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K životnému jubileu arcibiskupa Jána Sokola
Zo Slovenska pochádza viacero – obvod Sereď. Po smrti trnavského biskupa Mons. Júliusa Gábriša bol 14.
osobností,
ktoré
významne novembra 1987 zvolený a v januári 1988 sa stal dočasným správcom Trnavskej
zasiahli do svetových dejín. Stačí arcidiecézy. Po dohode medzi Apoštolskou stolicou a vládou bývalej ČSSR
spomenúť vynálezcu v oblasti dostal roku 1988 súhlas k menovaniu za biskupa – apoštolského administrátora
rádiotelegraﬁe a rybárskeho navijáka, Trnavskej arcidiecézy (konsekrovaný bol 12. júna 1988).
rímskokatolíckeho kňaza Jozefa
Svätý otec Ján Pavol II. vymenoval 26. júla 1989 Mons. Jána Sokola za
Murgaša, vynálezcu padáka Štefana trnavského arcibiskupa a metropolitu Slovenska. Do tejto služby bol uvedený
Baniča a francúzskeho generála a 10. septembra 1989. V roku 1995 bolo územie Slovenska rozčlenené na dve
zakladateľa leteckej meteorologickej
služby Milana Rastislava Štefánika.
Po náboženskej stránke je takouto
osobnosťou náš jacovský rodák, J. E.
Mons. Ján Sokol, arcibiskup.
Prečo ho možno zaradiť medzi
významné osobnosti? V 9. storočí
naše územie cirkevnoprávne patrilo
pod arcibiskupstvo v nemeckom meste Passau, potom na krátku dobu sme získali
samostatnosť, keď sa arcibiskupom Veľkej Moravy a zároveň metropolitom stal
svätý Metod a po ňom pravdepodobne svätý Gorazd. Po zániku Veľkej Moravy sa
územie Slovenska stalo súčasťou Uhorska so sídlom arcibiskupa v Ostrihome.
V 20. storočí po vzniku Československa sa Slovensko postupne dostáva spod
správy Ostrihomu a keď bola zriadená samostatná slovenská cirkevná provincia,
Pamätná snímka z primícii
náš rodák sa stal po svätom Metodovi druhým metropolitom samostatného územia
Slovenska.Aký bol jeho doterajší život? Jeho otec Ján pracoval ako kamenársky cirkevné provincie a arcibiskup Ján Sokol sa stal metropolitom západnej
robotník a matka Anna, rod. Balážiková, vychovávala tri deti a sezónne pracovala provincie s titulom arcibiskup, bratislavsko - trnavský metropolita. 14. februára
v poľnohospodárstve. ch syn Ján sa narodil 9. októbra 1933 v Jacovciach. Ľudovú 2008, na sviatok spolupatrónov Európy svätých Konštantína a Metoda nastala
školu, ročníky 1 až 5, vychodil v rodnej obci v areáli starého farského kostola. reorganizácia slovenských katolíckych diecéz a sídlo metropolitu bolo prenesené
Jeho významnou učiteľkou bola Marta Gažová. Potom osem rokov navštevoval do Bratislavy. Novým metropolitom sa stal Mons. Stanislav Zvolenský. Náš
gymnázium v Topoľčanoch, kde v roku 1953
rodák zostal trnavským arcibiskupom. V
zmaturoval. Triednym profesorom mu bol
rámci Konferencie biskupov Slovenska má
Vaša Excelencia, Najdôstojnejší otec
Štefan Stanko a v triede ich bolo 24 študentov.
na starosti pastoráciu Slovákov žijúcich v
arcibiskup!
Napriek vtedajším, pre cirkevný život veľmi
zahraničí. Svojím pôsobením v jednom z
nepriaznivým podmienkam, sa Ján Sokol
najvyšších cirkevných úradov na Slovensku
prihlásil na Rímskokatolícku Cyrilometodskú
sa usiluje o duchovnú obrodu národa a o
bohosloveckú fakultu v Bratislave a vstúpil V týchto dňoch ožívajú cesty do slovenského Ríma, do Trnavy a dobré a korektné vzťahy medzi Cirkvou
prichádzajú veriaci a kňazi pozdraviť a zablahoželať Vašej Excelencii k
do kňazského seminára. Štúdium absolvoval
a štátom. Zároveň zveľaďuje Cirkev i po
životnému jubileu.Dnes sú naplnené radosťou duše Jacovčanov, keď
roku 1957 a v Dóme sv. Martina bol 23. júna
stránke materiálnej a sakrálnej, veď je
ich rodák sa dožíva 75 rokov svojho života.Dovoľte mi Vaša Excelencia,
vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v aby som Vám v mene svojom i v mene občanov Jacoviec zablahoželal k známy ako podporovateľ stavieb mnohých
Šuranoch (1957 – 1958), v Leviciach (1958 – tomuto významnému sviatku a poprial všetko najlepšie, veľa zdravia a síl nových kostolov. Stačí spomenúť len z
1960), v Blumentálskom kostole v Bratislave do ďalších rokov.Nech Matka Božia – Panna Mária, pod ktorej vedením a nášho regiónu Jacovce, Podhradie a iné.
(1960 – 1966) a v Štúrove (1966 – 1968). V ochranou ubieha Váš arcipastiersky úrad, Vás ochraňuje a drží nad Vami Určite si zaslúži, aby raz v jeho dome bolo
rokoch 1968 – 1970 zastával funkciu prefekta svoju materinskú ruku.
zriadené múzeum prípadne pamätná izba
kňazského seminára v Bratislave. Potom bol
venované jeho životu. Jeho meno môže
krátko kaplánom v Seredi, kde sa v máji 1971
niesť aj niektorá z ulíc obce prípadne
ŽIV VÁS ešte dlhé roky Boh!
stal farárom. Roku 1978 bol vymenovaný za
základná škola, ktorú absolvoval.
Starosta obce
obvodného dekana Galantského dekanátu
Marián Kišac
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Čas duše a „Dušičiek
V prvonovembrových dňoch sa priam nedá prehliadnuť ten húf
ľudí, ako idú na cintoríny, aby tam na hroby svojich blízkych
položili kyticu kvetov alebo veniec a zapálili sviečku na česť ich
pamiatke a na znak jasu večného života, ktorý vo chvíľke ticha
vyprosujú pre svojich zosnulých. No s dátumom 1. novembra sa
viaže ešte aj iná udalosť, dôležitá pre nás kresťanov. Totiž pred
vyše 50 rokmi bol vyhlásený článok našej viery o „Nanebovzatí
Panny Márie“.
Súvis týchto dvoch spomenutých udalostí nám tiež ponúka
zaujímavú odpoveď na podstatu prvonovembrových dní, keď
naše cintoríny žiaria plamienkami sviečok a sú tou svetlou
spomienkou na našich zosnulých. Veď predsa nanebovzatie
Panny Márie s telom a dušou do nebeskej slávy nám ukazuje
cieľ nášho pozemského putovania. Dáva zmysel nášmu
životu a nášmu kresťanskému snaženiu. Dáva nám odvahu
prekonať strach zo smrti a dáva nám tiež nádej na nekončiaci
sa život v nebi. Lebo so smrťou je to tak, ako s narodením.
Pred narodením je dieťa celkom obklopené svojou matkou a
všetok život prijíma od nej, ale nevidí ju. Narodenie je pre dieťa
zmenou. Zväčša prichádza na svet s plačom, ale stačí niekoľko
okamihov na svete a svet sa mu zapáči. A až tým narodením,
tou zmenou spôsobu života má dieťa možnosť uzrieť tvár svojej
matky. Podobne sme aj my počas svojho pozemského života
celkom obklopení Bohom a dostávame všetok život od neho.
Ale vidieť ho nemôžeme. Musí prísť až to druhé narodenie,

