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Obecné spravodajstvo

Slovo starostu obce

Vážení Jaročania,
úvodom mojich pár riadkov mi dovoľte,
aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravil v mene vedenia obce, ale i poslancov
obecného zastupiteľstva. Vstúpili sme do
posledného roku volebného obdobia 2014
- 2018. Pri tejto príležitosti by som sa chcel
poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, folklórnym a speváckym súborom,
dobrovoľnému hasičskému zboru obce,
vinárskemu spolku, včelárom, poľovníckej
spoločnosti, futbalovému a tenisovému
klubu, slovenskému červenému krížu, za
podporu a pomoc pri plnení úloh, ktoré
sme si vytýčili v našom volebnom programe. Osobitné poďakovanie patrí vedeniu
Poľnohospodárskeho družstva Jarok za dar
obci - 10 árového pozemku, časti parku pri
kríži medzi Hlavnou ulicou a ulicou Záhumenice ako aj dobrú spoluprácu.
Do rúk sme dostali mandát od Vás občanov spravovať obecný majetok. Rozumné
nakladanie s financiami a obecným majetkom nám umožnilo postupne napĺňať
naše ciele. Usilujeme sa, aby sme Vám spríjemnili a skvalitnili spolunažívanie v našej
obci. Počas celého volebného obdobia sme
sa snažili kladne pristupovať k Vašim žiadostiam a pripomienkam.
Na začiatku tohto roka sme sa pustili do
rekonštrukčných prác v kultúrnom dome.
Bolo nevyhnutné vystierkovať a vymaľovať zasadačku a časť podlahy vymeniť za
dlažbu. V priestoroch cintorína sme vybudovali nové sociálne zariadenie. Bolo
potrebné zhotoviť prípojku vody a zakopať žumpu. Rozšírili a spevnili sme plochu
pred domom smútku a vybudovali sme
bezbariérový prístup.
Momentálne sme sa pustili so zamestnancami obecného úradu do budovania
chodníka od začiatku obce po odbočku
na Veľké Zálužie. Máme schválenú dotáciu vo výške 30 000 Eur na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice, ktorú máme v pláne
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Bezbariérová rozšírená a spevnená plocha pred domom smútku
zrekonštruovať ešte tento rok. Na obnovu
jazierka pod ulicou Starý Sliváš nám bola
schválená dotácia v hodnote 5 000 Eur.
Jedná sa o vybagrovanie a uvoľnenie stokov, vysypanie jazierka kameňom, obnova studne a vybudovanie chodníka, ktorý
spája ulicu Pod kostolom a Starý Sliváš.
Na začiatku jarných mesiacov sme vysadili väčšie množstvo ovocných stromov na
ceste do Veľkého Zálužia a pri futbalovom
ihrisku sme vysadili lipy. Stromy nám daroval pán Róbert Pekar, ktorému by som sa
touto cestou chcel poďakovať. Máme pred
sebou ešte veľa úloh v investičnej oblasti,

Nové sociálne zariadenie v priestoroch cintorína

Budovanie chodníka
v oblasti získavania finančných prostriedkov z grantov a projektov na zabezpečenie
spoločenského, kultúrneho a športového
života v našej obci.

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som
sa touto cestou vyjadril aj k budovaniu
kanalizácie. Ako som už spomínal v predchádzajúcom čísle obecného časopisu bolo

potrebné vykonať kolaudáciu poslednej
zhotovenej časti. V každom roku sme podávali žiadosť na Ministerstvo životného
prostredia, no žiaľ, neboli sme úspešní. A
z vlastných zdrojov je takmer nemožné
kanalizáciu dobudovať. V budúcnosti nie
je vylúčená možnosť vziať si úver na dobudovanie kanalizácie, avšak najskôr by som
rád splatil úvery z minulosti, ktoré budú
splatené v rokoch 2019 a 2021. Aj v tomto roku sa budeme uchádzať o dotáciu na
budovanie kanalizácie, keďže ministerstvo
životného prostredia avizuje navýšenie finančných prostriedkov, a ja pevne verím,
že budeme úspešní.
Boli nám schválené dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na folklórny
deň nám bola schválená dotácia vo výške
1 200 Eur a za tieto finančné prostriedky
sme zakúpili párty stan o rozmeroch 6 x
12 m. Na pohár starostu obce vo futbale
máme schválenú dotáciu v hodnote 950
Eur. Tieto finančné prostriedky použijeme
na technické vybavenie telovýchovnej jednotky. Dotáciu vo výške 1 100 Eur máme
schválenú na rozvoj turizmu a tieto finančné prostriedky použijeme na spropagovanie obce, konkrétne na výrobu banerov,
dotlačenie propagačných materiálov o
obci, ale aj na natočenie krátkeho filmu o
Jarku Televíziou Nitrička. Farský úrad má
schválených 1 200 Eur na odvodnenie obranného múru. Máme zakúpené dopravné
značky v hodnote 1 700 Eur ktoré začneme
postupne osádzať.
Ako ste mnohí zaregistrovali, zmodernizovali sme webovú stránku obce a všetky
novinky a informácie sú na nej umiestňované promptnejšie, pretože webovú stránku spravuje priamo zamestnankyňa obecného úradu.
Na záver by som dal do pozornosti malé
ohliadnutie za volebným obdobím 20142018, odkedy sme prevzali zodpovednosť
za našu obec:
 Bolo potrebné určiť si priority a zdokumentovať zmluvy, projekty a iné dokumenty v kancelárii,
 Zoznámiť sa s chodom obecného úradu,
 Naštartovať elektronizáciu obecného
úradu,
 Vypracovať a schváliť pasport dopravného značenia,
 Vypracovať nový územný plán, ktorý je
tesne pred dokončením. Starý územný
plán bol zastaraný a v mnohých prípadoch nebol vôbec dodržiavaný,
 Zrekonštruovali a zmodernizovali sme
verejné osvetlenie, kde dosahujeme
úsporu na elektrickej energii vo výške

64 %, čo predstavuje približne 8 000 –
9 000 Eur ročne,
 Zrekonštruovali sme obecný úrad a to
konkrétne:
• Vybudovanie pokladne, výmena dverí, rekonštrukcia dámskych sociálnych
zariadení, čiastočná výmena nábytku
(pôvodný nábytok bol 25 rokov starý),
vybudovanie archívov (účtovníctvo a
matrika), výmena hlavného rozvádzača,
 Zrekonštruovali sme aj kultúrny dom:
• Výmena rozvádzača a elektroinštalácie
na javisku,
• Výmena ledkového osvetlenia na javisku,
čo prináša úsporu elektrickej energie,
• Zasekanie elektroinštalácie, vystierkovanie a výmena obkladu v kuchyni,
• Položenie protišmykovej dlažby v
umyvárke,
• Výmena okien v knižnici,
• Izolácia strechy na kultúrnom dome,
• Vyčistenie okolia kultúrneho domu
prostredníctvom brigády a vybudovanie petangového ihriska,
• Vybudovanie javiska za kultúrnym domom,
• Zakúpenie nových stoličiek v počte 120
kusov.
 Vybudovanie kamerového systému v
obci – 7 kamier,
 Úprava svahu smerom k vinohradom a
vysadenie čerešňovej aleji,
 Vybudovanie nového chodníka na ulici
Kúty a rekonštrukcia chodníka na ulici
Pod vinohradmi,
 Budovanie nového chodníka od začiatku obce po odbočku na Veľké Zálužie,
 Výstavba nového sociálneho zariadenia na cintoríne a rozšírenie spevnenej
plochy pred domom smútku,
 Celková rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena svietidiel v dome smútku,
rekonštrukcia kríža a okolia na cintoríne,
 Celková rekonštrukcia elektroinštalácie v kabínach TJ Jarok, vymaľovanie
kabín, zhotovenie kanalizačnej prípojky a vybudovanie nového vykurovania,
 Zakúpenie nového traktora, malej
vlečky a rozmetadla soli,
 Rekonštrukcia a budovanie v priestoroch Základnej školy s materskou školou:
• Otvorenie tretej triedy v materskej škole,
• Celková rekonštrukcia šatní a osvetlenia v základnej škole,
• Vybudovanie workoutového ihriska a
altánku brigádnou formou,
• Výmena okien, dverí a podlahy v telocvični a celková rekonštrukcia sociálnych zariadení,

• Vyčistenie a natretie strechy hlavnej
budovy základnej školy,
• Vybudovanie parkoviska na Školskej
ulici,
• Vybudovanie parkoviska za kostolom,
• Rekonštrukcia kuchyne – nový obklad,
dlažba, vystierkovanie kuchyne a chodby, zakúpenie nových chladničiek, novej rúry a novej škrabky,
• Zakúpenie nových stolov a stoličiek do
jedálne,
 Založenie pobočky Slovenského červeného kríža a pravidelné organizovanie
darovania krvi,
 Obnovenie dobrovoľného hasičského
zboru obce a zakúpenie hasičského
auta Liaz Karosa v hodnote 1 400 Eur,
 Hasičské auto Tatra 815 bolo darované
z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
 Organizovanie súťaže vo varení gulášu
pod názvom ,,Hasičský kotlík“,
 Vydávanie časopisu ,,Náš Jarok“, prostredníctvom ktorého informujeme občanov o dianí v obci,
 Vytvorenie cezhraničnej spolupráce s
mikroregiónom Buchlov – Buchlovice – Boršice a zorganizovanie podujatí
Deň Moravy a Deň Priateľstva,
 Účasť našich vinárov a FS Jaročan na
podujatí ,,Šlapání hroznu dívčí nohou“
v Boršiciach,
 Zorganizovanie akcie Deň rodiny a
šiesteho ročníka folklórneho dňa,
 Podávanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond na prevod pozemkov do
vlastníctva obce Jarok:
• 6 árov na Školskej ulici,
• 36 árov – cesta do vinohradu,
• 3,3 ára – pozemok pri cintoríne,
 Vybágrovanie hlavného kanála a odvodňovacieho kanála cez stred obce.
A čo dodať na záver? Veľké poďakovanie
za celé štyri roky patrí poslancom obecného zastupiteľstva a zástupcovi starostu. Poďakovanie za to, že úlohu poslanca
zobrali ako česť, zastupovať Vás občanov.
Aj vďaka tomu, že sa poslanci obecného
zastupiteľstva vzdali odmien, zástupca
starostu svojho platu a môj plat bol v porovnaní s platom môjho predchodcu nižší, sa nám podarilo ušetriť 60 000 Eur. Aj
z tohto dôvodu sme mohli investovať viac
finančných prostriedkov do kultúry, športu a na chod samotnej obce.
Poďakovanie patrí aj Vám všetkým za
podporu, nezištnú pomoc a povzbudivé
slová, ktoré sa mi dostali počas uplynulého obdobia.		
Stanislav Sťahel, starosta obce
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Rozvojové aktivity v areáli Základnej
školy s materskou školou v Jarku V.
Vážení spoluobčania,
opäť Vás chceme s odstupom polovice
roka informovať o snahách vedenia obce
a Základnej školy s materskou školou v
oblasti rozvoja školského areálu a skvalitnenia školských budov.
Posledný polrok, na rozdiel od tých
predchádzajúcich, sa niesol predovšetkým v duchu čakania na rozhodnutia o
podaných rozvojových projektov a prípravy nových projektov. Vďaka snahe
zodpovedných osôb vo vedení obce a základnej školy sa môžeme už tento rok tešiť
na to, že sa začne výraznejšie meniť tvár
areálu a to preto, že v minulosti podané
projekty boli úspešné a získali významnú
finančnú podporu. Najväčším takýmto
projektom je projekt prístavby materskej
školy, ktorý je v súčasnosti v stave realizácie verejného obstarávania zhotoviteľa
prístavby. Keďže ide o relatívne veľkú
investíciu (niekoľko stotísíc Eur), jedná
sa o nesmierne administratívne náročný
a dôležitý krok, a preto mu je venovaná
veľká pozornosť, najmä na strane obecného úradu, ktorý realizáciu celého projektu zastrešuje. Predpokladaný termín
začatia stavebných prác je koniec tohto
roku. Kvôli príprave lokality plánovanej
výstavby bolo potrebné v skorom jarnom
období zrealizovať vypílenie viacerých
vzrastlých stromov, čo je samozrejme
nešťastné, pretože tieto dotvárali kolorit
areálu základnej školy, ale nebolo možné
sa tomu vyhnúť. Už túto jeseň však budú
vysadené nové stromy, aby sa do budúcnosti takto spôsobený úbytok zelene v
areáli vykompenzoval.
Ďalšími dvomi menšími, ale tiež veľmi
dôležitými projektami, ktoré získali finančnú podporu vo forme grantov z nezávislých grantových inštitúcií, boli projekty podané vedením základnej školy.
Tieto sú zamerané na rozšírenie možností športových aktivít v školskom areáli.
Vďaka tomu, že tieto boli úspešné, plánujeme v čase letných prázdnin doplniť
vybudované cyklokrosové a streetworkoutové ihriská o volejbalové exteriérové
ihrisko, pieskové doskočisko a miniareál
s exteriérovými posilňovacími strojmi.
Zároveň pre zabezpečenie bezpečného
prechodu k týmto novým ihriskám, ale
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aj príchodu detí do školy bez zbytočného
križovania cesty určenej pre automobily
a prístupového chodníka do školy, sa v
čase prázdnin plánuje vybudovanie nového chodníka v školskom areáli. Tak ako
nezabúdame na deti základnej školy a
mládež, pre ktoré sme už vybudovali aspoň základné športoviská a hraciu zónu,
plánujeme zrekonštruovať aj ihrisko pre
deti materskej školy. Jednotlivé hracie
prvky sú však súčasťou vyššie spomenutého projektu prístavby materskej školy a
ich osadenie bude realizované paralelne
so samotnou prístavbou.
Medzi pripravovanými, resp. podanými
projektami, o financovaní ktorých ešte
nebolo zatiaľ rozhodnuté, sú projekty
na výstavbu multifunkčného ihriska a
projekt na rekonštrukciu telocvične. V
prípade projektu zameraného na rekonštrukciu telocvične ide predovšetkým o
zvýšenie energetickej efektívnosti tejto
budovy, keďže súčasný stav je pôvodný,
je v súčasnosti absolútne energeticky
nevyhovujúci. Ako steny, tak ani strecha
nemajú žiadne prvky tepelnej izolácie,
vykurovanie je zabezpečené z centrálnej
kotolne v budove základnej školy s prívodom vyhrievacej vody prostredníctvom exteriérového prívodného kanála.
Tento nie je podobne vôbec izolovaný a
cez zimu rozpúšťa sneh a pôdu vo svojom širšom okolí, čo svedčí o veľkých
tepelných stratách, ktoré sa samozrejme
premietajú do vysokých nákladov na vykurovanie telocvične v chladných mesiacoch. Pripravovaný projekt preto počíta
okrem zaizolovania budovy aj s vybudovaním nového prívodu plynu priamo
do budovy telocvične, inštaláciou kotla,
rekonštrukciou tepelných rozvodov a
výmenou vykurovacích telies v budove
telocvične.
Podobne sa plánuje rozšírenie prívodu
plynu a inštalácia samostatného kotla aj
v budove kuchyne s jedálňou, ktorá je
napájaná v súčasnosti rovnakým energeticky neefektívnym spôsobom, ako je to v
prípade telocvične.
Rovnako ako v minulosti by sme boli
veľmi radi, aby sa aspoň tá časť plánovaných prác, resp. realizácie projektov,
ktorá si nevyžaduje špeciálnu odbornosť,
realizovala prostredníctvom brigádnic-

