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Obecné spravodajstvo

Slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
v rýchlom behu dní sa opäť priblížil koniec roka, preto by som sa rád na tomto
mieste zastavil a aspoň v krátkosti zbilancoval dianie v našej obci v uplynulom
období.
V letných mesiacoch sme sa venovali
prevažne systematickej údržbe a zveľaďovaniu verejných priestranstiev v obci.
Hoci sme za minulé volebné obdobie už
veľa nedostatkov odstránili, opätovne
nás dobehli dlhodobo neriešené problémy z minulosti. Na základe výsledkov
zistení kontroly z Inšpektorátu práce na
úseku bezpečnosti práce bolo nutné bezodkladne vymeniť vchodové dvere na
obecnom úrade, ktoré boli v technicky,
ale aj esteticky nevyhovujúcom stave. S
tým súviselo aj osadenie nových zábradlí, pri vstupe na obecný úrad, tak i pred
vstupom do kultúrneho domu a zo sály
kultúrneho domu do kuchyne. Zároveň
sme zrealizovali rozšírenie a komplexnú
rekonštrukciu vstupného schodiska, vďaka čomu sme dosiahli okrem normami
požadovaného technického stavu i lepšiu
dostupnosť našich služieb pre občanov so
zníženou pohyblivosťou.

V lete sme tiež zrealizovali rozsiahly
proces kategorizácie a vyraďovania registratúrnych dokumentov. Nakoľko sa
touto činnosťou nikto nezaoberal už viac
ako tri desaťročia, zbavili sme sa administratívnej záťaže pochádzajúcej ešte z
čias Miestneho národného výboru. Do
Štátneho archívu v Nitre po odbornom
posúdení putovali archívne hodnotné
dokumenty, tie ostatné boli zákonom
stanoveným postupom zlikvidované certifikovanou spoločnosťou.
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Septembrové prívalové dažde nám, na
rozdiel od obcí v blízkom okolí, našťastie
nenarobili väčšie materiálne škody. Napriek tomu bolo potrebné, aby členovia
dobrovoľného hasičského zboru našej
obce pomohli s čistením miestnych komunikácií a zároveň podali pomocnú
ruku aj obciam susedným, ktoré toto nezištné gesto opakovane ocenili.
V súvislosti s prevádzkou čističky odpadových vôd (ČOV) sme zakúpili nový
kontajner na prechodné uskladňovanie
kalov. Pracovníci obecného úradu na
úseku údržby spolu s dobrovoľnými hasičmi čistili žumpovú nádrž ČOV a vykonali opravu čerpadla. Pre nadchádzajúce obdobie sme si ako prioritu stanovili
montáž druhého reaktora v hodnote vyše
100.000 eur, vďaka ktorej zvýšime prevádzkovú kapacitu ČOV a zároveň vytvoríme podmienky pre realizáciu generálnej revízie jestvujúcej technológie.
Čo sa týka odpadového hospodárstva,
úroveň separácie sa v našej obci pohybuje dlhodobo nad 50%. Do rozpočtu obce
sme vďaka tomu zapracovali zvýšenie
poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu z 18,03 eur len na 27,01 eur
za osobu na jeden rok, čo je oveľa nižšie
zvýšenie v porovnaní s obcami, ktoré až
takú úroveň vytriedenia nedosahujú. Detaily a širšie súvislosti danej problematiky Vám objasňuje vo svojom príspevku
Mgr. Michal Bakyta, manažér Ponitrian-

Výsadba medonosných stromov

skeho združenia obci pre separovaný
zber a nakladanie s odpadmi.
Okrem hospodárenia s vlastnými finančnými prostriedkami obce sa neustále aktívne zapájame aj do projektov
v rámci vnútroštátnej dotačnej schémy.
Získali sme dotáciu vo výške 13.500 eur
z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu sociálnych zariadení v kultúrnom
dome, máme predbežne schválenú dotáciu 13.000 eur z MAS VITIS na rekonštrukciu spojovacieho chodníka medzi
ulicami Hlavná a Pod kostolom a z Ministerstva vnútra SR sme získali dotáciu
vo výške 6.000 eur na rozšírenie kamerového systému slúžiaceho na prevenciu
kriminality v obci. Zároveň sa nám podarilo dňa 13. novembra zahájiť výstavbu
novej materskej školy, ktorá bude spolufinancovaná zo štrukturálnych fondov
Európskej únie. V rámci starostlivosti o
životné prostredie bolo aktuálne koncom novembra v našej obci vysadených
osemdesiat osem medonosných stromov
financovaného z programu „Zelená dedina“.

Pamätník ThDr. Štefanovi Gallovi

Obnova jazierka na Ulici Pod kostolom
V rámci projektu „Obnova dediny“ sa
nám podarilo z finančných prostriedkov
poskytnutých Slovenskou agentúrou životného prostredia vo výške 5.000 eur a
finančnou spoluúčasťou vo výške 1.588
eur zrealizovať II. etapu obnovy jazierka
na ulici Pod kostolom. Vybudovali sme
tu menšie detské ihrisko a terasu s lavičkami.
V novembri sme tiež začali s osádzaním
nových informačno-navigačných tabúľ,
ako aj s obnovou existujúcich dopravných
značiek. Veríme, že tento krok výrazne
uľahčí orientáciu v obci návštevníkom,
ktorých vďaka atraktívnosti geografickej
polohy našej obce ako aj širokej škále
rôznych podujatí neustále pribúda.
Veľmi rád by som na tomto mieste osobitne spomenul pre nás a našu obec významnú udalosť, ktorou bolo odhalenie
pamätníka pred starou farou ThDr. Štefanovi Gallovi, záchrancovi tridsiatich
piatich židovských spoluobčanov počas
II. svetovej vojny. Tento akt bol výsledkom nezištnej spolupráce a spoločného
snaženia viacerých zainteresovaných. Pamätný kameň nám daroval generálny riaditeľ cementárne Ladce pán Ing. Anton
Barcík, pričom prepravu sponzorsky zabezpečila firma Romana Bidelnicu. Osadenie zrealizovali spoločne pán Alexander Bradáč, kováči Bédiovci a pán Ľuboš
Regec. Pán dekan Peter Klech dal opraviť
fasádu na starej fare a zároveň pamätník

vysvätil. Veľká vďaka patrí aj pánovi Mgr.
art. Jánovi Všetečkovi a profesorovi Imrichovi Točkovi, ktorý napísal publikáciu
„Záchranca prenasledovaných“.
V rámci spoločenského života zorganizovala obec Jarok v spolupráci s Vinohradníckym spolkom Stará hora Jarok
23. novembra aj podujatie „Žehnanie
svätomartinských mladých vín“, ktoré
prišli podporiť spriatelení vinári z Boršíc,
medzi ktorými nechýbal ani renomovaný vinár pán Peter Gottwald z vinárstva

„Dvúr pod starýma horama“. Som presvedčený, že tento koncoročný odpočet
je dobrou vizitkou snahy a práce nás,
volených zástupcov, ako aj všetkých pracovníkov obecného úradu, ktorým patrí
moje poďakovanie.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby
som Vám poprial požehnané vianočné
sviatky v kruhu Vašich blízkych a aby bol
rok 2020 krajší, ako ten uplynulý.
Stanislav Sťahel, starosta obce

Žehnanie svätomartinských mladých vín podporil aj pán Peter Gottwald z Boršíc
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Materská škola

Personálne obsadenie:
Malá trieda: Elena Kačírová, Mgr. Andrea Gálová
Stredná trieda: Mária Németová, Marcela Boledovičová
Veľká trieda: Tatiana Ďurišová (zástupkyňa riaditeľky ZŠ pre MŠ), Bc. Lucia
Chrenková
Po letných prázdninách sa v septembri
vrátil život aj do našej materskej školy, kde sme privítali 62 detí. No ani sa
nenazdáme a vhupneme spoločne do
nového kalendárneho roka. Čas plynie
veľmi rýchlo a nazdávam sa, že nie iba
u nás v škôlke. Len pred časom sme sa na
opekačke rozlúčili už s našimi prvákmi.
Svoje miesta prenechali novým predškolákom, ktorých čaká posledný rok v materskej škole, a tak aj posledný bezstarostný rok škôlkarov. Na školu sa zatiaľ
iba hrajú a v pracovných zošitoch sa im
usmievajú iba samé jednotky.
Najväčšiu časť dňa deti stále venujú pre
nich tak prirodzenej činnosti – hre, ktorá ich učí mnohým hodnotným veciam.
Veď každá stavba musí mať tím, ktorý
spolupracuje, vie sa dohodnúť, rozdeliť
si úlohy, spočítať potrebné množstvo kociek, tie rozdeliť podľa farieb a nakoniec
sa spolu tešiť z hotového výtvoru. Našli
by ste tu hotových manažérov, riaditeľov, pretekárov, stavby vedúcich, matematikov, fyzikov, učiteľov… A inak to
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nie je ani v kuchynke. Vymyslieť recept,
pripraviť suroviny, prestrieť stôl, usadiť
mackov, bábiky a spoločne si to všetko
vychutnať. Ako v každej kuchyni, kde je
nakope viac gazdiniek, aj tu príde k malým škriepkam. No práve tie a následné
udobrovanie formujú tieto malé – veľké
ženy.
Momentálne sa popri hrách, pracovných
zošitoch, výtvarnej činnosti a cvičení venujeme príprave a nácviku vystúpenia
na Vianočnú akadémiu. Deti majú veľkú
radosť z tanca a spevu, tak je pre nich samotné vystúpenie veľkou výzvou a chcú
sa predviesť ako ozajstní umelci. Veľmi
sa tešíme, že sa k stredným a veľkým
deťom pridajú už aj naši najmenší. Je
z nich už zohratá partia bez sĺz a smútku
za mamou. Budeme radi, ak nás prídete
podporiť a vychutnať si nadchádzajúci
vianočný čas.
Na záver mi neostáva iné, ako Vám všetkým popriať príjemné prežitie najkrajších sviatkov v roku a vydarený vstup do
toho nového. „Našim – Vašim“ a všetkým
deťom zo srdca želám, nech si nájdu pod
stromčekom, čo si tajne želajú. Nech je to
pre nich niečo vzácne, niečo po čom túžia. A myslím, že to nemusí byť hviezda
z neba ba až celý vesmír, ktorý chceme
ako milujúci rodičia našim deťom dať.
Nie vždy je to pre dobro veci, práve naopak. Dajme im dar v podobe našej prítomnosti a okrem tých materiálnych darov ich obdarujme aj tými ľudskými.
Skúsme deti spoločne učiť, aký je rozdiel
medzi tým čo chcú, a tým čo potrebujú.
Skúsme deti učiť limitom a rutine.
Nechajme deti čakať a nudiť sa, oni sa
o chvíľu budú s niečím kreatívne zabávať,
stačí im to len umožniť.
Vštepujme našim deťom „Dobré ráno“
a „Ďakujem“.
Stanovme deťom pravidlá a pestujme
v nich skromnosť.
Rešpektujme ich priestor a oni nech rešpektujú ten náš.
Toto všetko bude pre naše deti obrovská devíza do života, ktorá sa nám vráti v podobe vychovaných, rozumných,
láskavých, chápavých, nesebeckých dospelákov. Vianoce nám všetkým prinášajú príležitosť spomaliť a vychutnať si
vzájomné bytie rodiny. A keď sa nám to
podarí, prenesme si toto pomalšie tempo aj do nového roka a do tejto zvláštnej
rýchlej doby.
Za kolektív MŠ Jarok
Bc. Lucia Chrenková, učiteľka MŠ
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Základná škola