ďalšia zmena spôsobu nášho života, ktorú sme nazvali smrťou,
aby sme touto zmenou života mohli uvidieť tvár toho, od ktorého
život pochádza – nášho nebeského Otca.
Jedno mladé dievča raz povedalo: „Aj ja chodím na hroby,
zapaľujem sviečky a pomodlím sa za zosnulých „Otče náš“,
„Zdrava´s“ a „Sláva Otcu“... je síce pravda, že je to už len akási
tradícia, ale myslím, že to nie je zbytočná strata času....Viem,
že asi mnoho mladých ľudí pokladá strávené chvíle v kostole,
alebo premodlenie celého večera pri hroboch za nudné, trápne,
či zbytočné. Ale ja to vnímam úplne inak... verím, že týmto
modlením môžem mojim mŕtvym zosnulým veľmi pomôcť... a nie
je to len o tom, že ja sa teraz pomodlím a nič z toho nemám...
všetko sa raz vráti... teda, ja dúfam, že aj moji potomkovia budú
raz rozmýšľať aspoň ako ja... a že ma nenechajú v štichu, ale
pomodlia sa za mňa, keď to budem najviac potrebovať... ja sa
potom budem na nich usmievať a budem sa im snažiť nejako
pomáhať... preto verím, že takáto modlitba ma väčšiu moc, ako
čokoľvek iné, hmotné, či nehmotné na tomto svete...“
Nech teda tieto prvonovembrové dni neberieme
len ako smutnú spomienku na tých, ktorí nás už opustili. Ale
nech ako prebúdzajúci sa ranný svit nám tieto dni dávajú nádej
a vieru, že jestvuje slnko, aj keď ešte práve nesvieti, že jestvuje
láska, aj keď ju práve necítime, že jestvuje Boh a večný život s
ním, aj keď ho práve nevidíme...
Michal Vlček kaplán

Človek bez vedomostí – svet v temnote
Táto myšlienka je stará niekoľko stáročí, ale jej platnost je skutočne
nadčasová. Miestom, ktoré vždy poskytovalo a stále poskytuje
vedomosti, znalosti a zručnosti je práve škola. Na konci minulého
školského roka odišiel na zaslúžený odpočinok Mgr. Bystrík Pešl.
Slovo zaslúžený je v prípade nášho kolegu na pravom mieste a v
pravom zmysle. Za 38 rokov na tejto škole jej venoval nielen svoje
vedomosti a skúsenosti, ale aj svoje srdce. Pracoval ako učiteľ
aj vychovávateľ, dlhé roky bol výchovným poradcom a pomáhal
žiakom hľadať samých seba v ďalšom živote. Ľudstvo ide stále
dopredu, pokrok a vývoj je nazastaviteľný. Škola však stále zostáva
miestom výchovy a vzdelávania. Miestom, ktoré má svoje nemenné
zákony a pravidlá, ale zároveň miestom prístupným novým
informáciám. Základná škola s materskou školou má 245 žiakov,
z toho 200 na základnej a 45 v materskej škole. Školskú družinu
navštevuje 57 detí. September nám priniesol nielen nový školský
rok, ale aj zmeny, ktoré prináša do praxe nový školský zákon.
Pri slávnostnom otvorení školského roka riaditeľka školy Mgr.
Dagmar Babčanová nielen privítala všetkých žiakov a pedagógov,
ale hlavne popriala všetkým veľa tvorivých síl a úspechov. V
školskom vzdelávacom programe našej školy je vidieť intenzívnu
prípravu všetkých učiteľov na zmeny, ktoré budú vyžadovať
náročnú prípravu učiteľov i tvorivú prácu žiakov. Jeho úlohou je
zviditeľniť a spropagovať prácu všetkýc h pedagógov a zároveň
pripraviť našich žiakov, aby z našej školy odchádzali s bohatými
vedomosťami i praktickými zručnosťami. Jednou zo zásadných
otázok dnešnej doby je uplatnenie mladých ľudí v praxi. Uplatniť
sa však možno iba vtedy, ak máme to, čo od nás žiada svet. A ten
nám hovorí, že koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. My sme si
toho plne vedomí, a preto dávame našim žiakom maximum svojich
odborných vedomostí. Nepochybne výborným pomocníkom pri
výučbe cudzích jazykov sa stala multimediálna učebňa, ktorá bola
dobudovaná v rámci úspešného projektu z eurofondov.
Ďalším dôležitým faktorom začlenenia sa človeka do
dnešného moderného a veľmi rýchleho sveta je počítačová
zručnosť. Žiaci majú možnosť využívať počítačovú učebňu, kde
naberajú vedomosti a zručnosti z oblasti informačných technológií.
Majú prístup k internetu, ktorý im dáva možnosť získať najnovšie
informácie a tie potom použiť v jednotlivých predmetoch. Napriek
tomu, že patríme počtom žiakov k menším školám, v okresnom
hodnotení nám za minulý školský rok patrí 9. miesto z 35 škôl
okresu. Toto nasvedčuje tomu, že naši pedagógovia odovzdávajú
hlboké a trvalé vedomosti, ktoré žiaci vedia ďalej zúžitkovať.
Ján Ámos Komenský povedal: Hľadajme spôsob, aby učitelia
menej učili a žiaci sa viac naučili. Aj my sa snažíme takéto
spôsoby hľadať, a preto je počas celého školského roka naša
škola miestom plným mimoškolských aktivít. Už niekoľko rokov

