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Vážení občania, milí
čitatelia,
moje prvé myšlienky
patria
Vám
–
občanom, s ktorými
tu v Jacovciach žijem.
Najskôr sa Vám
chcem poďakovať za
podporu a pomoc.
Bez Vašej účasti a záujmu by to nefungovalo.
Teší ma Váš záujem o účasť na rôznych
kultúrnych podujatiach organizovaných obcou,
či už to bolo stavanie mája, oslava Dňa matiek
alebo Dňa detí, varení guláša a mnohých
iných. Bez Vás by tieto akcie neboli úspešné.

Zapojili sme sa do menších projektov, ktoré
budú na prospech obce, aby tí, ktorí tu žijú,
boli na to hrdí a ostatní, aby mali veľký záujem
o bývanie v Jacovciach, aký doteraz prejavujú.
Oplatilo sa v minulosti odovzdať práva
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti
a.s. na dokončenie kanalizácie. V krátkej dobe
začne ZVS, a.s. realizovať projekt ČOV Sever
na dobudovanie celoobecnej kanalizácie.
Naša obec sa teší na realizáciu a veríme, že aj
Vám bude záležať na tom, aby práce prebiehali
bez problémov.
Svojpomocne obnovujeme nátery na zábradlí
vedľa potoka Chocina, vďaka pracovníkom,
ktorí sú v obci na aktivačných prácach.
Ďalej pokračujeme v prácach v základnej

a materskej škole a priestoroch futbalového
ihriska TJ. Na ihrisku sme opravili zanedbané
sociálne zariadenia pre fanúšikov aj deti,
ktoré tam chodia športovať. Veľká vďaka patrí
ochotníkom a tým, ktorí sa zúčastnili brigád pri
náteroch konštrukcií a iných prácach.
Na záver mi dovoľte, milí spoluobčania, popriať
Vám veľa zdravia, šťastia, úspechov a počas
dovoleniek a prázdnin načerpajte veľa síl do
Vašej každodennej práce.
Jaroslav Božik
starosta obce

NEZABUDNIME VIDIEŤ BOHA
Milí farníci, bratia a sestry!
Držíte v rukách nové letné číslo Jacovského hlásnika. Nastávajú
nám časy, keď sa mnohí z nás vydajú na cesty za účelom dovolenky,
oddychu, spoznania nových miest, či už na našom Slovensku alebo aj
v zahraničí.
Je dobré, keď dokážeme pri našich cestách hľadieť
na svet, jeho krásy, diela ľudských rúk očami
kresťana. Keď si uvedomujeme, že za celým
týmto svetom stojí Boh, jeho láska a že sa
nám aj cez stvorený svet prihovára.
Na túto skutočnosť poukazuje aj svätý
Tomáš Aquniský, jeden z najväčších
teológov Cirkvi, keď hovorí, že jednou
z ciest priblíženia sa k Bohu je aj hmotný
svet. Že z poriadku a krásy sveta možno
poznať Boha ako pôvodcu a cieľ vesmíru.
Svätý Augustín podporuje toto učenie,
keď v jednom zo svojich diel hovorí: „Opýtaj
sa krásy zeme, opýtaj sa krásy rozšíreného
a rozptýleného vzduchu, opýtaj sa krásy
neba… opýtaj sa týchto vecí. Všetky ti odpovedia:
„Pozri, aké sme krásne! Ich krása je ich vyznaním. Kto
urobil tieto premenlivé krásy, ak nie nemeniteľne Krásny?
Raz sa mi prihodilo, že sme si dvaja kňazi – kamaráti, vzájomne
kúpili rovnaký darček k narodeninám. Išlo o zemepisný atlas sveta,
keďže obaja máme záľubu v mapách. Na prvú voľnú stranu sme si
napísali aj blahopriania.

Ja som mu pripomenul Boha - Stvoriteľa, rozmanitosť, krásu a dobrotu
stvorenstva citátom z biblickej knihy Genezis a dodal som k jeho sviatku:
„… a Boh sa v našom čase rozhodol, že Ťa povolá na tento nádherný
stvorený svet, aby si žil, aby si ho užil, radoval sa, obohatil ho a bol
mu vďačný. Viď Pána vo všetkom stvorenstve i v sebe samom
a prispej svojím životom k jeho oslave, aby Ťa raz on
oslávil naveky.“
I on začal svoje prianie citátom z biblie,
slovami proroka Izaiáša, kde Boh skrze ústa
tohto proroka vyzýva ľud chváliť ho za jeho
dobrodenia a starostlivosť. Nakoniec pripísal:
„Život s Bohom je jedno veľké a krásne
dobrodružstvo. Na všetkých cestách chváľ
a oslavuj Pána za všetku krásu, ktorú stvoril
a ktorú Ti dal zhliadnuť, aby Ťa ešte viac
prekvapoval a dal Ti ešte viac vidieť, aby si
ho ešte viac Ty oslavoval, až Ťa raz prekvapí
tým, za čo už chválu vyjadriť nebudeš vedieť,
lebo to bude nad vyjadrovacie schopnosti
človeka.“
A tak Vám, milí bratia a sestry, prajem pokojné
prežitie týchto letných dní a nech sa ocitnete kdekoľvek,
doma či v zahraničí, nezabudnite na Pána! Zájdite do
najbližšieho kostola alebo na krásnych miestach vzdávajte vďaky za tú
krásu, za to, že ste, za to, že Vám to všetko Boh doprial.
Váš duchovný otec Ľuboš Martíny
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STAV A AKO ĎALEJ!
Vážení spoluobčania,
blížia sa žatevné poľnohospodárske práce, stáročia opakujúci sa kolorit, t.j.
zorieš, zaseješ, ošetríš a pozberáš úrodu. Dnes sme presvedčení, že tak, ako
po iné roky, budeme zberať úrodu adekvátnu našej odvedenej práci.
Práca poľnohospodára nikdy nebola ľahká, mnohokrát mu nepraje počasie,
ale často i spoločenské pomery v štáte. S odstupom viac ako roka sa Vám
prihováram v zastúpení členov, pracovníkov a podielnikov nášho družstva.
Možno konštatovať, čo vy sami často vidíte, že za ostatné dva roky sa v družstve
neudiali zásadné zmeny. Podnik prežil krízové roky 2009-2011, ďalej sa upevnilo
jeho ekonomické postavenie. Súbežne s tým to pocítili i občania cez nájom,
zhodnotenie majetkových účastí. Taktiež sa prehĺbila spolupráca s obcou,
rôznymi organizáciami pôsobiacimi v obci – futbalisti, poľovníci. Kontinuitu má
i súčinnosť s miestnou farou. Sme presvedčení, že tak to vždy na vidieku bolo
a malo by to i naďalej tak byť.
Nie všade to tak však funguje a mnohokrát život ukazuje, že ani štát, ani my
občania vidieka, nerobíme všetko preto, aby to tak bolo. Zo strany štátu to často
pripadá tak, ako by sa chcel niekedy správať podľa starého anglického hesla
„rozdeľuj a panuj“. Za I. ČSR, Slovenského štátu, ale i za socializmu platilo, že
prioritou vidieka je zachovať osídlenie na vidieku a prácu pre občanov vidieka
/ práca gazdov s koňmi v lesoch a cukrovaroch, pridružená výroba JRD/ keď
nebola práca na poli. To nám dala do vienka i EU od r. 2004, t.j. dotačné
prostriedky cez výrobu smerovať, aby sa zachovalo osídlenie a zamestnanosť
na vidieku. My to tak na našom družstve chápeme a akceptujeme. Na nových
činnostiach, ako je chov brojlerov / Tesáre, Tvrdomestice /, výroba kŕmnych
zmesí / Hôrka / zamestnávame viac ako 16 ľudí. Ďalších 60 ľudí má prácu
v objektoch patriacich družstvu, ale prenajatých súkromným firmám v 90-tich
rokoch /N.Svet - drevovýroba, V.Bedzany - výroba uhlíkov a plastových vaní/.
Od 1.4.2015 sa v celej EU zrušili kvóty na mlieko. Nastal voľný trh. Mlieko nie je
pšenica, nedá sa skladovať. EU-15 v roku 2014 oproti roku 2013 vyprodukovala
naviac o 5 miliárd kg mlieka. SR má ročnú produkciu 850 miliónov kg. To
znamená, že sa predpokladá tlak ich výrobkov do SR. V SRN, Rakúsku,

