
základnej školy a skvalitnenie pracovného
prostredia pre jej zamestnancov. Preto bola
významne rozšírená parkovacia zóna pri
vstupe do školského areálu a v súčasnosti
vo svojej dĺžke približne 40 metrov umožňuje bezpečné parkovanie pre až 16 áut, čo
je kapacita dostatočná pre zvládnutie ranného a poobedňajšieho náporu dopravy na
Školskej ulici. Dúfame preto, že už teraz všet-

Rozšírené parkovisko pri vstupe do areálu
Základnej a materskej školy v Jarku

ci rodičia pochopia, že je v záujme všetkých
detí, aby úplne obmedzili snahu o parkovanie
priamo v areáli školy a svoje ratolesti nechali
prejsť pár posledných metrov do školy, resp.
škôlky od tohto parkoviska po svojich.
V rámci údržby školských nehnuteľností v
správe obce boli v letných mesiacoch realizované maliarske práce, pričom bola vymaľovaná ďalšia trieda základnej školy a jedáleň
využívaná deťmi materskej aj základnej školy. Navyše bol spravený nový obklad stien a
položená protišmyková podlaha do skladu
zeleniny. Samostatnou kapitolou rekonštrukčných a udržiavacích prác bola výmena
elektrických rozvádzačov ako na budove kuchyne s jedálňou tak aj na budove telocvične,
ktoré boli v havarijnom stave a začínali komplikovať bezproblémové a bezpečné využívanie elektrických zariadení v týchto škole pridružených budovách

Elektrické rozvádzače na kuchyni a telocvični základnej školy, stav pred a po ich
kompletnej rekonštrukcii.
Toľko k bilancovaniu za posledné obdobie
tohto roku a môžeme prejsť k celkovému bilancovaniu projektov a prác, ktoré sme mali
možnosť zrealizovať za aktuálne sa končiace
štvorročné volebné obdobie. Pred samotným
výpočtom prác a projektov však chcem poznamenať, že takto obšírny zoznam nie je výsledkom toho, že by sa obec vo svojej práci špeciálne zameriavala len na základnú a materskú
školu, ale predovšetkým toho, že sa tejto oblasti nikto v minulosti systematicky, dlhodobo
a strategicky nevenoval. Treba si uvedomiť, že
práve kvalitná základná a materská škola je
predpokladom dobrého a udržateľného rozvoja obce a predovšetkým výchovy uvedomelých, vzdelaných a rozhľadených občanov,

ktorí svojou celoživotnou prítomnosťou v
obci k jej rozvoju aktívnym pričinením napomôžu. Toto sa prejavuje napríklad aj tým, že
rozpočet školy nemusí byť dlhodobo dotovaný z obecného rozpočtu nad štandardný rámec, čo si môžeme vysvetliť najmä tým, že pri
našom nástupe do volebného obdobia sme
preberali od predchádzajúceho zastupiteľstva
školu prakticky odsúdenú na postupný zánik.
Do prvej triedy ZŠ sa totiž zapisovalo menej a
menej detí, čo by v budúcnosti znamenalo ak
už nie postupný zánik Základnej školy v Jarku
tak minimálne by viedlo k zlučovaniu tried a
nevyhnutnosti vysokého dotovania rozpočtu
základnej školy zo strany obce. Tento výsledok bol spôsobený tým, že v MŠ nebola dostatočná kapacita na umiestnenie všetkých
detí, ktoré boli z našej obce a veľa detí sa tak
už od materskej školy dostávalo do mestských
materských a následne aj základných škôl. Našou prvou aktivitou v tomto smere preto bolo
znovuotvorenie tretej triedy materskej školy,
čím sa podarilo tento trend úplne odstrániť
a už v súčasnosti vidíme, že keď sa z osem,
resp. deväťročného školského cyklu dostanú
tie počtom žiakov slabé triedy, rozpočet školy
sa bude plniť tým najvýhodnejším spôsobom
priamo vo forme dotácií na žiaka zo štátneho
rozpočtu. Takýto spôsob financovania bude
viesť k následnej úspore financií obce, ktoré
budú môcť byť využité na jej ďalší rozvoj. Preto treba brať doterajšie investície do základnej
a materskej školy ako esenciálne pre finančne
zdravší rozpočet obce, najmä zo strategického
a dlhodobého pohľadu.
A teraz už vyššie spomenutý výpočet prác
a projektov realizovaných v školskom areáli
s významným prispením obce:
- rozsiahle terénne úpravy v celom areáli pre
jednoduchšiu údržbu zelených plôch;
- vyčistenie areálu od rôznych druhov odpadov (stavebný, biologický, železný, elektroodpad, ...),
- odstránenie náletových drevín, prestarnutých stromov a kríkov a výsadba nových
stromov,
- oplotenie vnútorného areálu základnej školy,
- vybudovanie parkoviska v školskom areáli,
- vybudovanie školského kompostoviska,
- vytvorenie vyvýšených záhonov pre praktické vyučovanie záhradníckych prác,
- vybudovanie altánku pre exteriérové a environmentálne orientované vyučovanie a
spoločenské aktivity,
- komplexné maľovanie vnútorných priestorov základnej školy,
- natretie strechy základnej školy,
- komplexná rekonštrukcia interiéru šatní
základnej školy,
- komplexná rekonštrukcia kuchynky pre
zamestnancov základnej školy,

- vybudovanie kamerového systému v areáli školy,
- výmena osvetlenia v základnej škole,
- kompletná rekonštrukcia priestorov materskej školy a vybudovanie novej tretej
triedy materskej školy v budove kuchyne a
jedálne,
- nová kanalizačná prípojka budov školskej
kuchyne a jedálne,
- výmena elektrických rozvádzačov a komplexná rekonštrukcia elektrického vedenia
v kuchyni,
- kompletná výmena interiérového vybavenia jedálne,
- nové obloženie stien, stierkovanie a položenie protišmykovej podlahy v kuchyni,
- kompletná výmena okien a dverí v budove kuchyne, jedálne a tretej triedy materskej školy,
- rekonštrukcia záchodov v školskej jedálni,
- odstránenie nebezpečného obitia a podbitia a oprava strešného plášťa telocvične,
- kompletná rekonštrukcia záchodov v telocvični,
- vymaľovanie interiérov telocvične,
- rekonštrukcia a výmena elektrických rozvádzačov a svietidiel v telocvični,
- výmena všetkých okien a dverí na telocvični,
- výmena podlahy v telocvični,
- nové exteriérové ihrisko pre žiakov navštevujúcich školský klub,
- nové exteriérové ihriská pre cvičenie s váhou vlastného tela (streetworkout), cyklokrosové ihrisko, pieskové doskočisko pre
skok do diaľky a ihrisko pre plážový volejbal.
Mnohé z vymenovaných prác a projektov
by sa nikdy nepodarilo zrealizovať bez mnohých hodín práce dobrovoľníkov, ktorí sa či
už jednorazovo alebo opakovane, ale najmä aktívne do týchto aktivít zapojili, za čo
im patrí veľká vďaka. Brigády sa za účelom
skvalitnenia školského areálu plánujú predovšetkým na čas jari, letných prázdnin a skoré
jesenné mesiace, kedy sú na to ideálne podmienky. Preto budeme veľmi radi, ak sa aj v
budúcnosti osobne zapojíte do týchto pripravovaných brigád, o ktorých budete informovaní prostredníctvom webstránky obce, webstránky základnej školy, obecného rozhlasu,
informácie v školských zápisníkoch detí či
letákov. Budeme radi ak pochopíte, že tieto
aktivity nie sú našou snahou o zviditeľnenie
sa, ale snahou o skvalitnenie prostredia, v
ktorom Vy osobne, ale najmä Vaši synovia,
dcéry, synovci, netere, bratranci, sesternice a
vnuci a vnučky trávia značnú časť dňa a určite Vaše zapojenie sa ocenia.
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
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Školstvo

Materská škola
Personálne obsadenie:
Tatiana Ďurišová, zástupca ZŠ s MŠ pre MŠ
Mária Németová
Alena Kačírová
Marcela Boledovičová
Bc. Lucia Chrenková
Mgr. Andrea Gálová
Naše aktivity na školský rok 2018/2019:
• Divadelné predstavenia
• Zber papiera
• Úcta k starším
• Deň matiek
• Vianočná akadémia
• Fidlikanti
• Tvorivé dielne
• Šarkaniáda
• Výlet do Nitry
• Plavecký kurz
• Krúžok anglického jazyka
• Tanečný krúžok
• Karneval
Človek sa ani nenazdá a rok sa stretne s
rokom. Nám v materskej škole čas letí veľmi
rýchlo. Akoby to bolo iba pred pár dňami,
keď sme odprevádzali našich predškolákov,
ktorých už teraz stretávame na chodbách

školy ako pyšných prvákov. Odprevadili
sme 20 detí a ich miesta nahradilo 19 tých
najmenších nováčikov.
V malej triede máme teda úplne novú
zostavu. Myslím, že teraz môžem hovoriť
za kolegyne Marcelku a Andrejku, že prvé
dva mesiace boli náročné pre všetky strany. Možno miestami najťažšie pre rodičov.
Sama viem, že odísť od plačúceho dieťaťa
chce veľký kus sebazaprenia. Na druhej strane ale viem aj to, že len malú chvíľu potom
ako sa dvere zatvoria, si deti v zápale hry,
nových hračiek a milým a trpezlivým prístupom pani učiteliek utrú slzy, ktoré nahradí
úsmev a radosť. Maličké deti si teda pomaly zvykajú na režim škôlkara, prispôsobujú
sa novým pravidlám. Postupne s pomocou
pani učiteliek a tety Zuzky, skúšajú zvládnuť
sebaobslužné činnosti a základy stolovania.
Ako každé dieťa, aj tieto majú radi rozprávky, do ktorých ich čítaním, kreslením a hraním divadielka, prenesú pani učiteľky. Hrou,
tou základnou a najdôležitejšou činnosťou
v škôlke, si tie vaše-naše ratolesti vytvárajú
nové kamarátstva a ani nevedia ako, učia sa
všetkému novému a podstatnému, čo ich
malými krokmi posúva vpred.