Pondelok 2. septembra 2019 nebol len takým obyčajným dňom. Niekto by si mohol
myslieť, že september nie je až taký obľúbený mesiac, ale v našej škole to neplatí! Všetkých 147 žiakov zo základnej školy a neodmysliteľne aj 62 detičiek z materskej školy
sa už tešili na svojich spolužiakov a kamarátov, ktorých nevideli celé dva mesiace.
Po dvojmesačnom oddychu sa opäť začalo
obdobie 10 mesiacov, ktoré sú z veľkej časti
naplnené školskými povinnosťami.
Prvý vyučovací mesiac znamenal akýsi
„rozbeh“. Veľkí a aj malí školáci si po bezstarostnom lete museli opäť navyknúť na
pracovný režim. Aby tento začiatok nebol
až taký „krutý“, pani učiteľka Lukáčová
sa postarala o to, aby deťom september
spríjemnila. Ako? Predsa exkurziou! Tak
sa celá naša školská rodina spojila a spolu
sme vyrazili za jedným cieľom. 26. septembra sme tak mohli prežiť zážitkové učenie
v rámci predmetov vlastiveda, geografia,
ekológia, regionálna geografia, dejepis, občianska výchova, fyzika a slovenčina. Exkurzia pozostávala z viacerých zastávok –
Planetárium, kde sme absolvovali program
Dobrodružstvo slnečnej sústavy, resp. Zo
Zeme do vesmíru; mladší žiaci sa následne
vybrali do Zveroparku, kde sa skamarátili
s mnohými zvieratkami, ktorých sa mohli
aj dotknúť a okrem toho navštívili aj rozprávkový okruh, kde stretli rôzne rozprávkové bytosti. Starší žiaci druhého stupňa
sa vybrali o trošku ďalej. Navštívili Kremnické Bane. Návšteva tohto miesta nebola
náhodná, pretože práve tu sa nachádza
geografický stred Európy. Ďalšia cesta nás
potom zaviedla do Kremnice – nádherného slovenského baníckeho mesta plného
histórie, ktorá na nás doslova dýchala z
každého kúta. Poprechádzali sme sa po pešej zóne, kde sme videli mnohé historické
pamiatky a meštianske domy.
V septembri sme stihli ešte pripraviť
výstavku z jesenných plodov. Z rôznych
prírodnín, ktoré všetci žiaci spoločne nazbierali sa vytvorili dekoračné diela. Naaranžované práce každá trieda vystavila na
chodbe školy. Následne prebehlo hlasovanie, do ktorého sa zapojili nielen žiaci a pedagógovia školy. Svoj hlas mohli odovzdať
aj rodičia a nepedagogickí pracovníci.
Viete, aby hlasovanie bolo skutočne objektívne...  Víťazmi sa stali žiaci piateho
ročníka, odmenení však boli všetci, veď sa
snažili najlepšie, ako vedeli.
Október sa niesol v znamení zdravej výživy. Okrem originálnych plagátov, ktoré
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spoločne prichystali žiaci na tému Svetový deň výživy, v stredu 16. októbra naši
šikovní spolužiaci z rozhlasovo-čitateľského krúžku odvysielali zaujímavú a hlavne
poučnú reláciu, ktorá bola venovaná tejto
problematike. Následne sa žiaci spolu s
pani učiteľkami pustili do prípravy ovocných a zeleninových mís a občerstvenia,
ktoré mali poukázať na to, že aj zdravé
jedlo je veľmi chutné. Každá pani učiteľka
nachystala zdravú nátierku a žiaci servírovali originálne misy plné zdravia. Okrem
toho žiaci súťažili o najväčšie jablko, túto
súťaž vyhrali deviataci. Deň zdravej výživy
zožal veľký úspech, žiaci nad niektorými
jedlami najskôr ohŕňali nosom a potom si
potajomky chodili brať aj dupľu... A presne o toto nám išlo, toto bol cieľ akcie: aby
deťom zachutilo to, čo predtým príliš neobľubovali.
Žiaci prvého stupňa si pri príležitosti
Svetového dňa výživy prichystali Farebný týždeň. Venovali sa tak problematike
zdravej výživy počas celého týždňa. Každý
deň mal pridelenú farbu, podľa ktorej deti
spoznávali ovocie a zeleninu a účinky ich
konzumácie. Pondelok bol červený – prospešný pre naše srdce, utorok bol žltý a
oranžový – zníženie rizika onkologických
ochorení, streda bola biela – udržiavanie
zdravej úrovne cholesterolu v krvi, štvrtok
bol zelený – ovocie a zelenina, ktorá vplýva
na dobrý zrak a piatok bol modrý a purpu-

rový – pomáhajú udržiavať pamäť. Aktivita
priniesla do tried veľa farieb, ale aj ochutnávku zdravých potravín.
Deviataci sa v októbri už tradične zúčastňujú Burzy informácií a už druhýkrát
sme k nim pripojili aj ôsmakov, ktorí rok
vopred môžu zbierať cenné informácie o
ponuke škôl, čo im neskôr uľahčí ich rozhodovanie pri výbere. Cieľom podujatia
bolo prezentovať žiakom aj ich rodičom
možnosti štúdia za účelom zabezpečenia
profesijnej orientácie s ohľadom na regionálne podmienky trhu práce.
Druhý školský mesiac sme uzavreli milou
akciou, ktorej sa venujeme už štvrtý rok –
Záložka do knihy spája školu. 29. októbra
sme v rámci Dňa školských knižníc zorganizovali výmenu záložiek, ktoré vytvorili
deti a učitelia školy. Žiaci mali možnosť si
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vybrať práve tú, ktorá ich najviac oslovila
a zaujala.
November bol veľmi štedrý na rôzne
kultúrne, ale aj vedomostné podujatia.
Hneď začiatkom mesiaca sme mali vzácnu návštevu z katedry chémie UKF – pani
docentku Feszterovú, ktorá pre našich
žiakov prichystala interaktívne prednášky.
Mladší žiaci sa zamerali na tému Odpady
ako ich nepoznáme a triedenie odpadu a
tí starší žiaci sa orientovali na tému Odpady chemických látok a ich negatívny vplyv
na životné prostredie. Celá akcia bola
organizovaná v rámci projektu KEGA č.
044UKF, ktorého súčasťou je aj naša škola
(spolu s ďalšími ZŠ z kraja).
Svoje vedomosti z oblasti informatiky si
mohli žiaci overiť v medzinárodnej informatickej súťaži iBobor. Na Slovensku sa
do súťaže zapojilo 89 768 žiakov z 1 116
škôl a, samozrejme, nemohli sme tam
chýbať ani my.
19. novembra sme sa zapojili do akcie
Bubnovačka, ktorú rozbehlo v roku 2014
centrum Slniečko, n. o., člen Koalície pre
deti Slovenska. Všetci sme sa stretli v školskej telocvični a spoločne sme bubnovali,
aby hlas (nielen týraných) detí bolo lepšie
počuť.

Kultúrne sme sa vyžili pri predstavení divadla Clipperton z Banskej Bystrice. Prišli
k nám s rozprávkou Snehulienka a sedem
trpaslíkov. Už tradične boli opäť výborní a
dokázali zabaviť a zaujať veľké vekové rozpätie žiakov, preto si ich aj každoročne do
školy pozývame a tešíme sa na ich vtipne a
originálne spracované tradičné rozprávky.

Naši najmladší žiaci boli slávnostne uvítaní v školskej komunite prostredníctvom
imatrikulácie. Všetci žiaci prvého stupňa sa

stretli v školskej telocvični. Každá trieda si
pre prváčikov prichystala vystúpenie a žiaci ôsmeho ročníka, v originálnych prevlekoch rozprávkových postavičiek ich potom
slávnostne imatrikulovali za riadnych žiakov školy. Prváci boli obdarovaní sladkým
balíčkom a imatrikulačným listom.
Veľký záujem a úspech zožala akcia Spomienky na dobu minulú, ktorú sme si pripomenuli pri príležitosti výročia Nežnej
revolúcie. Žiaci podonášali do školy rôzne
retro predmety, hračky, kuchynské pomôcky, platne, kazety, kotúčový prehrávač,
chemlonové ozdoby či papuče a mnoho
iných vecí, z ktorých sme vytvorili perfektnú výstavku ako spomienku na minulosť.
Deti predmety veľmi zaujali a pri rôznych

sa vypytovali, o čo vlastne ide. Mnoho detí
a pedagógov oslovila aj výzva, aby v daný
deň prišli v retro oblečení. Cez veľkú prestávku sme sa tiež, ako kedysi, prechádzali
vo dvojiciach do kruhu. Táto milá akcia
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vyvolala kopec smiechu a zábavy, ale čo je
podstatnejšie, žiaci sa pútavou formou dozvedeli, hlavne prostredníctvom pani učiteľky Mrockovej, za pomoci plagátov, diskusií a filmových dokumentov, akú úlohu
zohrával 17. november v histórii Slovenska
a Slovákov.
V škole sa snažíme v deťoch budovať aj
pocit zodpovednosti, resp. spoločenskej
angažovanosti v rámci súcitu s ostatnými, či už núdznymi alebo zdravotne ťažko
postihnutými ľuďmi. Pri budovaní tohto
povedomia nám pomáhajú aj zbierky, ktoré sú všeobecne známe a podporujú vždy
dobrú vec. V prvom štvrťroku sme stihli
zorganizovať hneď dve. Prvou bola septembrová Biela pastelka, ktorá bola zameraná
na podporu Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Vyzbierali sme 84,53 eur.
Druhou bola novembrová Hodina deťom,
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ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Je to jedna z najväčších mimovládnych
neziskových organizácií s celoslovenskou
pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Pokladničku so známym maskotom Hugom sa nám podarilo
naplniť sumou 80,08 eur. Všetkým, ktorí
zbierky organizovali a tým, ktorí prispeli
zo srdca ďakujeme!
Ekologické zameranie školy sme posilnili
okrem iného aj zberom papiera. Zapojili sa
doň žiaci z MŠ aj ZŠ a spolu vyzbierali 10
028,5 kg papiera. Všetkým zapojeným ďakujeme!
Tento rok na škole pracuje osem krúžkov:
žiaci prvého stupňa navštevujú dva krúžky
pohybových hier, Šikovníček, Cestovanie s
internetom a Rozhlasovo-čitateľský. Žiaci
druhého stupňa prejavili záujem o tri krúžky: Volejbal, Príprava na testovanie a prijímacie pohovory z matematiky a Príprava
na testovanie a prijímacie pohovory zo slovenského jazyka.
Zo športových podujatí sme sa zapojili
do súťaží cezpoľný beh, Turnaj futbalových
nádejí, bedminton a florbal. V bedmintone
naši chlapci obsadili 3. miesto. Vo florbale
chlapci postúpili z prvého miesta na MO,
kde obsadili druhé miesto. Blahoželáme!
V prvom štvrťroku prebehli aj školské
kolá predmetových olympiád – anglický jazyk, slovenský jazyk, geografia a tiež súťaže
Expert či Všetkovedko. Prvýkrát sme sa zapojili aj do náboženskej prednesovej súťaže
Slovo bolo u Boha. Žiaci, ktorí boli úspešní
v školských kolách olympiád sa zúčastnia
okresných kôl, v ktorých im budeme držať
palce a o ich výsledkoch Vás budeme informovať.
Záverom by sme ešte chceli zhodnotiť
úspešnosť našej školy v predmetových
olympiádach a postupových súťažiach za
minulý školský rok. Vo vedomostnom
umiestnení v celom Nitrianskom okrese,
kde je evidovaných 69 škôl, sme skončili
ako 5 najlepšia vidiecka škola. A čo nás teší
ešte viac, že spomedzi všetkých blízkych a
okolitých obcí patríme k najlepším.
Týmto by sme chceli veľmi pekne poďakovať našim šikovným a odvážnym žiakom
a tiež pedagógom, ktorí ich na jednotlivé
súťaže chystali a ktoré s nimi absolvovali. V
neposlednom rade vďaka patrí aj rodičom,
ktorí vedú svoje deti ku vzdelaniu, úcte a
zodpovednosti a ktorí spolupracujú so školou a jednotlivými pedagógmi. Bez tejto
úspešnej spolupráce by sme nemohli ako
celok efektívne pracovať a prinášať také výsledky, na ktoré môžeme byť právom hrdí.
Mgr. Juliána Janíková, PhD.
učiteľka ZŠ

