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Vianočný príhovor starostu

Obecné spravodajstvo

Slovo starostu obce
Tak ako sme vám sľúbili, dostáva sa vám
do rúk druhé číslo časopisu Náš Jarok. V
zhone každodenných starostí sme si našli
čas, aby sme vás informovali o našej práci,
o tom, na čom pracujeme v súčasnej dobe.
Po dvadsiatich rokoch sa nám podarilo
skolaudovať obecný vodovod. Stálo nás to
nemalé úsilie, kým bolo možné z Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o
životné prostredie získať potvrdenie, že
môžeme používať obecný vodovod a dielo
môže byť konečne zapísané aj do majetku

Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám prostredníctvom
druhého čísla časopisu Náš Jarok.
Je tu čas bilancovania. Za nami je veľa
práce a okrem aktivít, ktoré sa uskutočnili v prvom polroku a o ktorých sme Vás
už informovali v predchádzajúco čísle,
sa na nasledujúcich stranách dočítate o
mnohých ďalších, ktoré sa podarilo urobiť za uplynulé obdobie či už v oblasti
školstva, životného prostredia, spoločenského a kultúrneho života.
Rok 2016 sa blíži k svojmu koncu a preto by som Vám chcel pri tejto príležitosti
zaželať krásne a veselé Vianoce. Nech sú
sviatkami plnými lásky, pokoja a oddychu. Nech je Vaše srdce obklopené láskou všetkými blízkymi a žiari šťastím
jasne ako Betlehemská hviezda.
Úspešný, šťastný a požehnaný nový rok
2017!
Stanislav Sťahel
starosta obce

obce. Súbežne s týmto konaním prebieha
aj kolaudácia poslednej realizovanej etapy
kanalizácie na Hlavnej ulici.
Ako viete, na jar a v letných mesiacoch nás
potrápili prívalové dažde, pretože sa po
ťažbe lesa niekoľkokrát vliala do obce voda
tam, kde sa to predtým nestávalo. Museli
sme preto na vstupe do lesa urobiť opatrenia pozostávajúce predovšetkým z terénnych úprav. Tieto pozostávali z vytvorenia
valov zo zeminy, ktorých úlohou bude presmerovať prívaly vody z lesa do priekopy

Valy zo zeminy vytvorené ako zábrana proti vodným prívalom z lesa
pri Hlavnej ceste a nie popred pozemky s
rodinnými domami na pravej strane vstupu do obce. Ďalší nápor vody šiel od vinohradov a cintorína poza kostol po Hasičskej
ulici. Nezostávalo nám nič iné ako zväčšiť
odvodový kanál a následne začať s budovaním chýbajúceho chodníka, pretože nám
ťažké vozidlá vylamovali cestnú krajnicu.
Na jar chceme tento chodník dokončiť.
Tretí zaznamenaný príval vody nám prišiel od Veľkého Zálužia po hlavnom kanále
(Gáte). Po úspešných rokovania s predstaviteľmi správcovskej spoločnosti povodia
Váhu nám časť kanála vybagrovali a upravili jeho brehy do podoby ako si to pamätáme z minulosti. Časť kanála okolo ihriska

Nech dnes najkrajší zaznie zvonu hlas,

v deň, ktorý rozveselil
Ježiško v každom z nás.

Nech láska nás vždy krásne hreje
a zdravie nech sa z lásky skveje.
Taktiež pokoj v duši
v celej Jarockej dedine.
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Vylámaná krajnica na ceste ku kostolu od
predajne hydiny a betónovanie zväčšeného
odvodného žľabu pre dažďovú vodu.

Vyčistený kanál a upravené brehy hlavného
kanála v oblasti pri čistiarni odpadových
vôd

a Šariny sme vyčistili z vlastných zdrojov.
V priebehu roka sa nám nevyhýbali ani havarijné stavy, ktoré si vyžadovali urgentné
riešenie. Medzi tieto patrili predovšetkým
havárie obecného vodovodu a to hlavne na
miestach, kde sa budovala kanalizácia a nebolo zhutnené podložie. V týchto miestach
došlo k poklesom okolitej zeminy a poškodeniu potrubia alebo jeho spojovacích
častí. Po vytopení zadnej časti kultúrneho

domu v dôsledku prasknutého vodovodného potrubia sme museli pristúpiť k celkovej
rekonštrukcii kuchyne, vymaľovaniu knižnice a k celkovej rekonštrukcii a zakúpeniu
nových regálov do skladu. V zadnej časti
KD sme vymenili okná na knižnici, na sociálnych zariadeniach a na umyvárke, ktoré
boli v dezolátnom stave.
Na cintoríne sme vymenili pokazené chladiace zariadenie, ponatierali sme vstupné

Zrekonštruovaný kríž na cintoríne

Oplotenie kostola

brány aj dvere na dome smútku. Touto cestou by som sa chcel poďakovať rodine pána
Miloša Malagyiho za rekonštrukciu kríža a
vybudovanie spevnenej plochy v jeho tesnej blízkosti.
V spolupráci s dobrovoľníkmi sme v našej obci skvalitnili životné prostredie. V
zadnej časti cintorína sme odstránili náletové dreviny a v spolupráci s poľovníckym združením sme zhotovili nový plot.

Výsadba čerešňovej aleje na ceste do vinohradov

Poľovnícka spoločnosť sa brigádne podieľala aj na výsadbe čerešňovej aleje na
ceste smerom ku vinohradom a v rámci
brigády sa zrealizovalo aj čistenie lesa, za
čo im patrí vďaka. Obecní zamestnanci
venovali množstvo hodín údržbe zelene
v obci, kedy len kosenie trávy v obci bolo
zrealizované počas vegetačného obdobia
celkovo deväťkrát. Pre zefektívnenie tejto
potrebnej činnosti sme do obecného rozpočtu pre budúci rok naplánovali aj kúpu
veľkej traktorovej kosačky, ktorá umožní
skrátiť čas potrebný na kosenie trávy a
umožnila by kosenie aj tých častí verejnej
zelene, ktorú z kapacitných dôvodov nie je
možné zabezpečovať na pravidelnej báze.
Čo sa týka rozvojových projektov, máme