sme zapojení do projektu Zdravá škola a do akcií podporujúcich
protidrogovú výchovu. Koordinátorom projektu Zdravá škola je
Mgr. Andrea Szendreiová, koordinátorom protidrogovej výchovy
Mgr. Jolana Korčíková. V rámci týchto projektov sa v minulom
školskom roku na škole uskutočnili tieto akcie: Október – mesiac
zdravých zubov, mesiac úcty k starším, relácia do školského
rozhlasu, tvorba násteniek, dni zdravej výživy, plavecký výcvik
žiakov 1.stupňa, stolnotenisový turnaj, minifutbalový zápas
chlapcov a dievčat, mikulášska diskotéka, tvorivé vianočné dielne,
návštevy divadelných predstavení, fašiangový karneval, spevácka
súťaž, zbierka ku Dňu narcisov. Toto sú spomenuté len niektoré,
ale naozaj vidieť, že škola žije rušným životom. Tešíme sa, keď
naša pedagogická práca je odmeňovaná peknými výsledkami
našich žiakov. Pedagógovia spolu s mnohými deťmi venujú svoj
voľný čas, aby reprezentovali seba, svoju školu, svoju obec v
súťažiach a olympiádach. Patrí im za to veľká vďaka. V okresných
a vyšších kolách dosiahli umiestnenie so svojimi žiakmi p. Schwarz
v cezpoľnom behu, stolnom tenise, volejbale, minifutbale žiačok.
Mgr. Bošanská v zimnom viacboji všestrannosti, Mgr. Polonská
v literárnej súťaži Európa v škole, Mgr. Korčíková v chemickej
olympiáde, Mgr. Babčanová v gymnastickom štvorboji, Mgr.
Oravcová, Mgr. Bieliková vo Hviezdoslavovom Kubíne – prednes
poézie a prózy. Najúspešnejšou aktivitou bola účasť na biologickej
olympiáde, kde pod vedením Mgr. Korčíkovej žiačka Dominika
Lukáčová získala 2. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom
a 8. miesto v celoslovenskom kole.
Aj umiestnenie našich deviatakov na školách vyššieho
stupňa je pozoruhodné. Z 35 žiakov sa 34 dostalo na stredné
školy s maturitou. Naša škola žije naozaj bohatým životom, ale
v našej práci sa stretávame aj s mnohými vypuklými problémami,
ktoré prináša doba. Riešime otázky požívania alkoholu, fajčenie,
záškoláctvo. Môžeme povedať, že sa nám tieto problémy darí
riešiť aj keď by sme určite uvítali v mnohých prípadoch väčšiu
ústretovosť a pochopenie rodičov. Veríme, že aj rodičia sa budú
inak stavať k problémom, keď budú našu prácu poznať. Znovu sa
vrátim ku Komenskému, ktorý povedal, že škola bez disciplíny je
ako mlyn bez vody. Nechceme, aby sa nariadenia, ktoré prináša
nový školský zákon stali dôvodom stretov, ale práve naopak
nástrojom väčšej sústredenosti a disciplíny v škole. Takýmto
problémom je aj zákaz používania mobilných telefónov v škole.
Tento zákaz nie je krokom späť vo vývoji, ale má ochrániť deti pred
šikanovaním a obťažovaním. Zároveň má byť prostriedkom, ktorý
sčasti zabezpečí sústredenosť detí na vyučovaní. Veďme naše
deti k nášmu spoločnému cieľu, že vedieť niečo je chvályhodné,
hriechom je nechcieť sa učiť.
Emília Polonská

Z rokovania
obecného
zastupiteľstva
12. 2. 2008
Poslanci vzali na vedomie:
- Žiadosť Ing. Tomana o vysporiadanie
nehnuteľnosti pod č. 135/2008
schválili:
- Záverečný účet obce Jacovce za rok
2007 bez výhrad s tým, že do rezervného fondu bude dané 10 % z prebytku hospodárenia
- Smernicu obce Jacovce o postupe pri
verejnom obstarávaní podľa zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
- Rámcovu zmluvu o obstaraní veci pre
rok 2008 s dodatkami
- Zmenu č. 1 k VZN č. 6/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb s pripomienkami
- Návrh zmluvy o sprostredkovaní na
majetkoprávne služby s dodatkami
- Správu o hospodárení ZŠ s MŠ za rok
2007
- Dotáciu vo výške 2000 Sk pre Zväz
telesne postihnutých
- Žiadosť Klubu dôchodcov o prenájom nebytových priestorov pod č.
260/2008
30. 4. 2008
Poslanci vzali na vedomie:
- Informáciu starostu obce o vzájomných návštevách s obcou Skalité
schválili:
- Predloženie žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok v rámci opatrenia
1.1 Regionálny operačný program na realizáciu projektu:
1. Školský areál Jacovce – školská infraštruktúra – pavilón Základnej školy
2. Školský areál Jacovce – školská infraštruktúra – rekonštrukcia školskej
jedálne
3. Školský areál Jacovce – školská infraštruktúra – rekonštrukcia a prístavba telocvične
4. Školský areál Jacovce – školská infraštruktúra - pavilón Materskej školy
uložili:
- Obecnému úradu preveriť relevantnosť
nadobudnutia vlastníctva k parcele č.
1621 a 1620/6 v k. ú. obce Jacovce
a rokovať o možnosti usporiadania
vlastníckych vzťahov
neschválili:
- Zmluvu o zriadení vecného bremena
na parcelu 1621 a 1620/6 v k. ú. obce
Jacovce v zmysle bodu II. zmluvy o
zriadení vecného bremena.
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16. 6. 2008
Poslanci vzali na vedomie :
- Spracovanie štúdií STÚ Bratislave
pre územné konanie k objektom, ktoré
sa nachádzajú v obci Jacovce /Dom
smútku, Starý KD, Nový KD, Kolkáreň/
- Návrh na rozmiestnenie spomaľovačov motorových vozidiel v obci Jacovce
schválili:
- Žiadosť o prenájom záhradky na
ul. Pod Hôrkou, podľa žiadosti č.
484/2008
10. 7. 2008
Poslanci vzali na vedomie:
- Informáciu o pripravovanom projekte na rekonštrukciu budovy Zdravotného strediska
- Informáciu o zrušení prevádzky
Zberných surovín
schválili:
- Pracovný poriadok obce Jacovce s
pripomienkami
- Odmenu starostovi obce za I. polrok
2008 podľa predloženého návrhu
- Prenájom časti bývalého areálu
Zberných surovín na vykonávanie
ohlasovacej živnosti „podnikanie
z druhotnými surovinami – výkup,
skladovanie, preprava“ podľa žiadosti č. 787/2007

