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Milí spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa k Vám
v čase najkrajších sviatkov
pokoja, lásky a porozumenia.
Vianočné sviatky sú obdobím,
na ktoré netrpezlivo čakáme,
lebo ich čaro a výnimočnosť
nás
napĺňajú
pocitmi
šťastia, pohody a harmónie.
Atmosféra týchto dní je plná spomienok
i očakávaní, nič nie je bežné, ani všedné, napriek
tomu, že Vianoce sú každý rok. Ich okúzľujúce
čaro sa nedá ničím nahradiť, ani napodobniť.
Tieto sviatky v každom z nás upevňujú základné
ľudské hodnoty. Tíško prichádza tento zvláštny
čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi,
keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa
tešili tej jedinečnej sile, ktorej hovoríme rodinné
puto. V tento sviatočný čas chceme byť dobrí
navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len
radosť. Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží

byť so svojimi blízkymi, keď si uvedomujeme silu
priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Pre každého
z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou,
ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením,
ako i dosahovaním vytúžených cieľov. Teraz je tá
príležitosť zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej
duše, tam, kde sú skryté naše najtajnejšie túžby
a želania.
Malý Ježiško uložený v jasličkách, čarovné svetlá
adventného venca a blikajúce sviečky – ozdoby
a symboly Vianoc nech rozžiaria plápolavým
plameňom naše srdcia, naše vnútro. Veď každý
z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo,
pohladenie, či len pohľad a svet sa zrazu stáva
krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia
toho druhého. Tíško znejú koledy, tichá noc –
svätá noc rozciťuje naše srdcia.

V ľudskej spoločnosti v Európe rozoznávame
svetský (občiansky) a cirkevný (liturgický)
kalendár. Liturgický rok sa začína prvou
adventnou nedeľou po sviatku Krista
Kráľa na konci novembra alebo začiatkom
decembra. Nasleduje vianočné obdobie,
krátke obdobie cez rok, pôst, veľkonočné
obdobie a väčšia časť obdobia cez
rok, ktorý má spolu 34 nedieľ.
Každé obdobie má svoje
špecifické znaky, ktoré majú
odzrkadľovať život nášho
Spasiteľa, Božieho Syna
Ježiša Krista. Advent pochádza
z latinského adventus, čo
znamená príchod. Má to byť obdobie
príprav na narodenie Božieho dieťaťa,
kedy sa máme viac ako inokedy stíšiť a tak
sa pripravovať na najkrajšie sviatky roku –
Vianoce. Hlavným viditeľným symbolom
adventu je veniec so štyrmi sviecami, ktoré
symbolizujú dĺžku obdobia – štyri týždne.
Veniec má tvar kružnice, ktorá nemá
začiatok ani koniec a symbolizuje večnosť
Boha. Mal by byť zdobený živým ihličím
alebo čečinou, nakoľko to vyjadruje živého
Boha. Niektoré domácnosti používajú doma

ikebany a podobné dekorácie, ale to nie je
veniec a nimi ťažko vyjadríme večnosť Boha
a svoju kresťanskú vieru.
Následne hlavným viditeľným symbolom
Vianoc popri jasličkách a Betleheme je

som chcel pozdraviť všetkých občanov, naše deti,
mládež a našich rodákov. Zvlášť pozdravujem
našich chorých a osamelých občanov, či sú
v nemocniciach alebo doma sami, alebo pri
svojich najbližších.
Milí spoluobčania,
chcem sa Vám poďakovať za pomoc a podporu
pri budovaní našej obce.
Prajem Vám všetkým ešte raz požehnané
a príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech
ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým
pokojom, láskou, zdravým a božím požehnaním
po celý Nový rok.
Jaroslav Božik, starosta obce

Vážení občania,
v mene svojom, ako i v mene poslancov obecného
zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu by

Ob e c

ný ad v e n t n ý ve n i e c

vianočný strom, ktorý by mal byť v každej
domácnosti a v obci vždy len jeden, nakoľko
symbolizuje jediného Boha. Rozžiariť sa
má až v štedrý večer, kedy si rodiny sadajú
k slávnostne prestretému stolu a začínajú
sláviť narodenie Božieho syna. Čo tak
do budúcnosti uvažovať nad vytvorením
dreveného Betlehemu, ktorý by zdobil
centrum obce od Štedrého dňa do konca

vianočného obdobia? Verím, že umelci
pracujúci s drevom by sa v našej obci našli.
Viem si predstaviť, ako žiari obecný vianočný
stromček nad Betlehemom.
Je len chvályhodné, že sa aj naša obec
v tomto práve sa končiacom občianskom
roku rozhodla zaviesť novú tradíciu – vytvoriť
v centre obce obecný adventný veniec.
Dňa 27. novembra sa popoludní
namiesto pobožnosti vo farskom
chráme konala pobožnosť pri
novom obecnom adventnom
venci, kedy došlo k slávnostnému
požehnaniu venca, ktoré vykonal
správca farnosti Ľuboš Martíny.
Je potrebné už len veriť, že tvorba
adventného venca v obci zostane nadlho
tradíciou, aby sme nezabúdali na svoje
kresťanské korene a správne prežívanie
liturgického roka.
Mgr. Marián Kišac
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Všeobecne záväzné nariadenie obce o verejnom poriadku a životnom prostredí
Dňa 27. 10. 2016 bolo na zasadnutí obecného
zastupiteľstva schválené VZN č. 7/2016
o verejnom poriadku a životnom prostredí
Obce Jacovce, ktoré upravuje niektoré
povinnosti a pravidlá, ktoré by sa mali v našej
obci dodržiavať. Z prijatého dokumentu napr.
vyplýva, že je zakázané narúšať nočný pokoj,
odhadzovať odpad na verejné priestranstvo,
zakazuje sa umiestňovať plagáty a reklamy

Milý Ježiško,
my, deti z materskej školy „Slniečko“
v Jacovciach vieme, že už skutočne, blížia
sa dni vianočné. Celý rok sme dobrí boli, a aj
veľmi poslúchali, usilovne pracovali.
Pomáhali sme mamičke, nebrali hračky
sestričke, pomáhali sme tatovi, nerobili zle
bratovi, no a pani učiteľkám srdiečka sme
potešili, lebo sme sa veľa naučili.
Nič to za to, že sme ešte malí, statočne sme
s pani učiteľkami od septembra pracovali.
Od nás „velkáčikov“ veselý tanček, pesnička
i básnička potešila v októbri srdiečka našich
starkých v obci. Ďakujeme Ti Ježiško, že si
poslal do našej obce v decembri Mikuláša,
ktorý odmenil nás i všetky deti sladkosťami
i ovocím. Ďakujeme aj pani Kasalovej z lekárne
„Šalvia“ v Jacovciach a pánu Švecovi za ovocie
a sladkosti.
Potešili sme aj srdiečka mamičky a otecka.
Pripravili sme pre nich vianočné pásmo
piesní, básní, kolied a tančekov. V príjemnej
vianočnej atmosfére sme s rodičmi zdobili
medovníčky, vyrábali anjelikov, spievali koledy
s doprovodom hry na akordeóne, maľovali
vianočný príbeh a pozvali sme rodičov do
krajiny „Snehového kráľovstva“.
Ježiško, ďakujeme Ti i za to, že v tomto
čarovnom predvianočnom čase prišli potešiť
naše srdiečka aj deti zo ZUŠ Dezidera Kardoša
v Topoľčanoch, ktoré spolu s pani učiteľkami
pripravili pre nás nezabudnuteľný umelecký
zážitok. Pani riaditeľka Mgr. Hana Ferancová
nám predstavila prítomné pani učiteľky aj
účinkujúce deti a porozprávala o aktivitách
a možnostiach, ktoré ponúka deťom ich
škola. Vianočný koncert bol pripravený
z pestrého repertoáru hudobného odboru.
Deti zo speváckeho oddelenia pod vedením
pani Beátky Pavlíkovej nám zaspievali piesne
rôznych hudobných žánrov, vypočuli sme si
skupinový spev, duet ale aj sóĺový spev. Mali
sme možnosť spoznať strunové aj melodické
hudobné nástroje. Chlapci z keyboardového
a akordeónového oddelenia pod vedením

najmä na autobusové zástavky, nesmie sa
skladovať stavebný materiál alebo palivové
drevo na verejnom priestranstve. Toto VZN
ďalej hovorí o parkovaní na miestnych
komunikáciách, ďalej je zakázaná svojvoľná
výsadba akejkoľvek flóry alebo kladenie dlažby
do zelených pásov obce pozdĺž komunikácií.
Občania aj podnikateľské subjekty majú
povinnosť starať sa o priestor pred svojimi

nehnuteľnosťami najmä zametaním, kosením
a odhŕňaním snehu z chodníka. VZN je
legislatívny dokument na území obce
a občania sú povinní sa ním riadiť. Celé
znenie VZN je verejne prístupné na úradnej
tabuli obce, rovnako tak na webovej stránke:
www.obecjacovce.sk