Odpadky vyzbierané v lese počas brigády
členov Poľovníckej spoločnosti.
pripravené stavebné povolenie na kanalizačnú prípojku – kabíny TJ Jarok a máme
hotový aj projekt na rekonštrukciu existujúcich a vybudovanie nových sociálnych
zariadení na futbalovom ihrisku. Budeme
ho realizovať podľa možností z rozpočtu
obce a dúfame, že už v budúcom kalendárnom roku. Zároveň pracujeme na projektoch vybudovania oporného múru v uličke
vedľa kostola, na projekte ,,lávka pre peších“ na Hasičskej ulici, ako aj na projekte
zastrešenia pódia za kultúrnym domom. Z
pohľadu zlepšenia bezpečnosti na cestných
komunikáciách v súčasnosti finišuje príprava pasportu nového dopravného značenia obce, ktorý bude v najbližších dňoch
zaslaný na pripomienkovanie na dopravný
inšpektorát.
Samostatnou kapitolou z pohľadu rozvoja
obce je príprava územného plánu obce, ku
ktorému sa stále môžu vyjadrovať a pripomienkovať ho občania. Aktuálny územný
plán stráca svoje opodstatnenie, keďže nebol dlhú dobu aktualizovaný, a čo je ešte
väčšou komplikáciou, nebol dôsledne doPokračovanie na strane 4
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držiavaný. Pri ostatnom stretnutí s Ing.
Arch. Privalincovou sme sa dozvedeli
nepríjemnú správu, a to, že v časti cintorína na pravej strane, kde sme mali rezervu 200-300 hrobových miest, nebude
možné s hrobovými miestami do budúcnosti vôbec počítať! Nemožno tam mať
ani rozptylovú lúku a ani kolumbárium
(miesto pre urny). Vysvetlenie je veľmi
jednoduché. V minulosti práve pre nedodržanie územného plánu totiž došlo k
posunu hranice ochranného pásma o 31
metrov smerom do areálu cintorína, pričom ako hranica pre ochranné pásmo sa
namiesto ohrady pozemku cintorína určila hranica existujúcich hrobov. V tom
čase, kedy nastala zmena, o tom neboli
informovaní poslanci obecného zastupiteľstva, a ani občania.
Čo sa týka financií, obec sme prebrali s
dvomi úvermi, v 18% úverovom zaťažení,
čo činilo necelých 150 000 €. Ešte zostáva splatiť 100 000 €, to znamená, že oba
úvery by mali byť splatené do 4 rokov.
Na záver mi dovoľte, aby som vám poprial príjemné prežitie Vianočných
sviatkov v kruhu svojich blízkych a
všetko najlepšie v novom roku.
Stanislav Sťahel,
starosta obce

Už nás je 2000 !

V krásny letný augustový deň sa v rodine
Németiovcov narodilo dievčatko Dominika. Prihlásením do evidencie obyvateľov obce tak pribudol nový človiečik a
pri jeho mene pekné okrúhle číslo 2000.
Dvetisíci obyvateľ našej obce. Vitaj Dominika a cíť sa v našej dedine šťastne!
Želáme Ti dobré zdravie a krásne detstvo, rodičom, aby Ti vytvorili pokojné
rodinné prostredie, presiaknuté láskou a
porozumením!
Kolektív zamestnancov OcÚ Jarok
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Nový zákon o odpadoch
Od 1. januára t.r. je v platnosti nový zákon o odpadoch a obciam pribudli viaceré povinnosti vyplývajúce zo zákona. Okrem iného ukladá povinnosť zaviesť a vykonávať
triedený zber komunálnych odpadov: papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. V našej obci je nový systém realitou od roku 2014 a stretol sa u
našich obyvateľov s pochopením.
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi (ďalej iba
združenie) vzniklo v roku 2005 za účelom
spoločného riešenia problematiky odpadového hospodárstva na území všetkých
členských obcí. V združení je 57 členov
– obcí z Nitrianskeho kraja a zahŕňa cca
25 000 domácností s počtom 79 800 obyvateľmi. Naša obec je jednou z nich. Združenie podalo žiadosť o nenávratný finančný
príspevok, ktorá bola úspešne schválená.
Z fondov EÚ získalo podporu vo výške 9,6
mil. eur. Cieľom tohto projektu bolo zavedenie komplexného systému separovaného
zberu, zlepšiť kvalitu životného prostredia
a zvýšiť množstvo vyseparovaných zložiek
komunálneho odpadu: plastu, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľného
odpadu. Tým sa znížia náklady na zmesový komunálny odpad. Komunálny odpad
končí na skládke alebo v spaľovni. Poplatky za skládkovanie predstavujú nemalé
finančné prostriedky. Dôslednejším triedením odpadu do zberných nádob sa jeho
množstvo znižuje.
Vo všetkých členských obciach je jednotný poplatok za komunálny odpad, a to
18,-€ / osoba / rok. V rámci projektu boli
zdarma do domácností doručené tri smetné nádoby: modrá (na papier), žltá (plasty),
hnedá (biologicky rozložiteľný odpad). Nádoby sú vybavené čipmi, prostredníctvom
ktorých združenie vyhodnocuje každého
držiteľa nádoby a umožňuje tak nastaviť
optimálnu frekvenciu vývozov. Okrem
toho boli v obci rozmiestnené zvonové
nádoby na sklo, kde občania môžu dávať
ďalšiu komoditu, ktorá neskončí v nádobe
na komunálny odpad. Ostatné zložky odpadu, ako napríklad kovy, elektro odpad,
objemný odpad môžete odovzdať na zbernom dvore za kostolom. Za týmto účelom
má obec prijaté VZN (všeobecne záväzné
nariadenie obce), ktoré podrobne informuje obyvateľov o komplexnom nakladaní
s odpadom na jej území. Obyvateľom obce
sa tak poskytla možnosť odovzdať všetky
druhy odpadov z domácností a zamedziť
tak vzniku čiernych skládok.
Staré pneumatiky – tento druh odpadu sa
likviduje mimo pôsobnosti obce. Na tento
vyhradený typ odpadov sú zriadené taktiež