Holandsku je zastúpenie domácich mliekarenských výrobkov v obchodných
reťazcoch od 70-90%, na Slovensku na úrovni cca 50%. V EU- 15 štátna pomoc
farmárom na 1 kg predaného mlieka predstavuje od 8 do 14 centov/kg, v SR
od roku 2015 sa predpokladá cca 3,8 – 5,7 centa/kg. Je to nezrovnateľné
konkurenčné prostredie. Druhý fakt je, že obchodné reťazce sú v podstate
štát v štáte. Farmári veľakrát predávajú svoje mlieko pod výrobné náklady,
obdobný stav je často i u mliekarenských spoločností v SR. Od októbra roku
2014 poklesla predajná cena mlieka cca o 17% u farmára. Farmárovi vznikla
strata na úrovni 5,3 až 7,2 centa/kg. Avšak obchodná marža u 1,5% mlieka
u obchodných reťazcov za posledný rok vzrástla až o 3,7 centa/kg, t.j. 20%. To
znamená „ľudovo povedané“, že zníženie ceny mlieka farmárovi sa nepremieta
na konečnej cene na pulte pre občana. Obdobne často je to i u mlynárskych,
pekárenských a mäsových výrobkoch. Tým sa porušuje zákon o obchodných
podmienkach. Potravinárske firmy často svoje výrobky predávajú pod výrobné
náklady – v rozpore so zákonom. Chce to vláda riešiť, alebo nie? Asi nie. Inak
by sa to systémovo nepripustilo . Dane sú dôležitejšie. Je to na úkor občana
konzumenta. Preto máme ďaleko vyšší percentuálny podiel z ročného zárobku
na potravinách oproti Rakúsku, Nemecku.
Vážení občania,
to sú naše hlavné problémy, ktoré musíme dennodenne riešiť popri obrábaní
pôdy, starostlivosti o zvieratá a starostlivosti o našich členov, pracovníkov
a podielnikov. Preto Vás žiadame o pochopenie, podporu pri presadzovaní
záujmov nášho slovenského vidieka. Sme presvedčení, že slovenský vidiek má
predpoklady byť taký pekný, spokojný ako v Rakúsku, Bavorsku. Všetko však
záleží iba od nás, ako k týmto otázkam pristupujeme.
Ing. Jozef Urminský
predseda družstva
v.r.

BUĎME ZODPOVEDNÍ, SEPARUJME...
Od začiatku tohto roka sme v našej obci pristúpili k separovaniu odpadu
a konečne sa rozhodli trošku skrášliť a odľahčiť nášmu životnému prostrediu.
V okolitých krajinách tento systém funguje už niekoľko rokov, zatiaľ čo slovenský
priemer celkovo vyseparovaného odpadu predstavuje 4%, čo je žalostne
málo. Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale
za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu. Šetrí sa tým
množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na zdravie ľudí
a životné prostredie.
Pokiaľ sa občan rozhodne zodpovedne separovať komunálny odpad, mal by na
to myslieť nielen pri kúpe výrobkov, ale aj počas spotreby. Mal by si uvedomiť,
či po kúpe výrobku bude môcť nepotrebné časti (vo väčšine prípadov sa jedná
o obal) dôkladne vyseparovať.
Pri používaní by mal tak isto myslieť na to, aby činnosťou nespôsobil nemožnosť
separovania daného materiálu, keď sa stane nepotrebným, pretože separovať
odpad je možné len čistý a zbavený iných materiálov (napr. zvyškov potravín,
oddeľovanie skla od kovov a pod.). Vyseparovaný komunálny odpad sa
umiestňuje do zberných nádob a zberných vriec. Sú farebne odlíšené, preto
je dnes už separovanie jednoduché. Z pohľadu občana nie je správne, keď
neumiestňuje separované zložky komunálneho odpadu do zodpovedajúcich
zberných nádob, pretože sa tým stráca zmysel separácie komunálneho odpadu
a takýmto spôsobom sa nám občanom zvýši poplatok za odpad v obci. Preto
pristupujme k separovaniu zodpovedne!
Vrecia za euro
Toto opatrenie platí len pre komunálny odpad (čierne alebo plechové nádoby)
a iba vtedy, ak je odpadu viac ako zmestíte do smetnej nádoby, teda keď bude
vrece položené mimo nej, treba si zakúpiť na obecnom úrade vrece s logom
firmy, ktorá vyváža odpad. Poplatok je 1,- €/kus.Komunálny odpad uložený vo
vlastných vreciach mimo smetnej nádoby Vám nebude vyvezený.
Ideálny spôsob separovania vo vlastnej kuchyni je na to určený smetný kôš,
separovanie sa tým stáva ešte jednoduchším.

Zvonové nádoby, ktoré sú umiestnené po obci, slúžia výlučne na zber skla! Už
sa do nich nezbiera papier, pretože na papier slúži modrá smetná nádoba, ktorú
každý občan dostal domov.
Zberný dvor a zberné suroviny obce Jacovce
Otváracie hodiny zberný dvor:
Piatok 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 14:00
Zodpovedný: Ján Klinčuch

obedná prestávka 12:00 – 13:00
bez obednej prestávky

Otváracie hodiny zberné suroviny :
Utorok, streda, štvrtok 8:00 – 16:00
Zodpovedný: p. Kišac

obedná prestávka 12:00 – 13:00

Zberný dvor je určený na odkladanie odpadu len pre obyvateľov Obce Jacovce!
Čo patrí na zberný dvor:
Plasty – len veľkoobjemové, ktoré sa nezmestia do smetných nádob na to
určených alebo vriec, ktoré sa ukladajú vedľa smetnej nádoby na plasty. Ak
domácnosť produkuje viac plastového odpadu, ako sa zmestí do smetnej
nádoby, môže vyložiť vedľa smetnej nádoby vrece s ostatnými plastami, bude
vyvezené.
Papier – len veľkoobjemový (napr. veľké kartóny z elektrospotrebičov), len
papier a kartóny veľkých rozmerov, ktoré sa nezmestia do smetných nádob
na to určených alebo vriec, ktoré sa ukladajú vedľa smetnej nádoby na papier.
Ak domácnosť produkuje viac papierového odpadu, ako sa zmestí do smetnej
nádoby, môže vyložiť vedľa smetnej nádoby vrece s ostatnými papiermi, bude
vyvezené.
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Bioodpad – ten, ktorý sa nezmestí do smetných nádob na to určených,
vrecia, ktoré budú položené mimo nádoby na bioodpad nebudú vyvezené, ak
vyprodukujete viac bioodpadu, ako sa zmestí do nádoby, treba tento odniesť
na zberný dvor.
Stavebný odpad – len pre občanov Obce Jacovce – na základe občianskeho
preukazu, na jednu 4-člennú rodinu povolený objem 1 vozíka s max. nosnosťou
700 kg.
Olej – motorový a rastlinný
Elektroodpad
Sklo – veľkorozmerné platne skla, autosklo, na ostatné sklo (poháre, fľaše...),

sú v obci rozmiestené zvonové nádoby určené na sklo.
Pneumatiky – na jedného občana 4 ks.
Čo na zberný dvor nepatrí:
zvierací trus, plasty a papiere, ktoré sa rozmerovo zmestia do bežných vriec
a nádob na to určených, opakovane vozený stavebný odpad nad 700 kg.
Hana Kajanová, stavebný referent