Janky Michaličkovej v hre na akordeóne si
pre nás pripravili zmes prekrásnych piesní
a vianočných kolied. Očarili nás aj deti pod
vedením Vladimíry Calcagni, ktoré preukázali
svoje majstrovstvo v hre na strunových
hudobných nástrojoch. Prekrásne tóny, ktoré
dokázali vyčariť v hre na gitare a ukulelu boli
pre nás príjemným a očarujúcim zážitkom.
Budú aj z nás v budúcnosti takýto hudobníci
a speváci?
V našej materskej škole sme privítali

rovesníkov nám žiarili očká šťastím
a spokojnosťou.
Ježiško, ďakujeme všetkým, ktorí pomohli
vyčariť úsmev na našich tváričkách, starajú
sa o nás a pomáhajú nám prežívať krásne
a spokojné dni.
Želáme im Vianoce čisté a biele ako sneh,
v živote len radosť, šťastie a smiech.
Z úprimného srdca želajú deti a zamestnanci
materskej školy „Slniečko“ v Jacovciach.

aj deti z materskej školy na ul.
Tríbečská v Topoľčanoch, ktoré spolu s pani
učiteľkami Terkou Kováčikovou a Jankou
Čanigovou spestrili naše dopoludnie
v materskej škole vianočným folklórno divadelným pásmom zvykov a tradícií nášho
regiónu v minulosti, spoznali sme aj predmety
a nástroje používané v minulosti, už vieme
čo je napr. kolovrátok, zbonka, mliečnik. Pri
pohľade na našich spievajúcich a tancujúcich
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Opäť je slávnosť úprimných slov….
Požičala som si veršík z krásnej
vianočnej pesničky Mariky
Gombitovej, lebo vystihuje
tento vianočný čas, ktorý máme
všetci veľmi radi. Naša škola
žije týmito sviatkami vlastne
už druhý mesiac, lebo aktivity,
ktoré sme absolvovali, boli úplne
vianočné. Už v novembri sme
začali s prípravou na privítanie
Mikuláša, nácvikom programu
na Vianočnú besiedku. Aby
sme sa naladali vianočne, tak
25. novembra sme navštívili
Vianočnú Viedeň. Viedeň už
dýchala Vianocami, ale najskôr
sme si prezreli Prírodovedné múzeum. To
nám vyrazilo dych nielen svojou obrovskou
rozlohou, ale aj úžasným množstvom
exponátov. Aj keď je to neuveriteľné, ale zostali
by sme aj dlhšie, aby sme si mohli prezrieť
všetko znovu. Keď sa začalo stmievať, prešli
sme historickými ulicami tohto krásneho mesta
rovno pred radnicu, kde je centrum vianočných

trhov. Všade rozvoniaval punč, všetko bolo
nádherne vysvietené. Ak niekto z nás do tejto
chvíle nemal vianočnú náladu, tak teraz ju
získal určite. Každému, kto tento zážitok ešte
neabsolvoval, odporúčame, lebo je to nádhera.
Žiaci prvého stupňa usilovne pripravovali
progam pre Mikuláša. Tešili sa na jeho
príchod, ktorý je dôkazom, že Vianoce tu už
budú čoskoro. Program sa Mikulášovi veľmi
páčil, preto všetky deti odmenil sladkými
balíčkami. V utorok na deň svätého Mikuláša
bolo v našej škole veselo. Okrem toho, že sa
rozdávali sladkosti všetkým dobrým deťom,
teda u nás všetkým deťom, dostali deti, ale
aj učitelia pekný darček v podobe vystúpenia
cirkusu J a c k o. Dvojhodinový program bol
plný šikovných artistov, kúzelníkov a veselých
klaunov.
Keďže prípravy na Vianoce boli naozaj
už v plnom prúde, 8. decembra sme si na

vianočných tvorivých dielňach „natvorili“
nádhernú výzdobu pre našu školu. Výsledkami
našich snáh sme skrášlili triedy a chodby.
Ako vnímajú deti Vianoce opisovali vo svojich
prácach.
Teší nás, že to nie je len povrchná radosť zo
sladkostí, darčekov či prázdnin. Prečítajte si
aspoň niektoré….
Čím som staršia, tým Vianoce vnímam inak.
Vnímam to ako deň, kedy môžem celý deň nič
nerobiť, až na to utieranie riadu, čo tak nerada
robím a aj tak sa tomu nikdy nevyhnem, stále
sa prepchávať sladkosťami, koláčmi, a potom
po sviatkoch sa čudovať, prečo sú mi tie
nohavice malé, aj keď som sa pred Vianocami
sťažovala, že mi mamina kúpila väčšie číslo,
celý deň pozerať všetky časti Sám doma
a iných rozprávok. Ale hlavne je to čas, kedy
sme celá rodina spolu. Pre mňa to je o to
výnimočnejšie a krajšie, pretože sme veľká
rodina, kde je každý počas roka niekde inde.
Ale na Vianoce si každý spraví čas vrátiť sa
aspoň na chvíľku domov.
 Adela Čarnogurská
Podstatou nie sú darčeky, ktoré na Vianoce
dostaneme, ale to, aby bola celá rodina
aspoň v tieto dni spolu. Veľmi by som si želal
pre babku, aby bol zase pri nej dedko. Ten už
bohužiaľ nie je medzi nami. Prežili spolu celý
svoj život. Vždy tu boli jeden pre druhého.
Babke veľmi chýba a cíti sa veľmi osamelo,
aj keď má okolo seba svojich blízkych. Možno
práve cez Vianoce si najviac uvedomuje, že jej
chýba. Je mi ľúto, že sa jej toto prianie bohužiaľ
nemôže splniť. Preto si vážme každú chvíľu so
svojimi blízkymi lebo tu nebudú navždy. 	

Tomáš Chrkavý
Každý, teda aj ja, si chce nájsť niečo pod
stromčekom. O tom, čo tam nájdem, sa
presvedčím až na Štedrý večer. No a čo by som
mohol dať svojím najbližším ja? Myslím, že
rodičov by potešilo, keby som počúval na prvé
slovo, nepapuľoval a nehádal sa so sestrou.