Školstvo

Čo sa deje po vyučovaní v ŠKD?
Prázdniny ubehli a školský rok 2019/2020
sa nám začal oveľa rýchlejšie, ako sme si
mysleli. Prváčikov a všetkých žiakov našej školy sme privítali farebnou výzdobou
zo školského prostredia. Veríme, že naše
usmiate farbičky, písmenká, štetce a rôzne
školské potreby, novým prváčikom dodali
odvahu a zahnali strach z neznámeho prostredia.

Prvé školské týždne nám počasie prialo, a
preto sme väčšinu času trávili s deťmi vonku. Prvou úlohou, ktorú bolo treba splniť,
bola príprava programu k mesiacu úcty k
starším. Deti, ktoré chceli vystupovať, nacvičovali pre starých rodičov tanček na pieseň
známych žltých postavičiek, a preto sa na
pódiu zrazu objavilo 30 žltých skákajúcich
Mimoňov. Ako darčeky si deti pre starkých
pripravili záložky do knihy a medaily.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
členom z Poľovníckej spoločnosti Jarok,
konkrétne Jozefovi Kalivodovi, Jurajovi Bekényimu, Pavlovi Podlužanskému a Martinovi Gálikovi, že si našli čas aj na deti v
škole a prišli nám porozprávať o tom, aké
zvieratká v našom lese môžeme stretnúť,
aké majú stopy, čo je prácou poľovníkov a
taktiež sa nezľakli otázok našich deťúreniec.
V triede sme mali besedu, ktorá nebola veru
vôbec nudná a keby deti vonku nečakali
už nachystané súťaže, tak by otázky kládli
až dodnes . Po splnení všetkých úloh, od

tých športových až po vedomostné, deti
dostali sladkú odmenu vo forme domáceho perníka a limonády. Na záver poľovníci
odovzdali a podpísali deťom pochvalné listy.

16. októbra je vyhlásený Svetový deň zdravej výživy, a preto sme sa aj my venovali tejto
tematike. Počas celého týždňa sa deti v škole
venovali nejakej farbe ovocia a to aj následne chutnali a mali tzv. farebný týždeň. Preto
sme sa rozhodli deťom v ŠKD ukázať aj inú
stránku a to, že zdravé neznamená iba jablko či mrkva, ale zdravé je aj to jedlo, ktoré
je pripravené zo zdravých potravín. Veľkým
prekvapením pre nich bolo, keď zistili, že aj
sladký koláč môže byť zdravý - veď bol predsa pripravený z tekvice a špaldovej múky.
Deti mali možnosť ochutnať sladké koláče,
rôzne nátierky, ovocie, zeleninu, semiačka,

mliečne výrobky, smoothie, šťavy a mnoho
vecí, ktoré by doma ani len neovoňali, no v
kolektíve sa odvážili a zistili, že väčšinou sú
to naozaj chutné veci.
Veľká vďaka patrí pani kuchárkam z našej
jedálne, ktoré nám pripravili zdravé nátierky
a všetkým rodičom, ktorí poslali na ochutnávku veľa dobrôt, piekli, chystali a nemali
nám za zlé, že znovu niečo chceme. Vďaka
Vám mali deti možnosť naozaj ochutnať
množstvo jedál, ku ktorým by sa bežne nedostali.

Tradíciou sa pre nás stala aj vychádzka na
miestny cintorín, aby sme si uctili našich
zosnulých a vysvetlili deťom rozdiel medzi
Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou
zosnulých. Najskôr pán dekan Peter Klech
deťom vysvetlil význam oboch sviatkov a
potom mal každý možnosť zapáliť sviečku
na hroboch svojich blízkych. Pri kríži sme sa
na záver spoločne pomodlili, zavesili veniec,
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Školstvo

ktorý dievčatá v školskom klube vyrobili a
zapálili sviečku.
Veľmi nás teší, že aj v našej obci sa ujala
krásna a potrebná akcia, akou je darovanie
krvi. Čo nás ale teší ešte viac je možnosť,
ktorú dostali naše deti od organizátorov tejto akcie. Hoci sú malé a krv darovať nemôžu, tak svojou troškou prispeli aj tento raz
a spoločne pripravili darčeky pre darcov v
podobe pečeného čaju, pri ktorého príprave
sa veľmi snažili. Veríme, že rozhovor, ktorý
s deťmi vedieme vždy pred darovaním krvi,
napomôže k tomu, aby aj z nich raz vyrástli
ľudia, ktorí budú ochotní pustiť žilou.
Naše Tekvičkovo je tiež tradičnou akciou
ŠKD, no vždy sa ho snažíme pripraviť tak,
ako ho deti ešte nevideli. A práve preto sme
sa tento rok rozhodli túto akciu realizovať
vonku a pripraviť jesennú výzdobu plnú
tekvíc, prírodnín a strašiakov. Deti vytvorili
krásne vence, sovičky a taktiež pomáhali pri
dekorovaní strašiakov. Tento rok nám rodičia priniesli neskutočné množstvo tekvíc,
ktoré nám bolo ľúto nechať len tak vyhodiť
a rozhodli sme sa ich nakoniec aj zužitkovať.
Pre niektoré deti bolo skutočné prekvapenie,
keď zistili, že tekvicové jadierka nerastú v
obchode, ale vyberajú sa z tekvíc. Spoločnými silami sa nám podarilo jadierka vybrať,
upiecť a aj vylúskať. A ak si kladiete otázku,
aká výzdoba bola vo vnútri, tak odpoveď je
jednoduchá. Aká by to bola jesenná výzdoba bez šarkanov? Prosto ŠARKANIÁDA k
jeseni patrí.
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svätený náš kostol a kto to bol sv. Martin. Na
záver sme si namaľovali Kostol sv. Martina
v Jarku.

Prišiel čas, kedy k nám do obce zavítali kolotoče a radosť detí bola naozaj neopísateľná.
Ale vedia, prečo máme hody? Spoločne sme
prišli na to, čo sú vlastne hody, komu je za-

Školstvo
Posledný mesiac v roku nám prináša veľa
aktivít, ktoré majú svoje čaro a nielen deti
toto obdobie považujú za čarovné. K takejto atmosfére sa snažíme prispieť zimnou
výzdobou priestorov tried a školy, ktorá sa
tento rok nesie v duchu zimnej krajiny plnej perníčkov a medovníkových chalúpok.
Celú atmosféru dotvára vianočný stromček
a adventný veniec, pričom s celou výzdobou
pomáhajú deti s nadšením. Po roku si spolu
napečieme vianočné pečivo v našej vianočnej pekárni, v škriatkovskej dielni si vyrobíme vianočné výrobky na tržnicu a v listárni
napíšeme vianočnú poštu pre ľudí, ktorí sú
v tieto krásne sviatky sami. Samozrejme
najdôležitejšia úloha je list pre Ježiška, ktorý
prisľúbil, že tento rok prinesie pod stromček
aj niekoľko darčekov do školského klubu.

Aby ste vedeli ako sa nám v družine darí,
spýtali sme sa za Vás našich detí, čo sa im
v školskom klube páči. Nakoľko máme opäť
sviatky radosti a pokoja, rozhodli sme sa deťom položiť aj niekoľko vianočných otázok
a spolu s odpoveďami posielame aj zopár
pozdravov od detí.
„V ŠKD je veľmi krásne preto, lebo tam vyrábame, pečieme a hráme sa. Ľuďom v našej
obci chcem popriať, aby boli zdraví, šťastní a
aby mali pekné Vianoce.“ (Ninka Bosáková,
II. tr.)

„V ŠKD sa mi páči, že tu vždy niečo vyrábame, je tu sranda, pečieme, môžeme sa
stále hrať, nacvičujeme, chodíme von a sú
tu super pani vychovávateľky. Je tu super!
Všetkým prajem veľa zdravia , šťastia, lásky,
aby prežili pekné a pokojné vianočné sviatky so všetkými, ktorých majú radi. Prajem
pekné Vianoce a veselý nový rok!“ (Hanka
Boledovičová, III. tr.)
„V školskom klube sa mi páči hranie sa s
penovými kockami, kamarátmi, vyrábanie
a skladanie puzzle. Šťastné a veselé Vianoce
Vám prajeme!“ (Filipko Vöröš, III. tr.)
„Všetkým ľuďom v našej obci prajem,
aby boli zdraví a šťastní. Aby mali pekný
nový rok a ešte krajšie Vianoce a aby dlho
žili. Taktiež im prajem, aby boli šťastní, keď
budú pre nich vystupovať detičky z materskej školy, družinári, ale aj veľkí žiaci zo základnej školy.“ (Ninka Bakošová, III. tr.)
„Mne sa v školskom klube najviac páči,
že tu robíme všelijaké pokusy a pečieme na
Vianočnú akadémiu. Veľmi sa mi páči, že sa
tu môžeme hrať a vyrábať. Pani vychovávateľka, veľmi Vás mám rád.“ (Martinko Kukla, II. tr.)
„Najviac v ŠKD sa nám páčilo, keď prišli
poľovníci. Taktiež sa nám veľmi páčia skladačky a dráhy pre autíčka.“ (chlapci II. tr.)
„Páčilo sa mi, že sme vyrábali Mikulášov
a kreslíme. Tiež sa mi páči, že pečieme koláčiky a potom ich aj ochutnávame. Mohli
by sme piecť celý rok perníčky a tortu. Všetkým chcem popriať zdravie, šťastie, pokoj,
lásku a aby sa poslúchali.“ (Samko Hlinka,
I. tr.)
A teraz pár otázok na vážne zamyslenie
. Deťom sme položili trošku netradičné
otázky a veríme, že niektoré odpovede Vás
možno aj pobavia.
„Deti čo si myslíte, kde je Ježiško v lete?“
• Ježiško je v lete určite na dovolenke a oddychuje, veď vieš pani učiteľka koľko on má
roboty s tak veľa darčekmi?
• Ježiško je v nebi.
• V lete Ježiško spinká a oddychuje.
• Je v nebi na dovolenke.
• Určite išiel tam, kde sneží.
• Nooo on je u nás doma a pozerá či som
dobrý, aby na ďalšie Vianoce vedel, aký som
bol.
• Ježiško je na severnom póle v dielni a vyrába darčeky.
„Čo si myslíte, odkiaľ má Ježiško toľko peňazí na všetky darčeky?”
• Chodí do práce a zarába si.
• Od detí, anjelov a čerta.
• Ježiško má peniaze z kostola.
• Pri štedrej večery mu dávame peniaze pod
obrus, alebo pod stromček.
• Lebo mu padajú peniaze z neba.