ZAPARKOVANÝ AUTOMOBIL SA STAL DOMINANTNÝM ULIČNÝM PRVKOM
Každému z nás je jasné, že naše ulice neboli stavané pre parkovanie áut,
ale len na prejazd. Dnes sme svedkami, že to tak nie je a zaparkované
autá na tráve, na chodníkoch a celkovo na miestnych komunikáciách
pred svojimi domami, sú už v obci asi pravidlom a vytvára sa tu priestor
pre skúšanie toho, čo chodec alebo prechádzajúci vodič vydržia.
Nemyslíte, že je čas prehodnotiť toto „pravidlo“ a snažiť sa nájsť iné
riešenie pre súčasnú situáciu? Nezabúdajme, že chodník je od slova
„chodec“ a nie od slova „automobil“. Nakoľko sa tento problém týka
nás všetkých, dávame Vám do pozornosti právne stanovisko k tejto
problematike: Pravidlá cestnej premávky rieši Zákon č. 8/2009, §
52 Z.z. o cestnej premávke, kde patrí aj parkovanie vozidlami na
chodníku. Preto vyzývame všetkých vodičov, aby v rámci bezpečnosti
chodcov a prechádzajúcich vozidiel ako aj vozidiel polície, požiarnikov,

záchranárov, neporušovali Zákon a na parkovanie motorového vozidla
využívali svoje dvory. Zaparkované vozidlá na chodníkoch a na zelených
pásoch bránia taktiež v zimných mesiacoch pri odstraňovaní snehu
v rámci zimnej údržby miestnych komunikácií. Ulice sa nedajú nafúknuť
a začína sa zvyšovať nervozita. Pravidelné telefonáty na obecný úrad
o zle zaparkovaných alebo blokujúcich autách sú skoro na dennom
poriadku. Vážení občania, a čo ďalej? Základným problémom je
z nášho pohľadu lenivosť otvoriť si bránu na svojom pozemku, veď si
povieme „ráno idem do práce, tak načo“. Obraciame sa na Vás preto,
vážení občania našej peknej obce, so žiadosťou o rešpektovanie
Zákona o cestnej premávke, k spokojnosti či už chodcov alebo aj iných
užívateľov chodníka a miestnych komunikácií.
/MP/

POVEDZME SI TO PRÁMO...
Povedzme si to prámo. Človek dokáže skoro šecko. Urobyt dýru do sveta, aj
do ozónu. Urobyt si pekný dom, ale aj peknú hanbu. Vyzýrat jak pekný hrdina,
ale nýkedy aj jako pekný idiot. Nýkedy dokáže byt na svete aj sto rokov, ale
ani tri minuty pod vodou. Dokáže obstojne hrat na klavíri a na nervy, skákat do
reči a aj o tyči. A tuším vácej myslet na budúce generácie počítačov, ako na
maturantov. Ale človek by si nemal toho až tolko namýšlat, lebo je len človek. Ani
pri najlepšej vóle nedokáže preletet v petmetrovej výške z Námestiahraničárov
na Šancovú ulicu. A to ani za ideálnych poveternostných podmínek. Nedokáže

vonat jako lipa a len tak jako topol sa rozmnožúvat po vetre. To dokáže len božá
príroda. A preto by si mal človek celkom skromne povedat - Ešte tak mnoho toho
nevím. A preto sa budem na svete radšej vácej čuduvat jako svet menit. Lebo pri
čuduvání nekapú stromy, nekapú ryby, ale rastú stromy a padá snah. A šecko je
na svojom míste, tak jak má byt. Tak, jako ked je na jar naozaj jar,v lete ked je
leto, na jabloni jabĺčko, na človekovi hlava a v človeku SRDCO.
Stanislav Štepka

LETO JE UŽ ZA DVERAMI
Leto je už za dverami, na nástenke sú oznamy: „Prázdniny sa blížia!“
Počas školského roka je naša škola ako úľ plný včielok. Bzučí to v nej,
každý pracuje, vzájomne si pomáhame, aby sme vytvorili spoločné
dielo. Po desiatich mesiacoch prichádza vytúžený čas prázdnin. Čas
oddychu a načerpania nových síl. Teraz na konci školského roka je
čas zhodnotiť našu celoročnú prácu. Okrem toho, že sme sa usilovne
učili, niektorí menej, niektorí viac, zúčastňovali sme sa rôznych súťaží,
olympiád, pracovali sme v krúžkoch. Na škole sme v tomto školskom
roku pracovali v týchto krúžkoch: počítačový, tanečný, mažoretky,
pohybová príprava, šikovníček, turistický. Tvorili sme vlastný časopis
– Školské zvesti, ktorý vychádzal každé dva mesiace. Pripravili sme
kultúrne programy pre našich starších, mamičky, privítali sme deti
do života, postavili spoločne máj, urobili krásnu vianočnú besiedku.
Popri tomto všetkom sa deviataci usilovne pripravovali na testovanie
a prijímacie pohovory. V testovaní boli veľmi úspešní a priemer školy bol
zo slovenského jazyka aj matematiky nad celoslovenským priemerom.
V máji deviataci absolvovali úspešne prijímacie konania a potom sa
už venovali ďalšiemu učeniu. Akému? Ako každý rok aj tento rok sa
deviataci učili s pánom Tomanom tancovať. Ukončením ich tanečného
kurzu bol venček, ktorý sa uskutočnil v Kuzmiciach. Takto videli svoju

snahu deviataci: „Dali sme do toho veľa síl, obetovali sme veľa voľného
času a aj veľa nervov. Pripravili sme si svoj vlastný program, ale učili
sme sa aj spoločenské tance. Niekoľko týždňov predtým sme začali
nacvičovať s pánom Tomanom. Raz za čas tam bolo aj frflanie aj únava,
ale aj radosť, zábava a všetko, čo k tomu patrí. Snažili sme sa, aby to
bolo všetko ideálne. Chceli sme dosiahnuť to, že keď rodičia aj učitelia