A ešte chcú pokoj. Všade
cítiť, vidieť aj počuť vianočnú
atmosféru. Vo vysvietených
uliciach a obchodoch je však
aj zhon a nervozita. Skôr
jej podľahnú dospeláci. Pre
nás deti je to čas čakania
a očakávania. Tešíme sa na
darčeky, maminine dobroty,
dlhé vyspávanie… Myslím, že
rozsvietené by mali byť aj naše
srdcia, aby Vianoce nestratili
svoj zmysel. Aby čas pokoja
a pohody priniesol radosť do
sŕdc všetkým počas celého
roka. 
Dávid Detko
Blikajúce svetielka, rodina i teplý čaj sú pre
mňa charakteristické. Čo sa týka darčekov,
tie sú pre mňa neodmysliteľné, teda beriem
to tak, že nemôžu chýbať pod vianočným
stromčekom. Nech je to akýkoľvek darček, vždy
sa teším, keď ho rozbalím. Aj ja darujem každý
rok nejaký darček, vždy niečo vyrobím alebo
kúpim. Tento rok sa chystám vyrábať mydlá
v tvare polodrahokamov alebo nejaké pekne
vyfarbené hrnčeky. Myslím, že to rodinu poteší.
Ale nie je to len o darčekoch, cez Vianoce
sa snažím byť tak inak naladená, teším sa,
rozdávam radosť, pomáham a snažím sa, aby
sme mali každé Vianoce očarujúce a krásne.

Ema Beláková
Vyvrcholením našich vianočných aktivít je
každoročne Vianočná besiedka. Tento rok sa
niesla v znamení nádhernej rozprávky plnej
zimy, snehu a ľadu - Snehová kráľovná. Tú
stvárnila Rebeka Ölvecká z 8.A. Nerozlučnú
dvojicu priateľov Kaya a Gerdu – Peter Polonský
a Lea Jakubíková zo 7.A. Atmosféru doladili
vločky, mažoretky, tanečníci a divadelníci.
Potlesk na konci a slzičky v očiach prítomných
nás presvedčil, že aj tento rok sa nám
program zasa vydaril. Čo dodať na záver?
Ten si požičiam práve z nášho predstavenia.
Keď Snehová kráľovná na konci pochopila, že
ublížila Gerde a Kayovi, keď konečne pocítila
vianočnú náladu, vysvetlila, prečo sa jej srdce
stalo kusom ľadu. Bola na Vianoce vždy sama.
Zastavme sa nad touto myšlienkou, nežeňme
sa len za materiálnymi vecami, ale obdarujme
sa navzájom svojou prítomnosťou, rodinným
teplom, radosťou a láskou.
Nech plamienok lásky v srdci vám blikoce,
prajeme krásne Vianoce, učitelia a žiaci
základnej školy.
Mgr. Emília Polonská
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Z pierka eRka
Pri poslednom hodovom vydaní novín som Vás
pozývala schladiť sa zimnými akciami a teraz
sa zase ohrejeme pri spomienke na aktivity,
ktoré prebehli v letných mesiacoch.

Detský letný eRko tábor
Témou 18. ročníka eRko tábora bolo
Koordinačné centrum záchranárov.
V nedeľu sme sa vydali na dobrodružnú
cestu do Starej Turej a keďže bol rok
milosrdenstva, cestou sme navštívili pútnické
miesto Skalku. Po príchode do tábora deti
krátkou scénkou privítali záchranári – vojaci,
hasiči, letci a horskí záchranári, nasledovala
výroba vlajok, schránky a záchranárskeho
ponča. V pondelok nás čakala prvá prírodná
katastrofa - povodeň, pri ktorej museli
zasahovať horskáči. Deti pomocou šifry zistili,
že deň bude venovaný misionárskym cestám
sv. Jána Pavla II., ktorého si slovenskí horskí
záchranári zvolili ako patróna. Utorkom sa
niesol výbuch sopky a pod patronátom sv.
Agáty. V stredu padla lavína a zasahovať
museli leteckí záchranári so svojim patrónom
sv. Krištofom. Deti v stopovačke podľa azimutu
hľadali psíka strateného pod lavínou. Legenda
zo života sv. Krištofa nás motivovala k tomu,
aby deti zažili prenos cez jazero na člne. Večer
ako správni letci, všetci zoskočili z „lietadla“ –
lavičky. V noci odvážlivcov čakala nočná hra.
Vo štvrtok vypukol požiar a pomáhať museli
hasiči a sv. Florián. Z Floriánovho života sme
sa venovali jeho obete, odvahe, patrónovi
Rakúska a záchrane 40 vojakov. Poobede
sme deti rozbehali hrou Uhasme oheň. Večer
sme opekali. V piatok zasahovali vojaci
počas zemetrasenia a priblížili sme si 4 sľuby
sv. Ignáca – čistoty, chudoby, poslušnosti
a poslušnosti voči pápežovi. V sobotu boli
všetky deti za svoju snahu odmenené diplomom
pre záchranárov, časopisom Mladý záchranár
a kartou prvej pomoci, kde nájdu informácie
a postup, ako byť skutočnými záchranármi.
Cestou späť sme sa išli kúpať. Domov sme sa

vrátili správne táborovo unavení, ale zážitkami
naplnení.
Potáborová stanovačka
Prvou aktivitou bolo postavenie stanu deň
pred začiatkom akcie.
Do týchto prác boli
zapojení nielen vedúci,
ale i najstarší účastníci.
V piatkový podvečer
po rozdelení do dvoch
oddielov, deti pod
dozorom
vedúcich
absolvovali prvú súťaž rúbanie dreva do krásy.
Nasledujúci deň sme
začali
poriadnou
rozcvičkou. Pokračovali
sme jednou z najlepších
hier prvých táborov, pri
ktorej deti mali návštevou ľudí v obci vymeniť
malý obrázok za nejakú inú, väčšiu vec.

Poobede sme pokračovali najočakávanejšou
časťou programu: teoretickou prípravou
v improvizovanej autoškole a neskôr aj
povinnými jazdami na improvizovanom,
odrážaním poháňanom vozidle. Večerný
program bol popri opekačke
tvorený aj spomínaním na
staré dobré časy a oprášením
prastarých táborákových hier
a piesní.
V nedeľu sme deň začali svätou
omšou v miestnom chráme,
ktorú sme „domácim“ spestrili
hudobným doprovodom a na
záver sme už len poupratovali
a vrátili sa šťastlivo naspäť domov.
Detský čin pomoci 2016
Tak ako to už tradične býva,
október patril modlitbe sv. ruženca. Sme radi,
že vždy v piatok sa chodili predmodlievať
deti, alebo mladí. V októbri začali aj aktivity
Detského činu pomoci - tento rok na tému Šampionát milosrdenstva (lásky). Deti v rámci
DČP absolvovali 3 stretká – tréning, šampionát

lásky a oslavu. Druhé stretko bolo rozšírené
o spoločný čin pomoci - úpravu detských
opustených hrobov na miestnom cintoríne.
Všetkému ešte predchádzali stretnutia, na
ktorých deti pripravovali kultúrny program
pre starých rodičov a darčeky. S programom
vystúpili na oslave pre dôchodcov, ktorú
obec usporiadala z príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Tu deti odovzdali slnečnicu – kvet
obrovských rozmerov zástupcovi klubu
dôchodcov. Ostatným „oslávencom“ sme
odovzdali tú istú slnečnicu v podobe magnetky.
Do programu sa zapojilo 12 detí a do výroby
darčeka 20 detí a tak isto brigády sa zúčastnilo
cca 20 detí.
Sviečka za nenarodené deti
Pod záštitou organizácie Fórum života už
14 - ty raz prebehla kampaň za nenarodené deti,
ktorá vrcholí 2. novembra, v deň Spomienky na
všetkých verných zosnulých. Zapojiť sa dalo
osobnou modlitbou o úctu k životu, modlitbou
pri pomníku nenarodených detí alebo pred
nemocnicou, kde sa vykonávajú potraty. My
sme si tento deň pripomenuli pozvaním ľudí
na Čaj neviniatok. Ďakujeme všetkým, čo naše
pozvanie prijali.
17. eRko narodeniny pre celé rodiny
Dňa 5. 11. 2016 sa nám podarilo programovo
spojiť 17. eRko narodeniny s Dňom rodiny.
Po úvodnej prezentácii 17 rodín a 12
jednotlivcov sa hral mopobal, ktorý sa tešil
veľkému úspechu, ako aj maľba obrazu, kde
úlohou práve nehrajúcich deti bolo zväčšiť
obrázok z malého štvorčeka na výkres. Zo
zväčšených dielikov vznikol obraz Svätej
rodiny.
Medzi programom sa účastníci hostili osúchmi,
koláčikmi a zákuskami od mamičiek, ktoré sa

zapojili do súťaže o Naj koláč (víťazkou sa stala
p. M. Bošanská) či zákusok (vyhral od p. E.
Ölveckej). Víťazkám blahoželáme, no všetkým
zapojeným maminám ďakujeme za fantastické
občerstvenie.
Úspech zožal aj guláš, ktorý od skorého

Jacovský hlásnik

rána varil pre všetkých p. R. Rusňák - za čo
mu touto cestou ďakujeme. Chutný obed
predelil športovú časť od stanovíšť, na ktorých
sa rodičia s deťmi zoznámili so skutkami
telesného milosrdenstva. O tých duchovných
sa mohli dozvedieť z materiálov, rozvešaných
po telocvični, ktoré pripravila D. Beňová.