oprávnené subjekty (OZV – organizácie
zodpovednosti výrobcov), ktoré s týmto
druhom odpadu nakladajú prostredníctvom zmluvných partnerov, ktorým náklady preplácajú. Sú to spravidla pneuservisy a
iné oprávnené osoby a organizácie.
Drobné stavebné odpady rieši VZN
č.3/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku na rok 2016 v §13 Sadzba poplatku odst.1 písm.e)
e) 0,015 € za kg drobného stavebného
odpadu pre fyzickú osobu, ktorá má na
území obce trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt alebo je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a to byt, nebytový priestor,
pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu,
vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast
na iný účel ako na podnikanie, pozemok
v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný
v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
(ďalej „nehnuteľnosť“) a pre právnickú
osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce Jarok na iný účel ako na podnikanie a
podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce Jarok na účel podnikania
Pozornosť treba venovať aj odpadu zo záhrad. Tento odpad zvyknú ľudia spaľovať,
čím znečisťujú ovzdušie, dymom a zápachom obťažujú okolie. Zákon toto zakazuje. Každý má možnosť biologicky rozložiteľný odpad (tráva, rastlinné zvyšky zo
záhrad, lístie zo stromov, konáre a pod...)
zlikvidovať zákonným spôsobom – urobiť
si doma kompostovisko, uložiť ho do hnedých nádob, alebo vyviezť na skládku pod
vinohradmi. Na skládke sa odpad mobilnou technikou podrví a odvezie do kompostárne vo Výčapoch – Opatovciach. Po
jeho vyzretí sa kompost preoseje a vracia
späť do obce. Správne triedenie nám zabezpečí čistejšie životné prostredie, šetrí
prírodné zdroje surovín a energie, redukuje množstvo odpadu na skládkach.
Veríme, že nový spôsob nakladania s odpadmi sa stretne u Vás s pozitívnym ohlasom.
Anna Móciková
samostatná referentka
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Riešenie problémov v areáli Základnej
školy s materskou školou v Jarku II.
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som vás informoval o aktivitách, ktoré majú prispieť k zlepšeniu podmienok pre deti navštevujúce základnú a
materskú školu v našej obci. Po minuloročných rozsiahlych rekonštrukčných prácach
v budovách školy a jedálne potrebných pre
rozšírenie kapacity materskej školy o tretiu
triedu sme tento rok pokračovali v menšom
rozsahu. Obec ako zriaďovateľ má predovšetkým povinnosti v oblasti starostlivosti
o školské nehnuteľnosti, ktorých je vlastníkom, a tiež zodpovednosť v oblasti dodržiavania bezpečnostných, hygienických,
estetických a ekonomických štandardov
spojených s prevádzkou školských budov,
teda aj školskej kuchyne a jedálne. Práve v
súvislosti so zlepšením týchto štandardov
v kuchyni základnej a materskej školy bol
počas letných prázdnin vymenený obklad
stien v kuchyni, ktorý nevyhovoval ako z
pohľadu bezpečnostného, kedy sa pri rekonštrukcii obkladov odlupovali okrem
obkladačiek celé kusy od muriva odlepenej
podkladovej omietky, tak ani z hygienic-

Odlupujúca sa podkladová omietka pod keramickým obkladom stien kuchyne ZŠ s MŠ
kého, keďže na viacerých miestach neboli
v minulosti kvalitne realizované obkladačské práce a medzi obkladačkami chýbala
špárovacia hmota. Súčasťou rekonštrukcie
obkladov stien bola aj výmena morálne
zastaralých elektroinštalačných zariadení,
ktoré istotne pochádzali ešte z doby výstavby budovy kuchyne s jedálňou), a tiež

Zastaralé elektrické zariadenia v kuchyni ZŠ
s MŠ

zasekanie pôvodne po povrchu vedených
elektrických rozvodov ku kuchynským
spotrebičom. V nadväznosti na zlepšenie
pracovných, hygienických a ekonomických

po dobudovaní kanalizačnej siete na Školskej ulici jednoducho napojiť kuchyňu na
obecnú kanalizáciu.
Na základe podnetu učiteľského zboru bol
na južnej strane školského areálu vybudovaný altánok, ktorého výstavba bola zrealizovaná brigádnicky s finančnou podporou
rady školy a obecného úradu. V priebehu
zimných a skorých jarných mesiacov sa ešte
plánuje ukončenie podlahy a zabezpečenie

Zasekanie elektrických rozvodov v kuchyni
ZŠ s MŠ
podmienok prevádzky kuchyne boli počas
rekonštrukcie vymenené aj odťahové ventilátory, ktoré v pôvodnom stave nielenže

Výstavba altánku v areáli ZŠ s MŠ
Nevyhovujúce odťahové ventilátory s priamym a neriadeným prestupom vzduchu v
kuchyni ZŠ s MŠ
nefungovali, ale zároveň pôsobili ako neustále otvorené okná, čo bolo najmä v zime
spojené s nezanedbateľnými a nežiadúcimi
únikmi tepla, teda zbytočnými nákladmi
na vykurovanie. Po ukončení murárskych a
obkladových prác bola kuchyňa kompletne
vystierkovaná a vymaľovaná. S prevádzkou
kuchyne súvisela aj nevyhnutnosť rekonštrukcie kanalizácie, ktorá je momentálne
napojená do revidovateľných uzatvárateľných šácht s prepadom, ktoré vďaka svojim rozmerom umožňujú bezproblémovú
okamžitú revíziu a čistenie zrekonštruovanej kanalizácie. Vďaka tomu bude možné

Rekonštrukcia kanalizácie kuchyne ZŠ s MŠ.

Nový altánok a nové oplotenie na južnej
strany ZŠ s MŠ
základného exteriérového nábytku tak, aby
sa na jar roku 2017 v altánku mohlo začať
s výukou environmentálne orientovaných
vyučovacích predmetov, a tiež s jeho využívaním na početné mimoškolské aktivity.
Pre zabezpečenie dodržiavania základnej
bezpečnosti spojenej s prevádzkou a zodpovednosťou školy za zdravie detí, ktoré
ju navštevujú, a zároveň kvôli zamedzeniu neželaných aktivít v školskom areáli v
čase mimo výučby bolo nevyhnutné oplotiť bezprostredné okolie školy. Oplotenie
má okrem ochrany zdravia detí aj zabrániť poškodzovaniu či znehodnocovaniu
Pokračovanie na strane 6
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Nové oplotenie okolo detského ihriska a na
východnej strane ZŠ s MŠ
obecného (školského) majetku, ktoré sa
môže prejaviť napríklad aj tým, že deti
navštevujúce našu základnú školu si vytvoria bunker s otvoreným ohniskom na
streche nižšej časti budovy telocvične.
Zrejme si neuvedomujú, že okrem ťažkého poškodenia svojho zdravia (môžu
zo strechy spadnúť) riskujú aj ohrozenie
majetku nás všetkých, keďže neodborná

Nežiaduce aktivity žiakov základnej školy
v areáli ZŠ s MŠ
manipulácia s ohňom by mohla spôsobiť
požiar celej budovy alebo manipulácia s
drevenými a kovovými prvkami, ktoré
na výrobu bunkru použili, môže spôsobiť poškodenie strešného plášťa a zatekanie do budovy. Práve v nadväznosti
na tieto nežiaduce aktivity bude okrem
oplotenia v najbližších dňoch vybavený
školský areál kamerovým systémom s
nepretržitým záznamom a s napojením
aj na pult centrálnej ochrany.
Z našich doterajších aktivít je zrejmé,
že vytvorenie čo najpríjemnejšieho prostredia pre deti navštevujúce našu školu je pre nás prioritou. Berieme to ako
záväzok a zároveň najlepšiu investíciu
nielen do ich vzdelania, ale predovšetkým do ich komunitného cítenia, pretože čo ich teraz naučíme nám vrátia keď
dospejú.
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
zástupca starostu obce
6