Pekná krajina, príjemnejší život
Obdobie žatvy bolo pre roľníka, družstevníka,
agropodnikateľa vždy časom, kedy mal záujem bez
zvyšku pozbierať z polí gro úrody, ktorú zakladal,
ošetroval od jesene predchádzajúceho roku. Vždy
to bolo obdobie radostné, ale mnohokrát vplyvom
nezdaru počasia, ekonomicko-politickej situácie i
obdobie nešťastné.
Jedni sa starajú o zvieratá, druhí zberajú, ošetrujú
a uskladňujú produkty celoročného potu roľníka a tretí
súbežne už tvoria základy pre tvorbu novej úrody. Je
to nekonečný kolotoč. Vždy tak bolo, je a bude, že
život poľnohospodára bol o pote a tvrdej, časovo
neobmedzenej práci. V reči čísiel povedané PPD
Prašice sídlo Jacovce v ostatných dňoch, týždňoch
a mesiacoch muselo pozberať obilniny z výmery viac
ako 2278 ha a olejniny vrátane slnečnice z viac ako
1179 ha. V nadväznosti na to taktiež založiť úrodu pre
rok 2009 na výmere viac ako 2700 ha.
Doterajšia história vývoja družstva ukázala, že
pri týchto úlohách sme neboli a nie sme osamotení.
Vo väčšine prípadov máme rozhodujúcu podporu
členov dôchodcov, podielnikov
i občanov zo
štrnástich spádových obcí, v ktorých PPD hospodári.
Sme tomu radi a vysoko si to vážime. Preto i
podnikateľské zámery družstva sú úzko späté so
záujmami a potrebami obcí a ich občanov. Prierezom
je celý rad činnosti, ktoré nás spájajú. Sú to jednak
športové, kultúrne podujatia. Družstvo aktívne
vstupovalo a vstupuje i do materiálnej pomoci, ako
bolo dobudovanie vodovodov, plynoﬁkácie, úpravy
ciest, riešenia protipovodňových opatrení, budovanie
stromoradí pri poľných cestách a medziach a celý rad

ďalších. Robíme to radi a úprimne s vedomím prispieť
k zlepšeniu a spríjemneniu života v spádových
obciach. Mnohokrát nás však mrzí, že u niektorých
občanov obcí, ale i cezpoľných to nenachádza tu
správnu odozvu.
Za ostatných viac ako 20 rokov v podmienkach
družstva realizujeme zásadný cieľ udržiavať, chrániť,
ošetrovať a zveľaďovať majetok našich podielnikov.
K tomu cielene mieri zvyšovanie, zefektívňovanie
výroby, skultúrňovanie pracovného prostredia a
prostredia hospodárskych dvorov, ale i stabilita
poriadku poľného inventáru – poľných ciest, obsiatych
plodín. Poriadok, kultúra, kvalita patrila a vždy bude
patriť k prednostiam vyspelej spoločnosti. Preto nie
je na mieste mnohokrát stav, s ktorým sa stretávame
v chotári, na jednotlivých parcelách. Obsiate parcely
sa častokrát stávajú tankodromom pre rôznych
„terénnych motorkárov, víkendových vodičov“
neuvedomujúcich si, že dehonestujú celoročnú
robotu niekoho. Obdobný je stav i na poľných cestách,
ktoré družstvo pravidelne upravuje a spevňuje. Tieto
sa často stávajú smetiskom komunálneho odpadu,
železného šrotu a iného odpadu. To nemá nič
spoločné s kultúrnosťou, s občianskou vyspelosťou.
Preto chcem v spojitosti s tohtoročnými žatevnými
a jesennými prácami vysloviť presvedčenie, že to v
budúcnosti nebude náš problém. Že naša súčinnosť,
spolupráca bude na takej úrovni, že výsledkom
bude príjemné životné prostredie a kultúrne
obhospodarovaný celý pôdny fond.
Ing. Jozef Urminský
predseda predstavenstva PPD

25. 9. 2008
Poslanci vzali na vedomie:
- Informáciu o stave stromov na cintoríne
- Informáciu o zmene odchodov autobusu spoj č. 29 a spoj č. 36 na linke
406 416
- Informáciu o zámere Rímskokatolíckeho farského úradu Jacovce
budovať novú budovu s možnosťou
umiestnenia obecného úradu do
jestvujúcej budovy Rímskokatolíckeho farského úradu Jacovce
schválili:
- Žiadosť č. 937/2008 – odkúpenie zásobníka na piliny v cene 15 tis. Sk
- Žiadosť č. 941/2008 – prenájom
objektu starého KD pre občianske
združenie METROPOLITÁNIK za 1,Sk/rok
- Žiadosť OcÚ Topoľníky o príspevok
z dôvodu živelnej pohromy v sume 3
tis. Sk

uložili:
- Začať obstarávanie Územno – plánovacej dokumentácie obce Jacovce a začatie prípravných prác