Skvelá atmosféra vyvrcholila tancom, súťažami
a sfukovaním sviečky na torte. Duchovnou
bodkou bola modlitba, po ktorej nasledovalo
rozdávanie darčekov - motivačný materiál
Týždeň plný milosrdenstva a anjelíkov, ktorých
venoval obecný úrad.
Za pomoc pri zrealizovaní tejto akcie ďakujeme
aj p. Beňovej a p. Jamrichovej, ale aj všetkým
eRko animátorom, ktorí príprave tejto skvelej
akcie venovali svoj čas a sily.
Už o týždeň boli animátori nápomocní pri
organizovaní Dňa radosti - podujatia pre deti
z celej oblasti – Rybany, kam aj náš eRko
klub patrí. Deti spolu s ďalšími 150 účastníkmi
prežili v Bánovciach nad Bebravou pri speve,
tanci, modlitbe a tvorení, skutočný deň plný
radosti. Duchovnou bodkou za akciou bola
sv.omša, ktorú slúžil vdp. S. Garaj.
17. 11. 2016 eRko klub v spolupráci s OcÚ
zorganizoval v telocvični Florbalový turnaj.
Zvuk búchajúcich hokejok sa od 10 - tej
hodiny miešal s pískaním rozhodcov a nad
šenými výkrikmi fanúšikov až do neskorého
popoludnia, kedy boli odovzdané vytúžené
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trofeje.
Ale poďme pekne po poriadku. Po príhovore
pána starostu Jaroslava Božika o význame
sviatku - Dňa boja za slobodu
a demokraciu, sa pozornosť
pätnástich tímov rozdelených
do dvoch kategórii, upriamila
na rozpis zápasov, v ktorých
sa malo rozhodnúť, ktorý tím je
najlepší.
V prvej kategórii súperili
medzi sebou tímy: BATMANI,
SUPER
BABY,
OHNIVÝ
QUADRANT, MALÍ HRÁČI.
MALÍ HRÁČI   obsadili 3.
miesto, BATMANI si vybojovali
2. miesto. Prvé miesto a zlatú
trofej získal tím s názvom
SUPER 4.A v zložení: Samuel
Kmeť, Sandra Machová, Adam Kubalák
a Ondrej Bajtala.
Staršiu kategóriu tvorilo 10 tímov: WASABI,
FK TOPKÁČI, PEPÍCI, FC FLIP, FRK
KUZMICE, GUMEŇÁCI, SME TU OMYLOM,
KROKODILIS, eRko TÍM, TONDÍCI. 3. miesto
obsadili GUMEŇÁCI a FK TOPKÁČI zase
2. miesto. Víťazmi v tejto kategórii sa stal
tím s názvom WASABI, ktorý tvoril Tomáš
Pavlovič (odborný garant turnaja), Marek
Pavlovič, Peťo Škreko a pán Dušan Bielich.
Víťazom blahoželáme!!!
Poďakovanie za spravodlivý dohľad nad
priebehom súťaže patrí Emilovi Šatanovi
a jeho tímu rozhodcov.
Vďaka obecnému úradu, ktorý sa postaral
o chutné občerstvenie i krásne ceny, všetci
odchádzali domov síce unavení, ale spokojní.
Veríme, že každý si mohol okrem diplomu či
medaile odniesť i krásny športový zážitok. Za
organizátorov môžem povedať, že už teraz sa
tešíme na ďalší - pätnásty ročník.
Kurz
V termíne od 18. 11. 2016 do 20. 11. 2016
sa konalo v Hornej Vsi vzdelávacie podujatie

s názvom Kurz životné zručnosti vedúcich.
Tento rok sme výnimočne nemali
prednášajúceho zo strediska eRka, ale naši
animátori sa podujali pripraviť si jednotlivé
prednášky na základe poskytnutých
materiálov. V piatok sme zhodnotili predošlé
podujatia a v sobotu doobeda prebehla
prednáška s názvom „Služba – animátorstvo“
a tiež „O vzájomnej podpore“. Popoludnie
patrilo prednáške o sebapoznávaní,
sebadôvere, rebríčku hodnôt a objavovaní
vlastných pozitívnych vlastností -„Just
me“. Všetky prednášky boli veľmi dobre
spracované a odprezentované, takže
kurz svoju úlohu splnil - všetci animátori
odchádzali obohatení o množstvo poznatkov
a zážitkov. No a po bohatom novembri
prišiel december, ktorý už tradične v eRku
patrí koledníckym stretnutiam. Na nich sa deti
dozvedia o projektoch, ktoré budú podporené,

či viac o krajine, kam poputujú vykoledované
peniažky, pripravia si kolednícky program,
oblečenie a všetko potrebné ku koledovaniu.
Koledovanie – DOBRÁ NOVINA
Otvára sa už 22. ročník koledovania s témou
Deti sú srdcom zmeny. Srdečne Vás pozývame
dňa 26. 12. k prijatiu koledníkov Dobrej noviny.
Tento deň sa do ulíc Jacoviec vydá ohlasovať
zvesť o narodení P.Ježiša 5 skupiniek detí
spolu so svojimi vedúcimi. Výťažok poputuje
do Etiópie, kde budú podporené 3 projekty
(na zlepšenie zdravotnej starostlivosti
o matky a deti v oblasti Irob, na vzdelanie
pre deti s postihnutím v okrese Munesa a na
zabezpečenie prístupu k pitnej vode v oblasti
Nyangatom) a samozrejme mnoho ďalších
v Keni, Ugande a Južnom Sudáne.
No a na záver Vás všetkých pozývame na
jasličkovú slávnosť s názvom „Zmätky
v Betleheme“, ktorú pripravujeme na
popoludnie 25. 12. 2016 - všetci ste srdečne
vítaní!
Mgr. Janka Bošanská
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Jacovské okienko do histórie

Príloha č. 1 – Fotografia mlynára Ľudovíta
Schwarza z Jacoviec v roku 1940 ako 38 – ročného