• Určite si ich doma vyrába.
• Ja viem, že moja maminka mu posiela peniažky.
• Chodí cez leto do práce a šporí si ich do
prasiatka.
• Požičiava si peniaze od Panbička.
„Ako Ježiško stihne za jednu noc rozniesť
všetky vianočné darčeky?“
• Joj to viem! Zavolá si Mikuláša a strašne
rýchlo behajú.
• Pomáhajú mu anjeli a má rýchle sane so
sobíkmi.
• On vie predsa lietať.
• Určite má veľa pomocníkov.
• On ma turbo sane a trvá mu to takých 20
hodín.
A čo majú deti na Vianociach najradšej?
„Že Ježiško nosí darčeky a máme pekný
stromček. Môžeme sa guľovať, sánkovať a
odpratávať sneh. Radi sa aj lyžujeme, staviame snehuliaka. Pôjdeme na hrad pozrieť
betlehem a do kostola k jasličkám.“
„Mne sa páči, že nesieme v Štedrý deň
sviečku a dostaneme darčeky.“
„Mne sa najviac páči, že sú kľudné.“
„Stromček a vianočný stôl.“
„Ja mám najradšej darčeky a dobrú večeru.“
„Páči sa mi to, že má Ježiško narodeniny.“
Mgr. Táňa Beličková, vychovávateľka ŠKD
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Príhovor dekana

Vianoce - čas kresťanskej radosti

Pre nás kresťanov sú Vianoce okrem
sviatku pokoja a rodiny najmä sviatkom
narodenia Spasiteľa. Sú spomienkou na
udalosť spred viac ako 2000 rokov, keď sa
podľa evanjelia Boží syn Ježiš Kristus stal
človekom. Od tej radostnej chvíle začal
tak svoj pozemský život, ktorý skončil
smrťou na kríži, po ktorej nasledovalo
slávne zmŕtvychvstanie. Vykúpil ľudstvo
a vytrhol ho z moci beznádeje na večný
život v Božom kráľovstve.
Slávenie Štedrej večere 24. decembra
pochádza z tradície tzv. vigílie, predvečera veľkého sviatku, preto už mala
slávnostný charakter. Rímskokatolícka
cirkev dnes už neprikazuje na Štedrý
deň pôst. Tradíciu pôstu u nás pripomína najmä zvyk jesť na Štedrý večer rybu,
pôstne jedlo.
25. decembra sa už slávi sviatok Narodenia Pána. Začína sa „polnočnou“
svätou omšou Narodenia Pána, v ktorej
zaznieva radostné: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľudom dobrej
vôle.“ Počas nej sa v kostoloch číta evanjelium s textom o narodení Ježiša v betlehemskej maštali. V Ríme pápež napoludnie 25. decembra udeľuje požehnanie
Urbi et Orbi.
Ku kresťanskému sláveniu Vianoc patrí
dnes aj neodmysliteľné stavanie betlehe-

mov, ktoré zobrazujú scény z narodenia
Ježiša. Prvý betlehem s postavami Márie,
Jozefa, s Ježiškom v jasliach, pastiermi a
zvieratami postavil v roku 1223 sv. František z Assisi v Taliansku.
Katolícka cirkev ako sviatok slávi aj nasledujúcich osem dní, tzv. oktávu sviatku
Narodenia Pána. 26. decembra je sviatok
svätého Štefana, prvého mučeníka, 27.
decembra apoštola Jána a 28. decembra
sviatok tzv. Svätých neviniatok, detí, ktoré dal podľa evanjelia Herodes zavraždiť
v Betleheme.
Nedeľa medzi Vianocami a Novým ro-

kom je sviatkom Svätej rodiny – Ježiša,
Márie a Jozefa. Oktáva sa končí 1. januára sviatkom Panny Márie Bohorodičky.
Vianoce patria spolu s Veľkou nocou a
Turícami k trom najväčším kresťanským
sviatkom v roku.
Milí farníci našej farnosti Jarok, chcem
Vám zaželať radostné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2020.
S úprimným kresťanským pozdravom
Vás žehnám a vyprosujem Vám veľa Božích milostí.
ThDr. PaedDr. Peter Klech, PhD., dekan

Z činnosti záujmových organizácií

Poľovníci deťom

Poľovníctvo je súčasťou aplikovanej
ochrany prírody. Všetkým členom Poľovníckej spoločnosti Jarok (PS) musí záležať
na tom, aby sa novými členmi Slovenského poľovníckeho zväzu stali mladí ľudia,
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ktorým skutočne záleží na ochrane našej
poľovnej zveri i na ochrane životného
prostredia. Kladný vzťah k prírode, lásku
a úctu k nej, treba podchytiť už u detí. Preto PS Jarok v spolupráci so ZŠ s MŠ Jarok

zorganizovala dňa 14. októbra príjemné
popoludnie na danú tematiku. Deti boli
vedené poľovníkmi z našej obce. S nimi
sa naučili ako sa starať o zver, rozoznávať
stopy zvierat, tak isto sa naučili veľa vecí aj
o stromoch a rastlinách. Následne boli pre
deti pripravené náučné súťaže, pri ktorých
sa deti nesmierne zabavili. Všetky získané
vedomosti môžu neskôr využiť ako poľovníci v praxi, respektíve ako nepoľovníci pri
chápaní potreby ochrany prírody, správnom názore na organizované poľovníctvo
– obhajovať jeho činnosti pred ostatnou
nepoľovníckou verejnosťou. V neposlednom rade sa mladí priatelia poľovníctva
naučili dobrým vlastnostiam: skromnosti,
disciplíne, úcte ku kolektívu.
Jozef Kalivoda, člen PS Jarok

Z činnosti záujmových organizácií

Činnosť Dobrovoľného hasičského
zboru Jarok za druhý polrok 2019

Začiatok leta bol už ako každoročne v
našej obci spojený so začiatkom žatevných prác Poľnohospodárskeho druž-

stva Jarok. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Jarok (DHZO) boli
súčasťou žatvy aj tento rok, nakoľko po
dohode s predsedom družstva vykonávali počas prác na poliach protipožiarne
hliadky. Našťastie, ani tento rok neprišlo
počas žatvy k žiadnej mimoriadnej udalosti.
V poslednú augustovú sobotu sa už
konal tretí ročník „Hasičského kotlíka“,
ktorý organizuje DHZO Jarok v spolupráci s Obcou Jarok. Uplynulý ročník bol
prvýkrát aj s medzinárodnou účasťou,
nakoľko sa súťaže zúčastnili dobrovoľní
hasiči z Jámy z ČR.
Nepochybne najvýznamnejšou udalosťou v druhom polroku 2019 bol pre

DHZO Jarok odovzdanie nového vozidla
IVECO DAILY. Vozidlo odovzdala pani
ministerka vnútra SR Denisa Saková
4. októbra počas súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných
vozidiel na nitrianskom výstavisku Agrokomplex. Táto technika je v obci v
dlhodobej zápožičke od Ministerstva
vnútra SR, takže obecný rozpočet nie je
zaťažený. DHZO Jarok získalo na základe projektu dotáciu 1.000 eur od Miestnej akčnej skupiny VITIS na zakúpenie
kotla do budovy hasičskej zbrojnice. Inštaláciu kotla zabezpečovala firma INFA.
Vďaka tejto prerábke kúrenia je hasičská
zbrojnica počas zimných mesiacov vykurovaná, čím je zabezpečená akcieschopnosť vozidla IVECO DAILY celoročne,
čo bolo jednou z podmienok zápožičky
vozidla.
V druhom polroku 2019 však našu obec
neobišli mimoriadne udalosti. Členovia
DHZO Jarok v dňoch 9. a 10. septembra
zabezpečovali čistenie miestnych komunikácií po prívalových dažďoch. 24. septembra vznikla porucha na ČOV v obci,
kde jednotka vypomáhala pri jej odstránení. 12. októbra v poobedných hodinách
bol jednotke DHZO Jarok operačným
strediskom Hasičského a záchranného
zboru v Nitre vyhlásený poplach. Jednalo
sa o požiar rodinného domu v obci Horná Kráľová. Jednotka zabezpečovala kyvadlovú dopravu vody na miesto zásahu,
zabezpečovala ochladzovanie požiariska
a pomáhala pri rozoberaní strešnej konštrukcie. V ten istý deň vo večerných hodinách bol jednotke DHZO Jarok vyhlásený ďalší poplach. Tentokrát sa jednalo
o požiar pivnice rodinného domu v obci
Jarok. Jednotka vykonávala hasenie zvyškov palivového dreva, ako aj vynášanie
dreva z priestorov pivnice.
Na záver by som rád v mene celého kolektívu Dobrovoľného hasičského zboru
obce Jarok poprial všetkým spoluobčanom príjemné prežitie vianočných sviatkov a v roku 2020 veľa úspechov, a aby
našu obec obchádzali požiare a iné mimoriadne udalosti.
Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.
Ing. Jaroslav Kalivoda
predseda DHZO Jarok
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Mladé vína roku 2019
Potom, ako sme úspešne absolvovali regionálnu výstavu VITIS, nás čoskoro čakal
sviatok sv. Urbana. Tento sviatok sa spája
so slávnosťou posvätenia viníc, ktorá sa
uskutočnila pri soche sv. Urbana v našich
vinohradoch a organizoval ju Vinohradnícky spolok Stará Hora Jarok (VSSH) v
spolupráci s miestnym dekanom Petrom
Klechom.
Tak ako minulý rok, tak aj tento sme
zažili veľmi teplé leto s nedostatkom zrážok, čo sa može zdať ako vhodné počasie
pre vinič. Napriek tomu bol tlak chorôb
pomerne veľký, ale tiež sa líšil od oblasti k oblasti. V starších vinohradoch sme
bohužial pozorovali vymieranie slabších
koreňov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom nebolo nutné pristúpiť k redukcii úrody, kedže nasadenie strapcov
bolo priemerné až podpriemerné. Navyše
niektorí menej šťastní vinohradníci mali
redukciu spôsobenú chorobami, keď nenačasovali optimálne chemickú ochranu
viniča. Narozdiel od minulého roku proces dozrievania prebehol v štandardných
termínoch, prípadne bol posunutý len
veľmi mierne na základe výskytu lokálnych dažďov. A tak obdobie burčiakov začalo v obvyklom čase – v polovici augusta.