Zmeny v našej škole
V tomto školskom roku nastali zmeny vo
vedení školy, a to na postoch riaditeľa a
zástupcu ZŠ s MŠ Jarok. Riaditeľkou školy je Mgr. Beata Medeková, zástupcom pre
ZŠ je PaedDr. Ingrid Konárková. Zmena
prevádzkového zamestnanca – odišiel Ján
Mesároš, na jeho miesto nastúpil Štefan
Krišák.
Kapacita materskej školy je plne obsadená,
neumožňuje ďalšie prijímanie detí. K 15. 9.
2016 sa počet prijatých žiakov pohyboval
v počte 61. V januári 2017 sa počet zvýši
na 64, čo je stanovené z hľadiska priestorových podmienok a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Nitre. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa
realizuje podľa IŠVP od septembra 2016.
Popri plnení IŠVP si stanovila i svoje ciele,
ktoré vyplynuli so zamerania MŠ a podľa
potreby sa budú dopĺňať. Dôležitou podmienkou pre realizovanie IŠVP je primerané materiálno-technické a priestorové
vybavenie v MŠ.
Zmeny:
 Nové šatňové skrinky pre deti
 Skriňa na uskladnenie posteľného prádla
a prepravných vozíkov na ležadlá v herni,
kde sa počas odpoludňajšieho spánku skladajú a rozkladajú, čím sa zväčšil priestor
pre deti
 Didaktické pomôcky pre vzdelávací
okruh Človek a spoločnosť
 Interaktívne programy pre deti
 Počítačový stolík pre deti
 Kinetický piesok, podložky, fonendoskopy, časti kostýmov na vystúpenie
 Výmena uterákov, posteľného prádla
 Vybavenie centier aktivít (konštruktívne,
námetové hry)
V popoludňajších hodinách sa realizujú v
MŠ krúžky – oboznamovanie sa s anglickým jazykom i tanečná príprava.
Lektorka anglického jazyka pripravuje
otvorenú hodinu pre rodičov detí pre spätnú väzbu, čo sa deti naučili. Počet prihlásených detí si vyžiadal rozdelenie do dvoch
skupín – začiatočníci a pokročilí, na ktorých sa kladú vyššie nároky.
Aktivity realizované v MŠ v I. polroku:
 Adaptácia novoprijatých detí
 Preventívna stomatologická prehliadka
 Deň úcty k starším – kultúrny program v

obci, darčeky pre starkých
 Osveta detí vo vzťahu k zvieratkám – pes
– výcvik, starostlivosť o psa – praktické
ukážky v interiéri
 Zber papiera
 Ovocno – zeleninový deň
 Medzinárodný deň materských škôl
 Ochutnávka nátierok ŠJ
 Šarkaniáda ZŠ s MŠ Jarok
 Poľovníci v škole
 Mikuláš v ZŠ, v KD v Jarku
 Vianočná tržnica
 Vianočná akadémia
Pripravované aktivity v II. polroku:
 Bábkové predstavenie
 Karneval
 Otvorená hodina v 1. ročníku
 Zápis do MŠ, zápis do ZŠ
 Psychologická depistáž (posudzovanie
školskej zrelosti pred vstupom do ZŠ)
 Deň matiek
 Detská olympiáda v NR – usporiadateľ,
MŠ Jarok
 Koncoročný výlet
 Opekačka, rozlúčka s predškolákmi
Aktivita pedagógov – rodičov – a detí, je
zárukou udržania dobrej klímy školy.
Kto nič nerobí, nič nepokazí, a preto sa
snažíme ponúknuť paletu aktivít, z ktorej si
vyberie snáď každý. Komunikácia uzavretej
skupiny na Facebook stránke pre informovanosť rodičov je jedným z prostriedkov,
ako priblížiť život a každodenné aktivity s
deťmi.
November bol mesiacom Medzinárodného
dňa materských škôl – deti recyklovali tričká, z ktorých vyrobili ekotašky – kreatívne
ich vyzdobili a ako prezent k nákupu sa darovali zákazníkom Coop Jednota. Aj malý
darček poteší a o to viac, keď bol vyrobený
s láskou, posolstvom ukázať, aké sú deti
kreatívne, vedia sa odprezentovať nielen
kultúrnym programom, ale i vlastnoručne zhotovenými výrobkami napr. aj počas
vianočnej tržnice tento rok organizovanej
v priestoroch školy.
V tomto predvianočnom čase Vám želáme
veľa kreativity a detskej spontánnosti. Nech
sú deti nositeľmi svetielok, ktoré nám dodávajú energiu a iskričky v ich očiach vedú
k spokojnosti, že čas strávený s nimi je ten
najväčší poklad tu a teraz.
Katarína Bekényiová
zástupkyňa pre MŠ

ROEP - register obnovenej Spoločenská
rubrika 2015
evidencie pozemkov
ROEP v katastrálnom území Jarok bol
zverejnený 17. 10. 2014, zápis do katastra
nehnuteľností bol vykonaný 28. 6. 2016.
Pre spracovanie registra slúžili nasledovné
operáty:
a/ Pozemková kniha
 register parciel
 register vlastníkov
 pozemnoknižné protokoly
 pozemnoknižné mapy M 1:2880
b/ Pozemkový kataster
 parcelný protokol
 mapy pozemkového katastra M 1:2880
c/ Kataster nehnuteľností
 písomný operát - aktualizovaný
 zbierka listín
 mapy katastra nehnuteľností M 1:2880
ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov) je súpis pozemkov a ich vlastníkov, ktorý z rôznych dôvodov neboli
pred vyhotovením registra evidovaní v
katastri. Najčastejšie ide o vlastníkov, ktorí sú evidovaní len v pozemkovej knihe,
alebo ktorí neboli za socializmu zapísaní
do evidencie nehnuteľností, hoci majú k
pozemku listinu (dedičské osvedčenie,
zmluvu a pod.). Vzhľadom na rôzne politicko-právne zmeny od roku 1945 dnešný
kataster nehnuteľností neodráža reálny
stav vlastníctva k pozemkom.
V minulosti sa z rôznych dôvodov do pozemkových kníh nedostali niektoré konfiškačné rozhodnutia (Benešove dekréty),
prídely pôdy, združstevňovanie pôdy, dedičské konania či rôzne kúpnopredajné
zmluvy medzi občanmi. Navyše, v pozemkových knihách sa neuvádzali adresy ľudí,
ich dátumy narodenia, prípadne rodné
čísla, čo je potrebné pri zápise vlastníctva
predložiť dnes. Zvlášť negatívny vplyv na
centrálnu evidenciu pozemkov malo to, že
po roku 1951 už zápis v pozemkovej knihe
nebol podmienkou vzniku a preukázania
vlastníctva. Význam pozemkových kníh
sa zásadne znížil, pretože sa nimi už nezakladalo právo. Po roku 1964 sa viedla
tzv. evidencia nehnuteľností, ale tá tiež
neobsahovala komplexné informácie o
právach k parcelám. Vlastnícke práva k
pozemkom boli za socializmu evidované
neúplne. Túto neúplnú evidenciu prevzal