V treťom dieli Jacovského okienka si
pripomenieme ďalšiu významnú osobnosť našej
obce. Bol ňou Ľudovít Schwarz, živnostník
- mlynár, starosta Odborného spoločenstva
mlynárov pre obvod bývalej Nitrianskej župy,
vládny komisár a neskôr poslanec Miestneho
národného výboru zlúčenej obce Tovarníky –
Jacovce.
Spojenie rodiny Schwarzovej s obcou Jacovce sa
začalo v septembri 1870, keď sa do našej obce
priženil Jozef Schwarz zo Šimonovian, starý
Ľudovítov otec. Za manželku si vzal Katarínu,
dcéru jacovského mlynára Antona Musíleka.
27. januára 1871 sa im narodil syn Jozef,
Ľudovítov otec. Za manželku si vzal Františku,
dcéru mlynára v Trenčianskej Turnej Antona
Višňovského. Mali štyri deti, dvoch chlapcov
a dve dievčatá, pričom z hľadiska dejín mlyna
malo najväčší význam narodenie najstaršieho
dieťaťa Ľudovíta.
Ľudovít Schwarz sa narodil dňa 17. augusta
1902 v Jacovciach. V matrike narodených je
pod číslom 62 zapísaný pod menom Ľudovít.
Krstený bol dňa 20. augusta 1902 ako František
a krstným otcom mu bol Ferdinad Kubišek.
21. septembra 1913 v Jacovciach prijal sviatosť
birmovania, ktorú mu vyslúžil uhorský prímas,
arcibiskup ostrihomský Ján Černoch. Birmovné
meno prijal Štefan a birmovným otcom mu bol
Štefan Višňovský. Sviatosti birmovania sa vtedy
zúčastnilo dovedna 179 detí.
V Pracovnej knižke, vydanej Veľko Topoľčianskym priemyselným zborom v Topoľčanoch Ľudovítovi Schwarzovi, je menovaný
vedený ako mlynársky pracovník. V nej sa
dozvedáme, že bol strednej postavy a mal
tmavé vlasy. Ako mlynársky učeň bol vedený
do 28. decembra 1919. Od tohto dátumu až
do 1. januára 1933 bol vedený ako mlynársky

pracovník. 30. septembra 1938 bola podpísaná
mníchovská dohoda a 6. októbra toho istého roku
vyhlásená autonómia Slovenska. Dňa 14. marca
1939 bola slovenským snemom vyhlásená
samostatná Slovenská republika. Z „hľadiska
národnostného alebo iných mimoriadnych
hospodárskych pomerov súvisiacich s novou
štruktúrou štátu“ sa preverovali i živnosti
jednotlivých živnostníkov.
Jacovský starosta mu dňa 22. júna 1939
písomne vydal svedectvo potvrdené notárom:
„Svedectvo, ktorým obec Jacovce hodnoverne
svedčí, že Ľudovít Schwarz, narodený dňa
17. augusta 1902 v Jacovciach, obyvateľ
v Jacovciach zamestnaním mlynár a roľník je
mravne „zachovalý“ a počas jeho tunajšieho
pobytu nebolo proti jeho politickému chovaniu
nič „závadného“ zistené… a konečne,
že prevádzanie živnosti nebolo mu ani
administratívnym ani sudcovským uznesením
zakázané.“ Ďalej k prevereniu okrem svedectva
doložil pracovnú knižku, osvedčenie o štátnom
občianstve, rodný list, svedectvo o pobyte
a zachovalosti a potvrdenie o zaplatení
inkasného poplatku. Na základe žiadosti
s uvedenými prílohami mu bol Okresným úradom
v Topoľčanoch, ako priemyselnou vrchnosťou
I. stupňa, v zastúpení výkonného riaditeľa
Štefana Fabiana, okresného náčelníka,
vydaný živnostenský list Znel: „Pán Ľudovít
Schwarz, dňa 17. augusta roku 1902
narodený, v Jacovciach, v okrese Topoľčany,
bývajúci v Jacovciach ohlásil tu dňa
20. júla 1939 pod č. 12 196/39, že bude
prevádzkovať v Jacovciach, číslo domu
5. živnosť mlynársku. Odpoveď táto berie
sa na vedomie a je zaznačená v registri
živnostenskom na rok 1939 pod číslom 65.
V Topoľčanoch dňa 14. novembra 1939. Fabian
v.r. okresný náčelník.“
V roku 1941 boli v Slovenskej republike
zrušené obecné zastupiteľstvá a ich funkciu
prevzali vládni komisári a ich poradné zbory.
V Jacovciach sa stal vládnym komisárom Rudolf
Rusňák a jedným zo štyroch členov poradného
zboru bol aj Ľudovít Schwarz, mlynár, člen
HSĽS. Dňa 14. marca 1943 bolo vydané vládne
nariadenie o zlúčení Jacoviec so susednou
obcou Tovarníky. Právnu účinnosť nadobudlo
1. januára 1944 a vládnym komisárom zlúčenej
obce sa stal Ľudovít Schwarz.
Od roku 1927 tvorili mlynári Topoľčianskeho
okresu odbor mlynárov, ktorý bol súčasťou
Okresného živnostenského spoločenstva
v Topoľčanoch. Na valnom zhromaždení v Nitre
bolo dňa 7. marca 1937 založené Odborné
spoločenstvo mlynárov pre obvod bývalej župy
nitrianskej. V tomto odbornom spoločenstve
zastával Ľudovít Schwarz hneď od počiatku
významné funkcie. Po založení sa stal tretím
námestníkom starostu. V roku 1939 sa

premiestnilo vedenie odborného spoločenstva
do Topoľčian, kde začala jeho kancelária
fungovať 17. mája 1939. Dňa 23. júna 1940 sa
pri voľbe starostu a jeho dvoch námestníkov
stal druhým námestníkom starostu Júliusa
Bajzíka z Jelšoviec. V jednej zápisnici zo dňa 16.
apríla 1944 sa píše o voľbe čestného starostu,
starostu, náčelníkov a členov predstavenstva.
Pod bodom 7 je uznesenie, v ktorom sa okrem
iného píše: „… Za starostu valné shromaždenie
jednohlasne zvolilo Ľudovíta Schwarza,
mlynára z Jacoviec…“. Po druhej svetovej vojne
bolo odborné spoločenstvo zrušené a jeho
činnosť bola obnovená v roku 1946, pričom
predsedom sa stal opäť Ľudovít Schwarz. Po
februári 1948 bolo odvolané predstavenstvo
odborného spoločenstva mlynárov, pričom
odborné spoločenstvo zaniklo v júni roku 1949.
Ľudovít Schwarz bol podľa zachovanej obecnej
kroniky od roku 1945 po rok 1947 člen MNV
v Jacovciach.
Ľudovít Schwarz mal v učňovskom pomere
učňov Jána Matejoviča, Ľudovíta Štukovského,

Príloha č. 2 – Fotografia bývalého Schwarzovho
vodného mlyna v Jacovciach

Leonarda Büngera a Jozefa Makového. Mlynár
Ľudovít Schwarz bol medzi obyvateľmi Jacoviec
obľúbený, o čom svedčia spomienky starších
obyvateľov Jacoviec. Ako vládny komisár
spolupracoval s Rímsko – katolíckym farským
úradom v Jacovciach. Podporoval aj kultúru
v obci, zakúpil pre jacovskú dychovku hudobný
nástroj a oni mu za odmenu prišli zahrať na
nádvorie jeho mlyna. So svojou manželkou
Františkou mali tri deti, najstaršieho Jozefa
Schwarza, mlynára, RNDr. Annu Dvozdiakovú
a najmladšiu Margitu Schwarzovú.
Ľudovít Schwarz zomrel 15. januára 1963.
Pohrebné obrady vykonal jacovský farár Jozef
Olšovský dňa 18. januára 1963.
Mgr. Marián Kišac
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Činnosť členov Klubu dôchodcov Jacovce za obdobie júl – december 2016
Činnosť nášho klubu neustala ani počas leta. V kúpeľoch Podhájska sme
strávili pekný slnečný deň kúpaním v liečivej vode. V rámci športovej
činnosti sme si upevňovali nielen svoje zdravie, ale aj družobné styky
s klubmi v Závade a v Prašiciach. Svoj klub sme dobre reprezentovali
v petangu – streľbe zo vzduchovky, v bowlingu a v kolkoch. Týmto sme
dokázali, že aj ľudia vo vyššom veku vedia byť aktívni a podať primerané
výkony. Nezabúdame ani na aktivity v obci. V rámci brigád sme si upravili
okolie klubu a tiež okolie fary i kostola. Žijeme aktívnym spoločenským
životom. Stretávame sa raz mesačne, navštevujeme divadelné
predstavenia a organizujeme pobyt v prírode (Závada – Rybníčky). Ako
po iné roky i tento rok svoju činnosť ukončíme vianočným posedením
s hudbou a programom.
Mgr. Eva Babulicová