Zo života obce

Životné jubileum
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Teplé a slnečné počasie doprialo vyššie
obsahy cukrov, no tiež sa mohlo pretaviť
do nížších hladín kyselín. Hodnoty pH sa
pohybovali okolo hornej hranici a tak dodatočné úpravy kyselinou vínnou neboli
až tak potrebné. Prekvášanie prebiehalo
bez väčších problémov a stabilne. To je

Dátum 16. október 2019 bol pre našu spoluobčianku pani Teréziu Májekovú mimoriadny a krásny. Bol to deň, kedy sa dožila
vzácneho životného jubilea 100 rokov života. Pani Terézia Májeková žije u dcéry, kde
jej celá rodina zabezpečuje príkladnú starostlivosť a spríjemňuje každý deň života.
Oslávenkyni tohto nevšedného jubilea želáme do ďalších dní Božie požehnanie, dobré
zdravie a každodennú pohodu v kruhu blízkych. Zároveň dcére a jej rodine ďakujeme
za obetavú starostlivosť a vytváranie pokojnej staroby.
Stanislav Sťahel, starosta obce
a kolektív pracovníkov Obecného úradu Jarok

dobrá správa, kedže vo výsledku zostavajú
aromatické látky vo víne a nie sú stratené
počas prílič rýchlej a búrlivej fermentácie.
Niektorí vinári mali komplikácie spôsobené sírkou. Tu nie je iné riešenie ako ju
spozorovať dostatočne skoro a aplikovať
opatrenia podľa intenzity jej rozsahu.
V sobotu 23. novembra VSSH v spolupráci s Obcou Jarok organizoval Svätomartinské posvätenie vín, ktoré sa po
druhýkrát konalo v KD. Podobne ako rok
minulý, tak aj tentokrát sme mohli privítať
vínarov z Boršíc a aj z okolitých obcí. Vína
posvätil pán dekan Klech a následne za
sprievodu cimbalovej muziky Oskoruša
začala druhá časť večera. Pri degustovaní
mladých vín roku 2019 sme si vymieňali skúsenosti, žážitky a nové vedomosti z
vinohradov, pivníc a degustácií z nášho a
taktiež z moravského regiónu.
Vo chvíľach, keď čítate tento článok, vína
pokojne zrejú v pivniciach a čoskoro bude
opäť príležitosť pozrieť sa na ich kvalitu a
vývoj. A tá príležitosť je ako inak verejná
výstava vín, ktorá sa uskutoční v sobotu
14. marca 2020 v sále kultúrneho domu.
Už teraz sa teším a pozývam všetkých milovníkov dobrého vína na túto akciu.
Ing. Lukáš Ďurfina, PhD., člen VSSH
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Folklórna skupina Íreckí seniori

Dni sa začali krátiť a večery predlžovať a to je znamenie, že sa blíži koniec
roka 2019. Ale my Íreckí seniori sme ani
v druhom polroku nezaháľali a našimi
vystúpeniami spríjemňovali chvíle sebe aj
druhým.
V druhej polovici roka sme sa zúčastnili na jedenástich podujatiach. V júli sme

vystupovali v Lužiankach pri Nitre na akcii „Spevom k srdcu“. V auguste sme sa
zúčastnili na oslavách „Dožiniek“ v obci
Zbehy. V Šoporni sme vystupovali na hodových slávnostiach. V obci Hájske sme
prispeli našimi piesňami k 10. výročiu
„Folklórnych dní“. Deň folklóru sa tradične koná vo Vrábľoch. Tam sme zaspievali

na podujatí „Udržujme si dedičstvo našich
predkov“ s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
V septembri bola v našej dedine milá
slávnosť. Rodáci z našej obce, manželia
Pavol a Eleonóra Segéňoví, sa dožili neuveriteľných 70 rokov spoločného života platinovej svadby. Na tejto milej oslave sme
našich oslávencov potešili piesňami.
V októbri sme sa zúčastnili akcie „Seniori
a náš folklór“ na okresnej prehliadke súborov z Nitrianskeho samosprávneho kraja,
ktorá sa konala v obci Lehota. Milej slávnosti sme sa zúčastnili aj u nás v dedine,
keď sa odhaľovala pamätná tabuľa nášmu
bývalému kňazovi ThDr. Štefanovi Gallovi.
Tento kňaz pôsobil v našej obci od roku
1935 - 1951 a bol záchrancom prenasledovaných Židov počas II. svetovej vojny.
Priemerný vek našej speváckej skupiny
Íreckí seniori je 70 rokov. Stále nás neopúšťa chuť zúčastňovať sa na podujatiach spojených s folklórom a prezentáciou našich
íreckých krojov, ktoré patria medzi najkrajšie v širokom okolí.
Požehnané vianočne sviatky a šťastný
nový rok Vám prajú Íreckí seniori.
Sidónia Náhlovská,
členka súboru
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Jednota dôchodcov
Slovenska Jarok
„Ničoho sa staroba nesmie vyhýbať väčšmi, než nečinnosti“
Cicero
Naša pobočka Jednoty dôchodcov sa už
12 rokov snaží, aby sa aj naši seniori mali
kde vyhýbať nečinnosti, aby sa mohli
stretnúť so svojimi rovesníkmi nielen na
ulici, ale aj v širšej spoločnosti priateľov.
Nie je ľahké pritiahnuť starších ľudí,
pripraviť im aktivity, pre ktoré sú ochotní zmeniť svoje zvyklosti, ísť na spoločný
výlet, brigádu, či kúpanie, na spoločné
posedenia. Nám sa to chvalabohu darí a
máme stále nových členov, ktorí sú našou
hybnou pákou, a ktorí nás svojou energiou poháňajú stále dopredu.
Rok 2019 je už skoro za nami a výbor
Jednoty sa zamýšľa, čo sa nám podarilo
z našich plánov uskutočniť, čo musíme
ešte urobiť lepšie, naplánovať niečo nové
zaujímavejšie pre našich členov.
Máme stále veľkú radosť z našej FS
Íreckí seniori, ktorí sú už 10 rokov uznávaným a populárnym súborom nielen v
okrese, ale aj v celom Nitrianskom kraji.
Ich úspechy a hlavne reprezentácia našej
obce je to, čo je ich výsadou a obrovským
kapitálom. Patrí im naša vďaka a obdiv.
V tomto roku sa nám podaril aj jeden
husársky kúsok, keď naši reprezentanti
v súťaži petangu v Lužiankach vyrazili dych nielen nám, ale aj ostatným súťažiacim. Naša skupina v zložení Jozef
Bernáth, Stanislav Segéň, Mária Segéňová a Anna Zeleňáková získali výborné
umiestnenie. Vrcholom úspechu bolo
absolútne víťazstvo Jožka Bernátha, ktorý získal zlatý pohár víťaza. To, že tréning
na našom malinkom petangovom ihrisku
priniesol svoje ovocie, nás nielen veľmi
teší, ale aj poháňa dopredu.
V roku 2019 sa naši desiati členovia zúčastnili týždňových rekondično-liečebných pobytov v slovenských kúpeľoch.
Veríme, že im pomohli aspoň zmierniť
zdravotné problémy, s ktorými seniori
zápasia.
Zájazd, ktorý sme si naplánovali do Vysokých Tatier, sme aj uskutočnili. Zúčastnilo sa ho štyridsať našich členov. Štvordňový pobyt v hoteli Magura v Ždiari s
návštevou Levoče, Poľska, Bachledovej
doliny, bol veľmi vydarený. Naši členovia
boli úžasní a my organizátori spokojní, že
naša snaha nevyšla nadarmo, a že aj naši
16

seniori sú ochotní ísť aj na viacdenný výlet. Určite naplánujeme niečo podobné aj
v ďalšom roku.
Na záver mi dovoľte, v mene celého
výboru Jednoty v našej obci, poďakovať
všetkým naším členom za podporu a vieru, že robíme všetko, čo je v našich silách,
a že chápu aj nás, že nie vždy to vyjde tak,
ako by sme chceli. Ďakujeme Obecnému
zastupiteľstvu v Jarku na čele so staros-

tom obce za doterajšiu nezištnú podporu
a tiež ďakujeme pánovi dekanovi, že nám
vychádza v ústrety vždy, keď to potrebujeme.
Poprajme si navzájom do roku 2020
veľa, veľa zdravia, pochopenia pre ľudí
okolo nás, nech nás šťastie, pokoj a pohoda neopúšťajú v celom budúcom roku.
Sidónia Tökölyová,
predseda JDS Jarok
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Folklórna skupina Jaročan v druhom
polroku 2019

Život na dedine mal vždy svoje čaro.
Na sklonku roka väčšina ľudí bilancuje
svoje úspechy a neúspechy v uplynulom
období.
Aj Folklórna skupina Jaročan tak robí,
a preto dovoľte, aby ste aj Vy boli informovaní prierezom aktivít a vystúpení našej folklórnej skupiny. Aj v druhej polovici
roka 2019 sa Folklórna skupina Jaročan
aktívne zapája do šírenia kultúry v našej
obci a zúčastňuje sa rôznych kultúrno
spoločenských aktivít nielen v obci, ale
aj mimo obce a územia Slovenska. Ako
po iné roky, tak aj v tomto roku sme boli
aktívne súčasťou festivalu „Hontianska
paráda“ na Hrušove. Hoci počasie veľmi
neprialo, aj tak sme svojím programom
a spevmi potešili srdcia prítomných účastníkov tohto festivalu.
Ďalšou z akcií bolo vystúpenie na „Poľnohospodárskej výstave Agrokomplex“
v Nitre, ktorú každoročne spestrujeme ľudovými pesničkami. Naše spevy bolo počuť aj vďaka parnému vláčiku, ktorý nás
previezol po celom areáli. K nášmu spevu
sa aktívne pripájali aj návštevníci výstavy.
Tradičné „Šlapaní hroznú dívčí nohou“
vo vinárstve „Pod starýma horama“ na
Morave v Boršiciach sa uskutočnilo za našej aktívnej účasti.
Sv. Urbana sme oslávili vo Veľkom Záluží programom „Vinobranie v Jarku“ pod
záštitou združenia „MAS VITIS“.
Ochutnávka najlepších vín, spojená
s udeľovaním cien za najlepšie vína z regiónu „MAS VITIS“, sa konala v našom
kultúrnom dome, kde sme zaspievali piesne o víne. Na počesť kňaza Dr. Štefana
Gallu sme sa zúčastnili na posvätení kameňa s pamätnou tabuľou v areáli farskej
záhrady pri miestnom kostole a akadémii

v Kultúrnom dome v Jarku. V mesiaci október sme v spolupráci s Obecným úra-

dom Jarok a materskou škôlkou pripravili
„Deň úcty k starším“.
V tomto období pripravujeme program
„Vianočné koledy a zvyky“ za spoluúčasti viacerých folklórnych skupín, na ktorý
Vás srdečne pozývame.
Folklórna skupina Jaročan touto cestou
ďakuje Obecnému úradu v Jarku za spoluprácu a naším spoluobčanom a priaznivcom za podporu pri realizácií našich
spoločných aktivít.
Do nového roku 2020 Vám želáme pevné zdravie, šťastie, spokojnosť a rodinnú
pohodu. Tešíme sa na stretnutie!
manželia Minárikovci, členovia FS Jaročan
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Rady a pomoc občanom
Stránkové hodiny Obecného úradu Jarok
Pondelok:
7.30 – 12.00
12.30 – 15.30
Utorok:		
7.30 – 12.00
Streda:		
7.30 – 12.00
12.30 – 17.00
Štvrtok:		
nestránkový deň
Piatok:		
7.30 – 12.00
12.30 – 15.00