Stredné deti zvládli svoj prechod z malej triedy bravúrne. Dovolím si tvrdiť, že
máme ideálnu, počtom vyrovnanú zostavu chlapcov a dievčat. Všetky sebaobslužné činnosti a režim škôlkara už majú v
malíčku. Len niektoré ešte občas potrebujú pomôcť s neposlušným zipsom, gombíkom a teraz aktuálne s rukavicami a šálom. No nebudem klamať, aj ja sama mám
miestami problém, vyznať sa vo všetkých
tých zimných doplnkoch. „Stredňáci“
sa teda naplno venujú „učeniu“, doslova
si užívajú hru na školu. Na interaktívnej
tabuli ich baví prstom presúvať obrázky
po obrazovke a kresliť. Potom na chvíľu
odbehnú k bábikám, autám, skladačkám,
encyklopédiám... A tu vznikajú tak pekné a zábavne príhody a dialógy, že ja raz
fakt napíšem knihu. Ich fantázia a predstavivosť by mohli byť príkladom pre nás
dospelých, aby sme nebrali všetko tak
vážne. Veľmi radi kreslia, maľujú, strihajú
a tvoria nové veci (veď je to pre maminku). Ako správne decká vedia urobiť aj
poriadny neporiadok a hluk, no a práve
na ten hluk zázračne pôsobí Táničkina
gitara, ktorú deti zbožňujú. Jej prvé tóny
deti umlčia, ale iba na chvíľu, aby sa vzápätí pridali a spievali spolu známe aj nové
pesničky.
Gitara nerobí zázraky iba v strednej triede, jej repertoár majú v malíčku aj naši
najstarší. Veľkáčov zaujať je ale o trošku
zložitejšie. Nadvládu tu totiž má testosterón a poradiť si niekedy s toľkými chlapmi,
nie je sranda. 18 ku 4 je pomer chlapcov a
dievčat vo veľkej triede. Dievčatá Mirka,
Adelka, Lenka a Terezka si s nimi ale vedia
poradiť, ako aj pani učiteľky Ria a Alenka,
tá najlepšia voľba do tejto triedy. Ich skúsenosti a dlhoročná prax sa tu nesmierne
zídu. O „svojich“ deťoch hovoria ako o
veľmi šikovných a rozumných. Všetci sa
aktívne zapájajú do nových aktivít. Básničky a pesničky si osvoja veľmi rýchlo a
radi ich prezentujú. Naposledy na vystúpení pre starých rodičov, kde ich potešili
spolu s ostatnými spolužiakmi. Pomaly sa
pripravujú na prechod do školy, oboznamujú sa s niektorými písmenkami a počtami. O pár mesiacov ich čaká depistáž,
kedy príde pani psychologička posúdiť ich
školskú zrelosť. Dovtedy nás ale ešte čaká
veľa pekných chvíľ v škôlke. Bude to znieť
ako otrepané klišé, ale pre nás pedagógov
je najväčšou odmenou to, že deti chodia
do školy a škôlky s radosťou.
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Na záver mi nedá nespomenúť naše
pani upratovačky, bez ktorých by sme
často nezvládli ani odísť na toaletu. Evička, Agátka, Zuzka ďakujeme!
V mene celého kolektívu MŠ Zlatý kľúčik Vám prajem to najkrajšie prežitie vianočných sviatkov v kruhu Vašich najbližších. Užite si ich v pokoji, láske a naplno
si vychutnajte každú chvíľu po tom hektickom predvianočnom období.
Úplne nakoniec si požičiam slová jedného múdreho pána, s ktorými sa stotožňujem:
„Čo je účelom života? Je to proces učenia
sa. A zostať počas celej tej doby učenia
šťastným. A to je to, čo strácame v našej
civilizácii. Strácame naše úsmevy, to je náš
problém. My si predsa musíme užiť tú cestu učenia sa, po ktorej ideme.“
Dr. Sam Osmanagich, PhD.
Triedenie odpadu
Človek je súčasťou prírody. Najskôr
v nej žil a podriaďoval sa jej zákonom.
Dnes od nej iba berieme a spôsobujeme jej tak nemalé problémy sa s toľkým
úbytkom vyrovnať. Snažíme sa preto už
deťom v materskej škole vštepovať základy správneho zaobchádzania s prírodou
a jej darmi a svojím vlastným správaním
a konaním im ísť príkladom.
V MŠ nám pribudli nové nádoby na
triedenie odpadu a deti sa zhostili úlohy malých ochranárov prírody hravo a s
radosťou. Prispejeme tak aspoň malým
kúskom k zlepšeniu životného prostredia.
Bc. Lucia Chrenková
učiteľka MŠ
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Po lete sme sa tešili, že sa opäť stretneme
všetci spolu a podelíme sa o zážitky, ktoré
sme počas dvoch mesiacov získali. Otvorenie školského roka bol pomerne akčný
a hlavne vzrušujúci. Rozprávaniu nebolo
konca kraja a niektorí žiaci sa nevedeli od
seba odtrhnúť, toľko si mali povedať...
Aby sme sa v našej škole cítili dobre a pohodlne, tak sme sa hneď zhurta pustili do
obnovy a úpravy areálu, v ktorom trávime
najviac času. V septembri sme usporiadali brigádu, v rámci ktorej žiaci vzali do rúk
hrable, lopaty, motyky a fúriky, spojili všetci
svoje sily a výsledok bol skutočne bravúrny.
Exkurzia na Červenom kameni

Odmenou pre žiakov bola exkurzia, ktorú pre všetkých prichystala pani učiteľka
Lukáčová. Vybrali sme sa na západ, ale nie
na divoký západ . Základnou funkciou
exkurzie je zážitkové učenie, preto organizácia je pomerne zložitá, lebo exkurzia musí
byť čo najefektívnejšia z hľadiska výchovno-vzdelávacieho procesu. Pani učiteľka tak
vykonala obrovský kus práce, všetko naplánovala, zorganizovala a dohodla, za čo jej
patrí veľké ďakujem. Žiaci prežili zážitkové
učenie v rámci predmetov vlastiveda, geografia, dejepis, slovenský jazyk a literatúra,
matematika - finančná gramotnosť a telesná
výchova. Exkurzia pozostávala z 3 zastávok.
Prvou zastávkou bol hrad Červený Kameň,
nachádzajúci sa neďaleko Modry, nad obcou Častá. Žiaci mali možnosť nahliadnuť
do devätnástich miestností juhozápadného
krídla hradu. Počas interaktívnej prednášky
sa žiaci dozvedeli, ako sa žilo na hrade, ako
tu jeho majitelia prežívali svoj každodenný
život v minulosti. Druhou zastávkou bola
jediná sprístupnená jaskyňa na západnom
Slovensku - jaskyňa Driny. Vymodelovali
ju zrážkové vody, ktoré prenikali do podzemia systémom puklín. Podzemné priestory
nie sú rozsiahle, ale majú peknú sintrovú
výzdobu v teplých žltých, červenohnedých
a žltohnedých farbách. Žiaci mali možnosť
obdivovať jaskynné výtvory ako ,,slonie uši,
zajac, či trpaslík”, ako aj drobné jazierka,
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či živého netopiera. Tretia zástavka bola v
meste Trnava, jednom z najvýznamnejších
a najstarších slovenských miest. Pri prechádzke historickým centrom, ktoré tvorí
mestskú pamiatkovú rezerváciu, mali žiaci
možnosť vidieť mestskú vežu, radnicu, Trojičné námestie, Katedrálu sv. Jána Krstiteľa a
mnohé ďalšie významné historické budovy
nachádzajúce sa na pešej zóne. Keďže väčšina žiakov tieto miesta predtým nenavštívila,
hodnotili ich návštevu pozitívne. Odborné prehliadky hradu a jaskyne im poskytli
mnoho zaujímavých informácií, ktoré môžu
využiť v rámci jednotlivých predmetov.
V prvom štvrťroku školského roka sme si
pripomenuli rôzne medzinárodné dni, ktoré
sme spojili s tematicky zameranými aktivitami, aby si žiaci lepšie osvojili význam daného medzinárodného dňa a pochopili jeho
význam. Spomenieme napríklad svetový
deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou
a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Cieľom
bolo, aby deti pochopili, že mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky

na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Žiaci I. stupňa našej školy oslávili
dúškom čerstvého mlieka tento významný
deň. Pripomenuli si tak a zdôraznili dôležitosť pitia mlieka a konzumácie mliečnych
výrobkov pre ich zdravý rast a vývin. Oblasť
výživy sme však touto aktivitou nevyčerpali,
spomenuli sme si aj na svetový deň výživy.
Druháci si spolu so svojou pani učiteľkou
Hollou prichystali množstvo tvorivých a
interaktívnych úloh, ktoré deťom pomohli
lepšie pochopiť rozdelenie potravín na tuky,
cukry a bielkoviny a zároveň zistiť, aká je
to vyvážená strava a čo je dôležité, aby sme
mali vo svojom jedálničku.
22. októbra bol medzinárodný deň knižníc,
tak sme sa všetci stretli v tej našej, hoci malej, ale o to vzácnejšej, školskej knižnici. Deti
si vypočuli rozprávky od najznámejšieho
slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského, vyrobili si nádherné záložky do knihy a
boli odmenení sladkou maškrtkou. A keď už
sme pri tej knižnici, nesmieme zabudnúť na
neustále prebiehajúce výstavy knižných noviniek, ktoré prebiehajú formou predajných
výstaviek, pomocou ktorých sa snažíme v
deťoch vzbudiť záujem o čítanie a spopularizovať knihy – ich vôňu, výtvarné spracovanie a celkový význam pre rozvoj reči a v
neposlednom rade musíme podotknúť, že
učiteľky slovenčiny presne vedia, ktorí žiaci
si radi posedia pri knihe, ich záľuba sa totiž
zúročí pri písaní diktátov. Vizuálna pamäť si
totiž zapamätá tlačené podoby niektorých
slov, ktoré si deti potom vedia vybaviť pri
písaní. V školskej knižnici preto neustále
pribúdajú nové tituly, či už formou darov od
rodičov, za čo veľmi pekne ďakujeme, alebo,
ak nám to rozpočet dovolí, snažíme sa kupovať knihy, o ktoré majú deti záujem.

Jeseň už tradične so sebou prináša jesenné
tvorivé dielne, ktoré sa tešia detskej obľube.
Ani tento rok sme ich nevynechali a výrobky, ktoré vzišli zo šikovných ručičiek našich
detí z prvého stupňa, naozaj stáli za to. Ak
neveríte, presvedčte sa na web stránke našej
školy, všetku tú krásu sme odfotili a tí, ktorí sem-tam zavítate do školy osobne, ste ich
mohli vidieť aj na chodbách. Jesenné výtvory boli pekne a vkuse doplnené aj o šarkanov, ktorých vytvorili deti v spolupráci s ich
menšími kamošmi zo škôlky.

Zodpovednosť a ohľaduplnosť, ktorá sa
v poslednom čase pomaly vytráca, sme sa
snažili zvýrazniť formou výchovného koncertu, ktorý mal u detí obrovský úspech. Bol
veľmi netradičný, ale skutočne podnetný.
Názov koncertu bol Zneužívanie moci –
profil zbabelého agresora. Jeho zaujímavosť
bola založená na vizuálnych kontrastoch, na

živých porovnávaniach múdreho a hlúpeho
človeka (žiaka), dobrého a zlého, kladného a
záporného. Autori sa zamerali na varovanie
pred podlým správaním a sústredili sa najmä na zneužívanie moci. Žiaci boli priamo
účastní rozhovorov, boli im kladené otázky
a hádanky, prostredníctvom ktorých získali užitočné informácie, rady a odpovede na
rôzne otázky, ktoré vyplývali z témy predstavenia: Čo je to zneužívanie moci? Kto je
to agresor a aké sú jeho vlastnosti? Prečo si
deti robia zle? Ako sa treba správať, keď som
svedkom zneužívania moci? Čo je to kolektívna zodpovednosť? Aké následky má zneužívanie moci? Priamym zážitkovým vystupovaním žiaci doslova prežili rozdiel medzi
správnym a nesprávnym správaním a konaním a program sa snažil priamo formovať v
žiakoch zodpovednosť za ich činy. Interakcia a momenty prekvapenia vtiahli do deja
nielen deti, ale aj pedagógov. Žiaci, ktorí sa
zúčastnili úloh, ktoré program ponúkal, boli
ocenení sladkou odmenou. Hudba, ktorá
celý program sprevádzala, nebola len kulisou či doplnkom, zohrala rovnako dôležitú
úlohu ako hovorené slovo. Deti mali možnosť si vypočuť, okrem iného, veľmi známu
báseň od Márie Rázusovej Martákovej: Ranená breza, ktorú zhudobnil autor projektu,
ktorý bol aj jedným z účinkujúcich. Mohli
si ju spolu s kapelou zaspievať a zároveň sa
zamyslieť nad slovami a ich významom s
ohľadom na šikanovanie a agresiu. Hudba
bola natoľko pútavá, že niektorí žiaci si dokonca aj zatancovali. Hudobný štýl spájal
folk, blues a rockandroll. Deti mali možnosť
zažiť atmosféru živého „rockového“ koncertu, čo mnohé veľmi ocenili. Záver tvoril
znalostný kvíz, pomocou ktorého si účinkujúci overili, či účastníci programu pochopili podstatu a cieľ programu. Odbornú
časť koncertu tvorili výňatky z Metodickej
smernice Ministerstva školstva SR, aktuálne
poznatky psychológov a vizuálne kontrasty
a znázornenia. Program bol konzultovaný
s Krajským pedagogicko-psychologickým
centrom v Nitre.
V oblasti kultúry sme však nezabudli ani
na divadelné predstavenia – jedno prišlo ku
nám do školy a za druhým vycestovali žiaci
do Nitry. Dňa 1. októbra 2018 zavítalo do
našej školy Bábkové divadlo Lienka s predstavením O pyšnej Dorotke. Predstavenie
si pozreli deti materskej školy a žiaci I. a II.
triedy. Deti spoznali pyšnú Dorotku, ktorá si
nevážila vecí, ani ľudí, múdreho šuhaja Mateja i vznešeného kráľa. Aj v tejto rozprávke
zvíťazila múdrosť a odvaha a deti sa mohli
tešiť jej šťastnému koncu. Na záver si všetci
mohli prezrieť bábky - marionety a obdivovať ich kostýmy a veľkosť.