Pietny akt kladenia venca z príležitosti 72. výročia SNP
Čas zahojil rany, ale spomienky zostávajú. V deň 72. výročia
Slovenského národného povstania, v pondelok 29. augusta 2016
o 17,00 hod. sme si pri Pomníku padlých hrdinov spoločne pripomenuli
najväčšie ozbrojené vystúpenie Slovákov v minulom storočí a uctili
pamiatku tých, ktorí položili svoje životy za slobodu ďalších generácií.
ZB

Oslava Mesiaca úcty k starším

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
smerovali kroky pozvaných seniorov našej
obce dňa 15. 10. 2016 do jedálne PPD Jacovce
na slávnostné posedenie. Na úvod starosta
obce vo svojom príhovore poďakoval všetkým
prítomným za vykonanú prácu, poprial, aby
všetky dni ich ďalšieho života boli naplnené
zdravím, šťastím a spokojnosťou. Potom
nasledoval pestrý kultúrny program, v ktorom

postupne predviedli svoje
zručnosti deti z materskej
škôlky, eRka a základnej
školy.
Po skončení programu si
všetci prítomní prevzali
z rúk pána starostu
drobný darček. Pripravené
bolo malé občerstvenie,
zákusky, pagáčiky, ale aj
ovocie. Bolo milé vidieť,
ako sa seniori bavia medzi
sebou, rozoberajú zážitky
možno zo svojich mladých
liet. Nebolo našou snahou
pripomenúť
pozvaným
ich vek, ale poďakovať sa im za prácu, ktorú
vykonávali a viacerí z nich ešte aj teraz
vykonávajú v prospech obce. Veríme, že aj
v budúcom roku sa všetci stretneme a možno
ešte vo väčšom počte.
ZB
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Stretnutie s Mikulášom
Po roku opäť zavítal do našej obce
Mikuláš. V tomto roku prišiel trochu skôr, už
4. decembra. Neprišiel on veru sám, anjelskú
aj čertovskú pomoc si so sebou vzal. Deti ho
privítali v priestoroch telocvične základnej
školy. Radosť, očakávanie, ale aj prekvapenie,
to všetko sme mohli čítať z tváričiek detí, ktoré
prišli v hojnom počte a na návštevu Mikuláša
sa veľmi tešili.
Detičky z materskej škôlky Mikulášovi a jeho
pomocníkom zarecitovali krásne básničky
a zaspievali pesničky. Za to im Mikuláš
poďakoval a rozdal balíčky so sladkosťami.
Potom deti spolu s Mikulášom vyslovili čarovné
slovíčka a náš vianočný stromček sa krásne
rozžiaril. Mikulášovi zarecitovali aj žiaci zo
základnej školy. Veľmi ho potešili a preto aj im
spolu s anjelom a čertom rozdali sladkosti.
Mikuláš so svojou družinou sa však rozlúčil
a odišiel rozdávať radosť a sladkosti ďalším
deťom. Všetci po jeho odchode odchádzali
domov spokojní a s rozžiarenými očkami.
Veríme, že malí aj veľkí si stretnutie
s Mikulášom užili a že už teraz sa spolu s nami
tešia na stretnutie s Mikulášom v budúcom
roku.
ZB

Otvorenie knižnice v Jacovciach
Obecná knižnica v Jacovciach otvorila svoje brány dokorán
všetkým, ktorí milujú literatúru a túžia po poznaní. Novej
knihovníčke prišli poradiť metodičky z Tribečskej knižnice
p. Žitňanová a p. Machová. Prvým návštevníkom sa stal
žiak II.B triedy Dávidko Píšťanský, ktorý nakreslil pekný
obrázok.
Dúfam, že detských čitateľov pribudne viac, lebo základnou
úlohou knižnice je podporiť u žiakov dobrý vzťah ku knihe,
k čítaniu a poznávaniu nového.
Katarína Beláková
knihovníčka obecnej knižnice v Jacovciach

Upozornenie
Dovoľujeme si touto cestou upozorniť občanov, u ktorých došlo v priebehu roku 2016 k zmene vlastníctva nehnuteľnosti – to znamená, že v roku
2016 nadobudli nehnuteľný majetok, (pozemok, byt, garáž, rodinný dom, rekreačnú chatku a pod.) alebo ho naopak predali, že sú povinní najneskôr
do 31. januára 2017 podať daňové priznanie.
Sadzby dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatok za komunálny odpad sa na rok 2017 nezvyšovali, zostali na úrovni roku 2016.
ZB
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Recepty
Čokoládové
kvietky

Suroviny : 210 g hladkej múky,
20 g kakaa, 70 práškového cukru,
50 g mletých orechov, 140 g masla,
1 ks vajce, ½ ČL citrónovej šťavy.
Na krém : 1 ks vanilkový puding,
300 ml mlieka, 1 PL cukru, 150 g
masla, 1 PL rumu. Na ozdobenie
koláčikov : 1 ks čokoládovej polevy
a cukrárenské zdobenie.
Postup : Všetky suroviny spolu
zmiesime, cesto zabalíme do fólie
a uložíme do chladu asi na hodinku
alebo cez noc. Potom vyvaľkáme
na 3 – 4 mm a vykrajujeme kvietky,
ktoré dáme na plech a pečieme
na 180°C asi 8 – 12 minút.
Krém : vanilkový puding uvaríme a do
vychladnutého zapracujeme maslo
a rum. Kvietky zlepujeme krémom,
polejeme čokoládou a ozdobíme
cukrárenským zdobením.

Anjelské rezy

200 g polohrubej múky, 1/2 balíčka
kypriaceho prášku do pečiva. Na
vanilkovú náplň : 2 balíčky Zlatý
klas,750 ml mlieka polotučného,
250
g
zmäknutého
masla,
150 g práškového cukru, 1 balíček
vanilkového cukru, 4 PL rumu. Na
kokosovú náplň : 500 ml smotany
na šľahanie, 1 balíček Crème Olé
s kokosovou príchuťou, 1 balíček
Smeta-fix, 50 g strúhaného kokosu.
Na ozdobenie : 20 g strúhaného
kokosu, 1 balíček perličky strieborné.
Postup : Na prípravu cesta v mise
vyšľaháme z bielkov tuhý sneh.
V druhej mise vyšľaháme žĺtky
s cukrom a vanilínovým cukrom
do peny. Pridáme smotanu a múku
zmiešanú s kypriacim práškom
a vyšľaháme dohladka. Nakoniec
zľahka vmiešame sneh. Cesto
nanesieme na vymastený a múkou
vysypaný plech a rovnomerne
rozotrieme. Vložíme do predhriatej
rúry a pečieme asi 25 minút. Na
prípravu vanilkovej náplne uvaríme
Zlaté klasy, ale len so 750 ml
mlieka. Odstavíme zo sporáka a za
občasného miešania necháme
vychladnúť. V mise vyšľaháme maslo
s cukrom a vanilkovým cukrom
dohladka a postupne pridávame
vychladnutý Zlatý klas. Nakoniec
krátko zašľaháme rum. Náplň
nanesieme na korpus a rovnomerne
rozotrieme. Odložíme asi na 1 hodinu
do chladničky a necháme stuhnúť. Na
prípravu kokosovej náplne nalejeme
smotanu do vyššej nádoby. Pridáme
Crème Olé, Smeta-fix a šľaháme asi
1 minútu. Náplň nesmie byť príliš
tuhá. Nakoniec vmiešame kokos
a rozotrieme na vanilkovú náplň.
Nakrájame na rezy, posypeme
kokosom a ozdobíme perličkami.