kých aktivít rodičov detí navštevujúcich
základnú a materskú školu, jej zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.
Z vyššie spomenutých aktivít sa to týka
predovšetkým výstavby volejbalového
ihriska, pieskového doskočiska, osadenia exteriérových posilňovacích strojov
a ako vždy aj ďalších terénnych úprav,
výsevu trávy, vysadenia stromov, čistenia
a údržby areálu formou záhradníckych
prác. Brigády sa za týmto účelom plánujú
na čas prázdnin a skoré jesenné mesiace,
kedy na to budú ideálne podmienky.
Preto budeme veľmi radi, ak sa osobne zapojíte do týchto pripravovaných
brigád, o ktorých budete informovaní prostredníctvom web stránky obce,
web stránky základnej školy, obecného
rozhlasu, informácie v školských zápisníkoch detí, či letákov. Budeme radi ak
pochopíte, že tieto aktivity nie sú našou
snahou o zviditeľnenie sa, ale snahou o
skvalitnenie prostredia, v ktorom aj Vaši
synovia, dcéry, synovci, netere, bratranci,
sesternice a vnuci a vnučky trávia značnú
časť dňa a určite Vaše zapojenie sa ocenia.
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
zástupca starostu obce

Krátke spravy, obecné informácie

Informácia
k úprave hrobov

Založenie Miestneho
spolku červeného kríža v Jarku

Upozorňujeme občanov, že v zmysle § 24
zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a
článku 13 Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Jarok, je na budovanie hrobu,
ako aj stavebnú úpravu hrobu, potrebný
súhlas Obce Jarok. Pri vyhotovení hrobu sa
musí stavebník riadiť pokynmi Obce Jarok.
Zakazuje sa prerábanie jestvujúcich dvojhrobov na jednohroby! Pred úpravami hrobu je potrebné, aby bol vyplatený poplatok
za hrobové miesto a uzatvorená nájomná
zmluva. Nájomca uzatvára nájomnú zmluvu na Obecnom úrade počas úradných hodín s predložením občianskeho preukazu.

Začiatkom roka 2018 sa nám podarilo
založiť Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Jarku, ktorý má toho času
15 členov. Zároveň sme zverejnili výzvu
DARUJ KRV PRE NIKU a zorganizovali akciu O KVAPKU LEPŠÍ VALENTÍN, čo bola v poradí už Piata Jarocká
kvapka krvi, ktorá aj napriek chrípkovej
epidémii dopadla úspešne. Touto cestou
to by som sa chcela poďakovať všetkým
zúčastneným za ich obetavý čin a zároveň popriať veľa zdravia, pohody a viery,
že sa dňa 18. júna 2018 opäť stretneme a

darujeme kúsok seba. Vďaka patrí aj pani
učiteľkám a detičkám zo ŠKD za ich darček v podobe VALENTÍNKY určený pre
darcov.
MÔŽEME ZOSTAŤ ĽAHOSTAJNÍ,
ALE MÔŽEME AJ POMÔCŤ SKÔR,
NEŽ ODÍDEME NA DOVOLENKU.
DARUJME KRV A UŽIME SI
DOVOLENKU S DOBRÝM
POCITOM.
NAŠA KRV PRED DOVOLENKOU
PRE ZÁCHRANU ŽIVOTA.
Jana Zabáková, predsedkyňa spolku

Smejko a Tanculienka opäť v Jarku
V jedno slnečné aprílové popoludnie
do našej obce už po druhýkrát zavítala
známa dvojica Smejko a Tanculienka.
Dvojica pochádzajúca zo Zvolena prišla
potešiť nielen deti z Jarku, ale aj deti z
okolitých obcí či miest. Svojím vystúpením spríjemnili deň všetkým prítomným, deťom aj dospelým. Vystúpenie
trvalo viac ako hodinu a deti sa z neho
veľmi tešili. Spievali spolu so Smejkom
a tanečné kreácie ich zase naučila Tanculienka. Dvojica zaspievala detičkám
piesne z nového DVD Kuk, ani muk!
Medzi obľúbené piesne patrila určite

SEZAMA s.r.o.

Zálužská 1C, 951 48 Jarok
tel.: 0905 825 604, 0903 732 079
web: www.sezama.sk
e-mail: sezama@sezama.sk

pesnička Usmej sa, ktorá vyčarila deťom
úsmev na tvári. Abecedu si deti zopakovali s pesničkou s rovnakým názvom,
presunuli sa do rozprávky vďaka pesničke Tri prasiatka.
K rozlúčke nesmela chýbať pieseň Ahoj
Ahoj, ktorá skvelo dotvorila celkový dojem z vystúpenia. Detičky sa po vystúpení mohli so Smejkom a Tanculienkou
vyfotografovať, a tak im v podobe fotky
zostala pekná spomienka na toto príjemné popoludnie.
Andrea Gálová
členka kultúrnej komsie
SEZAMA s.r.o. zaoberá výrobou umelohmotných fliaš a výrobkov z materiálu PET.
Svoju štvrťstoročnicu spoločnosť oslávila aj
presťahovaním do novej haly v obci Jarok,
kde už výroba prebieha naplno. Máme radosť, že sme v spoločnosti privítali aj obyvateľov obce Jarok, ktorí posilnili našu výrobu
a tiež aj nových zákazníkov.
Ponúkame viac ako 200 typov fliaš použiteľných vo všetkých odvetviach hospodárstva. Naše produkty plnia obalovú funkciu
vo veľkovýrobách aj v maloobchode, či produkcii pre vlastnú spotrebu.
Medzi naše najpredávanejšie produkty
patria fľaše na víno, pivo, alkohol, mlieko,
ovocné šťavy, pesticídy, herbicídy, hnojivá,
detergenty, farbivá a iné chemikálie.
S cieľom ponúknuť zákazníkom komplexný produkt zabezpečujeme i návrhy a dizajn nových fliaš, výrobu foriem na vyfukovanie a doplnkové tovary: uzávery, držiaky,
rozprašovače, rúčky, atď.
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Materská škola
Malá trieda v materskej škole

Stredná trieda v materskej škole
Stredná trieda je chlapčenskou zostavou
v prevahe nad dievčenskou menšinou. Pomer 16 : 5 by vyhovoval skôr výsledku hokejového zápasu v prospech slovenského
tímu. Aktivity spojené s vyučovaním sú
preto ladené na chlapskú nôtu. Dievčatá
sú prispôsobivé a vedia robiť viacero vecí
naraz, vtom je ich sila. Energia prúdi, občas som jak v úli. Bzukot včielok vrtkých,
čo zvládajú slniečko i búrky.

Necelé dva mesiace pred ukončením
školského roka s radosťou konštatujem, že
v triede maličkých detí vládne pohodová
a priateľská atmosféra. Prešli sme si spolu
kus cesty. Deti si zvykli na „režim škôlkara“,
prispôsobili sa novým pravidlám a zorientovali sa v nepoznanom. Žijú si svoj život
plný hier, skúmania, tvorivosti a aktívneho
pohybu. Každodenný kontakt s rovesníkmi
im prináša nové možnosti k ich formovaniu. A tak v čase, keď vy rodičia pracujete,
vaše milé deti nasávajú nové informácie,
upevňujú si kamarátske vzťahy a rozvíjajú
svoju jedinečnosť.
Ako čas plynul, veľa sa naučili. Upracú po
sebe hračky, v obliekaní a obúvaní nastal
pokrok, kreslia, modelujú, lepia a snažia sa
strihať. Poznajú „zázračné slovíčka“ a vedia
ich použiť, navzájom si pomáhajú, vedia sa
podeliť, súcitia so slabšími. Sú veselé, keď
spievame a tancujeme. Samozrejme, že
majú aj „svoje horšie dni“, kedy ich usmerníme a upokojíme. A keď treba, aj hlas zvýšime, aj ukazovák zodvihneme, no vedzte,
že deti vedia, že to s nimi aj vtedy myslíme
6

dobre, a že ich máme veľmi radi. Aj takto
nejako plynie čas v materskej škole.
„VŠETKO ZÁVISÍ OD ZAČIATKU, AKO
SA POSTAVIA ZÁKLADY, TAK POTOM
IDE VŠETKO„
J. A. Komenský
Tatiana Ďurišová
triedna učiteľka