aj kataster nehnuteľností, ktorý vznikol
po roku 1989. Aby boli v katastri zapísané všetky pozemky, pristúpilo sa k tvorbe ROEP. ROEP sa vyhotovuje pre každé katastrálne územie zvlášť, a to podľa
harmonogramu, ktorý schvaľuje vláda.
Po schválení sa ROEP zapíše do katastra,
čím by sa mala evidencia pozemkov pre
dané katastrálne územie skompletizovať.
V konaní o obnove evidencie niektorých
pozemkov a právnych vzťahov k nim
podľa zákona č.180/1995 Z. z. v znení
neskorších predpisov sa zisťujú dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje
a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), t.j. do katastra
nehnuteľností sa premietnu vlastnícke
práva k pozemkom, ktoré sú vymedzené
plošne vlastníckymi vzťahmi alebo držbou a doteraz neboli v katastri nehnuteľností evidované.
Podklady potrebné na zostavenie registra sa zisťujú z katastrálneho operátu,
štátnych archívov, z listín predložených
účastníkmi konania, z údajov poskytnutých nájomcami pozemkov, pozemkovými spoločenstvami alebo inými oprávnenými osobami, z výpovedí svedkov a z
iných dôkazov získaných najmä pri prešetrovaní v obci.
Výsledkom spracovania a zápisu registra je písomná časť a grafická časť
údajov. Písomná časť je súčasťou súboru
popisných informácii katastra, údaje sú
zapísané na listoch vlastníctva ako parcely registra E. Grafická časť registra je
súčasťou súboru geodetických informácií
katastra, a to v podobe vektorovej mapy
určeného operátu.
Konanie, v ktorom sa zostavuje ROEP,
treba odlišovať od pozemkových úprav.
Pozemkové úpravy sa uskutočňujú podľa odlišného zákona (č. 330/1991 Zb.) a
ich účelom nie je zisťovanie neevidovaných pozemkov, ale preusporiadanie pozemkov v rámci katastrálneho územia.
Väčšinou sa v rámci pozemkových úprav
sceľujú pozemky tak, aby sa mohli efektívnejšie obrábať. Vlastníci sceľovaných
pozemkov spravidla dostanú náhradný
pozemok v inej časti obce, alebo sa im
poskytne peňažná náhrada.
Ing. Jaroslav Major
predseda stavebnej komisie

Narodili sa:
Január: Dorota Bírová
Marec: Hana Chudáčeková
Apríl: Timotej Bosák
Máj: Stela Pálková
Jún: Michal Kukla, Lukáš Zuzík
Júl: Tomáš Novák, Samuel Vozík
September: Amy Tökölyová
Október: Matej Janiga, Ľubomír Regec, Michal Maťo, Lívia Bernáthová
November: Barbora Deyer, Lenka
Plevková
December: Alex Fraňo, Kristína Mičeková
Manželstvo uzatvorili:
Február: Tomáš Novák a Mgr. Lenka
Tökölyová
Marec: Stanislav Lehoťák a Stanislava
Sahajová
Apríl: Mgr. Michal Bakyta a Mgr. Zuzana Chovancová
Jún: Mgr. Marián Rácek a Ing. Katarína
Kotlárová
Júl: Richard Stodola a Henrieta Kozmová, Mgr. Matej Gála a Mgr. Daniela
Bartová
September: Bc. Tomáš Janega a Mgr.
Miriama Bírová, Mgr. Štefan Száraz a
Martina Zeleňáková, Martin Tőkőly a
Stanislava Puchoňová
Október: Tomáš Tököly a Soňa Chňapeková
Opustili nás:
Január: Antónia Ďurfinová (87), Dezider Gáth (77)
Február: Ľudovít Molnár (62), Terézia
Slováčiková (75)
Apríl: Juraj Bako (81), Rozália Bartakovičová (95), Anna Zaujecová (87)
Jún: Mária Thúrociová (85)
Júl: Jozef Novák (82), Lýdia Verešová
(73)
August: Anton Mažec (65), Jolana
Straňáková (86), Helena Šantavá (61)
September: Leopoldína Bédyová
(91), Irena Košecová (84)
November: Mária Ďurfinová (91)
December: Emília Bidelnicová (93),
Eleonóra Ďurfinová (88)
Pozn. redakcie: kvôli neúplnému uvedeniu v predchádzajúcom čísle opakujeme Spoločensku rubriku i v tomto
čísle
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Spoločenská Príhovor dekana
rubrika 2016
Narodili sa:
Január: Peter Novák, Jakub Mesároš
Február: Magdaléna Ďurfinová
Marec: Filip Straňák
Apríl: Leo Wittner
Máj: Patrícia Bernáthová
Júl: Lilien Javorčíková, Sebastián Nosek
August: Lea Benčová, Adela Gálová,
Nela Ježíková, Dominika Németiová,
Dorota Urbanová
Október: Yasmine Balážová, Denis Bleho, Gréta Gálová, Filip Krajčo, Lea Krajčo, Lenka Vicianová, Zara Vicianová
November: Tomáš Marciš
Manželstvo uzatvorili:
Apríl: Marek Straňák a Mgr. Miroslava
Rondošová, Oto Barčák a Katarína
Blažiová
Jún: Róbert Gála a Ing. Katarína Pálková
August: Vladimír Vöröš a Ing. Alžbeta
Mažgutová
Opustili nás:
Január: Jozef Kutak (66)
Február: Jaroslav Horák (68)
Marec: Jozef Bekéni (76), Rozália Hollá
(93), Albín Sýkora (74), Anna Zaujecová (76)
Apríl: Michal Vančo (31), Vojtech Melo
(82)
Jún: Mária Juhásová (88), Eleonóra
Chňapeková (83)
Júl: Anna Sťahelová (60)
August: Ján Mochnacký (35)
September: Pavel Zaujec (76), Mária
Zeleňáková (89), Zuzana Bidelnicová
(88)
Október: Eleonóra Tökölyová (96)
November: Helena Kotlárová (85), Juraj
Thúroci (62)
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Milí priatelia,
malý anjel sa vracal zo zeme naspäť do
neba. Skúšal ľuďom počas adventu hlásať
príchod Pána.
Kvôli všetkým ich dôležitým prípravám na
sviatky si však nikto nenašiel čas vypočuť
ho. Tak sa spýtal veľkého múdreho anjela:
,,Prečo Boh prichádza k ľuďom a stáva sa
jedným z nich, keď nik po ňom netúži?”
„To je ťažko pochopiť i pre nás anjelov,”
znela odpoveď. ,,Boh však človeka miluje,
a kto miluje, nemôže inak konať.” (V. Judák
Boh sa rodí v nás).
To sa nedá pochopiť. Skutočne sa nedá pochopiť to, čo po všetky roky znova a znova
slávime:
- príchod Boha na svet
- Boh sa stáva človekom
- žije ako človek medzi nami ľuďmi
- nepochopiteľné sa stáva pochopiteľné
- nepochopiteľné sa nám priblížilo tak, že
sa ho môžeme dotknúť
- tento Boh má ruky a nohy.
Sv. Ján evanjelista to vyjadril: ,,A Slovo sa
stalo telom a prebývalo medzi nami /Jn
1,14/.“
Čo nám teda prináša Boh svojím narodením:
1. Pokora víťazí nad pýchou.
2. Láska nad hriechom.
3. Obeta nad nevďakom.
Toto si máme znova uvedomiť, ak chceme
zo sviatkov Narodenia Ježiša Krista mať