Dňa 6. novembra 2018 si žiaci I. stupňa
našej školy mohli pozrieť divadelné predstavenie Gašpariáda v Starom divadle Karola
Spišáka v Nitre. Autorom tejto divadelnej
komédie je Jiří Jelínek, známy český bábkový tvorca. Hra je o Gašparkovi, nebojácnom
šibalovi a drzáňovi, ktorý dokonca prekabátil aj samotnú smrť. Zaujímavé a netradičné
stvárnenie divadelnej hry prinieslo všetkým
pekný umelecký zážitok.
V novembri sme mali možnosť absolvovať veľmi dôležité „školenie“ v oblasti prvej
pomoci. Dňa 7. novembra 2018 sa na našej
škole uskutočnil odborný seminár spojený
s praktickými ukážkami poskytnutia prvej
pomoci pod názvom: „Správne poskytnutá
prvá pomoc pri intoxikácii organizmu odpadmi“. Ďakujeme PhDr. Dane Brázdilovej,
PhD., vysokoškolskej pedagogičke Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulty
sociálnych vied a zdravotníctva, Katedry
klinických disciplín a urgentnej medicíny za
interaktívne spracovanie danej problematiky pre našich žiakov. Vyžiadaná prednáška
bola odprednášaná v rámci aktivít projektu
KEGA č. 044/UKF - 4/2017 „Modernizácia
výučby a interdisciplinárneho prístupu v
rámci kategórie odpad a odpadové hospodárstvo“ a zúčastnili sa jej žiaci 5. - 9. ročníka. A v ten istý deň sme mali ešte jednu
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vyučovaciu hodinu, ktorú odučila pani docentka z Univerzity Konštantína Filozofa v
Nitre. Doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD.
interaktívne spracovala problematiku odpadov. Názov hodiny bol: „ODPADY, ICH
ZLOŽENIE A MOŽNOSTI ĎAĽŠIEHO
VYUŽITIA“.
Dňa 13. novembra 2018 sa žiaci prvého stupňa zapojili v rámci projektu: Škola
podporujúca zdravie do aktivity Dentálna
hygiena. Jej cieľom bolo hravým spôsobom
aktivizovať žiakov, motivovať ich k zvýšenému záujmu o zubnú hygienu a zdravý
životný štýl. Žiaci 1. a 2. ročníka si pozreli
krátku rozprávku o „Zubožrútovi“, vymaľovali veselú omaľovánku, zaspievali pesničku
a naučili sa krátku básničku, ktorá im pomôže zapamätať si ako správne čistiť zúbky.
Pre žiakov 3. a 4. ročníka pani učiteľka Balážová pripravila zábavný pracovný list, ktorý
preveril ich šikovnosť. Po prezretí krátkej
rozprávky „Dospelé zúbky“ žiaci diskutovali
o pomôckach pri starostlivosti o ústnu dutinu, naučili sa rozlíšiť mliečny a trvalý chrup
a správne pomenovať jednotlivé zuby.
Aj tento rok máme medzi sebou žiakov,
pre ktorých bude tento školský rok ich posledným rokom na základnej škole. Vyberajú si preto školu, ktorá by ďalej napĺňala ich
záujmy a podporovala talent, ktorý v sebe
majú. Preto pani učiteľka Balážová zorganizovala týchto školákov a vybrali sa spolu na
Burzu informácií do Nitry. Podujatie zorganizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a
rodiny a konalo sa v priestoroch Strednej
odbornej školy stavebnej na Nábreží mládeže v Nitre. Jeho cieľom bolo prezentovať
žiakom aj ich rodičom možnosti štúdia za
účelom zabezpečenia profesijnej orientácie
žiakov základných škôl s ohľadom na regionálne podmienky trhu práce. Zástupcovia
gymnázií, stredných odborných škôl, stredných priemyselných škôl, zamestnávateľov a
iných partnerov pripravili pre žiakov bohatú
škálu informácií a propagačných materiálov.
Žiaci mohli získať prehľad o študijných odboroch, podmienkach prijatia, možnostiach
duálneho vzdelávania a následného uplatnenia absolventov jednotlivých odborov v
praxi. Táto bohatá škála informácií im následne pomôže orientovať sa pri výbere ďalšieho povolania.
A na záver to najlepšie – každý sa rád chváli, každému dobre padne, keď má niekoho,
na koho môže byť pyšný a práve takéto deti
máme aj my u nás v škole. Snažíme sa ich
podporovať a ďalej rozvíjať ich schopnosti. To sa dá aj ich zapájaním sa do rôznych
vedomostných alebo športových súťaží,
ktorých sme tento štvrťrok absolvovali skutočne dosť.
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Dňa 6. novembra 2018 sa v kaštieli Arboréta Mlyňany SAV uskutočnil VII. ročník botanickej olympiády „Malí botanici“.
Našu školu zastupovalo trojčlenné družstvo
žiakov, ktoré tvorili: Jakub Bernát (3. trieda), Anežka Bujdáková (6. trieda) a Bianka Mináriková (7. trieda). Súťažili v piatich
disciplínach: Terénne úlohy, Test, Tajnička,
Poznávanie, Výroba EKO plagátu. Za každú
úlohu získali počet bodov, ktorý im nakoniec priniesol krásne 9. miesto spomedzi 18
zúčastnených družstiev. Žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
Prvýkrát sme pokúšali šťastie v speváckej
súťaži. Viktória Pastierová zo 6. triedy nás
reprezentovala v súťaži Poptón, ktorú organizovalo CVČ Domino.
V novembri sa žiaci 8. a 9. ročníka zapojili
do celoslovenskej vedomostnej súťaže „Poznaj svoju vlasť“, ktorú organizuje Slovenská
škola počítačovej grafiky, o.z. a partnerom
súťaže je spoločnosť ŠEVT a.s. Cieľom súťaže bolo rozšírenie si vedomostí nielen z
geografie, ale aby formou hry a súťaže lepšie
spoznali krajinu, v ktorej žijú. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.
Dňa 19. novembra 2018 sa konalo školské
kolo Geografickej olympiády. Zúčastnilo sa
ho 16 žiakov druhého stupňa ZŠ (5 žiakov
5. ročníka, 8 žiakov 6. ročníka a 3 žiaci 7.
ročníka). Žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky. Do okresného kola postupujú žiaci s
najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Z 5.
ročníka Lenka Mináriková a Filip Bujdák
zo 7. ročníka. Okresné kolo sa uskutoční vo
februári v Nitre. Držíme im palce.
V novembri prebehli aj školské kolá
olympiády v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Zo slovenského jazyka bola
najúspešnejšia Mária Magdaléna Hrušková
z 9. ročníka a Martin Turček z 8. ročníka.
Najlepšími anglicky hovoriacimi žiakmi
našej školy sú Kevin Svitač z 9. ročníka a
Lucia Nováková zo 7. ročníka.
Pre podporu dobročinnosti a rozvoj empatie a nezištnej pomoci iným slúžila zbierka Biela pastelka, na podporu Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Žiaci 9.
ročníka v tento deň prechádzali priestory
školy so zapečatenou škatuľou, ktorú poskytla únia. Rodičia, žiaci a všetci zamestnanci mali možnosť dobrovoľne prispieť,
za čo dostali bielu pastelku. Vyzbieraná
suma tvorila 97,95 Eur. Cieľom zbierky je
získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý
na poskytovanie sociálneho poradenstva a
sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým

ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného
života.
Jednou z charakteristických čŕt ZŠ v Jarku je jej ekologické zameranie. Okrem vyučovacieho predmetu ekológia sa snažíme
žiakov zapájať do aktivít, ktoré podporujú
recyklovanie, separovanie a rôzne iné environmentálne problematiky. Už tradične
prebehol jesenný zber papiera. Vyzbierali
sme 7287 kg papiera (základná aj materská
škola dokopy). Najúspešnejšími deťmi boli
Dorotka Janíková (634 kg) z MŠ a Alžbetka
Bírová (276,5 kg) zo ZŠ.
Veľký záujem detí vzbudila súťaž „Recyklohry starý mobil sem“. V spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko bola vyhlásená
súťaž, ktorej cieľom bolo odovzdať čo najviac
starých mobilov. Krabice na staré mobily sa
veľmi rýchlo naplnili. Žiaci boli motivovaní
krásnymi cenami, ktoré mohli vyhrať.
Okrem spomenutého papiera a mobilov
sme zbierali aj tetrapakové obaly. Súťaž však
ešte nebola vyhodnotená. Držte palce, snáď
sme uspeli .
Svoju dôležitú úlohu zohrávajú aj naše
športové talenty, ktoré si v prvom štvrťroku
prišli na svoje. V septembri sa zúčastnili Turnaja futbalových nádejí, ktorý usporiadalo
združenie obcí VITIS. Turnaj sa koná pravidelne každý rok. Tento rok turnaj usporiadala obec Jarok. Súťažilo 11 základných škôl,
ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Jarok
bojoval s Rumanovou, Rišňovcami, Lehotou
a Trnovcom. Naším najlepším strelcom bol
Martin Benčo. V skupine sme obsadili tretie miesto. Ďakujeme zúčastneným: Adam
Chlebec, Matúš Chlebec, David Szabo,
Patrik Bango, Jakub Zaujec, Maroš Bibeň,
Adam Finta, Martin Benčo, Filip Bujdák,
Martin Turček, Adam Hlinka a Jakub Zabák.
Hneď v úvode októbra sa v nitrianskom
parku konal cezpoľný beh. Zúčastnilo sa ho
36 škôl z okresu Nitra. Dievčatá odbehli 2
km a chlapci 4 km. Naše farby hájili: Matúš
Bibeň, Dominik Paul, Matúš Zajko, Františka Zeleňáková, Jana Tehlárová a Darina
Fusková.
Ďalšou októbrovou športovou akciou
bolo okresné kolo v bedmintone. Zapojených bolo 12 škôl, ktoré boli rozdelené do
troch skupín po štyri školy. V našej skupine
boli Branč, Nové Sady a Zobor. Z chlapcov
sme vyslali Filipa Bujdáka a Martina Benča a dievčatá Františka Zeleňáková a Ema
Andrášiková. Dievčatá boli o kúsok úspešnejšie, vyhrali a postúpili do semifinále, v
ktorom sa stretli s Novou Vsou a Vrábľami.
Nakoniec obsadili 3. miesto a získali bronzový pohár.
Poslednou športovou akciou prvého polroka boli majstrovstvá okresu vo florbale

žiačok, ktorá sa konala na ZŠ Škultétyho v
Nitre. Dievčatá si zmerali sily s tromi školami. Zápasy boli veľmi vyrovnané. Našu školu reprezentovali Ema Andrášiková, Simona
Boledovičová, Darina Fusková, Františka
Zeleňáková, Mária Magdaléna Hrušková,
Jana Tehlárová, Soňa Horáková, Dorota Zeleňáková, Lucia Nováková.
Vidíte, že na našej škole to skutočne pulzuje a máme stále čo robiť. Nenudia sa ani žiaci
a ani pani učiteľky a pán učiteľ. Ešte by sme
v závere spomenuli, že do nášho kolektívu

okrem prvákov pribudli aj štyria noví pedagógovia – pani učiteľky Veronika Lukáčová,
Anna Slobodníková, Lucia Mrocková a pán
učiteľ Ivan Balla. Dúfame, že sa budú s nami
dobre cítiť a že zapadnú medzi nás.
Vám všetkým ďakujeme za akúkoľvek pomoc a podporu našej školy. Rodičia a učitelia majú totiž jeden veľmi dôležitý spoločný cieľ a tým je úspech dieťaťa. Práve ten je
preukázateľný výsledkami našich žiakov v
Testovaní 5 a Testovaní 9, ktoré sú vysoko
nad slovenský priemer, dokonca v Testovaní