Upratovanie im veľmi po chuti nie je,
zato konštruktívne stavebnice, logické hry
a rátanie cukríkov za odmenu, to vynahradia. Bádanie, objavovanie, interaktívne
programy sa tešia ich obľube, inovatívne
formy učenia sú úspešné. Pri týždennej
téme „Život pri rybníku“ sme si vodný
svet užili zážitkovým učením v teréne.
Pozorovali sme vodné živočíchy. Počúvali
zvuky prírody. Rybník sa zrazu objavil i v
triede a aj so živou rybkou. Deti pozorovali ako sa pohybuje a čím sa živí. To bolo
radosti a rybka si užila preteky, neustále sa
vyhýbajúc detským dlaniam.
Nielen príroda, ale aj rodinné vzťahy, kto
býva v domčeku, ako sa starať o bábätko - i
tu sa prejavili zručnosti a zápolenie medzi
chlapcami a dievčatami. Súťažili vo vešaní
bielizne, kŕmení z dojčenskej fľaše, prebaľovaní bábätka, obliekaní i zaväzovaní
podbradníkov - zatiaľ iba bez mašličky,
tú budú trénovať na svojich topánkach vo
veľkej triede. Obliekať sa už dokážu rýchlejšie a väčšina už celkom samostatne, bez
pomoci pani učiteľky.

na pobyt vonku. Na školskom dvore si
trénujú obratnosť na preliezačkách, ako
aj jazdou na odrážadlách a kolobežkách.
Absolvovali prechádzku k zálužskému
rybníku, kde pozorovali prírodu a živočíchy žijúce v jeho okolí. Najväčším
zážitkom bolo kŕmenie labute, ktorá priplávala až k brehu v plnej svojej kráse.
V mesiaci apríl sme s predškolákmi
chodili na plávanie do Mestského kúpeľa
v Nitre. Počas kurzu sa vo vodnom prostredí pohybovali bez strachu, inštruktori rozvíjali u detí základné plavecké
zručnosti ako skok do vody, ponorenie,
orientáciu pod vodou a dýchanie.
Druhá májová nedeľa už tradične patrí
oslave dňa matiek. Aj naše deti spríjemnili svojim mamičkám tento deň pekným
kultúrnym programom a vlastnoručne
vyrobenými darčekmi. Život predškolákov sme spestrili návštevou divadelného
predstavenia v Nitre a výletom na Ranč
pod Babicou v Bojnej. Sviatok detí oslávili jazdou vláčikom po Nitre. V polovici
júna statočne zabojovali o získanie medailí na olympiáde materských škôl.

Deti majú pamäť dokonalú, hlavne keď
sa tešia na výlet, alebo inú pre nich podstatnú aktivitu ako návšteva bábkového
predstavenia Janko Hraško v Nitre. Prvý
jún sme oslavovali Medzinárodný deň
detí cestovaním detským vláčikom za históriou Nitry, kde je hrad, kadiaľ tečie rieka
Nitra, zvieratká v parku a zmrzlinka.
Požiarnici v akcii, transport ľudí z horiaceho domu, nebezpečenstvo manipulácie
so zápalkami, výroba hasiacich prístrojov
- to bola téma, v ktorej sa detičky našli a
ktorá dlho zarezonovala v ich hrových aktivitách.
Telefónne čísla: 150 – hasiči: oheň len
tak zasyčí, 155 - lekár je tu hneď. Povolania záchranárov sa tešia obľube. U lekára,
v nemocnici, kde je sanitka a plno zaujímavých predmetov – injekcie, obväzy, fonendoskop, infúzie, lieky – svet tvorivých
hier a praktických ukážok pri ošetrení
malých odrenín, to už zvládnu naši šikovníci a ja som na nich právom hrdá. Detské
iskričky v očiach je motivácia a odmena,
že príprava pomôcok a čas venovaný mojim ,,stredňákom,“ stojí zato.
Katarína Bekényiová
zástupkyňa pre MŠ

Veľká trieda v materskej škole
Čo nového v triede predškolákov?
Úspešne zvládli zápis do 1. triedy základnej školy, riešili úlohy na určovanie
farieb, geometrických tvarov, počítali,
pomenúvali písmená.
Jarné počasie prináša veľa slnečných
dní, ktoré s deťmi intenzívne využívame

Zavŕšením tohto školského roka bude
rozlúčka predškolákov spojená s opekačkou v materskej škole.
„Pri deťoch človek potrebuje pohár
plný múdrosti, súdok obozretnosti a
more trpezlivosti...“ sú slová, ktoré sú
súčasťou našej práce s tými najkrajšími
a najvzácnejšími pokladmi, ktoré nám
denne zverujete. Prajeme deťom v škole
veľa úspechov a Vám rodičia ďakujeme
za spoluprácu!
Marcela Boledovičová
Mgr. Dominika Klučková
triedne učiteľky
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Základná škola

Druhá polovica školského roka 2017/2018
sa pomaly končí a my sme od januára zažili
opäť kopec zaujímavých vecí a sme zase o
kúsoček múdrejší a skúsenejší. Vieme, že
každý deň prináša nové možnosti, prostredníctvom ktorých získavame nové vedomosti
a zručnosti, a tak sme chceli každú možnosť
využiť naplno a úplne. Náš program bol
preto opäť pestrý a zaujímavý. Zažili sme
mnoho nového a objavovali sme v sebe veľa
možností a talentov, o ktorých sme ani netušili, že ich máme.
V januári sa na dosky slávy postavili všetci schopní recitátori, ktorých máme v škole
naozaj požehnane a možno by ich bolo ešte
viac, keby niektorí prekonali svoju trému a
zapojili sa tiež medzi úspešných nasledovníkov Pavla Országha Hviezdoslava. Najodvážnejší žiaci sa našli najmä na 1. stupni
ZŠ. Ich odvahu, snahu a nadanie si veľmi
ceníme a ďakujeme im za pekný umelecký
zážitok! Najúspešnejší žiaci boli: 1. ročník
- Hanka Boledovičová, 2. ročník - Kamilka Goňová, 3.ročník - Nelka Boledovičová,
4. ročník - Jakub Zaujec. Všetkým srdečne
gratulujeme.
A zahanbiť sa nedali ani starší žiaci. Šaliansky Maťko opäť prišiel aj do našej školy.
Každoročne si pripomíname slovenskými
povesťami Jozefa Cígera Hronského. 21
žiakov z 5., 6. a 8. ročníka prednieslo slovenské povesti o Jánošíkovi, Corgoňovi,
kráľovi Matejovi a dostali sme sa vďaka nim
do dávnej minulosti. Najkrajšie prednesy
predviedli: Dominik Paul, Simonka Boledovičová, Františka Zeleňáková z 8. ročníka,
Johanka Tóthová z 5. ročníka, Filip Bujdák a
Samo Kramár zo 6. ročníka. Gratulujeme a
ďakujeme!
Prehĺbiť vzťah detí k slovenčine a literatúre
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sa snažíme aj prostredníctvom popuarizácie
školskej knižnice, do ktorej neustále pribúdajú nové a nové kúsky, ktoré sa tešia veľkej
obľube medzi žiakmi. Vo februári sme do
školskej knižnice pozvali aj „škriatkov“ z
materskej školy. Chceli sme ich oboznámiť
s tým, ako vlastne knižnica vyzerá, čo sa v
nej nachádza a aké skrýva tajomstvá. Ich
pani učiteľka im porozprávala, ako sa knižky
požičiavajú, aký je rozdiel medzi knižkami v
knižnici a u nich doma a ako si môžu knihy
požičať. Aj napriek tomu, že títo škriatkovia
sú veľmi šikovní, čítanie ich ešte len čaká, a
tak si aspoň popozerali ilustrácie a vyskúšali
si aj novinku našej knižnice – vnímavé knihy s magickým perom, ktoré im rozprávku
porozpráva. Vzácna návšteva sa páčila nielen im, ale bola aj príjemným spestrením
pre všetkých, ktorí ich knižnicou sprevádzali. Na záver nás potešili veselou piesničkou.
Žiaci prvého stupňa za vybrali do obecnej
knižnice. Mnohí z nich tam boli po prvýkrát a veľmi sa im tam páčilo. Všetko si so
záujmom popozerali a na všetko sa povypytovali. Deti samé zistili, že knižnica ponúka
mnoho zaujímavých nápadov a kníh, a preto prejavili záujem o členstvo.
Vo februári sme sa všetci vybláznili a zabavili na školskom karnevale. Žiaci 8. triedy
nádherne vyzdobili telocvičňu, pripravili
príjemnú atmosféru pre spolužiakov, ktorí si
vyrobili zaujímavé masky a súťažili o ceny.
Dvanásť masiek bolo odmenených cenami
za originalitu a kreativitu: Štefánik, hrozno,
vesmír, rybárka, Arab, kukučkové hodiny,
mucha, internetový vyhľadávač, hamburger, röntgenový snímok, ježibaba, legopanáčik,... Všetky ostatné masky dostali tiež
odmeny. Každý žiak si pochutil na sladkej
šiške s čajom. Tancom, hrami, veselosťou,

šantením sme si pripomenuli fašiangové
zvyky a tradície.Vďaka ôsmakom sme prežili spokojný zábavný fašiangový deň!
Kultúrne nás obohatilo aj predstavenie
Rumcajs, ktoré do našej školy priniesli naši
„starí známi“ – herci z divadla Clipperton,
ktorých máme veľmi radi. Rozprávka o
Rumcajsovi nás všetkých zabavila a potešila.
Deti sledovali životnú púť milého a šikovného obuvníka, z ktorého sa stal zbojník a dokonca sa dostal aj do väzenia. Celý čas však
hľadal lásku svojho života, ktorú nakoniec
našiel v Manke, pre ktorú bojoval aj s trojhlavým drakom. Či v dobrom alebo v zlom,
vždy sa snažil počúvať svoje srdce, ktoré mu
pomohlo nájsť tú správnu cestu. Práve toto
posolstvo v nás rezonovalo po predstavení.

S príchodom jari prišlo do našej školy Slniečko. A to doslova. Počas marca a apríla
k nám pravidelne chodili „kamaráti“ z neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Pre
žiakov 2. a 3. triedy prichystali preventívny
program KOZMO. Cieľom tohto programu

bolo rozvíjanie osobnosti detí, ich spolupráce, vzájomnej tolerancie, asertivity a ochrany pred násilím. V ôsmich stretnutiach sa
pracovníci Slniečka zamerali na problém
vyčleňovania, posmievania, fyzického ubližovania, na podporu vzájomného vychádzania a poznania vlastných emócií.
Pani učiteľka Balážová sa nám pekne pozrela na zúbky. Nachystala si pásmo, ktorým
deťom hravou a zrozumiteľnou formou
porozprávala o základoch a pravidlách starostlivosti o zuby – ako sa volajú a ako si
ich čistiť tak, aby sme k zúbarovi nechodili
so strachom, ale s radosťou a pýchou na náš
krásny chrup. Pani učiteľka Balážová tiež
zorganizovala projekt pod názvom Jedlá periodická tabuľka, ktoré malo veľký úspech.
K našim úspechom prispeli aj športovci
pod vedením učiteľov telocviku. Dievčatá sa
zúčastnili majstrovstiev okresu vo florbale,
kde obsadili 3. miesto a majstrovstiev okresu
vo volejbale, kde zvíťazili a postúpili na majstrovstvá kraja, ktoré sa konali v Leviciach.
V majstrovstvách okresu v bedmintone obsadili naše žiačky 3. miesto. Športovo sa vyžili aj mladší žiaci. 26. apríla si žiaci I. stupňa
zahrali obľúbenú vybíjanú. Pre prváčikov to
bola prvá veľká skúsenosť na hracom poli
v zápase s druhákmi. Počínali si výborne,
preukázali odvahu a chuť hrať. Najviac sa
darilo najstarším žiakom, štvrtákom, ktorí
poznajú pravidlá tejto hry veľmi dobre. Cieľom turnaja bolo upevňovanie zdravia, fyzickej kondície detí, rozvíjanie pohybových
schopností a zmyslu pre kolektívnu hru.
Tretiaci sa spolu so svojou triednou pani
učiteľkou Soligovou opäť zapojili do populárneho programu neziskovej organizácie
EDULAB Malá finančná akadémia. Prostredníctvom zážitkového vyučovania sa
oboznámili so zásadami finančnej gramotnosti.