Otváracie hodiny knižnice
Utorok: 15.00 – 17.00

Pošta Jarok
Pondelok:
Utorok:		
Streda:		
Štvrtok:		
Piatok:		

Ordinačné hodiny
Pondelok:
8.00 – 12.30 školský deň
Utorok		
8.00 – 12.30
Streda:		
8.00 – 12.30
Štvrtok:		
8.00 – 12.30
Piatok:		
administratíva

7.00 – 12.00
7.00 – 12.00
7.00 – 11.00
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00

12.30 – 14.30
12.30 – 14.30
14.00 – 17.00
12.30 – 14.30
12.30 – 14.30

Zubná ambulancia MUDr. Mária Perďochová
tel. č.: 037/65 87 095

Miestne dane a poplatky

Obec Jarok ako správca daní a poplatkov
vyrubila daň z nehnuteľností, daň za psa,
poplatok za komunálny odpad a ostatné
miestne dane na rok 2019 rozhodnutím,
ktoré bolo doručené daňovníkom (občanom) do vlastných rúk. Každý občan si je
vedomý toho, že musí platiť dane a poplat-

ky. Povinnosť daňovníka vyplýva zo zákona
o miestnych daniach č. 528/2004 Zb. a zákona o správe daní č. 563/2009 Zb. (daňový
poriadok) v znení neskorších predpisov.
Žiadame občanov, ktorí nemajú uhradenú daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad alebo faktúry za

vodu, vývoz žumpy a stočné, aby tak urobili čo najskôr. Posledná možnosť obce ako
vymôcť daňové nedoplatky je, že pristúpi k
vymáhaniu exekúciou z dôchodku, z príjmu, z účtov v banke alebo zriadením záložného práva na nehnuteľnosť.

Za zmesový odpad si od nového roka budeme musieť priplatiť
Na otázky odpovedá Mgr. Michal Bakyta – projektový manažér PZO

Aký je trend v oblasti komunálnych odpadov? Je odpadu viac alebo menej?
Žijeme domu konzumu čo sa dramaticky
prejavuje aj na množstve komunálneho odpadu. Uvediem konkrétny príklad – kým v
roku 2000 každý Slovák vyprodukoval približne 250 kg odpadu za rok, tak v roku 2018
to bolo už viac ako 350 kg. Pre porovnanie
priemer Európskej únie je 480 kg na občana
a priemer obcí združených v Ponitrianskom
združení je 390 kg. Dá sa preto očakávať, že
nárast odpadu bude pokračovať aj v ďalších
rokoch, čo sa samozrejme odzrkadlí aj na
výške poplatku za odpad pre občanov.
Keď spomínate poplatok pre občanov
- skúste povedať od čoho sa odvíja výška
tohto poplatku?
Poplatok za komunálne odpady sa odvíja
od viacerých faktorov. Najdôležitejšie je to,
aké množstvo odpadu občania vyprodukujú a koľko % z neho dokážu vytriediť. Za
separovaný odpad ako je sklo, plasty, kovy a
papier, obce neplatia. To však neplatí pri bio
odpade, nebezpečných odpadoch, objemnom odpade, stavebnom odpade a samozrejme pri zmesovom odpade. Hlavne zmesový
odpad a objemný odpad bude pre obce a ich
občanov predstavovať do budúcnosti čoraz
väčšiu finančnú záťaž. Túto skutočnosť pocítime všetci už od začiatku nového roka 2020.
Hovoríte teda, že za zmesový odpad, kto18

rý občania ukladajú do čiernych nádob,
budeme platiť viac. Prečo je tomu tak?
Je tomu tak z dvoch dôvodov: prvým je
skutočnosť, že na Slovensku sa už nemôžu
otvárať nové skládky odpadov, môžu sa iba
rozširovať tie jestvujúce. Každému je však
jasné, že žiadna skládka sa nedá rozširovať
donekonečna. To znamená, že skládky, ktoré v súčasnosti máme, sa postupne napĺňajú
a zatvárajú. Skládok je teda čoraz menej, ale
zmesového odpadu je stále veľa. Majitelia
skládok preto ťažia z tejto situácie a dvíhajú
cenu odpadu smerom hore. Druhým dôvodom je skutočnosť, že skládkovanie je považované za najmenej ekologické nakladanie
s odpadom. Slovenská republika preto za
odpad, ktorý končí na skládke odpadov, vyberá tzv. zákonný poplatok obci – čo je akási
,,ekologická daň“. Cieľom tohto opatrenia je
teda tlačiť na mestá a obce, aby vytvorili také
podmienky pre zber komunálnych odpadov,
aby zmesového odpadu bolo čo najmenej.
Výška tohto poplatku každým rokom rastie.
Spomenuli ste, že sa na Slovensku postupne zatvárajú skládky odpadov. Čo sa stane
so zmesovým odpadom, keď nebudeme
mať možnosť odpad ukladať na skládky?
To je dobrá otázka. Na Slovensku ešte neexistuje jasná stratégia, ako ďalej nakladať so
zmesovým odpadom. Dosť často sa hovorí
o mechanickej úprave pred skládkovaním.

Inak povedané: skôr ako odpad skončí na
skládke, prejde procesom, pomocou ktorého
sa z odpadu vyseparujú zložky, ktoré sa dajú
ďalej spracovať. Týmto opatrením sa ušetrí
miesto na skládke, čo predĺži jej životnosť.
Ďalšou z možností je takýto odpad spaľovať tak, ako je tomu napríklad v susednom
Rakúsku, v ktorom je skládkovanie už zakázané. To, čo vieme povedať už dnes je, že
nakladanie so zmesovým odpadom bude v
budúcnosti výrazne drahšie.
Koľko % odpadu sa u nás vytriedi?
Na Slovensku sa vytriedi iba okolo 28%
odpadu (údaje sa rôznia). V Ponitrianskom
združení je to 46% (rok 2018). Slovenská republika sa zaviazala, že do roku 2020 vytriedime 50% odpadu. Verím, že Ponitrianske
združenie na rozdiel od Slovenska tento cieľ
splní. Avšak zloženie zmesového odpadu v
našich obciach pre nás zostáva stále veľkou
výzvou.
Ako to myslíte?
Tento rok sme robili analýzy zmesového
odpadu produkovaného z obcí združených v
PZO. Analýzy sa robili na skládke odpadov,
ako aj priamo na obciach pri zbere nádob.
Výsledky boli zdrvujúce – viac ako 50% odpadu by sa ešte dalo vytriediť. V praxi to teda
vyzerá asi takto: bežná domácnosť by mala
mať čiernu nádobu poloprázdnu. No keďže
pokračovanie na strane 23

Za fasádou každej oslavy hľadaj
ľudskosť
Pred starou
farou
areálu
„íreckého“ kostola pribudla
spomienka v
podobe kameňa
privezeného zo
skalného sankMgr. art. Ján Všetečka
tuária Božieho
Konstanty
milosrdenstva
hory Butkov –
Ladce, na ktorom je nápis z Talmudu: „...
ak zachrániš jeden ľudský život, akoby si zachránil celý svet“, ThDr. Štefan Gallo (1882
– 1970).
K pamätným tabuliam venovaným medzinárodne uznávanej osobnosti, katolíckemu kňazovi ThDr. Štefanovi Gallovi, v
jeho rodnej obci v Kolároviciach pri Bytči
i v Kovarciach, kde pôsobil v rokoch 1953
– 1962, pribudla dňa 26. septembra 2019
ďalšia spomienka v podobe kamenného
pamätníka v Jarku. Prítomnosť tohto významného kňaza v „Íregu“, aj v rokoch
druhej svetovej vojny (1935 – 1951) bola
oporou nielen íreckým starým rodičom a
prarodičom, ale aj utekajúcim židovským
spoluobčanom z neďalekej Nitry. Za záchranu 35 židovských spoluobčanov bol
ocenený in memoriam medailou, ktorú
udeľuje štát Izrael „Spravodliví medzi národmi“. Z dochovaných svedectiev sa vysvitá ešte jedna pozoruhodná morálna črta
vtedajších obyvateľov Jarku – väčšina obyvateľov vedela o jeho činnosti. Pomáhali
mu obživou a darmi pre prenasledovaných,
ale nenašiel sa v obci nikto, kto by ho udal,
čo v tom čase znamenalo jasný rozsudok
smrti. Ak s úctou spomíname na tohto výnimočného človeka, úcta patrí aj všetkým
vtedajším obyvateľom Jarku a symbolický
kameň je spomienkou aj na ich hrdinstvo
a morálny postoj.
Septembrový deň odhalenia pamätníka katolíckeho kňaza – hrdinu, mal ešte
jeden zaujímavý kultúrny rozmer súčasnosti, a tým bolo vystúpenie a prítomnosť
Speváckeho zboru slovenských učiteľov s
ich vynikajúcim dirigentom profesorom
Sedlickým, ktorých vystriedali na javisku
kultúrneho domu domáce folklórne súbory Íreckí seniori, Jaročan i Spevácky zbor
duchovnej hudby pri kostole sv. Martina v
Jarku.