9 z matematiky dosiahli 2. miesto zo všetkých 50 škôl v našom okrese. Už niekoľko
rokov sú naši deviataci úspešne prijímaní
na stredné školy v prvom kole prijímacích
pohovorov.
Preto sme právom hrdí na všetkých žiakov,
ktorí svojimi výsledkami šíria dobré meno
našej školy. Ich výsledky prinášajú pocit zadosťučinenia a dávajú zmysel našej práci.
Mgr. Juliána Janíková, PhD., učiteľka ZŠ

Nové športoviská v areáli ZŠ s MŠ
Asi ste si viacerí všimli, že v okolí školy pribudli nové športové prvky, ktoré sa
nám podarilo zabezpečiť vďaka viacerým
projektom. Cesta k nim trvala vyše roka,
nebola jednoduchá a v tomto príspevku
Vám ju chceme priblížiť. Výzvy na získanie finančných prostriedkov prostredníctvom Nitrianskeho samosprávneho kraja,
ktoré prebiehali počas jesene v roku 2017
sa týkali športu. Nápadov, kde by sa dali
finančné prostriedky využiť bolo dosť,
skúsili sme to a napísali sme dva projekty.
Prvou myšlienkou bolo zabezpečiť pre
žiakov doskočisko na disciplínu skok do
diaľky a obohatiť tak hodiny telesnej vý-

chovy, nakoľko žiaci túto disciplínu absolvujú iba v telocvični, kde skáču z miesta.
Zároveň sme chceli obnoviť volejbalové
ihrisko v areáli školského ihriska, ktoré sa

už nevyužívalo, keďže nespĺňalo potrebné
parametre. Volejbal je populárny šport
medzi žiakmi aj dospelými a v telocvični
prebieha jeho hra už niekoľko rokov.
Každá organizácia mohla podať iba jeden projekt, preto škola napísala projekt
na šport: „Hrajme volejbal a skáčme s radosťou“. Druhý projekt za šport napísalo
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Jarok
pod názvom „Posilňovacie zariadenia do
fitness parku“. V projektoch sa na nás konečne usmialo šťastie a v apríli 2018 sme
dostali oznámenie, že za projekt: „Hrajme
volejbal a skáčme s radosťou“ sme získali
1 000 Eur a za projekt: „Posilňovacie zariadenia do fitness parku“ 1 500 Eur. Počas
realizácie projektov sme pristúpili k rozhodnutiu vytvoriť rozsiahle plážové volejbalové ihrisko, ktoré by slúžilo aj širokej
verejnosti. Práce na tomto ihrisku nám
zabrali najviac času. Bolo potrebné urobiť
výkopové práce, osadiť stĺpy na oplotenie,
natiahnuť pletivo, natrieť a osadiť obvodové dosky, roztiahnuť makadamové lôžko,
natiahnuť ochrannú fóliu, preosiať kryš-

talický piesok, roztiahnuť ho a vyrovnať.
Teraz je november, prebehlo už vyše
roka od podania projektov a my sme sa
postupnými krokmi dopracovali ku kvalitnému doskočisku, rozšírenému streetworkoutovému ihrisku a rozsiahlemu
volejbalovému ihrisku. Ako môžeme vidieť, ide o dlhodobý proces, pokým sme
sa dopracovali k výsledku. Práca na projektoch si vyžaduje hlavne veľa času, energie a zručnosti, ktorú do týchto projektov
vložili dobrovoľníci.
Tieto športoviská sa nám podarilo realizovať hlavne vďaka finančnej podpore
Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ, obci
Jarok a firme Bobstav, ktorá zabezpečila
výkopové práce a pomohla pri prácach
s makadamom a pieskom. Vďaka patrí
pánovi Gabrielovi Minárikovi a pánovi Tomášovi Zaujecovi za naplánovanie
volejbalového ihriska a doskočiska, za
murovanie, natieranie a všetky technické práce. Ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom: Štefan Zaujec, Ján Tornóczi,
Juliana Janíková, Marek Janík, Andrea
Mináriková, Michal Tornóczi, Peter Bekényi, Andrej Tehlár, Branislav Slezák,
Miroslava Soligová, Silvia Zeleňáková,
Eva Náhlovská, ktorí svojou pomocou
prispeli k realizácii projektov.
Cieľom projektu bolo vypracovanie nových podmienok pre šport a aktívne trávenie voľného času. Veríme, že pri správnom zaobchádzaní budú mať športoviská
dlhú životnosť, a preto poslúžia viacerým
generáciám žiakov. Dovoľte nám vysloviť želanie, aby sa tieto nové športoviská
stali miestom športovania nielen našich
žiakov, ale aby pritiahli k športovaniu aj
svojich rodičov a priateľov.
Deti sú našou budúcnosťou, preto všetko čo pre nich spravíme, sa nám niekoľkonásobne vráti.
Mgr. Ľubica Zaujecová a Mgr. Alena Slezáková,
autorky projektov
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Ako trávia deti voľný čas...
Školské kluby detí poznáme z minulosti
pod názvom školské družiny, ktorých hlavnou náplňou bolo pracovať a pôsobiť na
deti a mládež. Dnešnou úlohou školského
klubu je poskytovanie komplexnej výchovy
a vzdelávania pre deti, ktoré ešte vykonávajú povinnú školskú dochádzku. Rovnocennou úlohou je realizovať s nimi mnohé
aktivity, pri ktorých deti môžu rozvíjať svoje zručnosti a učia sa poznávaniu rôznych
ľudských hodnôt.
V mnohých vyspelých krajinách sa školské kluby považujú za úplnú samozrejmosť
a sú rovnocennými partnermi výchovy a
vzdelávania, pretože spoločnosť si uvedomuje potrebu zamestnať deti a nejakým
spôsobom regulovať ich voľný čas. Voľnému času detí sa v dnešnej dobe venujú
mnohé organizácie. Či už sú to umelecké,
jazykové školy, centrá voľného času, alebo
rôzne náboženské spoločenstvá, všetky
majú jeden spoločný cieľ. Deti disponujú
veľkým množstvom voľného času, preto
by sa mali ich rodičia zamyslieť, ako sa ho
budú snažiť po dohode so svojimi deťmi
vyplniť. Nás veľmi teší, že každým rokom
sa záujem o školský klub zvyšuje, čo môže
potvrdiť aj počet detí v ŠKD, ktorý je v tomto školskom roku 58. Voľný čas detí sa snažíme vyplniť niekedy netradičným a inokedy až príliš tradičným spôsobom , ktorý sa
za dlhé roky vytratil a deti ho v našom školskom klube majú možnosť znovu objaviť.
Medzi najdôležitejšiu súčasť práce so
žiakmi v čase mimo vyučovania je snaha
vychovávať ich k tomu, aby vedeli účelne
využívať svoj voľný čas. Tento proces sa dosahuje pomocou rôznych záujmových aktivít, ktoré vám priblížime v nasledujúcich
riadkoch.
Školský rok 2018/2019 sme odštartovali
v štýle podmorského sveta a námorníkov,
čím sme chceli privítať medzi nami našich
nových prvákov, ktorí sa v materskej škole
lúčili v námorníckom štýle. Deti 3. septembra privítal nielen podmorský svet, ale aj
známe rybičky Dory a Nemo, ktorým sa
tešili hlavne tí najmenší.

Na škole je veľká sláva, šarkan lieta sprava
ba aj zľava.
Odkiaľ sa tu u nás vzal? Každý sa hneď
čudoval.
Jednoduchou odpoveďou uspokojíme aj
najväčších zvedavcov.
Škôlkari a družinári pekne spolu pracovali.
Maľovali, strihali, lepili aj kreslili ...
...a farebných šarkanov na školské steny
zavesili.
Dňa 9. októbra 2018 deti z ŠKD navštívili kamarátov z MŠ a spoločnými silami
vytvorili krásnych šarkanov, ktorí zdobili
spoločné priestory školy. Deti z ŠKD sa na
chvíľočku opäť vrátili medzi hračky v škôlke a pospomínali na veľa zážitkov, ktoré
tam zažili. Aby škôlkari neboli smutní, už
teraz ich srdečne pozývame na návštevu k
nám do “veľkej školy“, kde im ukážeme, čo
všetko ich čaká a na čo sa môžu tešiť, keď v
septembri zasadnú do školských lavíc.

Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a
malo by byť bežnou súčasťou života. Veď
nikto z nás nevie, kedy bude on, alebo
niekto z jeho blízkych krv potrebovať. Dňa
15. októbra mali občania Jarku príležitosť
už po siedmykrát pomôcť svojou kvapkou
krvi priamo u nás v obci. V školskom klube
sa venujeme téme darovania krvi a deti postupne oboznamujeme s dôležitou úlohou
darcov. Nakoľko naši žiaci sú ešte veľmi
mladí na darovanie krvi, svojou troškou už
po tretíkrát prispeli a aj tentokrát vyrobili
darcom darček v podobe malých srdiečok.
Veríme, že všetkých darcov tento milý darček, ktorý vyrábali deti v ŠKD potešil.
V mesiaci október prišiel čas prejaviť úctu
k tým skôr narodeným, čas keď je treba vysloviť milé slovo, poďakovanie a prianie. V
jednu krásnu októbrovú nedeľu svojím vystúpení potešili babky a dedkov deti z našej
školy. Veľké dievčatá zo Školského klubu
„Úsmev“ si pripravili dva tance. Dievča-
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tá sa úlohy zhostili naozaj profesionálne a
bez chybičky odtancovali oba tance. Piesňou „Biele margaréty“ dievčatá uzatvorili
celý program, na ktorý si vyrobili obrovské
kvety, s ktorými vykúzlili na pódiu rôzne
obrazce a získali si obecenstvo. Vystupujúce deti si zaslúžia obdiv všetkých nás, lebo
vystúpiť pred takým množstvo ľudí, nie je
veru jednoduché a niektorí z nás dospelých
by to ani neurobili. Milá babka, milý dedko
prosíme prijmite na znak vďaky a úcty kultúrny program plný piesní, básní a tancov s
poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo
ste pre svoje vnúčatá urobili a v budúcnosti
ešte urobíte.

Tento rok sme spolu s deťmi vyrobili obrovského slimáka, ježka, sovu a dievčatko
jeseň v krásnych jesenných šatách. Nemôžu chýbať ani kreatívne zdobenia tekvíc,
ktorým sa deti venujú veľmi radi.
To, že naše tekvičkovo stojí za povšimnutie, nám potvrdila aj porota zo súťaže, do
ktorej sme sa prihlásili a niektorí z vás nás
aj podporili svojimi hlasmi, za čo naozaj
veľmi pekne ďakujeme. V hlasovaní sme
skončili na krásnom 4. mieste, ale ako bonus sme dostali cenu poroty.

16. október je vyhlásený za svetový deň
zdravej výživy a my sme si ho pripomenuli
naozaj svetovo vo veľkom štýle. Deti mali
možnosť ochutnať rôzne druhy zeleniny,
ovocia, mliečnych výrobkov, pečiva a dozvedieť sa zase niečo viac o zdravej strave.
Spolu sme postupne ochutnávali pečenú
hokaido tekvicu, kuskus, dulu, rôzne druhy syrov, cotage cheese, kefír, cviklu, kešu
oriešky, orechy, med, jabĺčka, hrušky, mandarínky, citróny, cesnak, rôzne druhy jednohubiek z cereálneho pečiva potretých
syrčekom a maslom .... toto všetko by sme
ale nemohli ochutnať, nebyť rodičov, ktorí
nám poslali množstvo dobrôt, za čo v mene
detičiek veľmi pekne ĎAKUJEME.

K peknej a tradičnej akcii školského klubu patrí aj návšteva miestneho cintorína,
kam s deťmi každý rok koncom októbra
chodíme zapáliť sviečky a vysvetliť si podstatu týchto dní.

Dievčatá Hanka a Nelka Boledovičové,
Alexandra Gabulová a Katka Melová sa zapojili krásnymi prácami do výtvarnej súťaže „Ochranárik“, ktorá ešte nebola vyhodnotená, ale práce našich dievčat boli naozaj
reprezentatívne.