stúpili do diecézneho kola. Sme na nich pyšní a veľmi sa z ich úspechu tešíme.
V nesposlednom rade máme medzi
nami aj úspešných hercov a výtvarníkov, ktorých talent rozvíjajú nielen pani
učiteľky, ale aj pani vychovávateľky. Ich
úspechy zdobia aj chodby našej školy.
Vytvorili veľké leporelá, pri ktorých sa
inšpirovali známymi rozprávkami. Pod
vedením triednych pani učiteliek si žiaci prvého stupňa prichystali divadelné
predstavenia, s ktorými sa zapojili do súťaže Rozprávkové vretienko. Vďaka všetkým pani učiteľkám za ich trpezlivosť a
tvorivé nápady.
Okrem všetkých vyššie spomínaných
aktivít sme tento rok urobili veľký pokrok
aj vo vybavení priestorov školy. Remeselníci sa môžu realizovať v dielni a prestávky môžeme tráviť v priestore nášho nového čitateľského kútika, na našich nových
gaučoch pri čítaní zaujímavých časopisov
alebo kníh. Hodiny techniky môžeme tiež
stráviť v priestoroch našej novej kuchyne
a premenou prešla aj zborovňa.
Zapojili sme sa do piatich grantových
výziev, z ktorých sa podarili dve: Hrajme
volejbal a skáčme s radosťou a Posilňovacie zariadenia do fitnes parku – obe
v rámci Nitrianskeho samosprávneho
kraja. V druhom spomínanom grante
sme boli úspešní aj vďaka spolupráci s
Radou rodičov. Na tomto mieste by sme
sa chceli poďakovať pani Mgr. Alenke Slezákovej za jej pomoc a podporu.
Škola je zapojená do rôznych projektov,

ktoré rozvíjajú rôzne oblasti. Environmentálny projekt Baterky na správnom mieste
funguje na našej škole už dlhšie. Zameriava sa na ochranu životného prostredia
pomocou zberu, spracovania a recyklácie
prenosných batérií a akumulátorov. V roku
2018 sme zatiaľ nazbierali 20 kg batérií. V
spolupráci s UKF Nitra realizujeme projekt
Modernizácia výučby a interdisciplinárneho prístupu v rámci kategórie odpad a odpadové hospodárstvo. Projekt sa orientuje
hlavne na spopularizovanie a sprístupnenie
možností ako triediť a znižovať vznikajúci
odpad. Fakulta prírodných vied UKF do
školy priniesla projekt Z poľa na tanier,
ktorý sa venuje hlavne oblasti výživy a šetrnému zaobchádzaniu s potravinami. Tento
projekt zatiaľ ešte len rozbiehame, ale už sa
naň veľmi tešíme.
Najväčší úspech počas tohto školského
roka dosiahli Tomáš Bujdák a Anežka
Bujdáková, ktorí sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Všetkovedko, kde sa popasovali s netradičnými otázkami z rôznych
okruhov. Tomáško skončil na 6. mieste a
Anežka na 35. mieste v rámci celého Slovenska. Je to nádherný úspech a my im
za to ďakujeme. Krásne zviditeľnili našu
školu aj obec.
Náročný školský rok mali žiaci piateho a
deviateho ročníka. Piatakov čakalo v novembri Testovanie 5, ktoré preverilo ich
vedomosti z matematiky a zo slovenského
jazyka a literatúry. V oboch predmetoch
je ich výsledná priemerná úspešnosť vyššia ako je úspešnosť dosiahnutá v SR:

Testovanie piatakov
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer
Priemerná úspešnosť školy
Deviataci si potrápili svoje mozgové
závity, ktoré sme celý rok chystali, na celoslovenskom testovaní žiakov deviateho
ročníka. Tiež ich čakal test z matematiky

A čo nás ešte čaká? Oslava MDD, výlety,
exkurzie, škola v prírode, návšteva hasičov a
parku v Nitre na Sihoti a pani učiteľka Hollá chystá pre budúcich prváčikov otvorenú
hodinu.
Tento školský rok bol pre nás nevšedný,

SJL
62,8 %
66,7 %

a zo slovenského jazyka. Ani oni sa nedali zahanbiť a výsledky boli nad celkovým
národným priemerom:

Testovanie deviatakov
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer
Priemerná úspešnosť školy

Nesmieme zabudnúť spomenúť veľmi pekný úspech piatakov pod vedením pána katechéta Vargu a pána dekana Brisudu. Adam
Bakyta, Tomáš Bujdák a Anežka Bujdáková
nás reprezentovali na biblickej olympiáde.
Títo šikovníci vyhrali dekanátne kolo a po-

MAT
64,7 %
75,9 %

MAT
55,9%
74,2%

SJL
63,0%
68,3%

zažívali sme rôzne výzvy a kontroly, ale aj
napriek tomu sme sa snažili neustále zlepšovať a dosiahli sme v testovaniach a v rôznych
súťažiach vynikajúce výsledky.
Mgr. Juliána Janíková, PhD.
učiteľka ZŠ
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ŠKD vypĺňa voľný čas detí v Jarku
Školský klub detí ,,Úsmev“ je veľmi dôležitým a významným školským zariadením,
ktorý vplýva na osobnosť, sebahodnotenie
a voľný čas detí. Na vzniku adekvátnej sebareflexie detí sa podieľa nielen rodina,
ale aj škola, ŠKD, učitelia a vychovávatelia,
s ich preferenčnými postojmi. V našom
školskom klube si uvedomujeme, že významnú úlohu zohráva aj kvalita vychovávateľa (spravodlivosť, záujem, používaný
výchovný štýl, kongruencia a podobne), a
preto sa úprimne usilujeme, aby sme jarockým deťom vytvorili prostredie, ktoré je
pre ich zdravý a komplexný vývoj dôležité.
Náš ŠKD je také živé mravenisko, veď o
tom svedčí aj počet 56 detí, ktoré ho navštevujú pravidelnou dochádzkou. O tom,
že sa jarocké deti nenudia, svedčí množstvo aktivít a úsilia vychovávateliek, ktoré
sa snažia zaujímavo organizovať ich voľný
čas. K takýmto aktivitám patria najmä tie
nasledovné:
 Vianočná štedrá večera - už sa stalo tradíciou, že pred Vianocami máme v Školskom klube Vianočný obed so všetkými
tradíciami a zvykmi: jabĺčko, orechy, oplátky, cesnak, prípitok a vinšovačka nám pripomenuli čaro Vianoc.
 Ježiško v ŠKD - aj tento rok naše deti
neobišiel Ježiško, aj keď to pred Vianocami vyzeralo všelijako. Po sľuboch sa Ježiško
zľutoval a priniesol krásny drevený domček
a obrovské sady drevených koľajníc, ktoré
sa tešili veľkej obľube.

 Vianočná akadémia v škole - každoročnou rozlúčkou pred odchodom na vianočné sviatky je účasť na vianočnej akadémii,
ktorá sa tento rok organizovala v priestoroch našej školy. Deti sa krásnym programom rozlúčili so starým kalendárnym rokom a všetci si popriali krásne a požehnané
sviatky.
 Šašovia v ŠKD - k fašiangovému obdobiu patria karnevaly, veselé výzdoby a
neodmysliteľnou súčasťou sú jednoznačne
šašovia. Tak prečo by sme si nemohli nejakých vyrobiť a rovno mega veľkých v ľudskej veľkosti? Výroba deti veľmi bavila a
snaha vytvoriť čo najkrajšieho šaša sa vy10

platila, lebo dve deti boli odmenené a šašovia zdobia ich detské izbičky.

samé povedali „Nič lepšie ešte nejedli“.
Veľkonočné tvorivé dielne - na veľkonočné
tvorivé dielne sa deti tento rok intenzívne
pripravovali, lebo každé ráno mali na raňajky pravdepodobne praženicu, vajíčkový
chlebík alebo nátierku z vajíčok, inak si nevieme vysvetliť, ako by inak mohli priniesť
také veľké množstvo vyfúknutých vajíčok,
ktoré sme aj tento rok maľovali horúcim
voskom. Táto technika zdobenia je veľmi obľúbenou u našich detí a dovolíme si
tvrdiť, že pod niektorými ručičkami vzni Valentínska kvapka krvi: Ak máš tú
možnosť urobiť pre niekoho niečo pekné,
urob to. Svet to potrebuje. Dňa 19. februára
2018 dobrovoľní darcovia krvi mohli už po
piatykrát priamo u nás v obci darovať nádej v podobe krvi ľuďom, čo ju potrebujú.
Veľmi, a hlavne príjemne, nás prekvapilo,
keď náš ŠKD Úsmev kontaktovala pani
Janka Zabáková a poprosila nás, či by sme
s detičkami vyrobili niečo pekné pre darcov krvi. Bez váhania sme túto výzvu prijali a veľmi rady sme s detičkami prispeli
k tejto úžasnej akcii, ktorá má podľa nás
skutočný a naozaj opodstatnený význam.
Deti sa dozvedeli veľmi dôležité informácie a darcom vyrobili malé prekvapenie v
podobe pohľadníc, čím sme spojili užitočné s príjemným. Pevne veríme, že aj vďaka
tejto, dovolíme si tvrdiť, prvej skúsenosti
našich detí s takouto akciou, vyrastie ďalšia
generácia dobrovoľných darcov. Chceme sa
veľmi pekne poďakovať všetkým darcom a
ľuďom, ktorí túto akciu zorganizovali, ktorí
sa na tejto akcii zúčastnili a ktorí ju akýmkoľvek spôsobom podporili. No samozrejme v mene detičiek sa chceme poďakovať
pani Janke Zabákovej za sladké odmeny.
Slová detí vravia za všetko, pretože ako

kajú už naozaj ukážkové maľované vajíčka.
Ponožkový deň - „Navleč na každú nôžku
inú ponožku a podpor tak detičky a ľudí s
Downovým syndrómom.“ A aj my v ŠKD
sme sa s detičkami do tejto výzvy zapojili
 21. marec bol deň Downového syndrómu a nakoľko sme mali v škole riaditeľské
voľno, tento deň sme si pripomenuli vo
štvrtok a v piatok. Porozprávali sme sa s
deťmi o ľuďoch s Downovým syndrómom
a o význame ponožkovej výzvy. Naozaj
sme veľmi rady, že do výzvy sa zapojila prevažná väčšina detí zo ŠKD. A ako
prejav podpory sme s detičkami vytvorili

obrovskú stonožku, kde hlavná myšlienka
je rovnaká ako pri výzve - BYŤ ODLIŠNÝ
JE NORMÁLNE! Naša stonožka je síce odlišná, ale aj tak je stonožkou s každou inou
ponožkou.

nám pripomínajú dar zdravia, ktorý nie
je samozrejmosťou.
 Deň matiek - všetkým našim mamičkám a babičkám dievčatá vystúpili s
krásnym programom, kde veľké dievčatá predviedli svoj tanečný talent v piesni
„Hej sokoly“ a na veľké slečny sa zahrali
v piesni „Holky z naši školky“.
Krásnym tanečným príbehom o kvietkoch a motýlikoch potešili obecenstvo
pre zmenu naše malé tanečnice, ktorým
to veľmi pristalo. Všetkým mamičkám
ešte raz zo srdiečka aj v mene našich
chlapcov, ktorým sa nechcelo nacvičovať,
prajeme veľa lásky a úcty od svojich detí.

 Naša dedina očami detí - málokto z našich spoluobčanov vie, že minulý rok Vaneska Thuróciová vyhrala v súťaži „Naša
dedina očami detí“ krásne tretie miesto
a jej kresba bola uverejnená v kalendári,
ako prezentácia našej obce. Preto sme sa
rozhodli aj tento rok do súťaže zapojiť a
prezentovať našu obec ako ju vidia oči našich najmenších. Pod ich rukami vznikajú
krásne práce, ktoré si zaslúžia povšimnutie a obdiv za to, že vidia potenciál a krásy
našej obce.