Skúsme „po novom“, ale všetko !
Pri pohľade na diela veľkých umelcov, či na dieťa,
snažiace sa nakresliť svoj prvý obrázok,alebo zložiť
prvú básničku, si ani nemôžeme myslieť nič iné, než
to, že človek je povolaný na to, aby ustavične niečo
vytváral. Túžba priniesť svetu nielen krásu, ale aj
hodnoty, ktoré pretrvávajú celé generácie, je taká silná,
že niektorí jej venujú väčšinu svojho života. Zároveň sa
však vynára otázka, ako sa vyrovnať s tým, keď všetky
snahy o vytvorenie niečoho pekného a hodnotného
vyjdú úplne navnivoč! Ako sa vyrovnať s tým, že všetku
prácu, pre ktorú ste neľutovali obetovať aj svoj voľný
čas, zničia „výrastkovia“, s ktorými, ako sa zdá, si
nikto nevie dať rady? Prečo to vlastne píšem? Píšem
to preto, lebo pomaly, ale celkom iste ma už prestáva
baviť, ako sa nečinne prizeráme na „vandalov“ v našej
dedine, ktorí stále zostávajú nepotrestaní a vo svojej
mladíckej nerozvážnosti ani neregistrujú, koľko škody
narobili.
Celý uplynulý rok sme sa snažili, ako sme najlepšie
vedeli, aj z toho mála, čo sme mali, pripraviť deťom také
prostredie, aby sa cítili v škôlke ako doma. Pomáhať
sa snažili rodičia, učiteľky, všetci pracovníci, za čo im
veľmi pekne ďakujeme. Veľmi ma mrzí, že ešte sa ani
poriadne nezačali prázdniny, a „naši chlapci“ stihli v

školskej záhrade rozlámať deťom altánok za 5 000 Sk,
zničiť drevený vláčik za 10 000 Sk, roztrhať sieťku na
zakrytie pieskoviska, za ktorú sme zaplatili 4 500 Sk,
lebo podľa EÚ ju musíme mať, rozlámať stolíky a stoličky
a o ostatných veciach radšej ani nehovorím, lebo sú to
veci, ktoré sa už úplne vymykajú z rámca slušnosti a
do tohto priestoru sa ani nehodia. Všetci dobre vieme,
ako dá zabrať nový školský zákon, koľko práce nám
dá, aby sme všetko stihli načas vypracovať a zariadiť.
Musíme to stihnúť, pretože je to naša práca a každý to
od nás očakáva. Nemáme jednoducho čas na to, aby
sme sa zaoberali ešte aj takýmito vecami. My v školstve
ideme „po novom“. Chlapci, nechcete aj vy začať „po
novom“? Čo keby ste nám občas prišli radšej porýľovať
pieskovisko, alebo vyhrabať dvor, či opraviť hračky, keď
nemáte čo robiť a máte toľko energie?????????
Rada vás privítam, porozprávam sa s vami, a
dohodnem, ako by sme to napravili, pretože ja na
rozdiel od čitateľov tohto článku vaše mená poznám.
To sa nevyhrážam, len podávam priateľskú ruku, pokiaľ
nie je neskoro a myslím to úprimne.
Všetko sa dá napraviť, aj najväčšie zlo, len treba
chcieť!!
Alena Dubná MŠ
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Tento rok už desiaty tábor…

Liptovská osada 2008

Ako názov článku napovedá, skutočne sa tento rok podarilo
zorganizovať desiaty tábor, a to v Liptovskej Osade. A
keďže je to okrúhle výročie, bol vo veľa veciach výnimočný.
Tak napríklad trval desať dní… Odcestovali sme 9. 8.
2008 a cestou sme si prezreli jedinečnú stavbu kostola
v Liptovských Sliačoch – Archu. Celý tábor sa niesol
v duchu života sv. Pavla, nakoľko je tento rok od júna
vyhlásený za rok sv. Pavla. Nechýbali však ani spomienky
na tábory z minulých rokov. Každý večer sme sa vďaka T.
Pavlovičovi, ktorý spracoval do prezentácií fotky, videá a
zvučky z predchádzajúcich 9 táborov, mohli obzrieť späť,
zaspomínať… Počas nasledujúcich dní sme tkali, hádali
rímske čísla ukryté v citátoch, dozvedeli sa veľa o Turecku,
Cypre, či Malej Ázii, navštívili neďalekú obec, absolvovali
túru k vodopádu, zmerali si sily v „Olympiáde sv. Pavla“.
Nechýbalo ani kúpanie, nočné hry, opekanie a tvorivé
dielne, v ktorých sme zdobili šálky, farbili črepníky, vytvárali
vlastnú – 3 D potlač na tričká. Počas tábora sme navštívili
aj mnoho zaujímavých miest, ako napríklad skanzen vo
Vlkolinci, Ružomberok, múzeá v Liptovskom Mikuláši, ale i
jaskyňu Slobody. Najväčšiemu úspechu zo súťaží sa tešila
Liptovská lýra. Bola to spevácka súťaž, kde mohli kolektívy
ukázať svoj talent pri spievaní ľudovej, modernej alebo
vlastnej piesne. K výbornej atmosfére okrem spevákov,
nepochybne prispela „superstárovsky“ prísna porota.
Domov sme sa vrátili 18. augusta. Touto cestou chceme
za pomoc poďakovať všetkým, čo venovali svoj čas a sily
pred i počas pobytu, deťom za výbornú celotáborovú

Tajov 2005

Stará Bystrica 2006
náladu a samozrejme za ﬁnančnú podporu MŠ SR, eRku,
nadácii Nádej, FaÚ, OcÚ, a sponzorom: LIPORTA - Jozef
Chrkavý, RESWOD Juraj Lacika a Vladimír Rešetka, ﬁrma
p. VANČU A KRAJČOVIČA, FANG - Dent. Ďalej tábor
podporili Ing. Peter Vičan s manželkou, Ing. Ľuboš Janček,
Ing. Miroslav. Aschengeschwantner, rodina Kudriová,
Lacenová, Beňová a Šuppová.Všetkým za ústretovosť a
podporu ďakujeme.
(J.B.)
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Kedy oddychujú anjeli
Nezvyčajnou otázkou, či sú medzi jacovskými školákmi
anjelici, Edita Riháriová svojich pozorných poslucháčov
zaskočila. Položila ju deťom potom, ako dočítala svoju
rozprávku Jacovský anjelík, venovanú malým Jacovčanom,
jej nadšeným čitateľom. Najprv zazneli pochybovačné,
sebakritické
hlasy,
lebo všetci cítili, že
byť anjelom, je riadna
fuška, potom síce
zaznelo
niekoľko
váhavých tipov, ale
pani Edita zbadala,
že treba položiť
vyslobodzujúcu
otázku.
„Myslíte
si, deti, že každý
má svojho anjela
strážneho?“ O tom
nebolo
žiadnych
pochybností,
lenže
spisovateľka nedala
deckám
pokoja.
Znovu sa ich opýtala:
„Kedy
odpočívajú
anjeli strážni, keď
vieme,
že
nás
ochraňujú, aj keď spíme?“ Neobyčajne zaujaté, smelé a
dôvtipné publikum postupne dospelo k záveru, že anjeli
strážni majú voľno, keď sa modlíme, keď sme na omši, keď