vstúpia do sály a na konci z nej vyjdú, aby si povedali, som pyšná/ný na
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svoju dcéru/syna. Už len to, keď sme videli, akí boli dojatí alebo ako sa
smiali, vedeli sme, že všetko to, čo sme do toho dali, nebolo zbytočne“.
Bolo to naozaj tak a prajeme našim deviatakom veľa síl a úspechov
v ďalšom štúdiu na stredných školách.
Našu školu sme reprezentovali úspešne na mnohých okresných aj
krajských súťažiach. V okresnom kole florbalu dievčat sme získali 3.
miesto, v okresnom kole volejbalu chlapcov 1. miesto. V okresnom kole
stolného tenisu družstvo – Bajzík Michael, Chrenko Dávid, Cikatricis
Dávid, Lacika Adam získali 1. miesto. Športové súťaže vedie na škole
pán učiteľ Schwarz. V súťaži Európa v škole v 2. kategórii multimediálne
práce získal 1. miesto v okresnom kole a postup do celoslovenského
kola Peter Polonský, v 3. kategórii multimediálne práce získali 1.
miesto a postup do celoslovenského kola Annamária Ďuráková
a Melanie Domenyová pod vedením Mgr. Polonskej. Pod vedením
Mgr. Korčíkovej získala žiačka Lucia Božiková 3. miesto v chemickej
olympiáde v okresnom kole. Úspešnou riešiteľkou bola aj v krajskom
kole olympiády. V okresnom kole biologickej olympiády získali 1. miesto
Andrea Cabajová a 2. miesto Romana Polonská. V krajskom kole
biologickej olympiády získali Andrea Cabajová 2. miesto a Romana
Polonská 3. miesto pod vedením Mgr. Korčíkovej. Počas roka sme
aj aktívne oddychovali na exkurziách, výletoch, navštevovali sme
divadelné predstavenie. Piataci navštívili Topoľčianky, Bradlo, Čachtice,
Piešťany. Šiestaci a siedmaci zablúdili do Kremnice. Ôsmaci sa boli báť
v Bojniciach na strašidlách. Deviataci navštívili ZOO Zlín. Pozreli sme
si divadelné predstavenia Bola raz jedna trieda, Jánošík, Skrotenie zlej
ženy.
Žiaci prvého stupňa spolu s pani učiteľkami Detkovou, Porubskou
a Matuškovou sa mali „bombovo“ v škole v prírode. Takto to videla
Mgr. Detková: Počasie nám veľmi neprialo, ale trochu dažďa nás
predsa neodradí od nových zážitkov. V rytme diska sme trávili každý
večer a overené hity ako „Chocolade“ či „Soku, soku, bači,bači, soku,

soku,vira vira“ nám ukázali, ako má vyzerať skutočná párty plná pohybu.
Zjedli sme, čo sa dalo a koľko sme vládali. Aj sme sa poučili a naučili
...jednoducho nám bolo BOMBOVO.
V júni každé dieťa vie to, že sa znovu blíži leto, že je tu čas radosti,
zabudnime na strasti.
Na výlety chodíme, vôbec sa nenudíme, spoznávame strom či kvet,
z učebnice zvanej svet.
Krásne prázdniny všetkým deťom aj učiteľom.
Mgr. Emília Polonská

STAČI IBA OTVORIŤ SRDCE DOKORÁN...
Hovorí sa, že každý jeden čin vykonaný od srdca a s láskou sa nám
stonásobne vráti. Tejto vete verím a o jej pravde som hlboko presvedčená.
Prečo to píšem? Píšem to preto, lebo som v poslednom období stretla
veľa dobrých ľudí, ktorí mali naozaj srdce otvorené dokorán.
Pomáhať nezištne, rád, z lásky k deťom, obetovať svoj voľný čas, a ešte
k tomu nechcieť za to nič - tak poviem vám, s tým sa v dnešnej dobe
len tak ľahko nestretnete. My sme ale mali také šťastie, že sme takých
ľudí stretli. Všetkým, ktorí pomáhali, patrí veľké ĎAKUJEM. Nie je to
ale obyčajné ďakujem, ktoré denne vyslovujeme, ale je to úprimné
„ĎAKUJEM“ naplnené láskou, úctou, vďačnosťou.
Vážim si ľudí činu, ktorí nehovoria do vetra, ktorí si stoja za slovom
a pomohli nám zrekonštruovať školskú záhradu v Materskej škole
„Slniečko“ pre radosť našich detí.
Tu sú:
• bývalý pán starosta Imrich Hermann, s ktorým sme rekonštrukciu
začínali,
• súčasný pán starosta Jaroslav Božik, s ktorým v rekonštrukcii
pokračujeme,
• pán podnikateľ Robert Krištof, ktorý zabezpečil terénne úpravy
s osadením detských atrakcií,
• pán Vimpeľ, ktorý upravil a vysadil trávniky,
• všetci rodičia našich detí, ktorí boli ochotní finančne prispieť.
Čaká nás ešte veľa práce, aby náš dvor dostal finálnu podobu, ale
spoločnými silami sa nám to určite podarí. A verte mi, že s takými
dobrosrdečnými ľuďmi sa toho vôbec nebojím...
Alena Dubná

Naše „vytešené“ deti na novej lodi a vláčiku:

5

Z pierka eRka
A opäť je tu leto, hody, nové číslo Jacovského hlásnika.. a za nami
množstvo akcií, ktoré sa pokúsim stručne pripomenúť.
Aj keď kalendárny rok začína januárom, nedá mi nevrátiť sa ešte
o kúsok ďalej a poďakovať sa za prijatie v 77 rodinách v rámci aktivity
Dobrá novina, kde 33 deti spolu s mladými vedúcimi vykoledovali
1 541 eur, za ktoré touto cestou ďakujeme !
Okrem koledovania sme si narodenie pána Ježiša pripomenuli aj
v jasličkovej slávnosti, ktorá bola tentokrát formou hudobno-recitačného
pásma s názvom Vianočná abeceda.
Posuňme sa o kúsok ďalej – február a s ním Valentínska diskotéka,

Počas týždňa od 1.6. - do 6.6. 2015 sa animátori z eRko klubu
venovali deťom - v kampani Vypni telku, zapni seba, s motiváciou pána
Klobučníka /Veronika Holienčínová/, ktorý v každom dni skladá klobúk
dolu, aby vytiahol nejaký predmet z klobúka a jeho prostredníctvom deti
vedie k miernejšiemu a jednoduchšiemu životnému štýlu. Denne sa do
programu zapojilo okolo 27 - 30 detí a jednotlivé dni boli tematicky
zamerané na miernosť v rôznych podobách: miernosť vo využívaní
elektroniky, tvorivý deň - miernosť vo vlastnení, športový deň - miernosť
v nakupovaní nového oblečenia, nechýbala ani stopovačka – miernosť
v používaní (šetrení) vody či zábavný skupinový kvíz, cez ktorý si deti
pripomenuli miernosť v životospráve.
No a miernosť vo využívaní času bola už téma na sobotu.
Vyvrcholením týždňa bol v sobotu 2. ročník Dňa rodiny, ktorý začal
o 13:20 adoráciou v starom kostole Návštevy Panny Márie. Potom od
14:15 v areáli základnej školy boli pripravené metlobal a tvorivé dielne.
Metlobal mal neskutočný ohlas a úspech medzi malými i veľkými.
Pokračovali sme rodinnými súťažami, urobili si originálnu fotku vo
fotokútiku a strávili príjemný večer pri opekačke. Nechýbala ani súťaž
o najchutnejší koláč, za ktorý odmenil tento rok pán starosta p. Beňovú
a p. Chrkavú. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Mgr. Janka Bošanská

ktorou sme sa chceli poďakovať všetkým deťom, ktoré venovali svoj čas
koledovaniu, či jasličkovej slávnosti.
Dňa 14. 2. 2015 sa jedáleň v školskej družine naplnila deťmi, aby sme
si spoločne zasúťažili, zatancovali, zabavili sa, či vymenili „Valentínky“.
V marci – apríli prebiehala pôstna hra pre deti, no nechýbala ani
detská, či mládežnícka krížová cesta.
Keďže od Popolcovej stredy začalo pôstne obdobie, pozvali sme deti
k jeho aktívnejšiemu prežívaniu cez pôstnu hru. Deti sa postupne

počas jednotlivých týždňov zriekali sledovania TV, počítačových hier,
sladkostí, závistí či zlozvykov a získavali lupienky, z ktorých nám vykvitli
v kostole nádherné kvietky.
V máji pod vedením Dagmary Rusňákovej deti vystúpili
v rámci Dňa matiek s kultúrnym programom pre mamičky.
Vedúci eRka – tentokrát chlapci, sa podujali zorganizovať 12. 5. 2015 deti
na Misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej a aj sa im to úspešne podarilo.
Spolu s deťmi z celého Slovenska sa zúčastnili sv. omše, absolvovali
krížovú cestu, nejakú chvíľu pobudli na eRko tancoch, katechéze na
lúke za dedinou, no nechýbali ani nákupy na tradičných trhoch.
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ROZLÚČKA S BASOU

Noví zástupcovia občanov
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa
2.1.2015 v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach. Predsedkyňa
miestnej volebnej komisie informovala o výsledkoch volieb do
obecného zastupiteľstva a o výsledku volieb starostu obce.
				