 Deň šťastia - už pri gratuláciách našim
kamarátom a známym si navzájom prajeme veľa šťastia, čo znamená, že šťastie je
veľmi dôležité. Toto sme si tento rok pripomenuli 20. marca, lebo tento dátum považujeme za medzinárodný Deň šťastia. S
ním je spojená dobrá nálada, ktorá sa niesla celý deň naším ŠKD, kedy sme si vyrábali úsmevy, smajlíky, štvorlístky, kominárov,
podkovičky. Navzájom sme sa nimi obdarúvali a obdarúvali sme aj naše okolie. Veríme, že sme vyčarili úsmev a tým aj trošku
krajší, šťastnejší deň tým, ktorý nás stretli,
lebo ŠŤASTIE VEDIE K ÚSMEVU, ALE
AJ ÚSMEV K ŠŤASTIU. A to je aj motto
nášho ŠKD ÚSMEV Jarok.

 Deň narcisov - 13. apríl sa niesol v duchu narcisov. V tento deň sme sa s našimi
deťmi porozprávali o význame tohto dňa
a o podstate predaja a kúpi symbolických
narcisov. Aby sme aj my svojou troškou
prispeli k spolupatričnosti a podpore ľudí
s rakovinou, vyrobili sme krásne narcisy,
ktoré zdobia priestory ZŠ a každý deň

 Život drobného hmyzu - život drobného hmyzu sme realizovali ako prírodovedný projekt, ktorého podstatu bolo
spoznať zákutia života rôznych druhov
drobného hmyzu. Súčasťou projektu bolo
pozorovanie drobného hmyzu, vyhľadávanie poznatkov o ich živote a následná
aplikácia týchto vedomostí do projektu,
ktorý sme pretransformovali do reálnej
podoby včelieho úľa a mraveniska, ktoré
je vystavené na dolnej chodbe priestorov
našej školy.

Súčasťou práce nášho ŠKD s deťmi sú aj
výzdoby priestorov ZŠ, ktoré sa snažíme
tematicky a esteticky aktualizovať vzhľadom na ročné obdobia, rôzne sviatky a
príležitosti.
Ku koncu článku patria posledné riadky,
ako poďakovanie rodičom a organizáciám, ktoré so ŠKD spolupracujú, ale dnes
urobíme výnimku a ideme sa netradične
poďakovať tým najdôležitejším - našim
deťom, lebo bez nich a ich aktivity a chcenia, by žiadna zo spomínaných akcií nebola taká dokonalá a jedinečná, akou ju
urobili práve oni. A preto dnes ďakujeme
práve im za to, že aj keď sú niekedy nezbedné, tak dávajú našej vychovávateľskej
práci zmysel.
Mgr. Miroslava Straňáková,
Mgr. Táňa Beličková
vychovávateľky ŠKD
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Príhovor dekana

Eucharistia
Pápež František uverejnil 29. mája 2018
na svojom „tvíte“ tieto slová:
„Eucharistia nás robí silnými pre to, aby
sme prinášali ovocie dobrých skutkov a žili
ako skutoční kresťania”.
Jeden z najvýznamnejších obrazov veľkého renesančného umelca Rafaela, veľká
freska nachádzajúca sa vo Vatikáne má
názov: Triumf Cirkvi, alebo Dišputa o
Najsvätejšej Trojici. Azda ste už aj vy videli ten obraz v origináli alebo na rôznych
reprodukciách. V hornej časti obrazu je
znázornené nebo s Najsvätejšou trojicou,

anjelmi a velikánmi zo Starého a Nového
zákona, a v dolnej časti je v strede oltár
s Eucharistiou, okolo ktorej sa z jednej a
druhej strany radia cirkevní učitelia, biskupi, pápeži, rehoľníci, filozofi, dokonca aj
Platón a Aristoteles, všetci, ktorí písmom i
slovom kliesnili cestu Kristovi, jeho mystickému telu: Cirkvi.
Hlavná myšlienka je vynikajúco vyjadrená: v strede života Cirkvi nachádza sa
Kristus – Eucharistia. On posilňuje a chráni, sýti a udržiava aj jednotlivcov a spoločenstvo Kristových nasledovníkov. Keď v

Cirkvi prekvital kult eucharistie, keď veriaci pravidelne pristupovali k Pánovmu
stolu, Cirkev bola plná sily, expanzívna,
rástla a napredovala aj napriek niekdajším nepriaznivým vonkajším okolnostiam. Palestínske cirkevné spoločenstvá,
Cirkev rímskych katakomb žili z „lámania chleba“. Slávne cirkevné rády: benediktíni, františkáni, dominikáni, Jezuiti,
liečili rany Kristovho mystického tela
chlebom života – Eucharistiou. Pius X.
ako liek proti moderným bludom odporúčal Eucharistiu, vyzýval deti aj dospelých, aby čím častejšie pristupovali k svätému prijímaniu.
Veľké odpady, bludy a herézy, majú svoju
prvotnú príčinu v slabom kontakte s eucharistiou.
A opúšťajú eucharistiu a s tým aj prameň
sily, žriedlo náboženského života, odrezanú od stromu žilu podľa Kristových slov:
Kto nebude jesť moje telo a piť moju krv,
nebude mať v sebe život.
Ako podľa gréckej mytológie Herkules
zvíťazil nad Anteom, synom matky zeme,
takže ho dvihol zo zeme a tak ho držiac
zadusil, lebo by sa Anteus po každom dotyku so zemou naplnil novou silou, tak aj
nás náš pekelný nepriateľ chce oddeliť od
prameňa našej sily, eucharistie, aby nás
oslabil a premohol.
Naša životná cesta, cesta Cirkvi počas
dejín, je cesta vyvoleného národa do prisľúbenej zeme – neba. V starom zákone
vyvolený národ niesol so sebou na svojej
ceste archu zmluvy s kamennými doskami
z hory Sinaj. Novozákonný Boží ľud nesie
so sebou svoju zmluvnú archu, tabernákulum, svätostánok, nie s tvrdými kamennými doskami, ale s teplým Spasiteľovým
srdcom v Eucharistii, ktoré nám ponúkol
pri poslednej večeri: Vezmite a jedzte, toto
je moje telo, toto je moja krv. Poďme za
ním i s ním cestou celého svojho života!
Využijem túto možnosť aj na poďakovanie Vám všetkým, ktorí ste ma pred
trinástimi rokmi prijali a akýmkoľvek
spôsobom počas môjho pôsobenia vo
Farnosti Jarok mi pomáhali, starali sa a
budovali pokojné, radostné spoločenstvo
lásky.
Nech dobrotivý Pán, Vás i Vaše rodiny,
za to požehnáva a Božia Matka ochraňuje
od zla a hriechu.
To Vám zo srdca v modlitbách vyprosujem.
PhDr. Peter Brisuda, dekan
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Poďakovanie
dekanovi
Vážený honorárny dekan Peter Brisuda,
dovoľte, aby som Vám prostredníctvom
nášho časopisu poďakoval za trinásť rokov pastorácie v našej farnosti. Boli to dlhé
roky plné obety, ktoré ste s pokorou v srdci
vykonávali v prospech všetkých obyvateľov
našej obce. Zanechali ste hlbokú duchovnú
stopu v srdci nás všetkých.
Prajem Vám na Vašej budúcej dušpastierskej ceste veľa vnútornej sily, lásky, naplnených nádejí a svetla, ktoré Vás povedie na
Vašej púti ďalej. My v Jarku veríme, že Vás
čaká ešte veľa slnečných dní a rokov, a že
svojou múdrosťou obohatíte aj ďalších veriacich na Vašom novom pôsobisku. Zároveň sa nádejame, že tak ako my na Vás, ani
Vy nezabudnete na roky prežité v jarockej
farnosti, a že Vás spomienky na chvíle prežité so svojimi veriacimi naplnia silou vždy,
keď to budete potrebovať.
Ešte raz Vám veľactený pán dekan za všetko úprimne ďakujem.
Stanislav Sťahel, starosta obce

Náš chrámový spevácky zbor
Už takmer tri desaťročia existuje v našej
obci chrámový spevácky zbor. Má neoceniteľnú úlohu pri spestrovaní bohoslužieb
v našom krásnom kostole, ale často aj
mimo neho. Počas tohto dlhého obdobia
sme strávili stovky hodín pri nácvikoch
skladieb a tiež veľa času pri rôznych vystúpeniach, najmä počas cirkevných sviatkov,
alebo iných slávnostných udalostí.
Možno povedať, že väčšina členov nášho
speváckeho zboru vydržala v tejto dlhoročnej obetavej činnosti spievať dodnes,
za čo im patrí pochvala a vďaka. Preto
si právom kladieme otázku: Ako to pôjde s našim chrámovým zborom ďalej?
Trápilo by nás, keby všetko to, čo sme za
dlhé takmer 30-ročné obdobie vytvorili
a udržiavali, razom nenávratne zaniklo.
Veď obec Jarok, ešte stále považovaná za
kresťanskú, si priam vyžaduje existenciu
nejakého chrámového hudobného telesa,
potrebného pre zachovanie našej kultúrno-kresťanskej tradície.

Aj keď ťažisko našej činnosti spočíva predovšetkým v chrámovom speve, chceme
sa občas angažovať aj v iných oblastiach
kultúrneho života obce, veď máme k tomu
aj vhodný repertoár (vhodne upravené ľudové piesne, piesne vlastenecké, trávnice a
iné) len ho treba „oprášiť“.
Na záver mojej krátkej úvahy vyzývam
touto cestou všetkých, ktorí by mali záujem o chrámovú hudbu, ale aj o ľudovú
pieseň. Ozvite sa!
Uisťujeme všetkých, že obavy týkajúce
sa zvládnutia repertoáru nášho speváckeho zboru sú zbytočné. Jednotlivé skladby,
aj keď sú viachlasé, sú tak upravené, aby
vyhovovali muzikálnej úrovni všetkých
našich spevákov v každom veku.
Mládež, chlapci a dievčatá, aj starší občania, ozvite sa! Hodina nácviku týždenne
nie je tak veľa. Keď nás bude viac, zmeníme si našu činnosť na zaujímavejšiu a pútavejšiu.
Mgr. Ivan Bečka
vedúci zboru