pristupujeme k svätému prijímaniu...
Na pozvanie knihovníčky Márie Gulišovej prišla spisovateľka
Edita Riháriová medzi čitateľov Malého tučniaka a iných jej
príbehov do Jacoviec v krátkom čase po druhý raz. Okrem
rozprávky a všetečných otázok doniesla svojim čitateľom aj
dve bonboniéry. Po
úspechu dramatizácie
jednej z jej rozprávok,
ktorou jacovskí žiaci
zaujali aj na krajskej
prehliadke v Nitre,
prišli na stretnutie
s pani Editou aj
žiaci z Prašíc, aby
sa pochválili svojou
interpretáciou
rozprávky o Pažravej
žirafe.
Bola to vydarené
hodinka v školskej
klubovni. Akiste boli
spokojní aj Kubko
s Maťkom, ktorí zo
steny pritakávali malej
gratulantke, lúčiacej
sa so spisovateľkou:
„Milá pani Edita, želáme vám šťastie, nech tá vaša tvorba
neustále rastie.“
(ič)

Čo má rada a nerada spisovateľka
Ak by niekto podozrieval Gabrielu Futovú, že sa stala
knihovníčkou v Knižnici P. O. Hviezdoslava preto, aby mohla
prešovským deťom vnucovať na čítanie svoje vlastné knihy,
tak by sa veľmi mýlil. Zhovorčivá a bezprostredná mamina
10-ročnej Elišky a 12-ročného Maroša sa o čitateľov
svojich desiatich knižiek obávať nemusí. Napokon, patria
medzi nich aj jacovskí starší školáci, ktorí šarmantnú pani
spisovateľku vyspovedali v prvú júnovú stredu v hodinovej
besede. Dozvedeli sa, že pani Gabika dostala spisovateľskú
fantáziu a potešenie z písania príbehov asi od sudičiek
do vienka. Tiež to, že rada četuje, obľubuje Settlers a iné
budovateľské počítačové hry, ku ktorým si sadá v neskorých
nočných hodinách, aby jej pri hre nekibicovali jej deti. Prvú
knihu – Moja mama je bosorka – si napísala ako darček ku
svojim 30. narodeninám a dnes jej to „tak píše“, že stihne
za školský rok aj tri knihy. Jacovské dievčatá a chlapci sú
zdatní besedníci, a tak jedna otázka striedala druhú. Pani
spisovateľka si iba podchvíľou popravila blonďavú oﬁnu
a odpovedala a odpovedala... Vraj je nadšenou čitateľkou
Harryho Pottera, ale o ždibec radšej má Artemisa Fowla,
nemá rada princezné ani povinné čítanie a čitateľské
denníky, všetky svoje knižky má rovnako rada, miluje
knihy zamračeného Ľubomíra Feldeka a ilustrácie Albína
Brunovského. Prezradila deckám tiež to, že kvôli Artemisovi a

Amorovi – dvom dogám – takmer nedoštudovala novinárstvo
a pochválila sa, že keď treba, tak vie vyliezť aj na sídliskovú
brezu. No povedzte, môže byť lepšia hodina slovenčiny než
diškurz so živou spisovateľkou?

Gabriela Futová a jej zvedaví poslucháči

(ič)

C\ril Mikát
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Súťaž Jacovská vareška
tiež nedali zahanbiť a navarili veľmi
chutný guláš.
Súťažiaci mali na prípravu 3 hodiny. Po uplynutí tohto času bolo vyhodnotenie. 5 porotcov kontrolovalo,
chuť, konzistenciu, ako aj farbu gu-

Víťazné družstvá
V sobotu 23. júna 2008 sa uskutočnila vo dvore pohostinstva pána Tibora Lacenu súťaž vo varení guláša.
Zúčastnilo sa jej 9 mužstiev. Tak ako
v prvom ročníku vyhralo družstvo
Švagrovcov, čím sa potvrdilo, že sú
vo varení guláša „jednotkou“.
Počasie nám prialo, a čo sa týka
atmosféry, bola výborná, zabávali
sa súťažiaci, ako aj všetci prítomní.
Medzi súťažiacimi družstvami boli
i naši priatelia z obce Skalité, ktorí sa

Hostia zo Skalitého v napätí
láša. Po vyhodnotení súťaže prišla
chvíľa zábavy. Kto chcel, mohol tancovať, spievať a baviť sa do neskorých nočných hodín.
Alena Strižencová

Do jacovskej knižnice
vstúpil internet
Teraz je treba, aby vstúpili ľudia, ktorí ho
využijú. Hneď od dverí, ktorými sa vchádza
do knižnice, vás privíta novučičký vysvietený
monitor počítača. Vďaka úspešnému projektu
adresovanému Ministerstvu kultúry SR sa aj
jacovská knižnica zaradila k tým, v ktorých
sa medzi knižničné police usadila doba
elektronická. Veď už bol asi najvyšší čas!
Knižnica tak môže ponúkať okrem kníh aj
internetové služby – vyhľadávanie informácií a
elektronickú poštu, tzv. e-mail. Nemáte vlastný
internet a svojho potomka niekde na druhom
konci krajiny či sveta? Ste zvedavý, ako sa
mu práve dnes darí? Zájdite do knižnice
a prostredníctvom „imejlu“ sa to dozviete.
Patríte medzi tých dôchodcov, ktorí sa chcú
ešte stále dozvedať a učiť nové veci? Na to sú
v knižnici nielen hrubé zväzky, ale aj moderný
monitor, klávesnica s myšou a kompjuter –
počítač. Už chýba iba kurz používania týchto
múdrych zariadení. Ale čo nie je, môže ľahko
byť, ak budú záujemcovia.
(mg)