Detský koláčik

Na cesto : 2 bielky, 2 žĺtky,120 g
cukor, 1 balíček vanilínový cukor,
150 ml smotany na šľahanie,

Júl – december
2016
Suroviny : 1 lístkové cesto, 1 vajce.
Postup : Lístkové cesto rozvaľkáme
a vykrojíme cca 10 veľkých koliesok.
Zo zvyšku vykrojíme menšie
kolieska a povyrezávame ušká.
Zač-neme skladať, všetko prilepujeme rozšľahaným vajíčkom. Hotové
prasiatka uložíme na plech, vystlaný
papierom na pečenie. Pečieme v rúre
asi 12 minút.

Vianočné
perníkové
muffiny

Suroviny : 250 g hladkej múky,
150 g práškového cukru, 2 vajcia,
10 ml oleja, 3,5 PL lekváru, 1 kávová
lyžička mletej škorice, 1 prášok do
perníka, 2,5 PL kakaa, 300 ml mlieka.
Na krém : 250 g tuženého tuku,
190 g práškového cukru, 50 ml
mlieka, 3 PL citrónovej šťavy, 80
g bielej čokolády, 1 šľahačková
smotana, na dozdobenie fondán
a perličky rôznej farby, papierové
košíčky.
Postup : Hladkú múku a práškový
cukor preosejeme do misky, pridáme
lekvár, vajíčka, olej, kakao, škoricu
a mlieko, na záver prisypeme
prášok do perníka. Spracujeme
cesto. Na plech poukladáme košíčky
a naplníme ich cestom. Pečieme pri
teplote 180 °C približne 30 minút.
Do misky si dáme zmäknutý stužený
tuk, práškový cukor, mlieko, citrónovú
šťavu a nakoniec pridáme čokoládu
rozpustenú v šľahačkovej smotane.
Všetko spolu vyšľaháme na tuhý
krém, ktorým zdobíme muffiny.
Muffiny s krémom potom zdobíme
fondánom rôznej farby a farebnými
cukrovými perličkami.

narodili sa:

Matúš Jánoš
Radoslava Molnárová
Miroslava Molnárová
Agáta Gáfelová
Nikolas Znášik
Alan Richard Majer
Ján Beliansky
oslávili svoje životné
jubileum:

80 rokov
Mária Burzová
Jozef Adamec
Veronika Chrenková
Agnesa Michalková
Marcel Macho
85 rokov
Mária Novotná
95 rokov
Veronika Mojžišová
opustili nás….
Štefan Chrenko
Jolana Kubová

Aladár Burza
Terézia Tomková
Drahomíra Petrášová
Anton Janček
Eleonóra Žemberová
Marta Beňová
Mária Hostačná
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V. ročník Memoriálu Jána Dubného
Dňa 10. júla 2016 sa na futbalovom štadióne
TJ Družstevník Jacovce konal už V. ročník
Memoriálu Jána Dubného. Turnaja sa zúčastnili
4 družstvá – TJ Družstevník Jacovce, OFK
Tesáre, ŠK Kuzmice a TJ Rajčany. Po zahájení
turnaja zástupcovia jednotlivých súťažiach
družstiev spolu so synmi zosnulého Jána
Dubného odniesli veniec na jeho hrob. Potom
začali futbalové zápasy. V prvom zápase
sa stretli domáci futbalisti z TJ Družstevník
Jacovce so súperom TJ Rajčany, v druhom
zase ŠK Kuzmice so súperom OFK Tesáre.
Po krátkej prestávke na občerstvenie sa stretli
v boji o tretie miesto hráči TJ Družstevník
Jacovce a OFK Tesáre, vo finále zase TJ
Rajčany a ŠK Kuzmice. Víťazom turnaja sa
stali nováčikovia z TJ Rajčany, ktorí si prevzali
z rúk starostu obce Jaroslava Božika, poslanca
za NSK JUDr. Karola Gerháta a Jána Dubného
pohár pre víťaza, medaile, ale aj putovný pohár.
Odmenení futbalovými trofejami a medailami
Zhodnotenie súťažného ročníka

A mužstva

Ako by ste zhodnotili jesennú časť ?
Hodnotím ju záporne pre viaceré dôvody.
V tabuľke pravdy máme - 2 body a očakával
som plný bodový zisk aj v niektorých zápasoch
vonku. Z týchto zápasov sme priniesli jeden
bod, keď sme remizovali v Oponiciach.
Nemôžem povedať, že herne by sme hrali
zle, ale dostávali sme lacné góly po našich
hrubých chybách.
Ktorí hráči boli prínosom ? Sklamal vás
niekto ?
Myslím si, že môžem považovať za prínos
brankára Uhlára, ktorý podával vyrovnané
výkony počas súťaže. Veľmi ma mrzí odchod
Mareka Šveca, ktorý odišiel do Prahy
v priebehu sezóny. Sklamali ma viacerí hráči
s prístupom k príprave na majstrovský zápas.
Niektorí hráči k tomu stále pristupujú veľmi
slabo. Táto súťaž vyžaduje poctivo sa pripraviť
na majstrovský zápas, nestačí len poctivý
prístup k tréningovej jednotke.
Trénujete ešte alebo už ste skončili ? Na
kedy máte naplánovaný začiatok zimnej
prípravy ?
Sezóna sa pre nás skončila posledným
majstrovským zápasom. Čaka nás ešte
v tomto roku halový turnaj v Topoľčanoch
na Štefana. Zimná príprava sa začína
9.1.2017 v domácich podmienkach. Máme
naplánovaných 5 - 6 prípravných zápasov
na umelej tráve v Topoľčanoch. Dúfam, že sa
nám nikto nezraní počas prípravy a kvalitne
sa pripravíme na ďalšiu časť sezóny.  
tréner A mužstva Roman Jakubička

boli však všetci účastníci turnaja. Najlepším
strelcom turnaja sa stal Denis Jančovič zo
ŠK Kuzmice a najlepším brankárom Ondrej
Hostačný z TJ Rajčany. Aj vďaka krásnemu
slnečnému počasiu sa na turnaj prišlo pozrieť

veľa fanúšikov futbalu, ktorí povzbudzovali
svojich favoritov a vytvorili tak príjemnú
športovú atmosféru.
ZB

Zimná príprava nás zocelí a zabojujeme o lepšie umiestnenie
Začiatok
sezóny
nebol
vôbec jednoduchý, pretože
nastala generačná obmena,
ktorá sa prejavila v skresaní
kádra. Pred sezónou sme
sa teda snažili v príprave
získať nových hráčov, ktorí
by nahradili chýbajúce články,
aby sme mohli konkurovať
aj mužstvám z vyššej časti
tabuľky. Nakoniec sa nám
podarilo získať 3 hráčov,
konkrétne 2 hráčov z Tovarník
a brankára z Bedzian.
Sezóna mohla začať v plnom
prúde. Prvý zápas začal
chaoticky,
pretože
náš
káder nebol v plnom zložení
a vycestovali sme na zápas
s nekompletnou 11 - tkou. Náš
duch mužstva sa prejavil a po
bojovnom výkone sme
na pôde okresného
konkurenta
získali
cenné 3 body. Naše
výkony boli vrtkavé,
čo sa prejavovalo vo
výsledkoch, kde jeden
zápas sme mohli
konkurovať každému,
nasledujúci sme sa
prispôsobili súperom
a podali sme slabší

výkon. To zanechalo stopy aj
v tabuľke, kde sme skončili
na 9. mieste so 16 bodmi.
Hráčov však treba pochváliť
za ich prístup a nasadenie,
pretože vždy je ťažké
hrať stabilne po odchode
6 hráčov základnej zostavy.
Mužstvo má veľký potenciál
na to, aby svoje výkony
zlepšilo a verím, že v zimnej
príprave vylepšíme naše
nedokonalosti, a zabojujeme
o
vyššie
umiestnenie
v tabuľke. Samozrejme sa
budeme snažiť o doplnenie
kádra, pretože v niektorých
zápasoch by sme bez
výpomoci žiakov len ťažko
zložili základnú 11 - tku. Preto
je dôležité zapájať pomaličky

aj žiakov do dorastu, aby po
dokončení svojho žiackeho
veku mohli byť pre dorast
plnohodnotnou posilou. Treba
poďakovať aj vedúcemu
mužstva Milanovi Lacikovi,
ktorý sa aj napriek časovej
vyťaženosti snažil podporovať
mužstvo, a samozrejme aj
výboru, ktorý nás po zápasoch
pohostil a podporoval počas
celej sezóny. Nakoniec chcem
všetkým ešte raz poďakovať,
popriať príjemné vianočné
sviatky a hráčom v novom
roku veľa zdravia a chuti do
zimnej prípravy.