13

Z činnosti záujmových organizácií

Jednota dôchodcov Slovenska Jarok
Jednota dôchodcov Slovenska (JDS)
v našej obci pracuje od roku 2007, kedy
bola za pomoci vtedajšieho predsedu
okresnej organizácie v Nitre a vtedajšieho
starostu našej obce, založená pobočka aj v
našej obci.
Pobočky JDS pracovali v obciach v našom okolí už podstatne skôr, naša pobočka začala pracovať veľmi aktívne. Jej členovia boli od začiatku aktívnymi členmi a
zúčastňovali sa na všetkých akciách organizovaných JDS.
Rok 2018 je rokom volebným. Voľby sa
doteraz konali každý tretí rok, ale v tomto
roku, na základe zmeny stanov ústredia
JDS, boli výbory volené na obdobie štyroch rokov.
Dňa 11. februára 2018 sa konala výročná
členská schôdza (VČS), na ktorej prebehli
voľby do výboru, už na obdobie spomínaných štyroch rokov. Rokovanie sa konalo
za účasti starostu obce Stanislava Sťahela
a zástupkyne okresného predsedníctva
Nitra a zároveň predsedkyne základnej
organizácie JDS Rišňovce pani Emílie Alchusovej.
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Výbor predložil na VČS správu o činnosti za rok 2017, správu o hospodárení,
správu revíznej komisie, plán práce na rok
2018 a návrh hospodárenia na tento rok.
Plán práce bol zostavený podľa požiadaviek našich členov. Plánujeme pokračovať
návštevou termálnych kúpalísk, zájazdom do Bratislavy, návštevou divadelných
predstavení.
Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa
naši členovia zúčastnia liečebno-rekondičných pobytov vo vybratých kúpeľoch
so štátnou účelovou dotáciou. V mesiaci
apríl dve členky (Anna Zaujecová a Anna
Verešová) už absolvovali pobyt v kúpeľoch
Piešťany. Celkom sme mali pridelených 6
poukazov, ktoré aj určite vyčerpáme.
Medzi ďalšie činnosti podľa plánu práce
bude patriť:
 účasť na akciách poriadaných okresnou organizáciou
 (okresné športové hry, okresné prehliadky speváckych súborov, súťaž v
petangu, v stolnom tenise a pod.)
 zúčastňovať sa na akciách organizovaných Obcou Jarok,

 zabezpečiť služby pedikúry a masáží
(podľa záujmu členov)
 zorganizovať zájazd do Bratislavy,
s prehliadkou hradu
 dvakrát do roka organizovať posedenie
členov spojené s blahoželaním našim
jubilantom. Tieto stretnutia sú stále
veľmi obľúbenou akciou, pretože aj tu
sa majú možnosť stretnúť všetci členovia našej pobočky a spolu pri príjemnej
hudbe a občerstvení stráviť nedeľné popoludnie. Výbor si veľmi váži, že tieto
akcie môže organizovať.
Naša pobočka, tak ako aj ostatné pobočky JDS, môže tieto svoje aktivity robiť aj
preto, že dostáva dotáciu z Obce Jarok. Z
členského, ktoré je 5 Eur na rok, by sme
si nemohli dovoliť organizovať takéto aktivity.
Poďakovanie patrí nielen Obci Jarok,
ale všetkým našim členom, ktorí sú nielen
aktívnymi, ale aj vďačnými, dúfame, že aj
spokojnými seniormi v našej obci.
Sidónia Tökölyová
predsedkyňa JDS Jarok
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Folklórna skupina Jaročan hrá, spieva a tancuje
slávnostnému priebehu tohto aj duchovne
bohatého festivalu „Dni kolied kresťanov
Slovenska“.
Úvodným tancom sme otvárali už tradičnú krojovú zábavu v Kultúrnom dome
v Jarku. Prezentácia ľudového odevu bola
veľmi rôznorodá a čím ďalej tým viac je
možnosť vidieť ľudové motívy aj na civilnom oblečení.
Akcie „Fašiangy spojené s pochovávaním basy“ a „ Stavanie mája a majáles“ boli
akciami organizovanými folklórnou skupinou v spolupráci s Obecným úradom v
Jarku za veľmi peknej účasti mladých i skôr
narodených občanov našej obce. 1. mája
sme tiež otvárali sezónu v Poľnohospodárskom múzeu na Agrokomplexe v Nitre
spojenú so stavaním mája.
Súťaž folklórnych skupín „Nositelia tradícií“ organizovaná Krajskými osvetovými strediskami po celom Slovensku, je
veľmi dôležitou a prestížnou hodnotiacou
súťažou práce a účinkovania folklórnych
skupín. Tentokrát sme sa zúčastnili s choreograficky spracovanou témou svadby
– „Vyvádzanie spoza stola a čepčenie nevesty“. Na okresnej súťaži vo Výčapoch
Opatovciach sme získali Zlaté pásmo s
postupom na krajskú súťaž „Nositelia tradícií“, kde sme získali prvé miesto ako laureáti súťaže s priamym postupom na celoslovenskú prehliadku „Nositelia tradícií“,
ktorá sa bude konať 4. a 5. augusta 2018 na
Zuberci. Týmto chcem poďakovať všetkým
členom Folklórnej skupiny Jaročan za veľmi peknú reprezentáciu, zodpovedný prístup k nácvikom za obetavosť a tiež našim
priaznivcom za podporu.
Múzeum Jána Amosa Komenského v
Uherskom Brode v spolupráci s Folklórnou skupinou Jaročan organizovali 11.
ročník festivalu „Přijďte na svadbu“ - Slovenská svadba od Nitry - Jarocká – Írecká
svadba. Tu sme predstavili viac ako hodinový program scénicky spracovanú tradičnú Jarockú – Íreckú svadbu s veľmi veľkým
úspechom, o čom svedčí aj prídavok vo
forme ľudovej veselice.
Folklórna skupina Jaročan svojou činnosťou a pôsobením prispieva k zachovávaniu
ľudových tradícií obce Jarok aj miestneho regiónu Ponitria. Bohatá činnosť FS
Jaročan počas roku 2018 začala účasťou
na výnimočnom a špecifickom festivale „Dni kolied kresťanov Slovenska“ na
sviatok Troch kráľov v Chrenovci-Brusne

pri pamätníku Gašpara Drozda, autora
pôvodnej verzie piesne „Daj Boh šťastia
tejto zemi“. Program festivalu pokračoval
putovne v obci Malá Čausa za veľkého záujmu slovenských médií. Sme veľmi radi a
teší nás, že FS Jaročan môže svojim koledami, prezentáciou vianočných zvyklostí z
nášho repertoáru prispieť ku krásnemu a

Čo iné na záver? Pripravili sme 6. ročník
Folklórneho dňa – Dňa rodiny, ktorý už
tradične mal veľmi dobré ohlasy a bohatú
účasť.
S prianím pevného zdravia, šťastia a rodinnej pohody všetkým občanom a čitateľom
želá
Jozef Tököly
vedúci FS Jaročan
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Z činnosti záujmových organizácií

Činnosť Dobrovoľného hasičského
zboru obce Jarok
Nový rok sme začali výročnou členskou
schôdzou, ktorá sa konala 26. januára 2018.
Na výročnej členskej schôdzi sa zúčastnila
aj tajomníčka Územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pani Alexandra Benková. Program
výročnej členskej schôdzi zahŕňal správu
o činnosti, hospodárení, správu revíznej
komisie a plán úloh DHZO Jarok na ďalšie obdobie. V apríli sme sa zúčastnili na
taktickom cvičení vo Vrábľoch, ktoré zastrešoval Územný výbor DPO SR. Témou
cvičenia bola kyvadlová doprava vody.
V spolupráci s FS Jaročan sme sa podieľali
na stavaní mája v našej obci. Štyria členovia
DHZO Jarok sa zúčastnili požiarno-asistenčnej hliadky na hudobnom podujatí
Welcome summer na amfiteátri v Nitre.
V nasledujúcom období nás čaká rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, na ktorú sme
dostali dotáciu vo výške 30 000 Eur z prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky. Boli sme oslovení Poľnohospodárskym družstvom Jarok na každodennú
protipožiarnu asistenčnú hliadku pri žatve,
aby sme zamedzili vzniku požiaru.
Ďalej pracujeme na opravách a zveľaďovaní techniky. Z rozpočtu obce boli zakúpené rolety na auto CAS 25 K Liaz. Počas
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mesiaca apríl sa na tomto vozidle dokončila práca na vonkajšom opláštení za veľkej
pomoci pána Františka Sťahela, ktorému sa
chceme poďakovať za prácu odvedenú na
tomto vozidle. Tak isto sa chceme poďakovať pánovi Milanovi Vozíkovi a pánovi
Jozefovi Martišovi za darovanie materiálu
na rekonštrukciu tohto vozidla.

Touto cestou by sme Vás chceli pozvať na
druhý ročník ,,Hasičského kotlíka“, ktorý
sa bude konať 7. júla 2018 pri KD Jarok.
Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť varenia gulášu, sa môžu prihlásiť na Obecnom
úrade v Jarku.
Bc. Jaroslav Kalivoda
predseda DHZO Jarok

Z činnosti záujmových organizácií

Folklórna skupina Íreckí seniori
Ako ten čas letí. Už je tu koniec prvého
polroku 2018. Ale naša folklórna skupina
Íreckí seniori nezaháľala a už vo februári
sme vystupovali s našimi piesňami na výročnej schôdzi dôchodcov v Jarku.
Keď vyšli prvé slnečné lúče, urobili sme
si brigádu ako každý rok v kostolnom
dvore. Hrabali sme lístie, okopávali kvetinové záhony, natierali zábradlie a chlapi
opilovali staré konáre zo stromov a strihali šípové kríky. Keďže sa naša brigáda
predĺžila do poobedných hodín, dali sme
si aj malú prestávku s občerstvením.
Keďže máme dobré vzťahy so susednými obcami, Veľké Zálužie nás pozvalo na
folklórne podujatie stavanie mája, kde
sme program spestrili májovými piesňami.
13. mája sa v našej obci konal sviatok
Deň matiek, ktorý sme v spolupráci s
Obecným úradom usporiadali. Programu sa zúčastnili aj deti z materskej školy
a školského klubu detí svojím vystúpením. Muži z našej folklórnej skupiny zaspievali piesne k oslave Dňu matiek. Bolo
to vydarené podujatie.
V máji nás čakala ešte jedna milá povinnosť - slávnosť sviatku sv. Urbana,
ktorá sa konala vo viniciach s požehnaním úrody našim pánom dekanom. My
sme prispeli piesňami o vinohradoch a
víne.
Dňa 9. júna 2018 sa konal v našej obci
„Deň rodiny“, kde sme si pripravili nové
piesne k tomuto podujatiu. Bolo to pekné
podujatie na počesť všetkých rodín.
Sidónia Náhlovská, Anna Sťahelová
členky FS Íreckí seniori
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Z činnosti záujmových organizácií

Verejná výstava vín 2018
Vinohradnícky spolok Stará Hora Jarok
sa tento rok opäť postaral o zorganizovanie
tradičnej verejnej výstavy vín. Rok 2018
priniesol už jej 32. ročník s rekordným
počtom 395 vystavovaných vín. Po prvýkrát sme mali aj zahraničnú účasť vďaka vínam od vinárov z moravských obcí Boršice
a Polešovice patriacich do mikroregiónu
Buchlov.
Z prihlásených vín bolo 269 bielych,
103 červených a 23 ružových. Výstavy sa
zúčastnili okrem vinárov z Jarku a okolia
aj vinári z viacerých častí Slovenska ako
Modra, Pezinok, Svätý Jur, Čajkov, Zeleneč
alebo Doľany.
Hodnotenie prebiehalo štandardným 100
bodovým systémom, v ktorom sa hodnotí
vzhľad, vôňa, chuť a celkový dojem. Vína
hodnotilo 7 komisií, pričom každá komisia
sa skladala zo 4 degustátorov. Odborným
garantom bol Pavel Bíro z Veľkého Zálužia
a odbornosť komisie taktiež posilnila účasť
4 degustátorov z moravskej obce Boršice.
Podľa získaného počtu bodov boli udeľované zlaté, strieborné a bronzové medaily. Na
získanie zlatej medaily bolo potrebné získať
aspoň 88 bodov. To, že na výstave bolo veľa
vynikajúcich vín dokumentuje fakt, že bolo
udelených 36 zlatých medailí.
Šampiónom bielych vín bola Pesecká Leánka od vystavovateľa Dubovský & Grančič zo Svätého Jura ročník 2017. V kategórií červených vín svoje majstrovstvo opäť
potvrdil Roman Komárňanský z Veľkého
Zálužia, ktorý zvíťazil s odrodou Dunaj
ročníka 2016. Šampión ružových vín taktiež putoval do Veľkého Zálužia za Cabernet sauvignon ročníka 2017 od Vinárstva
Juraj Bíro.
Najlepším vínam od vystavovateľov z
obce Jarok bola udelená cena starostu obce.
V kategórií bielych vín uspel Róbert Zeleňák s odrodou Veltlínske zelené ročníka
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2017. Domácim červeným vínam dominoval barikový Alibernet od Vladimíra
Baka, taktiež ročník 2017. Cena Vinohradníckeho spolku Stará hora Jarok za kolekciu troch najvyššie hodnotených vín bola
udelená rodine Hrnkovej. Po prvýkrát bola
udelená cena predsedu vinohradníckeho
spolku za najlepšie víno z partnerskej obce
Boršice, ktorú vyhral Vladimír Mešťánek s
odrodou Rizling rýnsky ročníka 2015.
Po odovzdaní cien sa naplno mohlo rozbehnúť ochutnávanie vín, keďže to je tá
najpodstatnejšia časť výstavy. Tak ako po
minulé roky, aj tentokrát bola účasť hodná
a množstvo vínomilcov naplnilo celý kultúrny dom.
Celú akciu príjemne dopĺňala živá hudba
od cimbalovej muziky Oskoruša s primášom Ondřejom Gottwaldom z Uherského Hradišťa. Za tónov známych ľudových
piesní sa dalo ochutnať veľké spektrum
odrôd, kde by som okrem tých dobre známych, spomenul viacero nie tak rozšíre-