Náučný chodník Považským Inovcom
Vedie územím pohoria Považský Inovec. Začína v jeho najjužnejšej
časti, v katastri obce Šalgovce a vedie na sever po vodnú nádrž
Nemečky a na vážskej strane po obec Ducové. Prechádza katastrami
obcí
Šalgovce, Ardanovce, Radošina,
Nitrianska
Blatnica,
Lipovník,Hubina,
Ducové, Bojná, Tesáre, Závada, Podhradie,
Velušovce, Prašice a Nemečky. Chránené
územia: NKP Rotunda sv. Juraja, CHPV
jaskyňa Čertova pec, ÚEV Hradná dolina,
PR Holé brehy. Medzi najvýznamnejšie
historické pamiatky patrí veľkomoravský
dvorec Kostolec nad obcou Ducové,
rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici,
veľkomoravské hradisko Valy nad Bojnou, či
stredoveké pevnosti Beckov, Topoľčiansky,
Tematínsky a Hlohovský hrad prestavaný
na barokové sídlo. Za zmienku stojí jaskyňa
Čertova pec, v ktorej sa našlo najstaršie
jaskynné
osídlenie
Slovenska.V
oblasti
sa nachádza niekoľko
desiatok
kilometrov
značených trás, ktoré
sú väčšinou nenáročné
alebo mierne náročné.

Väčšina trás je priechodná aj pre horské bicykle s peknými zjazdmi.
V zimnom období je pohorie vhodné na bežkovanie. Pre lyžiarov
- zjazdárov je stredisko Bezovec a niekoľko menších zjazdoviek s
vlekom na svahoch v Banke, Kalnici, Selci,
pod Inovcom a na Úhrade. Pre lezcov je
určené hlavne Beckovské hradne bralo,
ale aj niekoľko cvičných terénov pri hrade
Tematín alebo v Sokolích skalách. Možnosť
hipoturistiky ponúkajúVítkovské stajne či Ranč
pod Babicou. Agroturisticky sú zaujímavé
viaceré lokality, napr. vinohrady a pivnice pri
Radošine, Nitrianskej Blatnici a Tesároch.
Vodné nádrže Duchonka, Tesáre, Nemečky,
Striebornica alebo samotné kúpeľné mesto
Piešťany ponúkajú v lete široké možnosti
oddychu a zábavy. Jedinečné výhľady
na hrad Devín, Podunajskú pahorkatinu,
pohoria Tríbeč, Vtáčnik, Považský Inovec,
Ponitrie a Považie sú odmenou pre tých,
ktorí vystúpia na rozhľadňu na Marháte.
Rozhľadňu postavilo v tomto roku Združenie
obcí pod Marhátom aj zásluhou turistického
nadšenca a organizátora Cyrila Mikáta.
prevzaté

Jacovské hody
V sobotu 5. júla sme pripravili tak ako vlani na futbalovom ihrisku
country zábavu .Do tanca hrala hudobná skupina Y Bend zo Solčian.
Občerstvenie pripravilo domáce Poľovnícke združenie Hôrka. Podávali
srnčí guláš, pečené klobásy, pivo, víno. Žiaľ polnočnou hodinou
nemali prítomným čo ponúknuť. Na zábavu prišlo veľké množstvo
domácich zábavychtivých občanov, ako aj hostí. Nálada bola veľmi
priateľská. Pripravená bola bohatá tombola, do ktorej nám venovali
štedrí sponzori množstvo hodnotných cien. Obecný úrad im za to

osobitným listom poďakoval.
Tancovalo sa do skorých ranných hodín. Počasie sme mali ako
na „objednávku“, nielenže nepršalo, ale aj mesiačik nás k tancu
povzbudzoval.Pre deti boli pripravené neodmysliteľné atrakcie
- kolotoče i „skákací“ hrad. Nedeľa sa niesla v športovom duchu.
Môžeme povedať, že hodový víkend bol bohatý ako po stránke
duchovnej tak aj spoločenskej.
Alena Strižencová
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Euro? Nič nové pod slnkom
Ako o všetkom, aj o EURE možno priniesť
dve správy. Začnime tou dobrou: všetky tovary
a služby na Slovensku budú od 1. januára
2009 tridsaťkrát lacnejšie než doteraz. Kvôli
úplnosti dodajme aj tú zlú správu: všetky naše
platy, dôchodky, zisky a iné príjmy z domácich
zdrojov budú tridsaťnásobne nižšie. Takže
vlastne nedeje sa nič také, čo by Slováci
nedokázali zvládnuť. Veď pamätníci by mohli
vymenovať aj tri výmeny peňazí, ktoré vo
svojom živote zvládli. Prečo by to malo byť ináč
s eurami? Napokon, väčšina z nás za ne už
nakupovala v Rakúsku, Taliansku, Nemecku a
v ďalších krajinách počas svojich pracovných,
dovolenkových či pútnických ciest do štátov
Európskej únie. Ak sme s tým nemali problémy
v cudzine, prečo by sme mali mať problémy
doma. Dôležité je pristúpiť k celej operácii
prakticky.
Po prvé, všetky úspory, ktoré máme doma
uložené v bezpečných skrýšach na pohreby,
náhrobky, na príležitostné obdarúvanie vnukov
alebo len tak na „horšie časy“ v hotovosti,
treba uložiť do bánk. Aspoň na pár dní pred

1. januárom 2009, kde ich vymenia za eurá
v jednotnom kurze: 30,126 Sk za jedno euro.
To znamená, že napríklad za 100-tisíc korún
sa na našom účte objaví suma 3 320 (tritisíc
tristodvadsať) eur. Kto uprednostňuje svoje
domáce skrýše, bude si môcť svoje nové
peniažky z účtu vzápätí vybrať.
Po druhé, kto túto radu nevyužije, môže si
svoju korunovú hotovosť vymeniť v priebehu
roka – mince do 30. júna 2009, bankovky do
konca roka 2009 vo všetkých bankách.
Po tretie, treba si zobrať do ruky špeciálnu
kalkulačku, ktorú dostaneme všetci domov, a
pomocou nej si „trénovať“ nové ceny. Napríklad
jeden rožok, dnes za 2,50 Sk bude za 8 centov,
liter mlieka (18 Sk) za 60 centov atď.
Po štvrté, nie je dôvod venovať pozornosť
všelijakým poplašným správam, jednoducho
použiť zdravý rozum a životnú skúsenosť. Nie
sme predsa o nič horší než naši európski
„spoluobčania“, ktorí už eurá niekoľko rokov
používajú. Kto nevie gazdovať s korunami,
bude mať problémy aj s eurami.
(ič)