skutočný úžitok. Nesmie klesnúť na úroveň, že sú to sviatky romantiky, vianočnej
idylky, tradície, zvyku. Pre nás je to veľká
nádej, že život spojený s Ježišom je hodnota, ktorá raz bude odmenená týmto
Dieťaťom, ktoré sa stane raz Sudcom živých i mŕtvych. Boh prichádza so všetkou
mocou a slávou. Odmenu víťaza nesie so
sebou.
V túto noc by malo dôjsť k zjednoteniu
Boha s nami, nás s Bohom, ale i ľudí navzájom medzi sebou. Táto noc, ktorá je pred
nami, chce svoje požehnanie priniesť aj na
ostatné veci v našom živote. Pripravme sa
a prijmime tento dar. Ježiš sa nenarodil pre
seba samého, ale pre nás. Ježiš nepotreboval nás, ale my potrebujeme Ježiša. Nedajme sa preto prosiť, ale prijmime Boha
v ľudskom tele ako svoj najväčší poklad,
skutočné víťazstvo lásky nad hriechom.
Prežime jeho narodenie s radostným srdcom dieťaťa a rozumom muža. Lebo pred
Bohom sme si všetci rovní. Sme deti Boha,
bratia a sestry Ježiša Krista. Netajme sa radosťou z príchodu Ježiša Krista na svet. Radujme sa, že prišla spása na svet v podobe
malého dieťaťa - Ježiša. Odložme smútok,
strach a beznádej.
Na svet prišla najväčšia Láska. Láska, ktorá
chce zmeniť svet i každého jedného z nás
k lepšiemu.
Požehnané Vianočné sviatky, pokojný a
Bohom požehnaný Nový rok Vám všetkým
vyprosujem v modlitbách.
PhDr. Peter Brisuda, dekan

Obecné spravodajstvo

Kultúra povznáša ducha dediny

Život v dedine a spoločenské aktivity v obci sú veľmi dôležitou súčasťou celkového diania a spolunažívania všetkých občanov našej obce.

Tradičné kultúrne aktivity počas roka boli
vo veľkej miere poznačené veľmi dobrou
spoluprácou nielen obecného úradu, starostu Stanislava Sťahela, ale aj spoločenských kultúrnych organizácií a Základnej
školy s materskou školou v Jarku. Každoročné organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí v našej dedine podporuje
veľký záujem verejnosti. Takisto musím
vyzdvihnúť ochotu spolupracovať pri realizácii programov kultúrnych podujatí.
Každoročne organizované podujatia, ktoré
je hodné spomenúť sú napríklad: Sv. Mikuláš, Vianočné koledy a zvyky, Krojová
zábava, Fašiangy spojené s pochovávaním
basy, Deň matiek, „Hosť do domu – Boh do
domu“ - Akademická Nitra za účasti Poľského súboru Promini, Deň úcty k starším,
Hodová zábava.
Podrobne spomeniem veľmi peknú letnú
slávnosť v Jarku. Konala sa 11. a 12. júna
2016 Stretnutie rodákov. V sobotu bol Folklórny deň v priestoroch okolo kultúrneho
domu v Jarku. Na novom pódiu zneli ľudové piesne so svadobnou tématikou. V

programe „Na veselí ideme“ vystúpili FSk
Hrušov, FSk Kepežďanka, FS Furmani,
Íreckí seniori a FSk Jaročan. V priestoroch
kultúrneho domu bola usporiadaná prezentácia obecných spolkov, kde sa zúčastnili Poľovnícke združenie, včelári, Vinohradnícky spolok, futbalový klub FC 31 Jarok,
FSk Jaročan, Íreckí seniori. Materská škola
sa postarala o výstavu starodávnych hračiek, pri ktorej si každý mohol zaspomínať
na detstvo. V okolí kultúrneho domu bola
prezentácia tradičných remesiel, ako napríklad kováčstvo, čipkári a drotári. Svoje

FS Jaročan

ručne vyrobené produkty odprezentoval aj
školský klub detí. Občerstvenie bolo zabezpečené obecným úradom a poľovníckym
združením. V nedeľu sa konala slávnostná
akadémia spojená s odovzdávaním ďakovných listov významným osobnostiam obce.
V programe vystúpili Swingless Junior Jazz
Band, Íreckí seniori a sestry Szabóové.
Dúfame, že záujem občanov o kultúrne
podujatia bude naďalej vzrastať a tým nás
bude motivovať k ďalšej práci.
Jozef Tököly
predseda kultúrnej komisie

FS Íreckí seniori

Poďakovanie dobrovoľným darcom krvi

Dňa 19.10.2016 sa na pôde našej obce
uskutočnil prvý mobilný odber krvi, ktorý zorganizoval spolok dobrovoľníkov v
spolupráci s Obecným úradom Jarok a
NTS-Nitra. V mene organizátorov patrí
všetkým zúčastneným úprimné POĎAKOVANIE a obdiv za tak krásny humanitný čin.

Prvá Jarocká kvapka krvi dopadla úspešne
a oslovila veľa občanov našej obce, medzi
ktorými boli pravidelní darcovia, ako aj
veľa prvodarcov. Pozitívnym prekvapením
bolo, že o darovanie krvi prejavili záujem
aj mladí ľudia, ktorí ešte nedosiahli vek 18
rokov. Vďaka týmto mladým ľudom vieme,
že má zmysel v tomto duchu pokračovať.

Nedostatok tejto vzácnej tekutiny môže raz
pocítiť každý z nás, preto dávame do povedomia DRUHÚ JAROCKÚ KVAPKU
KRVI, ktorá bude prebiehať 24. 2. 2017, na
ktorú Vás všetkých srdečne pozývame.
Jana Zabáková
hlavná organizátorka
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Z činnosti záujmových organizácií