ných ako Semilon, Hetera, Mília, Kerner,
Hossa, Bianca, Aurelius alebo Hibernal. Za
zmienku tiež stoja červené vína z odrôd vyšľachtených pre naše geografické podmienky od pani Doroty Pospíšilovej ako Nitra,
Rudava, Rimava, Torysa, Váh, Rosa, alebo
už aj známejší Dunaj.
Vďaka účasti vinárov z viacerých regiónov a taktiež zo zahraničia si bolo možné
spraviť okrem obvyklej horizontálnej degustácie (porovnanie vín jednej odrody z
rovnakého ročníka z rôznych regiónov a
oblastí) aj degustáciu vertikálnu. Z odrody
Rizling rýnsky boli tri najlepšie hodnotené
vína z ročníkov 2015 až 2017 a táto odroda
ukázala, že vie zrieť do krásy. VSSH ďakuje všetkým zúčastneným vinárom a návštevníkom a verí, že ďalší ročník výstavy
bude taktiež úspešný a bude ďalej rozvíjať
a prehlbovať kultúru pitia vína v našej obci
a opäť potvrdí trend dominujúcej kvality
nad kvantitou.
Lukáš Ďurfina, člen VSSH

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM ODDELENE VYZBIERANÝM
Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI / MESTE
Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS /OZV ELEKOS/ je neziskovým združením právnickýchosôb, ktoré
na základe udelenej autorizácie zabezpečuje združené plnenie zákonných povinností zastúpených výrobcovvyhradených
výrobkov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, konkrétne výrobcov elektro-odpadov, odpadov z
obalov/neobalových výrobkov a výrobcov batérií a akumulátorov.
OZV ELEKOS apeluje na občanov, aby ako spotrebitelia nakupovali výrobky balené v obaloch, ktoré tvoriamenej
odpadov a aby uprednostňovali obaly, ktoré je možné používať opakovane. OZV ELEKOS zabezpečujepre
zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov možnosti pre zvyšovanie ich povedomia o opatreniachpotrebných pre
predchádzanie vzniku odpadov, najmä vo vzťahu k nimi používaným výrobným technológiám, množstvu/veľkosti
používaných obalov, ich zloženiu a nebezpečnosti pre životné prostredie.
OZV ELEKOS financuje, prevádzkuje a udržiava triedený zber oddelene zbieraných zložiek komunálnychodpadov
(papier, sklo, plasty, kovy a VKM na báze lepenky) v obciach/mestách, v ktorých zodpovedá zavyhradený prúd
odpadov. Od 1. 7. 2016 tak náklady na triedený zber komunálnych odpadov nie sú súčasťoumiestneho poplatku za
komunálny a drobný stavebný odpad, ktorý platí občan, ale tieto nákladyznášajú výrobcovia vyhradených výrobkov v
rámci ich tzv. rozšírenej zodpovednosti ustanovenej zákonomč. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Každý občan zapojený do systému triedeného zberu komunálnych odpadov, zberu elektroodpadov,použitých batérií a
akumulátorov, umožňuje využitie vyzbieraných odpadov ako druhotnej suroviny, čím šetrívzácne prírodné zdroje.
Prispieva tak k ochrane životného prostredia, zabraňuje uvoľňovaniu škodlivých látokdo okolitého prostredia a zároveň
šetrí svoje peniaze ako aj finančné prostriedky obce/mesta, v ktorom žije.
AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ELEKTROODPADOM?






Elektroodpad sa nevhadzuje do bežných nádob na komunálny odpad.
Elektroodpad treba odovzdať len na miestach na to určených.
Elektroodpad sa vždy odovzdáva kompletný - nerozoberá sa, nevyberajú sa z neho jeho súčasti.
Elektrozariadenia sú označené grafickými symbolmi pre označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený
zber, ktoré bolo uvedené na trh pred 13. augustom 2005 /I./ a po 13. auguste 2005 /II./.
Grafická značka označuje, že takýto elektroodpad nepatrí do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad.

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM Z OBALOV / NEOBALOVÝCH VÝROBKOV?






Zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje označené textom „Zálohovaný
obal" treba odovzdaťv mieste ich nákupu alebo obdobnej prevádzke.
Obaly sú označované grafickými symbolmi s údajom o ich materiálovom zložení.
Grafická značka slúži na uľahčenie zberu, opätovného použitia a zhodnotenia
odpadu z obalu.
Grafické značky znázorňujúce, že obal je možné recyklovať alebo zhodnotiť. Súčasťou značky môže byť aj
označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený.
Grafická značka, ktorá znamená, že obal po použití patrí do zbernej nádoby.

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM Z BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV?





Použitá batéria alebo akumulátor sa nevhadzuje do nádob na komunálny odpad.
Použitú batériu alebo akumulátor treba odovzdať len na miestach na to určených, t.j. v predajniach, ktoré slúžia na ich
predaj, na zbernom dvore alebo na inom zbernom mieste.
Správnym nakladaním z použitými batériami a akumulátormi sa predchádza úniku nebezpečných látok v nich
obsiahnutých do životného prostredia, ako sú ortuť olovo, nikel a kadmium.
Grafická značka, ktorá označuje že batéria a akumulátor nepatrí do bežnej zbernej nádoby na komunálny
odpad, ale do systému „oddeleného zberu“.

Triedený zber komunálnych odpadov
vo vašej obci financuje OZV ELEKOS

Našimi partnermi pre triedený zber komunálnych odpadov sú:

Ponitrianske združenie obcí
pre separovaný zber
a nakladanie s odpadmi
Spoločný baterkový systém, n.o.
Organizácia zodpovednosti výrobcov

ELEKOS združenie – Organizácia zodpovednosti výrobcov, Párovská 44, 949 01 Nitra, IČO: 45742871, DIČ: 2024055671
Infolinka: 0904 00 11 44, e-mail: elekos@elekos.sk Peter Gottwald
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Šport

Činnosť futbalového klubu FC 31 Jarok v prvom
polroku 2018
Po ukončení jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 mužstvo mužov skončilo
priebežne v siedmej lige Oblastného futbalového zväzu Nitra (OBFZ) na peknom
siedmom mieste a pod vedením trénera Juraja Chňapeka sa začalo intenzívne pripravovať v telocvični ZŠ s MŠ v Jarku na Vianočný turnaj „My nitrianske noviny”, ktorý
sa tradične konal v Mestskej športovej hale
v Nitre od 26. do 28. decembra.
Členovia výkonného výboru futbalového
klubu na svojich zasadnutiach postupne
riešili otázky súvisiace s ukončením kalendárneho roka z hľadiska účtovníctva, s
prípravou dokumentov na valné zhromaždenie klubu a s prípravou a spracovaním
plánu prípravných zápasov v rámci zimnej
prípravy od 30. januára do 15. marca 2018.
Na vianočnom turnaji v Mestskej športovej hale v Nitre sme sa po víťazstve v
skupine, v rámci ktorej sme tri zápasy
jednoznačne vyhrali, jeden remizovali a z
prvého miesta postúpili do ďalšieho hracieho dňa tohto turnaja.
V druhý hrací deň našimi súpermi boli
už i mužstvá zo šiestej ligy. V tejto skupine sme dvakrát vyhrali, raz prehrali a s
víťazom skupiny remizovali. V silnej konkurencii sme skončili na peknom druhom
mieste. Víťaz skupiny postúpil do tretieho
hracieho dňa, kde súťažili už i mužstvá piatej a štvrtej ligy z okresu Nitra .
Valné zhromaždenie futbalového klubu
sa konalo 28. januára 2018 v KD Jarok, kde
sme komplexne zhodnotili splnenie úloh v
roku 2017 a stanovili sme si základné úlohy
na rok 2018.
V priebehu zimného prestupového obdobia prejavili postupne o našich troch
hráčov záujem dva kluby z piatej ligy stred
Západoslovenského futbalového zväzu a
jeden klub z tretej ligy Bratislavského futbalového zväzu. Výkonný výbor po prerokovaní týchto žiadostí schválil hosťovanie
– transfer s obmedzením do 30. júna 2018
Tomášovi Horákovi do ŠK Báb, Adamovi
Chňapekovi do ŠK Veľké Zálužie a Martinovi Kvasňovskému do ŠK Svätý Jur.
V priebehu zimnej prípravy sme mali naplánovaných päť prípravných zápasov na
umelej tráve v Nitre a to s ŠK Veľké Zálužie, s OŠK Lehota, s FK Rastislavice, s TJ
Žitavce a s FK Jelenec. Zimná príprava od
30. januára 2018 nezačala najlepšie, na tréningy do telocvične chodilo iba 5 - 6 hráčov, ostatní boli chorí alebo sa prípravy ne20

mohli zúčastniť. Z uvedeného dôvodu sme
museli prvý naplánovaný prípravný zápas
s ŠK Veľkým Zálužím zrušiť. V ostatných
prípravných zápasoch sme dvakrát prehrali (s OŠK Lehotou a s FK Rastislavicami) a
dvakrát vyhrali (s TJ Žitavcami a s FK Jelencom).
Vstup do jarnej časti sezóny ročníka
2017/2018 nám vyšiel veľmi dobre, trikrát
sme vyhrali, trikrát remizovali a priebežne
sme sa posunuli na šieste miesto. Šnúru
siedmich neprehratých zápasov za sebou
sme ukončili prehrou v Lukáčovciach 4 : 1
a doma so Svätoplukovom. Zvlášť nás mrzí
domáca prehra s TJ Družstevník Sväto-

plukovom, kde po sporných prvých dvoch
góloch a emotívnej reakcii na dianie na
ihrisku, bol vylúčený Patrik Finta. Po tejto
udalosti sa zápas začal jednoznačne vyvíjať
v prospech hostí, my sme už nemali dostatok síl a energie na primeranú reakciu.
Do konca sezóny ročníka 2017/2018 nám
zostávajú štyri hracie kolá, z toho dva zápasy budeme hrať vonku a dva doma. Bolo by
dobré, keby sme sa v konečnej tabuľke VII.
ligy dokázali udržať do siedmeho miesta.
Všetko je v našich rukách. Pevne verím, že
nás hráči nesklamú a v posledných zápasoch dokážu udržať krok s našimi súpermi,
alebo ich i férovo zdolať.

V lige internacionálov obec reprezentujú
starí páni. Ich pôsobenie v ďalšom období
je však z dôvodu slabšieho záujmu hlavne
zo strany mladších hráčov čoraz viac otázne. Ich doterajšie výsledky nezodpovedajú
možnostiam, ktoré im klub vytvára.
V spolupráci so ZŠ s MŠ v Jarku sa nám
podarilo už v polovici marca znovu zahájiť
futbalovú prípravu 6 - 9 ročných žiakov v
telocvični ZŠ s MŠ Jarok, následne na ihrisku pri škole a v súčasnosti i na ihrisku futbalového klubu. Trénerských povinností sa
ujali hráči mužstva mužov – Tomáš Labuda, Dušan Chňapek a Patrik Finta. Celkovo
o futbal prejavilo záujem asi 30 chlapcov a
dievčat, z ktorých by sme v novej sezóne
chceli vytvoriť mužstvo, ktoré by našu obec
reprezentovalo v niektorej zo žiackych súťaži OBFZ Nitra.