„TEKVIČKOVO“ má v našom školskom
klube tradíciu tak dlhú, ako dlho sme
tam spolu s Mirkou a musím povedať, že
každým rokom sa nám páči táto práca s
prírodninami viac a viac. Deti rozvíjajú
naplno svoju fantáziu, hľadajú vo veciach
skrytý význam a ich netradičné použitie.
13
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Cez jeseň nám počasie naozaj prialo,
preto sme veľa času trávili vonku, kde sme
púšťali šarkanov, hrali rôzne hry s listami,
zbierali šípky na čaj, vyberali semienka z
tekvíc, ktoré chceme na jar zasadiť a užívali si slnečné dni.
No počasie sa mení a aj my meníme
našu činnosť. V zimnom období sa venujeme aktivitám prevažne v triedach,
kedy veľa maľujeme, kreslíme, vyrábame, nacvičujeme a chystáme nástenky
a výzdobu školy na najkrajšie sviatky v
roku - Vianoce. Biele vločky, vianočný
stromček, adventný veniec, sviečky, betlehem, vianočné výrobky, všade samé ozdoby, veľké množstvo lepidla, špagátu, farieb, to všetko nám pripomína blížiace sa
sviatky a vianočnú akadémiu, na ktorú sa
deti veľmi tešia. Každý deň vyrábajú nové
a nové výrobky do vianočnej tržnice a
nacvičujú program, ktorým chcú potešiť
všetkých ľudí, ktorí prídu podporiť túto
krásnu školskú akciu dňa 14. decembra
2018 o 17-tej hodine v Kultúrnom dome
v Jarku. Do Vianoc nám síce neostáva už
veľa času, ale náš plánovaný zoznam aktivít je naozaj dlhý. Tento rok sa ideme
po prvýkrát zapojiť do vianočnej pošty.
Deti vyrobia vianočné priania, ktoré pošleme seniorom do domova sociálnych
služieb, aby ich rozveselili a spríjemnili
im sviatky. Ďalšou úlohou, ktorú si deti
vybojovali, je pečenie vianočného pečiva.
Tradície si pripomenieme príchodom Lucie, písaním lístkov s menami mládencov
a štedrovečerným obedom, pri ktorom
dodržiavame s deťmi všetky zvyky ako
pri štedrej večery. Chýbať nemôžu vinše, orechy, oplátky s medom a cesnakom,
jabĺčka, ovocie, prípitok, no a nakoniec sa
do brušiek zmestí možno aj obed.
Na záver sa chceme poďakovať rodičom
našich detí, ktorí nás v tomto školskom
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roku naozaj podporujú a spolu s deťmi
nám dávajú spätnú väzbu, že to čo robíme

má naozaj zmysel. Ako sa vraví, tam kde
je vôľa, je aj cesta a my veríme, že táto vôľa
a chuť niečo pre deti robiť všetkým vydrží
a vždy sa nájde tá správna cesta, aby bolo
všetko tak, ako má byť.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a
šťastný nový rok prajú deti z ŠKD.
Mgr. Táňa Beličková,
vychovávateľka ŠKD

Príhovor dekana

Uzreli všetky končiny zeme
spásu nášho Boha (Ž 98,3)
mŕtvy. A teda nemohlo ísť o rok narodenia Ježiša Krista. Než sa na omyl prišlo,
bol už nový letopočet tak zaužívaný, že
prepisovanie všetkých dátumov by bolo
neúnosné. Napriek tomu sa však nový letopočet aj naďalej používa „po Kristovi“.
Najstarší záznam o slávení Vianoc v
deň 25. decembra sa nachádza v rímskom Depositio episcoponini z roku 336.
Je možné usudzovať, že tento sviatok
jestvoval už pred rokom 311. Poznali ho
totiž sektári donatisti, ktorí sa v spomenutom roku odlúčili od Katolíckej cirkvi.
Všetkým Vám, milí farníci a čitatelia,
prajem pokojné a požehnané sviatky,
nech sú pre nás všetkých hlbším priblížením sa k sebe navzájom a tým aj k Bohu
– Ježišovi Kristovi, ktorého narodenie
máme prežiť predovšetkým vo svojich
srdciach.
ThDr. PaedDr. Peter Klech, PhD., dekan
Vianoce, to nie je len oslava Kristových
narodenín alebo zbožná spomienka na
čosi, čo sa stalo pred dvoma tisícročiami,
ale je to súčasná živá udalosť. Kristovo
vtelenie ustavične pokračuje. Kristus je
prítomný vo svojom tajomnom tele –
Cirkvi. My všetci tvoríme jeho telo a každý z nás je jeho časťou. A teda v každom
z nás sa opakuje úžasný zázrak vtelenia.
Od nás sa žiada, aby sme si túto skutočnosť naplno uvedomovali.
Teraz je tá najpríhodnejšia chvíľa na
to, aby sme sa zamysleli nad úžasným
tajomstvom vtelenia, teda príchodu Božieho syna. Ak to urobíme, pochopíme
hĺbku radosti nášho života, ktorý nám
dal Boh ako dar.
Kde sa Pán Ježiš narodil, to vieme, v
Betleheme, čo v preklade znamená „dom
chleba“. Predovšetkým to naznačuje, že
on je stále prítomný v hostii, v podobe
každodenného chleba, aby nás neustále
posilňoval a dával nám nový život. Určite nás zaujíma aj skutočnosť, kedy sa to
všetko odohralo v našich dejinách.
V čase života Ježiša ešte neexistoval náš
letopočet. V Rímskej ríši sa roky rátali od
založenia mesta Ríma. V 6. storočí bol
však zavedený nový letopočet. Skýtsky
mních Dionýzius Exigus dostal úlohu
prepočítať roky rímskeho letopočtu tak,

aby začiatok nového letopočtu bol zhodný s dátumom narodenia Ježiša Krista,
teda aby sa udalosti svetových dejín datovali uvedením rokov pred narodením
Krista, alebo po jeho narodení. Exigus
sa však vo svojich výpočtoch pomýlil.
Omylom stanovil začiatok nového letopočtu na rok 754 od založenia Ríma. V
tom roku však bol Herodes už 4 roky
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Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru
obce Jarok za 2. polrok 2018
Začiatkom letných prázdnin v našej
obci začali žatevné práce Poľnohospodárskym družstvom Jarok, kde členovia
Dobrovoľného hasičského zboru obce Jarok (DHZO) zabezpečovali každodennú
protipožiarnu asistenčnú hliadku, aby sa
zamedzilo prípadnému vzniku požiaru
počas týchto prác. Počas celej žatvy boli
vždy prítomní dvaja príslušníci zboru na
poliach, kde sa práve vykonávali žatevné
práce. V trvaní týchto prác neprišlo k
žiadnej mimoriadnej udalosti.
V prvú júlovú sobotu DHZO Jarok v
spolupráci s Obecným úradom Jarok or-

ganizoval druhý ročník súťaže vo varení
gulášu „Hasičský kotlík“, ktorej sa zúčastnili družstvá ako z našej obce, tak aj
z okolia.
Počas letných prázdnin sme ďalej pokračovali v polievaní stromov na obecných priestoroch, hlavne na ceste do
vinohradov, v okolí tenisových kurtov
a popri ceste do Veľkého Zálužia, ktoré
obec vysadila.
Začiatkom septembra sa našou obcou
prehnala prívalová vlna vody, ktorá bola
spôsobená prietržou mračien. DHZO Jarok bol Koordinačným strediskom integ-

Ministerka vnútra Denisa Saková odovzdala našej obci protipovodňový vozík

Odstraňovanie povodňovej situácie
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rovaného záchranného systému vyslaný
na pomoc pri odčerpávaní vody zo zatopených pivničných priestorov a dvorov.
Zásahu sa zúčastnilo šesť členov zboru,
ktorí zasahovali od polnoci do pol piatej
ráno. Hneď na druhý deň ráno sme boli
starostom obce povolaní na odstraňovanie nánosov blata z chodníkov a dvorov
obyvateľov, ktorým sa táto vlna prehnala
cez dvory. Počas celého dňa zasahovali
traja príslušníci DHZO.
Ešte v roku 2017 sme podali na Ministerstvo vnútra SR žiadosti na obnovu
techniky, na pridelenie novej techniky a
na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice. V
tomto roku bolo niektorým našim žiadostiam vyhovené. Obec získala dotáciu
z prostriedkov Ministerstva vnútra SR
na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice vo
výške 30 000 Eur. Táto rekonštrukcia je
už ukončená a budova Hasičskej zbrojnice, ktorá neodmysliteľne patrí do našej
obce, dostala nový šat. Dňa 8. októbra
2018 bolo vozidlo CAS 32 Tatra 815, ktoré má naša obec v užívaní, odovzdané na
kompletnú opravu a repasáciu. Repasácia
tohto vozidla je plne hradená z prostriedkov Ministerstva vnútra SR.
Dňa 24. októbra 2018 v priestoroch hasičskej stanice v Nitre odovzdala ministerka vnútra pani Denisa Saková našej
obci protipovodňový vozík, ktorý je vybavený najmä čerpadlami a všetkým, čo
potrebujeme na odčerpávanie vody, ako
aj na stavbu protipovodňových zábran.
Členovia zboru počas svojho voľného
času naďalej pracujú na oprave a celkovom zveľadení vozidla CAS 25 K LIAZ,
ktoré je financované tak zo zdrojov obce,
ako aj z vlastných zdrojov DHZO.
Touto cestou by sme sa radi poďakovali
sponzorom, ktorí nám pomáhajú, ako pri
chode DHZO, tak aj pri organizácii Hasičského kotlíka.
S blížiacimi sa Vianocami a novým rokom 2019 by som chcel v mene celého
Dobrovoľného hasičského zboru obce
Jarok zaželať pokojné vianočné sviatky
všetkým občanom Jarku a v novom roku
veľa šťastia, aby našu obec obchádzali
požiare, povodne a iné mimoriadne udalosti.
Jaroslav Kalivoda,
predseda DHZO Jarok
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Rok 2018 vo vinici
Sviatok sv. Urbana je neodmysliteľne spojený s posvätením viníc. V roku 2018 tomu
nebolo inak a Vinohradnícky spolok Stará
hora Jarok (VSSH) opätovne zorganizoval
túto akciu v spolupráci s dekanom Petrom
Brisudom. Teraz už môžeme bilancovať, že
prianie dobrej úrody sa naplnilo.
Zažili sme veľmi teplé leto s malým
množstvom zrážok, čo sa na prvý pohľad
môže zdať ako dokonalé počasie pre vinič.
Avšak nemusí tomu tak byť vo všetkých
prípadoch. Staršie korene viniča to zvládli
pomerne s prehľadom, ale štepy, ktoré boli
vysadené v posledných rokoch sa skutočne
vytrápili. Ak sa nepristúpilo k redukcií úrody, bolo možné pozorovať menšie strapce
hrozna, ktoré mali tendenciu vysychať a
nedozrievať do plného potenciálu. Niektoré korene postihol osud najsmutnejší a to
ich úplné vyschnutie. Na druhej strane treba povedať, že vďaka tomuto počasiu sme
nemuseli čeliť tlaku chorôb a chemické
ošetrovanie bolo možné držať na minimálnych úrovniach.
Už začiatkom augusta bolo jasné, že celý
proces vyzrievania je posunutý a vinobranie bude možné začať skôr aj o 2 až 3
týždne. Niektorí vinári dokonca začali zber
už koncom júla, keďže skoré odrody ako
Irsai Oliver alebo Müller Thurgau, už dosahovali parametre, ktoré sú vhodné k ich
spracovaniu. Tento posun reflektovalo aj
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, ktoré udelilo výnimku a povolilo predaj burčiaku už od 6. augusta (namiesto zákonom stanoveného 15. augusta).
Teplé a slnečné počasie doprialo vyššie