Chrámový
spevácky
zbor svätého
Martina
Chrámový spevácky zbor sv. Martina vznikol v roku 1992. Jeho názov vychádza z miestneho kostola
zasväteného sv. Martinovi.
Počas 24-ročného pôsobenia prechádzal chrámový zbor rôznymi zmenami
najmä vo výmene členskej základne. V
súčasnej dobe má 11 členov.
Repertoár zboru je zameraný prevažne
na hudbu chrámovú – sakrálnu, ale i
na piesne ľudové spracované v umeleckých úpravách.
Okrem účinkovania v miestnom kostole pôsobil zbor aj v iných obciach nášho
regiónu. Zúčastňoval sa taktiež na rôznych prehliadkach duchovnej hudby,
kde bol pomerne dobre ohodnotený.
Najdôležitejšie z nich boli nasledovné:
Topoľčany: 18. 11. 2006, 17. 11. 2007,
25. 10. 2008, 24. 10. 2009
Trnovec nad Váhom: 15. 5. 2005, 7. 5.
2006, 20. 5. 2007, 16. 5. 2010
Žirany: 22. 5. 2011
Diakovce: 23. 6. 2013
Dolné Krškany: 4. 6. 2006
Prehliadky duchovnej hudby v Jarku:
14. 10. 2007, 10. 6. 2012
Oslavy sv. Gorazda v Močenku: 25. 7.
2006
V súčasnej dobe pracujeme na rozšírení členskej základne nášho speváckeho
chrámového zboru. Žijeme v nádeji, že
sa nám podarí postupne získať niekoľko nových členov.
Mgr. Ivan Bečka
predseda zboru
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FS Jaročan na Krojovej zábave

Folklórna skupina
JAROČAN v roku
2016

FSk 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 celoslovenskej ako i regionálnej úrovni. Je potrebné spomenúť,
že FSk Jaročan sa aj v tomto roku stala neoddeliteľnou súčasťou celoslovenského festivalu v Hrušove, ktorý nesie názov Hontianska Paráda. V blízkom
regióne Hontu folklórna skupina tešila srdcia poslucháčov a milovníkov tradičného folklóru.
Činnosť FSk Jaročan, čo sa týka aktivít a
vystúpení počas roka 2016, bola veľmi bohatá a rôznorodá.
Rok sme začali úvodným tancom na krojovej zábave v kultúrnom dome a pokračovali sme tradičnými fašiangami s pochovávaním basy v Jarku a tiež sme boli pozvaní na
fašiangovú pochôdzku do Veľkého Zálužia,
kde sme sa prezentovali tradičnou ľudovou hudbou a spevom. Reprezentačný ples
mesta Nitry odohrala ľudová hudba FSk
Jaročan a v zložení harmonika, basa a saxofón pri degustácii vín. V priebehu roka
naša folklórna skupina pristúpila k obnoveniu krojového odevu vyšívaním rukávcov, čepcov, opravu a šitie novej folklórnej
obuvi. Nadšenie a úsilie členov Folklórnej

skupiny Jaročan bolo odmenené množstvom pozvaní od usporiadateľov rôznych
podujatí v regióne Ponitria. Choreografie,
piesne a tance skupiny zneli na rôznych pódiách počas roku 2016:
Požitavské folklórne slávnosti na Máni
Kozárovský jarmok kultúry a ľudových remesiel Kozárovce
Sviatok nového chleba v Drážovciach
860. výročie obce Nové Sady
Klokočinský jarmok Nitra-Klokočina
Obecné dni Horná Kráľová
Dni obce Močenok
860. výročie prvej zmienky obce Rumanová
Nie len za hranicami obce, ale aj v Jarku FSk Jaročan bola spoluorganizátorom

rôznych kultúrnych podujatí ako boli
Fašiangy spojené s pochovávaním basy,
stavanie mája a majáles, Folklórny deň
a stretnutie rodákov, v rámci medzinárodného Akademického festivalu folklórnych súborov v Nitre sme sa zapojili
do programu „Hosť do domu, Boh do
domu“ hosťovaním folklórneho súboru
Promini z Poľska. V mesiaci október sme
pripravili Deň úcty k starším v Jarku.
Našim plánom je v adventnom období
pripraviť program „Vianočné koledy a
zvyky“, na ktorý Vás srdečne pozývame.
Folklórna skupina Jaročan chce týmto
poďakovať Obecnému úradu v Jarku za
spoluprácu, svojim priaznivcom a všetkým spoluobčanom za podporu pri realizácii našich spoločných aktivít.
So želaním zdravia, šťastia a spokojnosti
v Novom roku sa teší Folklórna skupina
Jaročan na stretnutia s Vami.
Jozef Tököly
predseda folklórnej skupiny Jaročan
FS Jaročan a Stretnutie rodákov

FS Jaročan na Stavaní mája
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Z činnosti záujmových organizácií

Dobrovoľní hasiči opäť v obci

Zoskupenie niekoľkých nadšencov a ich
iniciatíva viedla k tomu, že dňa 19. septembra 2016 obnovili dobrovoľné hasičstvo v obci. Hasičský zbor bol nefunkčný
viac ako dvadsať rokov. Z histórie obce
vieme, že prvý dobrovoľný hasičský zbor
vznikol 19. septembra 1926. Takže 90-te
výročie sa nieslo v jeho opätovnom obnovení.
Obnovujúcej členskej schôdze sa zúčastnilo dvadsaťpäť členov. Prizvaný bol podpredseda krajského výboru DPO SR Peter
Kunkela a riaditeľka okresného výboru
DPO SR v Nitre Martina Fidrichová, ktorej boli odovzdané dokumenty o obnovení dobrovoľného hasičstva v obci. Na tejto
členskej schôdzi bol zvolený výbor a veliteľ, ktorým je Vladimír Vereš.
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Za svoju krátku existenciu od obnovenia
sme si od starostu obce prevzali do užívania miestnu hasičskú zbrojnicu. Zub času
a dlhodobo zanedbávaná starostlivosť zo
strany obce sa podpísali aj na tejto budove. Preto sme ešte v jesenných dňoch
odkopali základy z dvoch strán budovy,
uložili drenážne potrubie a zasypali kamenivom. Vyviezli prebytočnú zeminu a
uložili potrubie na odvod dažďovej vody,
aby sa zamedzilo ďalšiemu podmáčaniu
vlhkých múrov. V obnovovaní zbrojnice
chceme pokračovať aj v budúcom kalendárnom roku.
Vlastnou iniciatívou sme si zabezpečili
základné vecné prostriedky spolu s prenosnou striekačkou PS-12, ktorú chceme
v zimných mesiacoch opraviť. Výraznou

pomocou sú nám profesionálni hasiči pochádzajúci z našej obce. Najmä radami,
pomocou pri spracovaní potrebnej dokumentácie, odborným výcvikom a školeniami, ktoré pre nás pripravujú.
Dúfame, že obec a najmä jej obyvatelia
budú našej iniciatíve naklonení. Dobrovoľný hasičský zbor sme obnovili, aby
bol pripravený na zdolávanie požiarov a
vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach, ktoré by sa mohli na území
obce vyskytnúť.
Radi privítame všetkých záujemcov o
dobrovoľné hasičstvo, ktorí si môžu podať
prihlášku na výbor DHZO v roku 2017.
Bc. Jaroslav Kalivoda, predseda DHZO