Pred zahájením jarnej časti sezóny ročníka 2017/2018 sme objednali firmu Gardien
s.r.o, ktorá vykonala kompletnú rekultiváciu a odborné ošetrenie futbalového ihriska. Šatňu mužstva mužov sme vymaľovali

a doplnili o závesné skrinky a nové vešiaky.
Po zimnej prestávke sme tiež museli dať
do opravy čerpadlo na polievanie trávy, z
dôvodu jeho nedostatočného tlaku a do
studni sme inštalovali snímač výšky hladiny vody. Uvedené práce prispeli k skvalitneniu šatni mužstva mužov a trávnika
na ihrisku.
V rámci jarnej brigádnickej činnosti sa
nám v spolupráci so starostom obce Stanislavom Sťahelom podarilo okolo futbalového areálu (od potoka, ktorý tečie z
obce až za futbalovú bránu bližšie k Poľnohospodársku družstvu Jarok) vysadiť
celkom 24 malých stromčekov - líp.
V spolupráci s Obcou Jarok pripravujeme ďalší ročník tradičného turnaja v minifutbale o Pohár starostu obce, ktorý sa
uskutoční 30. júna 2018. Príďte sa zabaviť
a pozrieť na futbalové umenie bývalých,
ale i súčasných hráčov. Pre návštevníkov a hráčov bude pripravená tombola,
občerstvenie a po vyhlásení výsledkov i
neformálna zábava.
I v tomto roku sme požiadali o dve
percentá z dane fyzických a právnických
osôb. Ako budeme úspešní alebo neúspešní sa dozvieme od daňového úradu
až niekedy v mesiaci september 2018.
Podporu v tomto smere nám prisľúbili:
firma Bidelnica s.r.o, Poľnohospodárske
družstvo Jarok, ZANOTRANS INTERNATIONAL, s.r.o., ale i fyzické osoby:
Jaroslav Kosiba, Ľubomír Patúc, Peter
Mesároš, Andrej Maťo s manželkou, Mária Zeleňáková, Katarína Chňapeková,
Erik Chňapek, Štefan Finta, Ing. Vilma
Baková a možno i ďalší, o ktorých ešte
nevieme – ďakujeme.
Na jeseň tohto roka končí volebné obdobie súčasných poslancov a starostu
obce, preto sa im chcem i touto cestou
poďakovať za podporu športu a futbalu
v našej obci počas ich celého funkčného
obdobia. Bez ich osobnej podpory pri
schvaľovaní rozpočtu pre šport, by sme
nemohli vykonať drobné stavebné úpravy, nové elektrické rozvody, nové kúrenie
šatní a pripojenie tejto obecnej budovy
na obecnú kanalizáciu.
Na záver môjho príspevku by som sa
chcel poďakovať za podporu všetkým
priaznivcom futbalu v obci Jarok, hráčom za ich reprezentáciu obce v okrese
Nitra, trénerovi Jurajovi Chňapekovi,
trénerom žiakov - Tomášovi Labudovi,
Dušanovi Chňapekovi a Patrikovi Fintovi, ale i ostatným členom výkonného
výboru za ich činnosť v prospech futbalu.
Ing. Jaroslav Bako
		
prezident klubu
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Pozvánka do knižnice
Obec Jarok získala dotáciu z Fondu na
podporu umenia (FPU) na nákup kníh
vo výške 1 000 Eur. V obecnej knižnici
tak zo získanej dotácie pribudlo 134 no-

vých knižných titulov rôznych žánrov
pre všetky vekové skupiny. Na svoje si
prídu všetci: deti, mládež, milovníci detektívok, náučnej a odbornej literatúry i

encyklopédií. Obecná knižnica je otvorená v utorok od 15.00 do 17.00 h.

KRÁSNA LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ

Arthur Robert: Záhada faraónovho odkazu
Arthur Robert: Záhada hmlistej hory
Belák Blažej: Hrnčiarovo pole
Benton Jim: Stavím sa o čo chceš
Benton Jim: Je jasné, že víťaz berie všetko
Benton Jim: Správaj sa čo najhlúpejšie
Bliton Enid: Tajomná lagúna
Blyton Enid: Slávna 5 ide táboriť
Bodacz Bohuš: Veľká smrť
Borovcová Magdaléna: Čo nevieš o zvieratkách?
Brezina C Thomas: Modrá krv
Brezina Thomas: Démon ticha
Brezina Thomas: Ranené jahňa
Cloke René: Veselé príbehy zajka Nebojka
Černík Michal: Rozprávky o kohútikovi s sliepočke
Dudek Rudolf: Kúzelný svet rozprávok a riekaniek
Ďuríčková Mária: Veľká kniha školáčika
Ďuríčková Mária: Zlatá brána
Gašparíková Ľudmila: Odkaz na buku
Glocko Peter: Šťastenko a Zlomor
Gordon Roderick Hlbšie v podzemí
Green John: Na vine sú hviezdy
Gudule: Nočná gazela
Habovštiak Anton: Tri víly na salaši
Hlavatá Dana: Dopravné rozprávky
Janusová Viera: O zlatom vajíčku a iné rozprávky
Kinney Jeff: Drsná škola
Kinney Jeff: Piate koleso na voze
Kinney Jeff: To je ale smola
Kutišová Simona: Šepot dúhy
Miklosvári C Magdolna: Brémski muzikanti a ďalšie rozprávky

Miklosvári C Magdolna: Dobrodružné fotenie a ďalší príbeh
Miklosvári C Magdolna: Tajná lyžovačka a ďalší príbeh
Mišák Peter: Najkrajšie Slovenské povesti o zvonoch
Montgomeryová Lucy: Osudný omyl
Neuvedený: O vílach a princeznách
Neuvedený: Moja najkrajšia kniha o zvieratkách
Neuvedený: Rozprávky o princeznách
Pádár Eva: Myši a mačka a ďalšie rozprávky
Pádár Eva: Svrček a mravec a ďalšie rozprávky
Pádár Eva: Zajko a ježko a ďalšie rozprávky
Pádár Eva: Rozprávky z lesíka
Pastoreková Anika: Tiene minulosti
Pavlíková Jana: Básničky zo školskej lavice
Podjavorinská Ľudmila: Do školy
Riečanská Lena: Som, aká som!
Riečanská Lena: Monika to roztočí
Riečanská Lena: Ach, tá Joja!
Riečanská Lena: Soňa, čo sa deje?
Rojková Vranská Iva: Krídluška v krajine sietí
Slobodová Elena Slovenský detský rok
Solčanská Simona: Aprílové dievča
Šimová Terézia: Smiešna osobná dráma
Štefánková Mária: Veľká kniha riekaniek
Števková Mária: Uspávanky
Števková Mária: Domček, domček, kto v tebe býva?
Šulajová Zuzka: Dievča z minulosti
Thomas C Brezina: Poklad na Bobrej rieke
Vakátová Zuzana: Vláčik Tomáš
Varáčková Miroslava: Prežila som svet
Zákopčan Marek: Rande naslepo

ODBORNÁ LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ
Bakonyi Gábor a spol.: Úžasná príroda
Beutelhauser Daniel: Mega encyklopédia úplne všetkého na svete
Deák Istvánné: Veľká kniha pre šikovné ruky
Eder Elke: Náramky priateľstva
Gelaczy Edit Orosné: Veľká kniha pre šikovné ruky 2
Gifford Clive: Autá, vlaky, lode a lietadlá
Lukianenko Natalija: Veľká kniha detskej tvorivosti
Macaulay David a spol.: Mamutia kniha techniky
Moravčík Štefan: Veselé potulky po svete
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Neuvedený: Tínedžerské radosti a starosti
Neuvedený: Magický advent
Neuvedený: Šlabikár slušného správania
Neuvedený: 500 senzácií o zvieratách
Neuvedený: Vyrob trendové tričká
Popovič Dávid a Ivan: Mať tak o koliesko viac
Rácz Stanevné Katlin: Papierové kúzlenie
Štekbaská Zuzana: Zahráme sa s hocičím

BELETRIA
Bellová Dracey: Láskavosť
Cantorová julian: Stratený list
Dán Dominik: Popol všetkých zarovná
Dán Dominik: Cigaretka na dva ťahy
Ďuranová Mária: Peniaze sú všetko
Fartelová Marta: Vôňa tvojej duše
Featherová Jane: Ideálny starý mládenec
Frank Otto – Mirjam Pressier: Denník Anny Frankovej
Háber Stanislav: Kričiace kamene
Haigh Jennifer: Diagnóza
Holka Peter: Ohyb rieky
Hunterová Kristi Ann: Elegantná pretvárka
Jeffriesová Sabrina: Stratená nevesta
Jeffriesová Sabrina: Zimná romanca
Karika Jozef: Tma

Kaška S. Katarína: Pikantná príchuť matriarchátu
Keleová Vasilková Táňa: Priateľky
Klassenová Julie: Slúžka z Fairbourne Hall
Klassenová Julie: Tichá guvernantka
Kostovová Elizabeth: Krajina tieňov
Macková Katarína: Každý si nesie svoj kríž
Martini Manuela: Výkrik do tmy
Morgan Marlo: Umrieť a nájsť samu seba
Morgan Marlo: Posolstvo od protinožcov
Moyes Jojo: Jeden plus jeden
Munroová Alice: Ako o život
Poirot Hercule: Záhady a rébusy
Pronská Jana: Kumánska princezná
Redondová Dolores: Neviditeľný strážca
Silav Daniel: Čierna vdova

NÁUČNÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Široká Zuzana: Tiene bieleho orgovánu
Šulková Jana: Oheň v duši
Švenková Viera: Hra o perly
Taylorová Katrin: Dedičstvo
Wotowski A. Stanislav: Dom prízrakov
Zelinová Hana: Prístav pokoja
Bianchi Elena: Najkrajšie národné parky sveta
Böhmik Franz: 2000 rád pre záhradkárov
Burpo Todd: Nebo nie je výmysel
Csete Marietta: 100 tipov pre zdravie
Drahovská Barbora, Nemčeková Mira: Zdravé raňajky
Drummond Ian – O.Reily Kara: Útulný domov s rostlinami
Dvořák Pavel: Stopy dávnej minulosti I *
Dvořák Pavel: Stopy dávnej minulosti II *
Dvořák Pavel: Stopy dávnej minulosti III *
Dvořák Pavel: Stopy dávnej minulosti IV *
Grupač Marián a kol.: Súčasná slovenská literatúra
po roku 1989
Harsányi Ladislav: Futbalové kluby zo siene slávy
Harsányi Ladislav: Futbalové ikony súčasnosti
Jesenský Miloš, Ján Lacika, Tunde Lengyelová: Najväčšie
záhady a mystériá Slovenska

Kollár Daniel: Najkrajšie pešie okruhy
Kollár Daniel: Najkrajšie hrebeňovky
Laufer Florián: Veľká kniha rybolovu
Lucado Max: Zvládneš to
MUDr. Funfack Wolf: Metabolic balance (ne)diéta
Neuvedený: Ľudské telo
PhDr. Benža Mojmír, PhDr. BielikFrantišek a kol.: Etnografický
atlas Slovenska *
Procházková Radka, Novotná Marcela: Rok v zahradě
RNDr. Holeček Milan, Mgr.Burda Tomáš a kol.: Skvosty Európy
Švihran Ladislav: Kto nám vládol
Tigreová Magdaléna: Rady pre domácnosť
Varga Ladislav, Ducsay Ladislav: Výživa a hnojenie
záhradných rastlín
Wohlleben Peter: Tajný život stromov
Zamarovský Vojtech: Dejiny písané Rímom
Kočanová Mária: Mojmírov syn
Kniha označená * bola darovaná
Všetky ostatné knižné tituly boli zakúpené z dotácie
Fondu na podporu umenia

Stretnutie dlhoročných priateliek
Pri príležitosti významného životného
jubilea 90 rokov pani Vilme Sýkorovej
boli srdečne zablahoželať vrstovníčky.
Na fotografii zľava: Sidónia Ďurfinová
(88), Vilma Sýkorová (oslávenkyňa), Jolana Gálová (90), Petronela Ďurfinová (93)
a Mária Zaujecová (91)
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