„Aká si mi krásna, ty rodná zem moja“
- Suchoňova skladba, vedľa moravského
Janáčka, stvorili s piesňovým odkazom
domácich melódií tú najkrajšiu kyticu venovanú pamiatke katolíckeho kňaza ThDr.
Štefana Gallu.
Plná sála kultúrneho domu odmenila
všetkých účinkujúcich veľkým potleskom.
Potlesk patril aj hlavnému organizátorovi
a starostovi obce pánovi Stanislavovi Sťahelovi, správcovi farnosti Jarok pánovi dekanovi Petrovi Klechovi, ktorého aktívna
spolupráca a vysvätenie pamätníka pred
zrekonštruovaným priečelím starej fary
predchádzali stretnutiu v kultúrnom dome.
Medzi čestnými hosťami bol prítomný
aj exprimátor Nitry Ing. arch. Vladimír
Libant s manželkou. Ocenil perfektnú prípravu a duchovný rozmer podujatia, ale aj
prítomnosť významných hostí: veľvyslanca
Taiwanu Larry Tsenga s manželkou, vedúcu odboru kultúry a pamiatkovej starostlivosti Zlínskeho kraja pani Romanu
Habartovú, aj vedúcu MAS Buchlov, združenia obcí a viceprimátorku mesta Kunovice pani Martu Poláškovú a ďalších. Pani
Habartová tlmočila prítomným posolstvo
pána radného Zlínskeho kraja pre kultúru
Mgr. Miroslava Kašného.
Uvedeniu brožúry profesora Imricha
Točku „Záchranca prenasledovaných“,
predchádzali odborné príspevky zástupcu
Múzea holokaustu Dr. Mateja Beránka,
zástupkyne Židovskej náboženskej obce
Nitra pani Kataríny Potokovej i zástupcu
predsedu Nitrianskeho samosprávneho
kraja pána Mariána Kéryho. Jeho vynikajúco pripravená súvaha venovaná dejinným
súvislostiam života ThDr. Štefana Gallu
bola excelentnou ukážkou pripravenosti.
Vymenoval som aspoň časť významných
hostí podujatia. Moje slová sú venované
všetkým, ktorí nemali možnosť zúčastniť
sa mimoriadneho projektu v obci Jarok –
projektu, ktorý svojim významom prekročil hranice Slovenska a podčiarkol význam
a ochranu kultúrneho dedičstva našich
predkov.
„Aj malá obec, môže mať veľké ciele“ a
naplniť tieto slová starostu obce pána Stanislava Sťahela, znamená cestovať, nesedieť za pecou, ako sa v minulosti hovorilo.
Česká televízia už niekoľkokrát priniesla
spravodajstvo o medzinárodnej spolupráci

s obcou Jarok. Aj pred týždňom, v hlavnom vysielacom čase Českej televízie, sme
mali možnosť sledovať ukážku vystúpenia
súboru Jaročan v Modré pri Vyšehrade,
alebo počas „šlapání hroznů“ v Boršiciach
i príhovory pána dekana Petra Klecha počas žehnania mladých vín v tejto malebnej
moravskej obci. Jarocké kroje obdivovali aj
návštevníci baziliky sv. Emeráma počas záverečného stretnutia Musica cordis – (hudbou k srdcu) 14. septembra v tomto roku.
Opäť medzinárodné podujatie pod záštitou ministrov kultúry SR a ČR, biskupov
Mons. Viliama Judáka, Mons. Tomáša Galisa, i arcibiskupa pána Jana Graubnera za
Olomouckú diecézu - veľvyslancov oboch
krajín i predstaviteľov zúčastnených krajov.
Dovoľte záverom parafrázu básnika:
„Obec Jarok nepozná len trpiacu minulosť,
ale aktívne pripravuje budúcnosť cestou
súčasnosti - priateľstva, porozumenia a
medzinárodnej spolupráce“.
Mgr. art. Ján Všetečka Konstanty

Imrich Točka

ZÁCHRANCA
PRENASLEDOVANÝCH
Účelový faktograﬁcký materiál v kňazskej službe venovaný
ThDr. Štefanovi Gallovi, katolíckemu kňazovi, farárovi v obci
Jarok v rokoch 1935 - 1951, záchrancovi prenasledovaných
židovských spoluobčanov počas 2. svetovej vojny.

Vydané pri príl

ežitosti odhalen

ia pamätníka

Dr. Štefana Gal

lu v obci Jaro

k

Autor publikácie
profesor Imrich Točka
19

Šport

Činnosť futbalového klubu FC 31
Jarok v druhom polroku 2019

Víťaz turnaja o Pohár KFC

Po ukončení sezóny 2018/2019 mužstvo mužov v 7. lige skupiny A ObFZ Nitra skončilo na peknom štvrtom mieste
a mužstvo žiakov - prípravky U11 v skupine E ObFZ Nitra na 6. mieste.
Výkonný výbor klubu preto okrem
iných úloh, začal uvažovať o príprave na
novú sezónu ročníka 2019/2020, o cieľoch v nej, o príprave a vykonaní turnaja
o Pohár starostu obce v mini futbale, ale
i o letnej príprave mužstva mužov, o príprave a vytvorení troch mládežníckych
mužstiev žiakov kategórií U9, U11 a U13.
Naše ambície na najvyššie ciele v 7. lige
utvrdilo i nečakané, ale zaslúžené víťazstvo mužstva mužov na turnaji v Hornej

Víťaz turnaja v minifutbale o pohár
starostu obce Horák a spol.

Spoločná fotografia prvých troch mužstiev turnaja

T. Labuda a spol. Turnaj o pohár
starostu
2. miesto I. Martiš a spol.

Mužstvo mužov FC 31 Jarok, jeseň 2019
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M. Bédi a spol. Turnaj o pohár
starostu

s obmedzením našich hráčov do ŠK Bábu
a ŠK Veľké Zálužie a zároveň súbežne
s tým i doplnenie nášho mužstva o nových
hráčov.
Letná príprava mužstva mužov praktiky
nebola žiadna, účasť na tréningoch bola
nízka, nedarilo sa nám okamžite stabilizovať personálne zloženie mužstva. Našim
jediným prípravným zápasom pred novou
sezónou bolo 1. kolo o Pohár ObFZ Nitra – Campri Cup s TJ Družstevník Rišňovce, ktorý sme s týmto silným a dobre
pripraveným mužstvom vysoko prehrali.
Ďalší problém nastal hneď po tomto
zápase v tom, že Patrik Bango sa vzdal
funkcie trénera mužstva mužov. Mužstvo
mužov bolo týždeň pred zahájením novej
sezóny bez trénera. Tréning 30. júla 2019
preto viedol kapitán mužstva Patrik Finta.
Na tento tréning prišli už i niektorí noví
hráči, ktorých sme získali na hosťovanie.
Žiaľ, ani Patrik Finta nakoniec nezostal
s mužstvom mužov, neodolal nečakanej
ponuke trénera z ŠK Veľké Zálužie Mateja
Gálu.

Žiaci U 11

Žiaci FC 31 Jarok na fut. ihrisku FC Nitra
Kráľovej 23. júna 2019. Naposledy sme na
tomto turnaji hrali a tiež sme ho vyhrali
ešte v roku 2008, keď vtedajšie mužstvo
mužov vyhralo súťaž v 1. A triede ObFZ
Nitra a postúpilo do 5. ligy juh ZsFZ.
Na dobrej organizačnej úrovni sa nám
podarilo zabezpečiť turnaj o Pohár starostu obce s výbornými cenami v tombole, kde ako 1. cena bola motorová
kosačka od Obce Jarok, 2. cena trekový
bicykel od firmy INFA – Vladimír Fábik, ďalšie ceny boli od firmy Bidelnica,
PD Jarok, SEZAMA – pán Aleš Brtek,
ZANO Trans – pán Patrik Zabák, RST
Nosek, Remontplast – pán Igor Šemelák,
BOBSTAV - Ľuboš Bradáč, Labudamont,
INEGO - Ing. Vladimír Bako, ALFA-R
s.r.o. - Ing. Pavol Melo, Pohostinsvo Bor-

ka, SBS a. s. - Andrej Maťo, ale i od občianskych združení obce – DHZO Jarok,
Poľovnícka spoločnosť Jarok a ďalších
fyzických osôb – rodina Hrnková, Tomáš
Chrenko a Patrik Bango.
Prípravu mužstva mužov sme chceli
zahájiť po dovolenkách v druhej polovici
júla 2019.
Život však všetko zariadil inak. Po ukončení turnaja o Pohár starostu obce a pred
zahájením letnej prípravy mužstva mužov,
začala morálka mužstva postupne upadať,
u niektorých hráčov sa prejavil nezáujem
o kolektív a futbal v obci. Zvolané porady
hráčov mužstva mužov k zlepšeniu situácie neviedli. Z uvedených dôvodov výkonný výbor klubu musel asi tri týždne pred
zahájením novej sezóny riešiť transfery

Žiaci mladšej prípravky U9

Kotúľ vpred U9
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Benjamín Tóth U9

A. Finta, diplom VITIS

Matúš Novák U9
Z mužstva mužov na hosťovanie (transfer s obmedzením) teda odišli:
• Tomáš Horák a Tomáš Labuda – ŠK Báb,
5. liga Stred ZsFZ Nitra,
• Adam Chňapek a Patrik Finta – ŠK Veľké
Zálužie, 5. liga Stred ZsFZ Nitra,
• Peter Paller - FK Janíkovce, 6. liga ObFZ
Nitra.
Futbalovú kariéru ukončili:
Eduard Novák a Jozef Chňapek.
Futbal prestali hrať:
Martin Novák z dôvodu obnovenia starého zranenia; Filip Vrabec z dôvodu plánovanej operácie; Erik Chňapek z dôvodu obnovenia staršieho zranenia; Róbert Lámoš
z osobných dôvodov.
Na ročnú zahraničnú cestu odišli:
Ľubomír Šimko a Rastislav Tököly.
Do klubu prišli:
a) na základe transferu bez obmedzenia
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(prestup): brankár Lukáš Vlček z OŠK Lehota,
b) na základe transferu s obmedzením
(hosťovanie) títo hráči:
Lukáš Chňapek, Adam Vozár a Dominik
Hrnko z ŠK Veľké Zálužie; Ladislav Viskup
z ŠK Rumanová; Martin Drozda a Mário
Kováčik z ŠK Báb – dorast; Nikolas Čerči
z TJ Družstevník Rišňovce; Matej Ambróz
a Patrik Andrášik z OFK Čakajovce.
Funkciu trénera začal vykonávať Patrik
Andrášik. Okrem hráčov, ktorí k nám prišli, do činnosti mužstva mužov sa aktívne
zapojili: brankár Tomáš Vlček, hráči Andrej
Maťo ml., Filip Horný, Martin Zeleňák, Marek Bédi, Ľuboš Fuglík, Michal Bakoš, Ľuboš Patúc, Ivan Martiš, Martin Gáth, Ľuboš
Šimko, Rastislav Tököly a Peter Popelka.
Cieľom novo vzniknutého mužstva mužov
bolo čo najrýchlejšie zapracovať do mužstva
nových hráčov, v tréningu dobehnúť zbabranú prípravu, hrať pre radosť, priazeň a potešenie hráčov a fanúšikov mužstiev.
Prvé zápasy v súťažnom ročníku 2019/2020
potvrdili, že mužstvo mužov na novú sezónu
nebolo zohraté. Zlý začiatok, dobrý koniec.
Z celkovo odohraných dvanástich súťažných zápasov sme 7 x vyhrali a 5 x prehrali,
čo nám priebežne zabezpečilo v jesennej
časti súťažného ročníka 2019/2020 znovu 4.
miesto. Najlepším strelcom nášho mužstva
a zároveň priebežne i najlepším strelcom 7.
ligy skupiny A je Matej Ambróz.
V druhej polovici augusta sme postupne
začali s prípravou mládežníckych mužstiev,
do súťaží ObFZ Nitra v sezóne 2019/2020
sme prihlásili žiakov kategórie U11 a U13.
V mesiaci september sme urobili nábor žiakov do novej kategórie - mladšia prípravka
U9, ktorí sa zatiaľ pripravujú formou plánovaných tréningov (v stredu a v piatok od
15.30 h) v telocvični ZŠ s MŠ Jarok. Funkcie
trénerov sa ujali Dušan Chňapek a Adam
Chňapek, tretieho trénera zatiaľ stále hľadáme.
Žiaci prípravky U11 odohrali päť turnajov a priebežne sú na 11. mieste z celkového počtu pätnásť účastníkov skupiny B
so ziskom pätnásť bodov. Strelcami našich
gólov boli Milan Lajš, Adam Chlebec, Matúš Chlebec a Lukáš Paul. V tomto mužstve
našu obec ďalej reprezentujú: brankár - Friderik Baláž, hráči - Timotej Vaňo, Zuzka
Zaujecová, Filip Vöröš, Adam Straňák a Samuel Markovič.
Mladší žiaci U13 hrajú 7. ligu ObFZ Nitra
skupina Sever a priebežne sú na 6. mieste.
Strelcami našich gólov boli Maroš Bibeň,
Jakub Zaujec, Tomáš Tehlár a Matej Vöröš.
Okrem uvedených strelcov sa do činnosti
tohto mužstva aktívne zapojili: brankár To-