ZB

OKIENKO SENIOROV
Našu seniorsku základňu tvorí 40 členov, však i to málo stačí na
to, aby sme pripravili v rámci fašiangov kultúrny program, ako bolo
pochovávanie basy a rôzne vtipné scénky. Program bol v jedálni
Poľnohospodársko – podielnického družstva v Jacovciach. V telocvični
ZŠ sme si zase počas roku boli zahrať stolný tenis. Niektorí sa viac
za loptičkou nabehali, ako hrali, ale bola to dobrá zábava. V miestnej
kolkárni sme zorganizovali súťaž v hádzaní kolkov, kde hrali ženy
verzus muži. Zavítal medzi nás aj pán kaplán. Každý zhodil v rámci
svojich možnosti toľko kolkov, koľko vládal. Naši členovia pripravili
kultúrny program aj pri stavaní mája, ktorý bol na námestí pred
COOP Jednotou. Členovia klubu sa zúčastnili aj brigád pri skrášľovaní
farského dvora, kde vykonali dve brigády – jednu pred Veľkou nocou
a druhú v mesiaci jún. Traja členovia sa zapojili do nácviku štvorylky,
ktorú tancovali spolu so žiakmi zo ZŠ. V júni sa konala súťaž vo
varení gulášu – Jacovská vareška. Jedno zo súťažných družstiev
tvorili aj seniori s vtipným názvom „ Seniorske iskričky“. Guláš získal
z 13 družstiev krásne druhé miesto. Myslím si, že naši seniori ešte
vedia konkurovať i mladším súťažiacim. Po vyhlásení výsledkov sme
rozdali guláš a pri harmonike si spoločne zaspievali. Dobrá nálada sa
niesla do neskorých večerných hodín. Na letné mesiace pripravujeme
návštevu kúpeľov Podhájska a opekanie na Podhradí, kde si prezrieme
i Topoľčiansky hrad. Pozývame medzi nás aj nových členov. Niekto si
myslí, že je ešte mladý , ale my v rámci svojich možností, sa vieme
zabaviť a nikto neoľutuje, kto medzi nás zavíta. Členské na celý rok
je 5,- €. Každý mesiac mávame pravidelne mesačné posedenie
s pohostením. Tešíme sa na Vás.
Alena Strižencová – predseda klubu dôchodcov

Dňa 17.2.2015 niekoľko minút po 18,00 hod. vhupol do jedálne PPD
Prašice karnevalový sprievod podivného i rozmanitého oblečenia
s fašiangovými piesňami. Odvážne „róby“ dotvárali vyčačkané klobúky,
škrabošky, rukavičky a iné fašiangové rekvizity. Pestrú zmes v oblečení
naznačoval aj výber žartovných i fašiangových piesní. Fašiangovej
nálade veru nič nechýbalo. Keď začal hrať náš známy „diskdžokej“
výber tanečných piesní pre mladých i dospelých, tanečný parket bol
veru hneď plný. Počas večera sme si vychutnávali fašiangové dobroty
a ostatné pripravené občerstvenie, ktoré pre nás pripravili naše šikovné
gazdinky a potom prišiel čas rozlúčky s basou. Celý ceremoniál
pochovávania basy predviedli členky Klubu dôchodcov. Mimo
sprievodu na každého číhala neľútostná smrťka, ktorá kosila životy
hlava – nehlava. Skupinu plačiek, ktorých srdcervúci plač bol veľmi
chytľavý a prenikavý, povzbudzovalo aj obecenstvo, ktoré si s nimi aj
naoko poplakalo. Výbuchy smiechu veru nemali konca. Všetkým, ktorí
sa na tejto vydarenej fašiangovačke podieľali, ďakujeme a zaslúžia si
náš obdiv a uznanie .
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VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Dňa 14.2.215 sa priestory obecného úradu zaplnili najmladšími
občanmi našej obce. Starosta obce pozval všetkých rodičov, ktorým
sa narodilo dieťatko v roku 2014, aby sa zoznámili a spoločne stretli
v zasadačke obecného úradu a aby ich ratolesti prijal do rodiny
Jacovčanov. Pripravený bol milý kultúrny program v podaní detí zo
základnej školy. Nasledovali podpisy do pamätnej knihy, kde rodičia
k menám svojich detí pridali svoje podpisy. Starosta rodičom osobne
poblahoželal k narodeniu ich detí a okrem prianí im odovzdal pamätný
list, kvet a malý darček.

ZB
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MÁJ, MÁJ, MÁJ, ZELENÝ...
V predvečer prvého mája sa v Jacovciach už tradične koná stavanie
mája. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. 30. apríla 2015 o 17.00
hod. sa námestí pri predajni COOP Jednota uskutočnil kultúrny
program. V úvode prítomných pozdravil starosta obce Jaroslav Božik.
V bloku básní, piesní a tancov sa postupne predstavili členovia
klubu dôchodcov a žiaci zo Základnej školy z Jacoviec. Po programe
dievčatá vyzdobili pripravený stromček farebnými stužkami a mládenci
za pomoci starších mužov máj postavili. Osvedčené občerstvenie –
osúchy, slané tyčinky a dobré vínko spríjemnili čas všetkým prítomným.
Veríme, že všetci občania, ktorých bolo v tomto roku pomerne veľa
(a nielen z Jacoviec), si vychutnali príjemnú atmosféru a už teraz sa
tešíme na stretnutie pri ďalších akciách, ktoré obec pripravuje.

srdečná vďaka za ich čas a ochotu pripraviť toto milé posedenie.
Dúfame, že všetky mamičky, babičky a prababičky prežili spolu s nami
príjemné nedeľňajšie popoludnie a veríme, že o rok sa stretneme
opäť...
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DEŇ UČITEĽOV

DEŇ MATIEK – 17.5.2015
Ak
existuje
skutočne
medzinárodný sviatok, ktorý
všetci radi oslavujeme, určite je
ním Deň matiek. V našej obci
sme si tento sviatok pripomenuli
17.5.2015
v
priestoroch
telocvične ZŠ s MŠ v Jacovciach.
Pri vstupe do telocvične čakalo
na mamičky, babičky a starké
malé prekvapenie v podobe kvetu
a sladkosti. Ako prejav vďaky

za všetko, čo naše mamičky
a babičky robia pre svoje deti,
vnúčatá a pravnúčatá, za všetko,
čo robia pre našu obec, pripravili
pre nich deti z materskej škôlky,
žiaci zo základnej školy, ale aj
deti z eRko klubu pestrý kultúrny
program v podobe básničiek,
pesničiek, ale aj roztomilých
tancov, ktoré s nimi pripravili
ich pani učiteľky. Všetkým patrí

Pri príležitosti „ Dňa učiteľov “ boli všetci pedagogickí pracovníci zo ZŠ
a MŠ pozvaní starostom obce dňa 30.3.2015 na slávnostné posedenie,
ktoré sa konalo v priestoroch Pizzerie La Gondola. Starosta obce vo
svojom krátkom príhovore zdôraznil, že učiteľstvo patrí k najkrajším
a najzodpovednejším povolaniam. Je to neľahká úloha odovzdávať zo
seba svoje skúsenosti, keďže všetci vieme, že k formovaniu osobnosti
žiaka sa vyžaduje od učiteľa veľa schopností a tvorivého prístupu.
Záverom vyjadril úctu a poďakovanie za ich náročnú a zodpovednú
prácu v školstve a zaželal im pevné zdravie a veľa radosti z dobre
vykonanej práce. Posedenie potom pokračovalo krátkym programom.