Šport

Futbalový klub FC 31 Jarok
v roku 2016

A mužstvo

Mikuláš 2016 na ihrisku

Žiaci U13 prípravka

Mužstvá futbalového klubu FC 31 Jarok
v roku 2016 reprezentovali našu obec v
súťažiach Oblastného futbalového zväzu
Nitra v kategóriách: muži (jar – jeseň),
dorast - v jarnej časti sezóny, mladší
žiaci U13 - v jesennej časti sezóny a starí
páni (jar – jeseň).
Pred zahájením jarnej časti ročníka
2015/2016 v mužstve mužov bola potrebná väčšia obmena hráčskeho kádra
z dôvodu ukončenia činnosti niektorých
hráčov, ďalej z dôvodu ukončenia hosťovania troch hráčov a z dôvodu prestupu
dvoch hráčov k iným mužstvám. Situácia
pred zahájením zimnej prípravy v tomto mužstve z uvedených dôvodov nebola
vôbec optimálna.
Novozvolenému výkonnému výboru sa
podarilo v priebehu mesiaca február doplniť mužstvo mužov o hrajúceho trénera P. Andrášika a hráčov - M. Magu, P.
Penzeša, M. Szombata, Ľ. Patúca, z hosťovania sa vrátil J. Šatka a z dorastu toto
mužstvo v domácich zápasoch dopĺňali
T. Horák a T. Labuda. Tento novovytvorený káder bol veľmi úzky a nezohratý.
Zimná príprava však naznačila jeho perspektívu. Po dobrom začiatku (víťazstvo
a remíza) nastali prvé problémy z dôvodu zranenia hráčov a z dôvodu ďalšej
neúčasti brankára číslo jedna T. Fuglíka
na zápasoch kvôli jeho pracovným povinnostiam. Druhý brankár J. Šatka ho
nedokázal v plnom rozsahu nahradiť. I
napriek uvedeným problémom mužstvo
mužov v ročníku 2015/2016 skončilo na
12. mieste, udržalo sa v VII. lige ObFZ
Nitra a splnilo cieľ stanovený na sezónu
2015/2016.
Relatívne lepšia situácia v jarnej časti sezóny 2015/2016 bola v mužstve dorastu,
ktoré pod vedením trénera Patrika Banga skončilo na peknom treťom mieste v
VI. lige dorastu sk. B ObFZ Nitra. Žiaľ,
z dôvodu dovŕšenia 19-tich rokov a z
dôvodu ďalšieho nezáujmu pokračovať s
futbalom, svoju hráčsku karieru prerušili
alebo ukončili: M. Fekete, Š. Križanovič,
R. Lámoš, A. Melo, V. Pekar, F. Slezák, M.
Trízňa, K. Zabák, Š. Zaujec, A. Zaujec a
pre zranenie kolena i F. Vrabec. A tak,
nám z perspektívneho dorastu zostali pre
13

Šport

Žiaci U9 prípravka

Žiaci U13
ďalšiu sezónu 2016/2017 iba 2 až 3 hráči, ktorých nemal kto v mužstve dorastu
doplniť, lebo v predchádzajúcom období
sa niekoľko rokov po sebe nedostatočne venovalo výchove a príprave nových
hráčov z radov žiakov. Ak, túto oblasť nezlepšíme, futbal v našej obci skončí. Preto výkonný výbor futbalového klubu už
v marci tohto roka nadviazal spoluprácu
so ZŠ s MŠ v Jarku, s cieľom zistiť záujem
žiakov o futbal a v spolupráci s rodičmi
žiakov, ktorí prejavili záujem o tento
šport zahájiť ich prípravu. Dnes máme v
evidencii 20 – 25 žiačok a žiakov ktorí sa
14

začínajú zoznamovať s futbalovou abecedou. Pod vedením Samuela Bédyho začali v sezóne 2016 / 2017 reprezentovať
klub a obec v základnej kategórii mladší
žiaci U13 v súťaži ObFZ Nitra. Je to beh
na dlhej trati a ak ho chceme úspešne
dobehnúť, bez ďalšej pomoci súčastných
alebo bývalých hráčov sa to nepodarí.
Na kategóriu U13 nadväzuje U15, dorast
a muži.
V letnej prestávke výkonný výbor v spolupráci s obcou Jarok a ďalšími priaznivcami futbalu zorganizoval turnaj v minifutbale o „Pohár starostu obce“ v ktorom

súťažilo celkom šesť mužstiev. Turnaj
sa konal netradične v sobotu s bohatou
tombolou. Po skončení futbalových zápasov bola pripravená i zábava pri živej
hudbe pod vedením Martina Bidelnicu,
ktorú však predčasne ukončilo nepriaznivé počasie.
I v priebehu letnej prípravy v mužstve
mužov nastali ďalšie personálne zmeny v
hráčskom kádri.
Z mužstva dorastu do „A” mužstva mužov postúpili po dovŕšení 19-tich rokov
Tomáš Labuda a Erik Chňapek a iba
17-ročný Adam Chňapek a 18-ročný Tomáš Horák. Novým trénerom mužstva
sa stal Juraj Chňapek, ďalej z mužstva
odíšli: Andrášik, Maga, Penzeš a Šatka,
prestali hrať: M. Melo, M. Szombát, T.
Hollý, T. Fuglík, Ľ. Fuglík a M. Kis a do
mužstva, okrem hráčov z dorastu prišli:
brankári - T. Vlček, M. Hrnko, M. Klementík, obranca - D. Križan, záložníci –
J. Chňapek (zároveň i asistent trénera),
D. Chňapek, M. Gáth a P. Paller. Súčasné výsledky tohto mladého mužstva sú
doposiaľ celkom nádejné, mužstvo má
potenciál uspieť, priebežne je na jedenástom mieste a hráči túto skutočnosť
budú musieť potvrdiť v jarnej časti súťaže ročníka 2016/2017.
Výkonný výbor v priebehu roka zorganizoval na ihrisku dve brigády a svojpomocne dokončil umelé osvetlenie tréningového ihriska.
V súčasnosti sa mužstvo mužov pripravuje na halový vianočný turnaj, ktorý
bude 26 – 28. 12. 2016 v Mestskej športovej hale v Nitre. Všetky mužstvá futbalového klubu v priebehu zimnej prípravy
využívajú na tréning v súlade so spracovaným harmonogramom telocvičňu ZŠ s
MŠ.
Úloh a problémov ktoré je potrebné v
oblasti futbalu riešiť je podstatne viac.
Okrem skvalitnenia hry jednotlivých
mužstiev, by sme chceli v roku 2017 v
spolupráci s obcou postupne zlepšovať i
celkové materiálno - technické zabezpečenie a vybavenie futbalového areálu.
O týchto, ale aj ďalších otázkach chce výkonný výbor futbalového klubu hovoriť
so svojimi členmi a priaznivcami na Valnom zhromaždení futbalového klubu v
mesiaci február 2017.
					
Ing. Jaroslav Bako
Prezident futbalového klubu FC 31 Jarok
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