obsahy cukrov, ale podpísalo sa na nízkych
hladinách kyselín a vysokom pH. Problém
sa dal aspoň čiastočne riešiť dokyslovaním
s kyselinou vínnou. Kto k tomu nepristúpil, tak sa často stretol s rýchlym a búrlivým prekvášaním, ktorého výsledok je
síce krásne voňavá pivnica, ale o to menej
voňavé víno. A keď sme už dúfali, že je po
problémoch, tak sa v niektorých demižónoch začala objavovať sírka. Z vlastnej
skúsenosti tie sírky neboli silné a pri dostatočne skorom spozorovaní sa dali vyriešiť
takmer bez následkov.
Začiatkom novembra VSSH organizuje
svätomartinské posvätenie vín. A keďže
tento rok už týždeň po Martinovi mali byť
Dni Moravy, rozhodli sme sa tieto akcie
spojiť a tým pádom rozšíriť posvätené vína

aj o moravské. Vďaka podpore obce Jarok
sme mohli privítať vinárov z Boršíc aj z
okolitých obcí v priestoroch kultúrneho
domu. Vína posvätil dekan Peter Klech a
následne za sprievodu moravskej cimbalovky mohla začať tá najpríjemnejšia časť
večera a to vymieňanie skúseností, zážitkov a príhod či už z vinohradov alebo pivníc pri degustovaní mladých vín z nášho aj
moravského regiónu.
Teraz už vína pokojne zrejú v pivniciach
a čoskoro bude opäť ten čas, keď ich bude
možné porovnať na výstave vín, ktorá sa
uskutoční v sobotu 23. februára v sále kultúrneho domu. Už teraz sa teším a verím,
že sa tam všetci priatelia dobrého vína
stretneme.
Ing. Lukáš Ďurfina, PhD., člen VSSH
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Folklórna skupina Jaročan v tomto roku
V polovici roku 2018 Folklórna skupina (FS) Jaročan spolupracovala s Obcou
Jarok na Folklórnom dni - Dni rodiny.
Pretože rok 2018 bol vyhlásený za „ROK
RODINY“, rozšírili sme Folklórny deň o
tento názov a nazvali sme ho „Folklór-
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ny deň – Deň rodiny“. Tento slávnostný
deň začínal Slávnostnou svätou omšou
celebrovanou otcom biskupom Mons.
Judákom. Pokračovalo sa slávnostným
obedom poriadaným pánom starostom
obce Stanislavom Sťahelom a popoludní

pokračoval folklórnym programom „Tak
sme sa tu zišli“, kde vystúpili deti zo ZŠ
a MŠ v Jarku a v hlavnom programe FS
Topoľnica z Topoľčianok, FS Bažalička z
Plachtiniec – Príbeliec, Gajdošskí trogári
z Veľkého Zálužia, FS Íreckí seniori a FS
Jaročan. Sprievodným programom boli aj
prezentácie ľudových remesiel z okolitých
dedín, ale najmä za veľkej účasti domácich
remeselníkov a zručných tvorcov. Touto
cestou chcem poďakovať firme Koprev za
sponzorský dar – erb obce, ktorým sme
obdarovali hostí tohto slávnostného dňa.
Súťaž folklórnych skupín „Nositelia tradícií“ je prestížnou súťažou a prezentáciou
tradičného folklóru v danom regióne.
Folklórna skupina Jaročan v tomto roku
vyhrala okresnú súťaž a ako laureáti krajskej súťaže, sa zúčastnila Celoslovenskej
prehliadky „Nositelia tradícií“ v Zuberci.
So svadobnou choreografiou „Vyvádzanie
spoza stola a čepčenie nevesty“, Folklórna
skupina Jaročan bola ocenená bronzovým
pásmom. Prehliadka „Nositelia tradícií“
bola súčasťou Medzinárodného Folklórneho Festivalu „Podroháčske slávnosti
Zuberec“, kde sme sa stali súčasťou večerného programu festivalu.
Už druhýkrát bola naša folklórna skupina pozvaná, aby spestrila svojim programom, prispela k vinárskej akcii „Šlapání
hroznů dívčí nohou“ vo vinárstve Dvůr
pod Starýma horama v Boršiciach na Morave.
A tradične sme v spolupráci s Obecným
úradom zorganizovali v mesiaci október
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„Deň úcty k starším“, kde sme spolu s deťmi zo ZŠ a MŠ prispeli k dobrej nálade.
FS Jaročan vznikla, aby zachovávala
ľudové tradície obce Jarok a miestneho
regiónu. Za obdobie od vzniku až po súčasnosť si získala priazeň občanov obce
Jarok ako i srdcia tých, ktorí sú usporiadateľmi ľudových a folklórnych slávností
na regionálnej ako i celoslovenskej úrovni.
Je potrebné spomenúť, že FS Jaročan sa aj
v tomto roku stala neoddeliteľnou súčasťou medzinárodného festivalu v Hrušove,
ktorý nesie názov „Hontianska paráda“. V
blízkom regióne Hontu folklórna skupina
tešila srdcia poslucháčov a milovníkov
tradičného folklóru.
Adventné obdobie sa nesie prípravou a
očakávaním Vianoc. „Vianočné koledy
a zvyky“ sa stali peknou súčasťou tohoto
obdobia. V tomto roku sa Vianočné koledy a zvyky niesli v znamení uvádzania
do života nového CD nosiča s názvom
podľa starodávnej piesne „Na Vánoce, na
tí hodi“. V programe vystúpili folklórne
súbory: Borinka, Borinôčka, Furmani, FS
Jaročan a Ján Krajanec.
S prianím pevného zdravia, šťastia a rodinnej pohody v novom roku 2019
Jozef Tököly
vedúci FS Jaročan

Jednota dôchodcov
Slovenska Jarok
Jednota dôchodcov Slovenska v našej
obci pracuje od roku 2007, kedy bola za
pomoci vtedajšieho predsedu okresnej organizácie v Nitre a bývalého starostu našej
obce, založená pobočka aj v našej obci.
Počet členov našej pobočky je stabilný od jej založenia, pričom momentálne
máme 146 členov. Potešiteľné je, že pribúdajú aj noví členovia z radov mladších
seniorov.
V II. polroku 2018 činnosť pobočky pokračovala podľa plánu práce schváleného
na VČS vo februári 2018:
 navštívili sme termálne kúpalisko Veľký Meder,
 v mesiaci október sme navštívili DAB
v Nitre a to Slávnostné gala venované 60.
výročiu narodenia režiséra Jula Solčana,
kde vystúpil so svojim orchestrom s hosťami Felix Slováček a Sisa Sklovská,
 štyria naši členovia sa zúčastnili súťaže
petang v rámci OZ VITIS organizovanej
JDS Lužianky,
 dvaja členovia hrali na okresnom kole
JDS stolný tenis,
 zorganizovali sme zájazd do Vysokých
Tatier, konkrétne do Ždiaru, kde sme navštívili chodník korunami stromov, boli

sme v Bachledovej doline a na trhoch v
Novom Targu v Poľsku,
 v spolupráci s FS Íreckí seniori sme
sa podieľali na organizovaní krajskej prehliadky speváckych súborov Nitrianskeho
kraja. Podľa ohlasov zúčastnených súborov sa akcia mimoriadne vydarila, začo
patrí veľké poďakovanie starostovi obce,
ktorý nielen, že zobral záštitu nad celým
podujatím, ale všemožne pomáhal pri zabezpečení celej náročnej akcie,
 v mesiaci júl sme zorganizovali pravidelné posedenie členov s blahoželaním
jubilantom.
Záverom dovoľte poďakovať všetkým
naším členom za ich neskutočne aktívny
prístup ku všetkým akciám, poďakovať
starostovi obce za pomoc, ktorú nám nikdy neodmietne, pracovníčkam obecného
úradu, u ktorých tiež vždy nájdeme ochotu a pomoc.
Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám
Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť a posilu, nielen v túto svätú chvíľu, ale taktiež
v novom roku, nech Vás vedie v každom
kroku, zo srdca želajú členovia výboru
JDS Jarok.
Sidónia Tökölyová
predsedkyňa JDS Jarok
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Folklórna skupina Íreckí seniori
Keď sa už pominuli teplé a slnečné dni a
prichádzajú zimné a dlhé večery, to je znamenie, že sa rok 2018 končí a treba robiť
rekapituláciu.
Druhý polrok roku 2018 mali Íreckí seniori naplnený program. V júli sme robili
posedenie dôchodcov spojené s oslavou jubilantov a naša skupina, ako vždy, spestrila
program ľudovými piesňami. V auguste
sme prijali pozvanie na vystúpenie v obci
Pusté Sady, kde sme s našimi krojmi a piesňami reprezentovali obec Jarok.
Vo Vrábľoch bol usporiadaný „Deň folklóru“, ktorý bol organizovaný v spolupráci
VÚC a podporiť ho prišiel aj sám predseda
pán Milan Belica, ktorý nešetril chválou
všetkých súborov, ktoré sa venujú folklóru,
a tak zachovávajú tradíciu krojov a piesní z
našich krajov.
V septembri sa u nás konala Krajská prehliadka speváckych súborov JDS Nitrianskeho kraja v spolupráci s VÚC a podporou starostu obce pána Stanislava Sťahela.
Zúčastnilo sa na nej sedem najlepších folklórnych súborov z okresných kôl. Všetky
súbory sme sa stretli v kultúrnom dome a v
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sprievode s harmonikou a spevom sme išli
do kostola, kde nám pán dekan Peter Klech
odslúžil svätú omšu. Po chutnom obede sa
konala prehliadka všetkých súborov. Hoci
sme nezískali 1. miesto, bol to veľmi príjemný zážitok.
V septembri sme prijali pozvanie do Lehoty, kde sa konali „Folklórne slávnosti občianskeho združenia MAS VITIS“, kde sme
sa tiež reprezentovali.
29. októbra 2018 sme boli pozvaní spríjemniť posedenie v Župnom dome v Nitre
z príležitostí „Mesiaca úcty k starším“, ktoré boli organizované Nitrianskym samosprávnym krajom. Tu bola ocenená naša
vedúca súboru pani Terézia Zaujecová a
tiež náš kapelník pán Miroslav Tököly.
Do konca roka nás ešte čaká vystúpenie v
Šoporni, kde s našimi piesňami spríjemní-

me posedenie dôchodcov. Silvestrovským
posedením s členmi JDS, oslavou jubilantov a bohatou tombolou ukončíme úspešný
rok 2018.
Požehnaný a šťastlivý nový rok celý, to
Vám prajú Íreckí seniori.
Sidónia Náhlovská, Anna Sťahelová
členky súboru
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Poľovníci
Poľnohospodárska krajina v dnešných
dňoch sa po lete podobá na step. V poľovnom revíri obce Jarok sa vybudovali
dve napájadlá v lokalite „kancov Jarok“, v
ktorej okolí sa nachádzajú rozsiahle polia.
Preto už len malý závan teplejšieho vetra
pôsobí ako neúprosný vysúšač rosí a vlhkosti, ktorá sa vyzráža zo zeme počas rán a
nocí. Mohlo by sa zdať, že všadiaľ preteká
nejaký potok, a že zver si za vodou dôjde. No zajačia zver, ako aj srnčia, je teritoriálna a nebude chodiť ďaleko. Presunie
sa a zotrvá v blízkosti zdroja, aj napriek
tomu, že tam nemusí mať iné podmienky
na pastvu a kryt a ďalší rozvoj. V jarných
mesiacoch je doba kladenia mláďat u zajačej zveri. Kotné samice potrebujú vodu,
rovnako ako soľ a potravu, v neskoršom

období aj srnčia zver. Dalo by sa povedať,
že dostatok tekutín príjme zver potravou,
avšak mnoho zelene je v jarných mesiacoch postriekaných v rámci poľnohospodárskeho obrábania pôdy a vtedy nastáva
už nedostatok vhodnej pastvy kompenzujúcej príjem tekutín v suchšom období.
Preto je veľmi vhodné a zákon to aj schvaľuje, vytvárať zveri napájačky na vodu. Vo
vyhláške č. 489 z roku 2013 § 35 Postup
a zásady plánovania starostlivosti o zver
ods. 1 písm. d) ukladá vytvoriť pre zver
jedno kŕmidlo i soľník na každých aj začatých 100 ha, ak nie sú dostatočné zdroje
vody. To znamená v priemernom 1 000 ha
revíri 20 napájačiek na vodu v prípade, že
nie je dostupný zdroj vody.
Okresná organizácia Slovenského po-

ľovníckeho zväzu Nitra v spolupráci s
Obvodnou poľovníckou komorou Nitra,
pod záštitou prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu a Slovenskej poľovníckej komory Ing. Tibora Lebockého, PhD.,
organizovali v dňoch 7. – 9. septembra
2018 vrcholové kynologické podujatie 53.
Ročník Memoriálu Jozefa Kadleca s udeľovaním titulov Všestranný víťaz Slovenskej republiky 2018 a CACT.
Memoriál prebiehal v poľovných revíroch v užívaní Poľovníckeho združenia
Cedroň Čápor s predsedom Milanom
Kováčom, Poľovníckej spoločnosti Bažant
Mojmírovce s predsedom Ing. Norbertom
Čanakym a Poľovníckej spoločnosti Jarok
s predsedom Jurajom Bekényim.