ZB
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ŠTVORYLKA - 22.5.2015
Štvorylka alebo quadrille, má pôvod vo Francúzsku. Tanečníci
tancujú vo štvoriciach, vždy dve dvojice oproti sebe. Ukláňajú sa,
menia si miesta, otáčajú sa. Štvorylku môže verejnosť poznať najmä
zo starších filmov. Štvorylku si v piatok 22.5.2015 presne o 12. 00
zatancovalo 6 604 tancujúcich v 51 mestách, v siedmich štátoch Európy.
Jacovce sa do tancovania zapojili tretíkrát a opäť o sebe dali
vedieť. Na ihrisku pri základnej škole tancovalo 108 žiakov,
študentov, dospelých a seniorov. Vraj to nebolo nič zložité, ale
hlavne zábavné, komentovali naši školáci, keď dotancovali.
Roztancované boli aj ďalšie námestia, či pešie zóny. Okrem Jacoviec
sa tancovalo v Žiline, Košiciach, Myjave a Vranove nad Topľou.
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DEŇ PLNÝ SLNKA, VÔNE GULÁŠA A DETSKÉHO DŽAVOTU
V sobotu 13. júna 2015 sa z priestorov futbalového ihriska TJ
Družstevník Jacovce šírila vôňa gulášu, ale aj džavot detí, ktoré prišli
spolu s rodičmi osláviť svoj sviatok – Deň detí.
Od obeda sa konal už 9. ročník súťaže vo varení gulášu pod názvom
Jacovská vareška. Hodnotiaca porota pod vedením p. Romana Sokola
skonštatovala, že všetky navarené gulášiky boli dobré, no bolo potrebné
vyhodnotiť najlepšie. Spomedzi 13 súťažných kolektívov najlepší guláš
pripravilo družstvo pod názvom A je to ..... Druhý skončil guláš, ktorý
pripravili Seniorske iskričky a na treťom mieste skončili Švagrovci.
Oslava dňa detí sa začala o 15,30 hod. Pre našich najmenších bol
pripravený bohatý program plný tanca, športu, zábavy, atrakcií, ale aj
oddychu. Snažili sme sa my - organizátori, snažili sa deti, ale aj ich
rodičia. Deti mali ,,plné ruky práce“ na jednotlivých stanoviskách. Za
svoju šikovnosť boli odmenené rôznymi sladkosťami a ďalšími drobnými
milými darčekmi. Čas ubehol ako voda, ani sme sa nenazdali a program
dospel k záveru. Dúfame, že sme prispeli našou ,,troškou“ rodinkám s
deťmi a že nám zachovajú svoju priazeň aj do budúcna.
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JACOVSKÉ OKIENKO DO HISTÓRIE
V súčasnosti si pripomíname a slávime
rôzne výročia. Či už je to vznik nášho štátu,
prijatie ústavy, významné športové úspechy
a podobne. Prečo si viacej nepripomínať aj
výročia spojené s dejinami našej rodnej obce?
Je to dôležité? Dovolíme si povedať, že áno.
Najmä naša mladá generácia málo pozná
svoje kultúrne a národné korene. Oproti iným
európskym národom máme v poznaní svojej
minulosti obrovské medzery.
Blíži sa rok 2024. Bude to rok, keď si naša
obec pripomenie významné výročie – 800

rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci.
Chceli by sme na stránkach našich obecných
novín „hlásať“ a postupne uverejňovať články
o histórii, dobové fotografie, životopisy
významných rodákov, spomienky obyvateľov
a dôležité listiny z dejín Jacoviec. Vznikol by
tak základ na vydanie jubilejnej monografie
o našej obci. Radi by sme vytvorili fotokroniku
obce Jacovce z dobových čiernobielych
fotografií. Budeme radi, keď prispejete svojimi
radami a spomienkami na minulosť.
Rozhodli sme sa preto uverejniť na úvod

krátky životopis nášho významného rodáka,
katolíckeho kňaza, Jána Klempu – Jacovského,
ktorý žil v 19. storočí.
Ján
Klempa
Jacovský
(latinsky
v písomnostiach Joannes Klempa)
sa narodil 1. decembra 1839 v Jacovciach
(okres Topoľčany) a zomrel 26. októbra 1894
v Zelenči (okres Trnava), kde je aj pochovaný.
Bol rímskokatolíckym kňazom, archeológom,
folkloristom,
literárnym
historikom,
národopiscom a zberateľom ľudových piesní.
Jeho rodičmi boli Ján Klempa, správca majetku
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grófa Erdődyho, a matkou mu bola Jozefína, rodená
Súľovská. Ľudovú školu navštevoval v Hlohovci,
gymnázium v Trnave. Tam študoval filozofiu
a následne teológiu na Pazmáneu vo Viedni. Za
kňaza bol vysvätený 14. decembra 1862.
Ako kaplán pôsobil v Okoči (okres Dunajská Streda)
a Suchej nad Parnou (okres Trnava). Dňa 1. apríla
1866 sa stáva administrátorom a v nasledujúcom
roku po vykonaní synodálnej skúšky (4. januára
1867) farárom farnosti Zeleneč pri Trnave. Do úradu
tamojšieho farára bol uvedený 31. marca 1867
a pôsobil tam až do svojej smrti. Na tamojšom
cintoríne je aj pochovaný.
Ján Klempa - Jacovský bol osobným priateľom
rímskokatolíckeho kňaza a zakladateľa Muzeálnej
slovenskej spoločnosti Andreja Kmeťa, kanonikom

Zašpinená žehlička

a v roku 1886 tajomníkom Spolku svätého Vojtecha.
Následne bol v rokoch 1887 - 1894 čestným
tajomníkom Spolku svätého Vojtecha.
Popri kňazskej činnosti sa venoval aj publikačnej.
Prispieval do zborníka Tovaryšstvo, časopisov
Cyrila a Metoda, Kazateľne, Katolíckych novín,
Literárnych listov, Národných novín, Orla, Pútnika
svätovojtešského, Slovenského letopisu a Slovesnosti.
Venoval sa zbieraniu slovenských prísloví, porekadiel
a ľudových piesní z okolia Bratislavy, Nitry a Trnavy.
V okolí Zelenča konal archeologické výskumy.
Svojou činnosťou pomáhal upevňovať národné
povedomie proti stupňujúcej sa maďarizácii.

Ako od cukrára

sa narodili…
Nikolas Fružic
Marek Bednárik
Adam Teo Hlísta
Kristína Utekalová
Petra Mikulášová
Lara Gabrielová

							
			
Mgr. Marián Kišac

oslávili svoje životné
jubileum

AKO NA TO

V tomto prípade platí, že ak sa vám niečo na žehličke
pripálilo, čo najrýchlejšie to vyčistite. Prvou možnosťou
je jemné zoškrabnutie. Ak tento spôsob nefunguje,
vyskúšajte jemné vyčistenie handričkou a zubnou
pastou. Ďalšou fintou je použitie octu. Namočte
doň handričku a žehličkou prežehlite. Vypnite si
naparovaciu funkciu. Poslednou možnosťou, ktorá
však nesie riziko poškodenia teflónového povrchu,
je soľ. Vysypte si ju na noviny, nastavte žehličku na
stupeň bavlna, vypnite naparovanie a prechádzajte
po vysypanej soli. Špinu utierajte o hranu.