máš Tóth, hráči: Tomáš Fekete, Majo Goňo
a vybraní hráči z mužstva U11.
Z Nitrianskeho samosprávneho kraja,
cestou združenia obcí VITIS, klub získal finančný príspevok - dotáciu na kúpu novej
traktorovej kosačky.
V rámci brigádnickej činnosti a za pomoci
firiem Labudamont, RST Nosek a Bidelnica
sa nám podarilo na ihrisko dopraviť nádrž,
ktorú plánujeme použiť ako zásobník vody.
Tú budeme používať na polievanie hracej
plochy futbalového ihriska.
Činnosť klubu je financovaná hlavne z dotácie Obce Jarok, z prostriedkov získaných
z 2% podielu z dane právnických a fyzických
osôb a príspevkov členov klubu – členského.
Klub v tomto roku dostal i finančný dar od
firmy ASFAPRA – pána Jozefa Gergeľa.
V roku 2019 sme prijali 2% z podielu dane
od týchto nám známych darcov – PD Jarok,
ASFAPRA – Jozef Gergeľ, ZANOTRANS –
Patrik Zabák, INEGO – Ing. Vladimír Bako
a od fyzických osôb z obce Jarok – Ľuboš
Patúc, Peter Mesároš, Mária Zeleňáková,
Štefan Finta, Andrej Maťo st., Tomáš Horák,
Soňa Paulová, Božena Maťová, Ing. Vilma
Baková a Rado Lidaj – ďakujeme. I v roku
2020 je futbalový klub zaregistrovaný ako
možný príjemca 2% z podielu z dane PO
a FO.
V súčasnej dobe členovia výkonného výboru futbalového klubu, v spolupráci s členmi Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Jarok, pripravujú v poradí už druhú
Silvestrovskú zábavu, na ktorú Vás všetkých
srdečne pozývame. V mesiaci január 2020
plánujeme valné zhromaždenie futbalového
klubu, kde okrem vyhodnotenia činnosti
klubu v roku 2019 a stanovenia úloh na rok
2020 bude i voľba nového prezidenta klubu,
členov výkonného výboru a členov dozornej rady klubu.
Na záver môjho príspevku by som sa
chcel poďakovať za podporu športu - starostovi obce pánovi Stanislavovi Sťahelovi,
poslancom Obecného zastupiteľstva Jarok
a predsedovi športovej komisie Patrikovi
Zabákovi. Moje poďakovanie patrí i všetkým priaznivcom a podporovateľom futbalu, hráčom za ich reprezentáciu obce Jarok
v okrese Nitra, trénerom - Patrikovi Andrášikovi, Dušanovi Chňapekovi a Adamovi
Chňapekovi za ich prácu, ale i ostatným
členom výkonného výboru klubu za ich
činnosť v prospech klubu a futbalu v našej
obci. V roku 2020 všetkým priaznivcom,
podporovateľom a členom klubu želám
pevné zdravie, šťastie a rodinnú pohodu.
Ing. Jaroslav Bako
prezident futbalového klubu FC 31 Jarok

Z činnosti záujmových organizácií

Aktivity Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Jarok
Milí naši darcovia krvi, členovia Miestnej
skupiny Slovenského červeného kríža, ako aj
všetci obyvatelia našej obce!
Opäť sa k nám blížia vianočné sviatky a s
nimi aj koniec roka 2019. Je to čas, keď sú
ľudia k sebe pozornejší, milší a otvorenejší.
Dovoľte nám v tento vzácny čas vysloviť poďakovanie všetkým darcom, ktorí pravidelne

prichádzajú, aby kvapku po kvapke darovali
vzácnu červenú tekutinu na záchranu iných,
na zmiernenie bolesti, utrpenia a záchranu
ĽUDSKÉHO ŽIVOTA.
V roku 2019 sa konali 8., 9. a 10. Jarocká
kvapka. Postupne v termíne 11. februára sme
privítali 36 darcov, 10. júna nás poctilo 43
darcov a 7. októbra zasa 33 darcov. V našej
obci sa konala štyrikrát potravinová pomoc v
súčinnosti s územným spolkom SČK v Nitre.
Členovia miestneho spolku sa 1. júna aktívne zapojili do akcie Medzinárodný deň detí
v obci Jarok a odovzdali svoje skúsenosti a
poznatky, o ktoré bol veľký záujem, tým najmenším záchrancom. 8. júna Miestny spolok organizoval počas Folklórnych dní obce
„súťaž o Najlepší pagáč“, ktorá mala veľký
úspech. Tradične sme sa zapojili i do akcie
„Hasičský kotlík“, ktorý sa tiež konal v našej
obci. 20. novembra sa v Synagóge v Nitre konalo oceňovanie darcov krvi, kde boli odovzdané pre darcov 2 x bronzová a 1 x Knažovického plaketa. Medzi ocenené patria Mária
Moravčíková, Dominika Zabáková a Jana
Zabáková. Vyslovujeme im jedno obrovské
ĎAKUJEME! Rady certifikovaných členiek
prvej pomoci sa tento rok rozrástli o ďalšie
2 členky miestneho spolku: Zuzana Trizňová a Božena Maťová, ktoré úspešne zvládli a
ukončili 33 hodinový kurz prvej pomoci s celoeurópskou platnosťou. GRATULUJEME!
Poďakovanie patrí i detičkám zo ŠKD
Úsmev pod vedením Táničky Beličkovej a
Marcelky Bakošovej za krásne darčeky, ktoré
s obrovskou trpezlivosťou vyrábajú tradične
pre našich darcov. Taktiež ďakujeme starostovi obce pánovi Stanislavovi Sťahelovi za
podporu a poslancom Obecného zastupiteľstva za dotáciu na fungovanie, vybavenie a
vzdelávanie členov miestneho spolku.
Miestny spolok SČK v Jarku v spolupráci
s FC Jarok 31 si Vás touto cestou dovoľujú i
tento rok pozvať na pripravovanú Silvestrovskú zábavu. Všetci ste srdečne vítaní, prídite

koniec roka stráviť v dobrej spoločnosti plnej
zábavy a smiechu.
V roku 2020 Vás opäť radi uvidíme a privítame na pravidelných odberoch krvi, ktoré
sa budú konať v našej obci 25. februára 2020,
22. júna 2020 a 19. októbra 2020.
V mene MS SČK prajeme všetkým ľuďom
dobrej vôle požehnané vianočné sviatky,
všetko dobré v novom roku v kruhu rodiny a
priateľov. Želáme všetkým, nech je rok 2020
úspešný a zároveň menej uponáhľaný.
Veríme, že sa naše rady darcov budú neustále zvyšovať. Nikdy nevieme, kedy môže
táto vzácna tekutina zachrániť život niekomu
z nás, či našich najdrahších.
Všetko dobré s láskou a úctou želá výbor
MS SČK v Jarku.

Za zmesový odpad si od nového roka budeme musieť priplatiť
Na otázky odpovedá Mgr. Michal Bakyta – projektový manažér PZO
pokračovanie zo strany 18
ju má poloprázdnu, tak ju musí ,,silou mocou“ niečím doplniť. Tak ju doplní aj odpadom, ktorý sa dá vytriediť. Najviac je to bio
odpad (viac ako 30%), ale aj sklo, papier, atď.
Od našich občanov často zaznieva otázka, prečo neplatia za odpad menej, keď ho
triedia, prípadne prečo obec nedostáva za
separovaný odpad peniaze?

Obce za separovaný odpad nedostávajú
žiadne financie z dôvodu, že separovaný zber
komunálnych odpadov nie je ziskový, ale je
tomu presne naopak. Triedenie odpadu dnes
musí byť dotované. Ak by tomu tak nebolo,
obce by si museli priplatiť aj za tieto odpady.
Čo teda majú robiť občania pre to, aby za
odpad nemuseli v budúcnosti platiť stále
viac?

Prioritne sa treba zamerať na predchádzanie vzniku odpadu. To znamená, že si spotrebiteľ trikrát rozmyslí, či danú vec, ktorú si
chce kúpiť, vôbec potrebuje. A ak si už niečo
kúpi, tak si bude oveľa viac všímať, z čoho je
daný tovar vyrobený a do čoho je zabalený.
Ďalším krokom je dôkladné triedenie odpadu.
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Nech Božie požehnanie a radosť života naplní každý
Váš deň, nech Vaša rodina nespozná v budúcom roku
súženie starostí a problémov. Nech Vaše príbytky
navštívi šťastie, láska a zdravie, ktoré Vás budú
sprevádzať každým Vašim krokom.
V novom roku veľa pohody,
šťastné náhody,
žiadne nehody,
významné dohody,
úsmevné príhody
a ďalšie života výhody.
To všetko praje redakčná rada

Obecný polročník Náš Jarok. Číslo 2 vo IV. ročníku, december 2019. Vydáva: Obec Jarok, Hlavná ulica 283/176, 951 48 Jarok, IČO: 00308056. Náklad 700 ks.
ISSN 2453-8000, EV 5369/16. Redakčná rada: Stanislav Sťahel, Gabriela Ďurfinová a Mgr. Daniela Gálová. Fotografie: Michal Zaujec, Tomáš Zaujec, Mária
Segéňová, Jaroslav Bako, FS Jaročan, Jana Zabáková, ZŠ s MŠ Jarok. Grafické spracovanie a tlač: ARS Spektrum, s.r.o.
Email: ocujarok@jarok.sk, telefón: 037/6587162. Vydanie nájdete aj na našej internetovej stránke www.jarok.sk. Neprešlo jazykovou úpravou.