Organizačný výbor:
 Ladislav Banás ml. / riaditeľ memoriálu
 Róbert Ďurík / správca memoriálu
 Ing. Miroslav Čanaky / tajomník
 Mgr. Lucia Tatarkovičová / ekonómka
 MUDr. Ján Čanaky / zdravotná služba
 MUDr. Bronislav Oťapka / veterinárna
služba
 Richard Kozel / vedúci poľovnej práce
 Jozef Kalivoda / vedúci vodnej práce
 Ing. Jozef Lušňák, PhD. / vedúci lesnej
práce
Jozef Kalivoda, člen PS Jarok
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Kultúra

Koncert v Jarku a jeho súvislosti
Dňa 28. septembra 2018 v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina odznel koncert
klasickej hudby. Predstavili sa na ňom
dvaja významní interpreti klasickej hudby, flautistka moravského pôvodu žijúca
v Portugalsku Monika Duarte Štreitová a
organista Marek Vrábel. Obom umelcom
bola venovaná rozsiahla publikácia určená priamo poslucháčom koncertu v Jarku,
ktorá okrem umeleckej grafiky jarockého
kostola od slovenského výtvarníka Igora
Cvachu obsahovala aj precíznu monografiu kostola s prienikom do histórie obce.
Tým, ktorí neboli medzi poslucháčmi v
jarockom kostole, by som chcel pripomenúť, že sa išlo o jeden z piatich koncertov
medzinárodného hudobného festivalu
„Pro musica nostra nitriensis“ odohratých
v zaujímavých historických budovách
na území Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Honoráre umelcov hradilo Hudobné centrum Bratislava, organizácia spadajúca pod ministerstvo kultúry a záležalo
na obci, ako sa k tomuto experimentu od
začiatku postaví.
Ústretovosť starostu obce pána Stanislava Sťahela, pochopenie dôstojného pána
dekana Petra Klecha pre koncert vážnej
hudby otvorili a otvárajú ďalšie možnosti spolupráce na kultúrnom živote obce
i kraja. Nikto z kompetentných nemôže
povedať, „že v obci sa nič nedeje“!...
Každá žiadosť o dotáciu, podporu kultúrneho života obce Jarok zohľadňuje tieto, na pohľad malé kroky v spoločensko
-kultúrnej oblasti. Ak prirátame prácu
súboru Jaročan, Íreckých seniorov, chrámového zboru, skrášlenú krojmi – vytvorí
sa obraz dôstojnej slovenskej obce, reprezentujúcej tradíciu, na ktorú môžeme byť
všetci hrdí.
Samozrejme tieto aktivity občas poukážu aj na rezervy. Len úžasná ekvilibristika
prstov organistu Mareka Vrábela zakryla
potrebu opravy kostolného organu, inak
úžasného nástroja z prelomu 19. storočia.
Ale zase to chce čas a pochopenie súvislostí i cieleného budovania kultúrnej budúcnosti obce.
Mám pred očami začiatky spolupráce s
Moravou. Výmeny súborov, knižiek i vinárskych skúseností, ale dnes jednohlasne
vieme povedať: stojí to za to, cezhraničná
spolupráca funguje a prináša svoje kultúrne benefity pre všetkých a nič nestojí
v ceste zapojiť sa do nadnárodných projektov typu Cyrilo-metodská cesta. Dnes
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predstavitelia obce nemusia vypisovať
žiadosti, lebo tí, ktorí rozhodujú (centrála
je v Zlíne), vedia, kde obec Jarok leží, boli
tu osobne, vystúpili, prehovorili, boli dôstojne prijatí predstaviteľmi obce, vedia dať
profesionálne svedectvo, ako veci fungujú
v prospech obce i kraja.
Ako som vyššie spomenul koncert v Jarku bol súčasťou piatich koncertov medzinárodného festivalu „Pro musica nostra
nitriensis“. Bol vytvorený súbor spoločných propagačných materiálov pre všetky
podujatia o obci a jej pamätihodnostiach.
Texty o Jarku čítali všetci účastníci koncertov aj v iných lokalitách a navyše aj na
hudobných serveroch slovenských a českých. Je to dobrá správa pre ďalšie organizovanie kultúrnych podujatí, v ktorej obec
Jarok zaujala dôstojné miesto.
Mgr. art. Ján Konstanty Všetečka

Vianočný list pre teba (od neznámeho autora)
Ako dobre vieš, moje narodeniny sa
blížia. Každý rok sa koná oslava na moju
počesť a myslím si, že tak bude aj tento
rok. Počas týchto dní veľa ľudí nakupuje darčeky. Rozhlas a televízia vo svojich
reklamách upozorňujú svet na každom
kroku na moje blížiace sa narodeniny.
Je krásne vedieť, že najmenej raz ročne
si niektorí ľudia na mňa spomenú. Ako
iste vieš, oslava mojich narodenín začala
už pred mnohými rokmi. Spočiatku ľudia
chápali a boli vďační za všetko, čo som
pre nich urobil. Teraz sa zdá, že nik už
nepozná skutočný dôvod osláv.
Rodiny a priatelia sú spolu, zabávajú sa,
ale nepoznajú význam osláv. Spomínam
si, že aj vlani bola usporiadaná takáto
slávnosť na moju počesť. Slávnostná tabuľa bola plná delikates, ovocia a rôznych
maškŕt. Výzdoba bola vskutku fantastická a všetko to dopĺňali nádherne zabalené darčeky. Chceš však niečo vedieť? Bol
som oslávenec, ale nebol som pozvaný.
Keď prišiel deň D, prišiel som, ale nechali ma vonku, pred zabuchnutými dverami. A ja som tak veľmi chcel byť s nimi.
Popravde, neprekvapilo ma to, pretože v
posledných rokoch všetci predo mnou

zatvárajú dvere. Nepozvaný, ale predsa
som sa rozhodol potichučky vojsť. Postavil som sa nebadane do rohu miestnosti
a sledoval som. Všetci jedli, pili, podaktorí aj opití, rozprávali oplzlé vtipy a nesmierne sa na všetkom bavili. A naviac,
do miestnosti vstúpil veľký tučný muž
oblečený v červenom s dlhou bielou bradou. Vyzeral ako opitý, sadol si do kresla
a všetky deti sa rozbehli k nemu kričiac:
„Santa Claus, Santa Claus!“ Akoby táto
oslava bola na jeho počesť!
O polnoci sa všetci začali objímať. Tak
som roztvoril svoju náruč čakajúc, koho
by som objal. A vieš čo? Nikto ma neprišil objať. Ľudia si začali rozdávať darčeky,
otvárali ich plní očakávania. Keď už boli
všetky otvorené, nesmelo som sa obzrel,
či tam snáď nebude aspoň jeden aj pre
mňa. Veď ako by si sa cítil ty, keby na tvojich narodeninách boli obdarovaní všetci
okrem teba – oslávenca?
Vtedy som pochopil, že som nechcený,
nepozvaný, a preto som rýchle odišiel.
Každý rok sa sviatok mojich narodenín
zhoršuje. Ľudia pamätajú len na jedlo,
pitie, zábavu, ale na mňa akosi zabúdajú.
Bol by som rád, keby si mi tieto Vianoce

dovolil vstúpiť do svojho života. Potešilo
by ma, keby si uznal skutočnosť, že pred
vyše dvetisíc rokmi som prišiel dobrovoľne na tento svet obetovať svoj život na
kríži, aby som ťa zachránil. Dnes jediné,
čo chcem, je, aby si tomu veril celým svojím srdcom.
Rád sa s tebou o niečo podelím. Keďže
ma mnohí nepozvali na svoje párty, budem mať svoju veľkú vlastnú grandióznu oslavu, akú si nikto nevie predstaviť.
Stále ešte prebiehajú prípravy. Dnes som
poslal mnoho pozvánok a toto je jedna z
nich aj pre teba. Chcem vedieť, či prídeš,
aby som ti rezervoval miesto a napíšem
tvoje meno zlatými písmenami do veľkej
knihy pozvaných. Iba tí zapísaní budú
pozvaní na párty. Tí, ktorí neodpovedia
na pozvánku, zostanú vonku.
Vieš, ako môžeš odpovedať na toto pozvanie? Je to jednoduché, pozvi aj ty všetkých, na ktorých ti záleží. Budem na vás
všetkých čakať na tohtoročnej oslave.
Uvidíme sa čoskoro... Milujem ťa!
				Ježiš
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Šport

Činnosť futbalového klubu – jeseň 2018
V sezóne 2017/2018 z 22 odohraných
futbalových zápasov mužstvo mužov FC
31 Jarok 8x vyhralo, 5x remizovalo, 9x prehralo so skóre 44 : 48 a 29. bodmi skončilo
v konečnej tabuľke VII. ligy sk. A na celkovom 7. mieste, čo je v porovnaní so sezónou 2016/2017 zlepšenie o tri miesta (z
desiateho na siedme).
Zásluhu na tomto umiestnení má dnes už
bývalý tréner Juraj Chňapek a všetci hráči,
ktorí sa v sezóne 2017/2018 postupne zapojili do hry mužstva mužov.
V lige internacionálov obec ešte v sezóne 2017/2018 reprezentovali i starí páni,
ktorí sa však do nového ročníka súťaže
2018/2019 už neprihlásili.
Po skončení uvedeného súťažného ročníka 2017/2018 sme v spolupráci s obcou Jarok pripravili ďalší ročník tradičného turnaja v minifutbale o Pohár starostu obce,
ktorý sa uskutočnil 30. júna 2018. Pre návštevníkov turnaja a hráčov bola pripravená
bohatá tombola, občerstvenie a na záver i
neformálna disko zábava.

1. miesto T. Labuda a spol.

2. miesto I. Martiš a spol.

3. miesto J. Chňapek a spol.
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Bývalí hráči a funkcionári FC 31 Jarok
Letnú prípravu mužstva mužov na jesennú časť sezóny 2018/2019 sme zahájili
už s novým trénerom Patrikom Bangom
16. júla 2018. Prvý prípravný futbalový
zápas toto mužstvo odohralo doma 29.
júla 2018 v rámci 1. kola súťaže ObFZ Nitra o pohár „Campri Cup“ s ŠK Slovanom
Hostie, ktorý sme prehrali 2 : 5. Strelcami
našich gólov bol Martin Kvasňovský na
1 : 2 a Ľubo Patúc na 2 : 2, následne nám
súper v druhom polčase strelil ešte tri góly
a zaslúžene vyhral.
Súbežne s letnou prípravou mužstva
mužov prebiehala i príprava mužstva žiakov pod vedením Tomáša Labudu a Dušana Chňapeka, do ktorej sa zapojilo asi 16
chlapcov a 4 dievčatá.
V rámci letného prestupového termínu
po dohovore s trénerom mužstva mužov
Patrikom Bangom, sme uvoľnili na hosťovanie – transfer s obmedzením – Tomáša
Horáka do ŠK Báb, Adama Chňapeka do
ŠK Veľké Zálužie, obe tieto mužstvá hrajú
5. ligu stred ZsFZ, Martina Kvasňovského
do TJ Družstevník Rišňovce, ktoré hrajú
6. ligu ObFZ Nitra, Rasťa Tökölyho do FC
Štefanovičová a Petra Pallera do TJ Slovan
Nitra - Kynek, ktoré hrajú 7. ligu sk. A
ObFZ Nitra.
Z dôvodu zranenia brankára Dominika Hrnka sme mužstvo mužov doplnili
o brankára Lukáša Vlčeka, ktorý k nám
prišiel na hosťovanie z OŠK Lehota – VI.
liga ObFZ Nitra.
Do súťažného ročníka 2018/2019 ObFZ
Nitra sme do 7. ligy sk. A prihlásili mužstvo mužov a do mládežníckej súťaže i
mužstvo prípravky U11, ktoré bolo zaradené do skupiny E.