V prvom polroku
2015

cukru. Nielenže sa bude na koláči krásne lesknúť, ale
aj bude držať pokope.

Varím, varíš, varíme...

A stále je napriek tomu tvrdé? Tvrdé mäso rýchlejšie
zmäkne, ak k nemu pridáte pri varení trochu octu.

Príprava na leto

Ak ste sa rozhodli dbať o svoju líniu, pretože, aj keď
sa to nezdá, leto je tu, asi by ste mali vynechať ako
prílohu knedle. Keď však nechcete byť diskriminovaní,
vyberte si menej kalorickú alternatívu – zemiakové
knedle, ktoré chutia možno aj lepšie ako tie klasické.

Aby vaše koláče vyzerali naozaj profesionálne,
ovocie potrite polevou z ovocnej šťavy a želírovacieho

80 rokov
Terézia Petrášová
Marta Košecká
František Petráš
Ján Pavlovič
Jozef Toman
85 rokov
Emil Adamik
Matilda Škerleová
Mária Okšová
Karol Pospíšil
90 rokov
Ľudovít Herda
Ján Polonský

JABLKOVÉ RUŽIČKY
Suroviny: 500 g (bal.) cesto lístkové, 2 ks jablká
červené, 2 bal. škoricový cukor, 1 ks citrón, voda, na
posýpanie cukor práškový.
Postup prípravy receptu:
Na začiatok si pripravíme jablká, ktoré si nakrájame
na veľmi tenké mesiačiky (najlepšie nastrúhať na
strúhadle na uhorky). Mesiačiky dáme do citrónovej
vody, aby neoxidovali, pokiaľ si pripravíme cesto.
Lístkové cesto si rovnomerne rozvaľkáme do tvaru
obdĺžnika a pokrájame na širšie pásiky. Každý pásik
posypeme škoricovým cukrom a ukladáme jablká tak,
aby prečnievali cez okraj pásika. Potom preložíme
druhú polovicu cesta cez takto uložené jablká a
dobre popritláčame. Postupne zvoľna rolujeme od
spodného okraja smerom hore, aby sa nám vytvoril
tvar ruže. Ružičky dáme do plechu na mafinky. Dáme
piecť do dobre vyhriatej rúry, aby lístkové cesto sa
upieklo. Potom mierne znížime teplotu , lebo jabĺčka

by sa mohli zvrchu pripiecť .Veď každá gazdinka na
to príde sama. Ešte horúce posypeme podľa chuti
práškovým cukrom a kto chce aj škoricovým . Prajem
Vám dobrú chuť!

opustili nás….
Alojz Gracik
Emília Herdová
MUDr.Helena Štreicherová
Jozef Holienčin
Ján Lacika
Alojz Horeháj
Miloš Bobošík
Oľga Marodiová
Jozef Švec
Oľga Švecová
Jozef Ďurkovič
Mária Zvalová
Jozef Sokol
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ŠPORT
A-mužstvo
Jarná časť sezóny 2014/2015 mužov V. ligy stred nám nevyšla podľa
predstáv. Neuspeli sme v prvých 3 zápasoch, i keď výkonom sme určite
nesklamali a zápasy sme prehrali doslova v posledných sekundách.
Potom nám vyšli domáce stretnutia s Krušovcami a Tovarníkmi, avšak
vonku sme opäť nebodovali a na rozdiel od jesennej časti sme dostávali
príliš veľa gólov. Na výsledkoch sa určite podpísal aj odchod brankára
Pišťanského za prácou do zahraničia, ale nakoniec sme boli radi, že
posledných 7 zápasov odchytal Jakub Dubný, ktorý bol pol roka bez

futbalu. V úvodných zápasoch sme mali veľký problém so zakončením,
na čo vedenie zareagovalo angažovaním útočníka Petra Kúdelu, ktorého
zakončovateľské schopnosti pomohli nakopnúť mužstvo v nejednom
dôležitom zápase. Konečné umiestenie: 13. miesto - 35 bodov so skóre
52:63. Konečné postavenie mužstva v tabuľke určite nezodpovedá
jeho kvalite, preto som sa rozhodol po 4 rokoch svoje pôsobenie pri A
mužstve v pozícií trénera ukončiť. Chcem srdečne poďakovať hráčom a
realizačnému tímu za prácu a čas, ktorý sme spolu prežili a zaželať im
hlavne veľa zdravia, osobných i futbalových úspechov. Ďakujem.

Dorast:
Jarná časť sezóny 2014/2015 dorastencov V. ligy stred. Zimná príprava
na jarnú časť začala veľmi neskoro z dôvodu nezáujmu niektorých
hráčov. Účasť na tréningoch bola veľmi slabá, z čoho následne pramenili
aj výsledky v prvých zápasoch. Väčšinou hráčom na konci zápasov
dochádzali sily. Veľmi dôležité bolo zapracovanie troch hráčov zo
žiackej, menovite Dávid Chrenko, Ondrej Čarnogurský a Andrej Mojžiš.
Prví dvaja patrili k oporám základnej 11 - stky. Problematický bol aj
brankársky post, kde výkony brankára boli ako na hojdačke. Odohrali
sme aj niekoľko kvalitných zápasov, kde si hráči dali povedať, podali
maximálny bojovný výkon a to sa podpísalo aj na výsledkoch. V
poslednom zápase sme sa z dôvodu ukončenia dorasteneckého veku,
museli rozlúčiť s dvomi hráčmi a to s Rastislavom Tinákom a Marekom
Lacikom, ktorí patrili k oporám základnej 11 - stky.
Konečné umiestenie: 14. miesto - 25 bodov so skóre 28:66.
Chcem im popriať veľa študijných výsledkov na vysokej škole a v ďalšom
futbalovom živote. Chcem sa poďakovať i vedúcemu mužstva Milanovi
Lacikovi, ďalej výboru a ostatným hráčom popriať veľa zdravia a chuti k
príprave na budúcu sezónu. Ďakujem a teším sa na nich.

Juraj Lacika - tréner

Juraj Lacika - tréner

Mladší a starší žiaci
Dňa 19.6.2015 sme sa zišli – deti, rodičia,
tréneri a zástupca futbalového oddielu, aby
sme spoločne zhodnotili sezónu mladších
a starších žiakov. V uplynulej sezóne sa mladší
žiaci umiestnili na 10. mieste a starší žiaci skončili
na
3. mieste. Do tréningového procesu sa spolu zapojilo
36 detí. Mladším žiakom sa celú jarnú sezónu venoval na tréningoch p.
Ján Kubalák, ktorý bol oporou hlavnému trénerovi.
Ďakujeme hlavne rodičom, ktorí deti nezištne vozili na zápasy.
					