tréner dorastu Juraj Lacika.
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V. ročník Memoriálu Antona Šveca 2016
Dňa 22. 11. 2016 sa konal už V. ročník Memoriálu
Antona Šveca v stolnom tenise. Pozvanie prijali
žiaci a žiačky zo 14 základných škôl okresu
Topoľčany. Súťažilo medzi sebou rekordný počet –
74 žiakov, z toho 49 chlapcov a 25 dievčat. Akciu
organizovala ZŠ s MŠ Jacovce v spolupráci
s obecným úradom a stolnotenisovým oddielom
TJ Družstevník Jacovce.
Pozvanie prijali pani Mária Švecová, Ľudovít
Švec a Karol Švec, ktorí aj odovzdali ceny
víťazom v jednotlivých kategóriách.

Pevne veríme, že všetci
súťažiaci odchádzali
z našej súťaže spokojní
a už teraz sa tešíme na
VI. ročník Memoriálu A.
Šveca, ktorý bude však
v novom formáte.
JŠ.

Súťažili 4 - členné družstvá a konečné poradie
je nasledovné:
Kategória žiaci:
1. miesto: Základná škola Tribečská Topoľčany
2. miesto: Základná škola sv. Ladislava Topoľčany
3. miesto: Základná škola Škultétyho Topoľčany
Kategória žiačky:
1. miesto: Základná škola sv. Ladislava Topoľčany
2. miesto: Základná škola Tribečská Topoľčany
3. miesto: Základná škola Prašice

Stolný tenis
Výsledok prvej polovice ročníka 2016/2017
oboch našich mužstiev možno vidieť
v tabuľkách nižšie. Od sezóny 2017/2018
čaká nitriansky stolnotenisový zväz zmena
v súťaži mužov. V rámci tejto reorganizácie
zostane v „4. lige A“ len 8 mužstiev a vznikne
„5. liga sever“ - ako vyšší stupeň k súťaži
majstrovstiev okresu Topoľčany, kde hrá náš
tím B. Tím „A“ sa snaží nielen preto bodovať
čo najviac, s cieľom zotrvať v súťaži. Novou
posilou v tejto sezóne je Pavol Slovák ml. Náš
tím „B“ sa zase snaží čo najviac zapájať do
zápasov aj menej skúsených hráčov, aby čo
najrýchlejšie nadobudli skúsenosti a tím sa tak
stal čo najvyrovnanejším. Našimi najlepšími,
pravidelne hrajúcimi hráčmi v 4. lige sú: Igor
Goga, Pavol Slovák st., Karol Kováč. Najlepším
hráčom v tíme Jacovce B je už štandardne
Dávid Chrenko, ktorý je veľmi platným hráčom
aj v rámci 4.ligy.

JŠ.

#

Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

1

Nitra 08 A

11

10

1

0

482:270

138:60

32

2

ŠOG Nitra D

11

8

1

2

485:279

142:56

28

3

Žirany A

11

8

0

3

477:257

141:57

27

4

Čab B

11

7

1

3

428:318

118:80

26

5

Domino ŠOG Nitra A

11

6

1

4

380:367

100:98

24

6

Topoľčany B

11

6

0

4

317:423

83:115

22

7

Jacovce A

11

5

1

5

361:396

94:104

22

8

Vráble B

11

3

2

6

306:399

87:111

19

9

Lehota A

11

3

1

7

320:437

75:123

18

10

Nitra 08 B

11

2

2

7

327:416

79:119

17

11

Žirany B

11

2

0

9

307:448

68:130

15

12

Vráble C

11

1

0

10

282:462

63:135

13

#

Mužstvo

S

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

1

Ludanice Sl. Orol B

8

7

0

1

176:120

54:26

22

2

Tovarníky A

7

5

1

1

159:100

45:25

18

3

Jacovce B

8

4

1

3

145:126

43:37

17

4

M. Bedzany A

8

4

1

3

152:141

44:36

17

5

Ludanice STK A

8

3

1

4

144:152

36:44

15

6

Lužany A

8

3

1

4

154:150

42:38

15

7

H. Štitáre A

7

3

1

3

134:116

38:32

14

8

Topoľčany C

8

2

2

4

131:168

32:48

14

9

Tovarníky B

8

0

0

8

83:205

16:64

8

Turistická bilancia
Je tu december a to už je pomaly čas bilancie
uplynulého roka. Rok 2016 bol plodný na
veľmi pekné turistické akcie. Turisti z Jacoviec
začali rok potulkou v horách nad Podhradím.
Pokračovali sme návštevou blízkych
i vzdialených miest. Spomenieme však našu
tradičnú akciu na Veľkonočný pondelok –
výstup na Panskú Javorinu.
Keďže i bicykle sme chceli vyskúšať, tréning
na kolesách začína v blízkom okolí. Jacovce –
Nemečky – Kulháň – Zlatníky – Šišov –
Topoľčany – Jacovce. To je úvodná trasa, aby
sme vedeli, ako je to na rovine a samozrejme
i do kopca. Bicykel je ako auto, tiež potrebuje
servis. Preto každý člen nášho klubu dbá aby
i jeho dvojkolesový tátoš bol v poriadku.
Mesiac august bol opäť v znamení bicyklov.

Šiesteho augusta sme uskutočnili spolu
s nadšencami pohybu na bicykloch nultý ročník
Tour de Priehrady (Nemečky – Duchonka –
Tesáre). Počasie nám na úvod nie veľmi prialo,
avšak záver a popoludnie nás slniečko hrialo
svojimi slnečnými lúčmi. Akcia bola vydarená.
Pri kapustnici sme už chystali plány na I.
ročník, ktorý chceme uskutočniť budúci rok.
Prelom mesiaca august a september sme
brázdili bicyklami cesty a chodníky Južných
Čiech. Navštívili sme České Budejovice, Český
Krumlov, Hlubokú, Třeboňsko, Lipno. Uvedené
miesta na nás dýchali históriou a odkryli
nám nádhernú krajinu.
Tradičného Mikuláša si turisti robíme pri
kolkoch. I tento rok sme pokračovali v tradícii
a snažili sme sa ich zhodiť čo najviac. Niekomu

sa darilo viac, niekomu menej. Podstatné však
bolo, že sme sa stretli, pospomínali, čo sme
počas roka navštívili a čo nás ešte čaká do
Silvestra roka 2016. Zážitkov a úsmevných
príhod bolo veľa. A čo nás teší najviac, že
sa stretávame ľudia rôzneho profesného
zamerania, vieme sa dohodnúť a keď treba, aj
si vzájomne pomôcť.
(vič)
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Vianočný verš
Pod stromčekom darčeky, čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
Nech tichá hudba veselosti,
Vám počas celých Vianoc znie,
nech ten rok nastávajúci
Vám šťastie a lásku prinesie.
Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok,
prekrásne Vianoce a šťastný Nový rok
praje starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu.

Pripravujeme pre Vás….
Štefanský turnaj v kolkoch - 26. 12. 2016 o 14,00 hod.
Štefanský turnaj v stolnom tenise - 26. 12. 2016 o 14,00 hod.
Silvestrovský ohňostroj - 31. 12. 2016 o 22,00 hod.
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