Jesennú časť sezóny mužstvo mužov začalo 5. augusta 2018 doma 1. kolom víťazstvom nad ŠK Nitra - Dolné Krškany
3 : 2 a skončilo 13. kolom 28. októbra
2018 tiež doma, ale žiaľ tesnou prehrou
s favoritom súťaže - FK Mojmírovce 1 : 2.
Priebežne po jesennej časti tohto súťažného ročníka 2018/2019 sme v tabuľke VII. ligy sk. A ObFZ Nitra na piatom mieste. Z celkového počtu 13-tich
zápasov mužstvo mužov – 9x vyhralo a
4x prehralo, získalo 27 bodov a aktívne
skóre 43 : 22. Mrzí nás zbytočná prehra v
Horných Lefantovciach v 2. kole, ale i zaváhanie vo Svätoplukove v 8. kole a v Cabaji – Čápore v 9. kole. Pozitívom je, že sa
nám podarilo mužstvo mužov posilniť o
dvoch našich skúsených hráčov Martina
a Eda Nováka. Mužstvu svojimi skúsenosťami a veľkou bojovnosťou pomáhal
Jozef Chňapek, po dlhšej prestávke sa do
hry zapojil i Filip Horný, Patrik Bango a
Miloš Vöröš. Tieto zmeny prispeli k celkovej stabilizácii a posilneniu hráčskeho
kádra.
Strelci mužstva sú: Ľubo Patúc – 12 gólov, Ivan Martiš – 9 gólov, Daniel Reha
– 4 góly, Daniel Križan – 4 góly, Tomáš
Labuda - 3 góly, Patrik Finta - 3 góly, Edo
Novák - 3 góly, Jozef Chňapek - 1 gól, Filip Vrabec - 1 gól.
Najviac odohraných minút za mužstvo
má: Ľubo Šimko – 1 114 minút, Tomáš
Labuda – 1 080 minút a Ľubo Patúc –
1 072 minút.
Brankári mužstva postupne odohrali:
Tomáš Vlček - 619 minút, Lukáš Vlček 494 minút a Dominik Hrnko – z dôvodu
zranenia iba 57 minút.

Ľ. Patúc

E. Novák

M. Novák

I. Martiš

J. Chňapek

Góĺ

D. Reha

Ľ. Šimko

Gratulácie strelcovi

P. Finta

T. Vlček

Jarok - D. Krškany

T. Labuda

L. Vlček

Radosť z gólu
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Turnaj VITIS

A. Finta, diplom VITIS
Dňa 27. septembra 2018 futbalový
klub v spolupráci so starostom obce Jarok Stanislavom Sťahelom zorganizoval
5. ročník turnaja futbalových nádejí
obcí združenia VITIS. Celkovo sa na
turnaji zúčastnilo 11 futbalových mužstiev zložených zo žiakov do 15 rokov z
týchto obcí: Lužianky, Rišňovce, Rumanová, Báb, Hájske, Veľké Zálužie, Lehota,
Horná Kráľová, Močenok, Trnovec nad
Váhom a Jarok. Podujatie organizačne a
materiálne pomáhali zabezpečovať i zamestnanci obce – Juraj Chlebec, Ondrej
Gála, Michal Štefanka a pani Helena
Horváthová. Naše mužstvo zložené zo
žiakov ZŠ s MŠ v Jarku v silnej konkurencii obsadilo v skupine pekné tretie miesto
a len jeden bod ich delil od postupu do
štvrťfinále. Obec reprezentovali títo žiaci:
brankár - Patrik Bango ml., hráči - Adam
Hlinka, Adam Finta, Martin Benčo,
Martin Turček, Filip Bujdák, Maroš Bibeň, David Szabo, Matúš Chlebec, Jakub
Zaujec, Adam Chlebec a Jakub Bernát.
Podujatie finančne podporilo i združenie
VITIS zastúpené predsedom združenia
pánom Jozefom Jankovičom.
Mládežnícke futbalové mužstvo prípravky U11 v sk. E ObFZ Nitra odohralo
celkom šesť turnajov, na ktorých hralo
šesť mužstiev systémom každý s každým.
Našu obec reprezentovali pod vedením
Tomáša Labudu a Dušana Chňapeka títo
hráči : Matúš Chlebec, Jakub Zaujec, Dušan Kontár, Viktor Bédi, Timotej Vaňo,
Marian Ďuračka, Lukáš Paul, Anna Mária Markovičová, Milan Lajš, Tomáš Fe26

kete, Friderik Baláž, Jakub Bernát, Adam
Chlebec, Patrik Bango ml. a Matej Vöröš.
Priebežne sú v uvedenej sk. E na šiestom
mieste. Úspešnými strelcami nášho mužstva sú: Matúš Chlebec, Jakub Bernát a
Adam Chlebec – po 5-tich góloch, Jakub Zaujec, Friderik Baláž, Matej Vöröš
a Patrik Bango ml. - po jednom góle. V
súčasnej dobe sa toto mužstvo pripravuje v telocvični ZŠ s MŠ Jarok dvakrát do
týždňa - v utorok a štvrtok od 17.00 h do
18.30 h.
Rodičia môžu svoje deti prihlásiť na
futbal i teraz a to v dobe organizovaných
tréningov v utorok a vo štvrtok priamo v
telocvični ZŠ s MŠ Jarok alebo na mobilnom čísle 0904 392 898.
Finančné prostriedky získané z dvoch
percent dane fyzických a právnických osôb
z roku 2017 boli v tomto roku použité na
jarnú rekultiváciu futbalového ihriska, na
dopravu mužstiev a na nákup dresov a teplákových súprav pre mládežnícke mužstvo
žiakov U 11.
V roku 2018 futbalový klub dvoma percentami z dane právnických a fyzických
osôb podporili: firma Bidelnica s.r.o – Roman Bidelnica, PD Jarok v zastúpení – Ing.
Jozef Berec, ZANOTRANS INTERNATIONAL s.r.o. – Patrik Zabák, ASFAPRA
s.r.o. – Ing. Jozef Gergeľ, ale i fyzické osoby
Jaroslav Kosiba, Ľubomír Patúc, Peter Mesároš, Andrej Maťo s manželkou, Mária
Zeleňáková, Katarína Chňapeková, Erik
Chňapek, Štefan Finta a Ing. Vilma Baková, za čo všetkým klub ďakuje.
I v roku 2019 je možné podporiť činnosť
nášho futbalového klubu 2% -ným finančným príspevkom z dane právnických a fyzických osôb.
Mužstvo mužov sme prihlásili i v tomto
roku na halový turnaj v Nitre, ktorý bude
v Mestskej športovej hale od 26. do 28. decembra 2018 a mládežnícke mužstvo žiakov na halový turnaj Miniligy Stocha U11,
ktorý bude začiatkom februára 2019. V
rámci zimnej prípravy chceme po dohode
so súpermi odohrať i prípravné zápasy, ich
termín bude zverejnený neskôr.
Valné zhromaždenie futbalového klubu
bude začiatkom februára 2019, kde vyhodnotíme rok 2018 a stanovíme si úlohy na
rok 2019.
V závere mi dovoľte poďakovať všetkým
hráčom za dosiahnuté výsledky pri reprezentácii našej obce, funkcionárom futbalového klubu za ich prácu pri vytváraní
podmienok pre činnosť mužstiev klubu,
starostovi obce, poslancom OZ a všetkým
podporovateľom klubu za ich pomoc v

prospech futbalového klubu a fanúšikom
klubu za ich trpezlivosť a podporu na jednotlivých zápasoch. Prajem nám všetkým
príjemnú silvestrovskú veselicu a v novom
roku 2019 pevné zdravie, pokoj, rodinnú
pohodu, radosť zo športu a života v našej
obci.
Ing. Jaroslav Bako,
prezident futbalového klubu FC 31 Jarok

M. Chlebec a spol.

Mužstvo prípravky U11

J.Bernát

Fan klub U11

Poďakovanie Miestneho spolku
Slovenského červeného kríža Jarok
Milí naši darcovia krvi, členovia MS SČK,
ako aj všetci obyvatelia našej obce!
Opäť sa k nám blížia vianočné sviatky a
s nimi aj koniec roka 2018. Je to čas, ktorý
zohrieva a otvára naše srdcia. Dovoľte nám
v tento vzácny čas vysloviť poďakovanie
všetkým darcom, ktorí pravidelne prichádzajú k „darcovskému lehátku“, aby kvapku po kvapke darovali vzácny dar SVOJU
KRV, na záchranu iných, na zmiernenie
bolesti, utrpenia a záchranu ĽUDSKÉHO
ŽIVOTA.
Hovorí sa, že krv darujú ľudia, ktorí pozerajú na svet srdcom. Mnohí ani netušíme, že vedľa nás žijú neviditeľní hrdinovia,
záchrancovia desiatok, možno stoviek životov. V tomto roku sa nám podarilo zorganizovať tri mobilné odbery, ako aj mimoriadnu akciu DARUJ KRV PRE NIKU.
Svoju vzácnu tekutinu, ktorá prúdi v
každom z nás, nezištne darovalo 25 darcov dňa 19. februára 2018, 42 darcov dňa
18. júna 2018, 30 darcov dňa 15. októbra

2018 a pre Niku pustilo žilou 19 darcov.
Veľké poďakovanie patrí aj organizátorom, ako aj ŠKD ÚSMEV JAROK za ich
podporu a milé darčeky pre našich darcov.
Do pozornosti dávam ÔSMU JAROCKÚ KVAPKU dňa 11. februára 2019 od
8.00 do 11.00 hodiny v priestoroch KD v
Jarku. Radi Vás všetkých uvidíme aj pri
nasledujúcich odberoch 10. júna 2019 a
7. októbra 2019.
Verím, že sa naše rady darcov budú zvyšovať. Veď nikdy nevieme, kedy môžeme
túto vzácnu tekutinu potrebovať práve my.
Touto cestou si Vás zároveň dovoľujem
pozvať na Silvestrovskú veselicu dňa 31.
decembra 2018 o 19. 30 h v KD Jarok.
V mene MS SČK prajem všetkým ľuďom
dobrej vôle požehnané vianočné sviatky,
všetko dobré v novom roku v kruhu rodiny
a priateľov.
Všetko dobré s láskou a úctou želá výbor
MS SČK v Jarku.
Mgr. Oľga Švihoríková, členka výboru
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Na silvestrovskú nôtu
Dvaja robotníci sa zhovárajú na stavbe:
- Ty vidíš tú muchu na konci lešenia?
- Akú muchu?
- Chlapi, končíme, je zlá viditeľnosť.
- Dežko nebojíš sa, že ťa nechám prepadnúť? Čo bude z teba?
- Mafián. Potom sa budete báť vy mňa.

Hovorí pacient doktorovi:
- Pán doktor, ja dosť často zabúdam.
- A odkedy?
- Čo odkedy?
- Fero, ja keby som sa mal oženiť, tak jedine so sirotou.
- A to prečo?
- No nebudem riskovať svokru.

Chlap si pofajčieva cigaretu a vyfukuje
obláčiky dymu. Jeho priateľka sa naštve a
vraví mu:
- Nevidíš, že je na krabičke napísané varovanie, že to škodí zdraviu?!
A on na to:
- Láska, ja som programátor. Nás nezaujímajú warningy, ale len errory.

Želanie
Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás.
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, vianočnej nálade každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi.
Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká.
Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne k štedrovečernému stolu.
V novom roku kvapku smoly,
lyžičku hrdosti, hrnček radosti,
kotlík úspechu, jazierko peňazí,
more šťastia, oceán lásky
a celý vesmír zdravia želá
redakčná rada
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