Ľudovít Ondrka - tréner

Jacovská miniliga – 21.2.2015
V sobotu dňa 21.2.2015 sa v priestoroch telocvične ZŠ
s MŠ v Jacovciach odohrali finálové zápasy Jacovskej
futbalovej miniligy a rozhodlo sa o víťazovi sezóny 2014/2015.
Gratulujeme hráčom Hamas Alfa k víťazstvu, Hamas Omege k peknému
druhému miestu , ale aj hráčom Slávia Kuzmice za ich športové výkony,
ktoré im v tomto roku priniesli 3. miesto v celkovom hodnotení.
Okrem prvých troch miest sme ocenili aj najlepšieho brankára, strelca
a najlepšieho hráča.
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Peter Michalík ml. , gratulujeme
Petrovi Švecovi ako najlepšiemu hráčovi, za najlepšieho strelca bol
vyhlásený Marián Grznár ml. Cenu starostu obce dostal organizátor
podujatia p. Gregorík Peter.
Naše poďakovanie však patrí všetkým hráčom, ktorí sa Jacovskej miniligy

zúčastnili a vďaka patrí aj fanúšikom, ktorí svojim povzbudzovaním
určite prispeli k skvelej atmosfére počas všetkým zápasov.
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Mariášový turnaj – 31.1.2015
Dňa 31.1.2015 sa v priestoroch Účelového zariadenia TJ
Družstevník Jacovce uskutočnil už VI. ročník mariášového
turnaja o pohár starostu Obce Jacovce, ktorý získava čoraz
väčšiu popularitu medzi vyznávačmi mariášovej hry. Na tomto
ročníku sa zúčastnilo 15 účastníkov, z ktorých sa najviac
darilo starostovi Obce Lipovník Dušanovi Turčanovi, ktorý
v celkovom bodovom umiestnení skončil na prvom mieste
a odniesol si putovný pohár starostu obce. Na druhom mieste
sa umiestnil Bohuš Ondruška z Topoľčian, tretie miesto získal
organizátor Ludanického mariášového turnaja Ivan Kürty.V
tomto ročníku boli vyhodnotené aj ďaľšie miesta. Na štvrtom
mieste sa umiestnil Pavol Žaťko z Tovarník, piate miesto
obsadil Jozef Mikuláš, šieste miesto získal Ján Magdina,
obaja zástupcovia z Jacoviec. Všetci zúčastnení vyjadrili
spokojnosť s organizáciou turnaja a už teraz sa tešia na VII.
ročník.

Stolný tenis
Ročník 2014/2015 skončil pre naše mužstvo 4. ligy podľa predpokladov
ešte priaznivejšie, ako jeho minuloročný debut a polepšilo si o dve
miesta. Najlepšími hráčmi nášho mužstva v 4. lige sú: Lukáš Török, Igor
Goga a Tomáš Čerman.
Mužstvo Jacovce B skončilo v rámci topoľčianskeho okresu suverénne
na 1. mieste. Body sme stratili len s jediným tímom (M. Bedzany A).
Najlepším hráčom nášho mužstva a celého okresu je Dávid Chrenko.
V tíme radi privítame aj nových hráčov, ktorí by sa mohli časom zapojiť
aj do súťažných stretnutí.
Bc. Jaroslav .Škriputa

#

Mužstvo

U

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

1

Nitra 08 A

22

19

2

1

0

860:604

249:147

81

2

Žirany A

22

18

0

3

1

829:647

232:164

75

3

Vráble C

22

16

1

5

0

850:572

251:145

71

4

Rača/Nitra D

22

11

2

9

0

793:703

212:184

57

5

Jacovce A

22

9

4

9

0

765:761

197:199

53

6

Čab B

22

9

4

9

0

761:734

199:197

53

7

Topoľčany B

22

9

3

10

0

749:723

208:188

52

8

Klasov B

22

8

3

11

0

695:788

184:212

49

9

Mojmírovce A

22

8

2

12

0

685:779

180:216

48

10

Žirany B

22

7

1

14

0

725:780

184:212

44

11

NR-Kynek A

22

3

1

18

0

584:894

138:258

32

12

Dom. ŠOG Nitra A

22

3

1

18

0

579:890

142:254

32

U

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

#

Mužstvo

1

Jacovce B

18

17

0

1

0

430:176

136:44

69

2

M. Bedzany A

18

13

1

4

0

402:259

122:58

58

3

H. Štitáre A

18

9

6

3

0

359:302

103:77

51

4

Tovarníky A

18

10

3

5

0

395:273

112:68

51

5

Lužany A

18

10

3

5

0

357:299

103:77

51

6

Ludanice B

18

10

1

7

0

367:285

101:79

49

7

Topoľčany C

18

5

1

12

0

250:388

65:115

34

8

H. Štitáre B

18

3

1

14

0

223:417

54:126

28

9

Topoľčany D

18

3

0

15

0

225:413

53:127

27

10

Tovarníky B

18

2

0

16

0

225:421

51:129

24

12
Turistický klub ATK JAVORINA Jacovce
Rok 2015 sa pomaly prehupne do svojej druhej polovice a jacovskí turisti
už majú v nohách kilometre a v mysli nové zážitky z prírody i z pamiatok,
ktoré navštívili. V januári sme sa vybrali na potulky blízkeho okolia.
Z Podhradia sme sa vybrali hľadať Medvediu studienku. Prechádzali
sme zimnou prírodou, kochali sa okolím. Náš cieľ cesty sme našli, avšak
ešte aj s chatou Javorníček, ktorá nás príjemne prekvapila priam v lone
prírody. Zimu sme si vychutnali i vo februári. Bežky sme vyskúšali až na
Bezovec. Počasie nám prialo, slnko nás zalievalo lúčmi. Jarnú sezónu
sme otvárali spolu s turistami z okolia výstupom na Drienok – Veľká
Fatra. V mesiaci apríli bola Veľká noc a s ňou každoročne súvisí výstup
na Panskú Javorinu vo Veľkonočný pondelok. Tradície sme dodržali
i tento rok i keď počasie bolo netradične studené. Púť k rotunde sv.
Juraja spájajú turisti už aj s bicyklami. Pri rotunde sme sa stretli spolu
všetci, teda peší, aj cyklo turisti. Mesiac máj sme brázdili chodníčky
Čergovského pohoria na východnom Slovensku. Cestou na východ
sme sa zastavili v Kežmarku, v drevenom evanjelickom artikulárnom
kostole, kde sme si vypočuli výklad o histórií kostola i susedného už
murovaného kostola. Ďalšia zastávka bola v Starej Ľubovni – prehliadka
hradu a skanzenu drevených stavieb. Posledný májový deň bola nedeľa
a turisti sa stretli v Závade v časti Rybníčky, kde bola opekačka aj futbal
– predvečerné stretnutie k MDD. Jún je mesiacom, kedy sa každoročne
koná regionálny zraz turistov. Tento rok to bolo v obci Tesáre. Obec
prichýlila turistov v areáli futbalového ihriska, kde bol priestor i pre
stany. Počasie nádherné, trasa bola pripravená pre peších i cyklo
turistov a atmosféra úžasná. Kraková hoľa v Nízkych Tatrách bol výstup

organizovaný ako posledný jednodňový v prvom polroku. Prevýšenie
bolo 1000m a teda čakal nás výstup, kde nám vystúpili na čelo i kropaje
potu. Vrcholová tabuľa nám ukazovala výšku 1752m a výhľad na slnkom
zaliatu krásnu slovenskú krajinu. Táto hoľa spája tri nízkotatranské
doliny Demänovskú, Jánsku a Iľanovskú.
Slovensko je nádherné, len treba premôcť svoju lenivosť a pridať sa
k nám.

Ing. B. Minarovičová

Pripravujeme…
Jacovské hody
4. 7. 2015
- o 16,00 hod. hodový zápas
starí páni

Jacovce – TJ Nemčice
- o 20,00 hod. hodová zábava.

Komisia kultúry a športu pri OcZ v Jacovciach
Vás pozýva

4. júla 2015 o 20,00 hod. na

hodovú zábavu

5. 7. 2015

- o 17,00 hod. hodový zápas

A - mužstvo Jacovce
ŠK Slovan Šimonovany Partizánske

w w w. h u d b a - d i s k . s k

Dňa 11. 7. 2015
Memoriál Jána Dubného

Pripravená je bohatá tombola
a občerstvenie.

September 2015
Memoriál Antona Šveca
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