Lavičky – babičky
Na lavičkách pod borovicami medzi budovou
našej základnej školy a školského klubu
sedávali hádam už aj
staré mamy terajších
družinárov.
Dnešní
školáci si však na
ne sadajú už iba v
najväčšej núdzi, veď
tá, ktorá má sedadlo,
nemá
operadlo
a
opačne. Lavičky –
babičky zmohla detská
nešetrnosť, čas, dážď,

mráz i plesne. A tak sa nocou sťažujú smrekom
a boroviciam, ktoré ich ani pri najlepšej vôli
nedokážu ochrániť pred
nečasom. Ak by sa do
toho žalostenia započúval
niektorý z jacovských
majstrov stolárov, možno
by mu prišlo ošarpaných
stareniek ľúto. Lenže
podnikateľské dobročinné
cestičky školským dvorom
zatiaľ často nevedú.
(vč)

Zberný dvor
V bývalých priestoroch zberných surovín je otvorený
zberný dvor, kde môžete zvážať:
• drevnú hmotu, konáre
• trávu zo záhrad
• bio odpad
• textil
• papier
• sklo
• plasty, plastové stoly, stoličky
• stavebnú suť
• oleje
• pneumatiky
• elektronický šrot
• kovový odpad
• nábytok, sedacie súpravy, matrace

Murphy, Jozeph – Cesta k
vnútornému a vonkajšiemu
bohatstvu
To, čo si človek myslí a v čo verí,
utvára jeho osobnosť, ovplyvňuje
jeho každodenný život a určuje jeho
budúcnosť.V tejto knihe, ktorá vychádza
z dôkladného poznania psychológie a
pozitívneho myslenia, predkladá autor
ľahko prístupnou formou návod, ako
možno využiťduchovné bohatstvo na
dosiahnutie spokojného života. „Tým,
že si sprítomňujete dobro, krásu,
pravdu a žijete v očakávaní týchto
Božích darov, privoláte si do života
radosť a bohatstvo.“
Kardošová, B. – Anjeli nespia
Hlavní hrdinovia Irma, Lala a Adam
sa už raz v živote popálili. A hoci sa
nepoznajú, musia sa stretnúť, spoznať
a zblížiť, pretože občas musíme uzrieť
cestu niekoho iného, aby sme našli tu
svoju.A ak nad nami držia ochranné
krídla tí, čo nikdy nespia, nakoniec
môže všetko dobre dopadnúť...
Boková, Helena – Len hory
nesklamú
Pri horskej túre sa Milka zoznámi s
chlapcom svojich snov a poteší ju, že
ani ona mu nie je ľahostajná. Prežívajú
spolu to, čomu sa hovorí prvá láska
a všetko vyzerá ideálne, až kým sa
ich cesty nemusia rozísť. Netušia, že
práve najbližší rodinní príslušníci im
nežičia a urobia všetko preto, aby ich
rozdelili. Medzitým sa každý z nich
ocitne v inej časti republiky, ale ani
jeden nevie zabudnúť. Milka začne
pátrať po svojom chlapcovi, ale na
ceste za stratenou láskou ju čakajú
samé prekvapenia.

Otváracie doba

Ť
A
V
O

Pondelok

od 13.00 do 17.00

Utorok, streda, štvrtok

od 09.30 do 17.00

Piatok

od 09.30 do 20.00

Ľ
A
P
S

E
N

Nové knihy v
knižnici

Sobota

od 09.00 do 13.00

Využite túto možnosť a zbavte sa odpadu, ktorý vám
doma zavadzia.
Spaľovanie odpadu v záhradách je protizákonné,
navyše znepríjemňujete ovzdušie sebe, ale aj
iným. Pri spaľovaní môže byť občan sankcionovaný
príslušnými orgánmi štatnej a verejnej správy.

Detský lexikón krajín
Pozýva všetky deti od 6 do 10 rokov
na dobrodružnú cestu okolo sveta.
Prehliadka začína v Európe, odkiaľ „
túlavé topánky“ malých cestovateľov
povedú cez Áziu , Austráliu a Oceániu,
Ameriku a Afriku až do polárnych oblastí
– z jednej krajiny do druhej. Lexikón
nie je len súbor máp a suchopárnych
údajov. Možno sa v ňom dozviete veľa
zaujímavostí, napríklad ako žijú deti v
iných krajinách, ako chodia do školy,
ako sa hrajú ....
Mária Gulišová
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Spojme sa pre futbal
Pred začiatkom jesennej časti futbalovej súťaže sa uskutočnili v našom športovom
občianskom združení štatutárne a organizačné zmeny, ktorým predchádzalo prijatie
nových stanov, ktoré boli na členskej schôdzi dňa 20. 6. 2008 jednohlasne prijaté.
Cieľom zmien bolo hlavne ustanoviť nové orgány TJ a novú organizačnú štruktúru, na
základe čoho sa najvyšším orgánom TJ stala členská schôdza. Nakoľko sa dňa 20.
6. 2008 vzdal svojej funkcie zo zdravotných dôvodov Jaroslav Božik, boli do funkcie
predsedu z radov členov navrhnutí noví kandidáti. Za predsedu bol na pokračujúcej
1. členskej schôdzi dňa 27. 6. 2008 zvolený Peter Janček. Do jesennej časti futbalovej
súťaže 2008/2009 preto vstupovala naša športová organizácia s novým vedením na
čele s predsedom Petrom Jančekom, a ďalšími členmi správnej rady PhDr. Imrichom
Hermannom – starostom obce, Jozefom Golešenyi, Ing. Petrom Michalíkom a Igorom
Pirťanom. Ďalším orgánom je výbor v zložení Peter Janček, Jozef Čimbora, Pavol
Petráš, Jozef Golešenyi, Mgr. Zuzana Zigová, Peter Švec, Juraj Lacika, Peter Okša,
Tibor Lacena, Dalibor Bajzík a Tomáš Ďurček a kontrolná rada v zložení MUDr.

bol obsadený doterajším trénerom dorastu Jozefom Naštickým. A mužstvo je po XII.
kole futbalovej súťaže na 7 . mieste. Dorast má za sebou úspešnú jarnú časť v súťaži
MO Topoľčany, kde vo veľmi dobrej konkurencii zvíťazili s náskokom 5 bodov a stali sa
zaslúžene majstrami okresu v ich kategórii. Keďže kostra mužstva zostala pohromade,
rozhodol sa výbor TJ umožniť našim dorastencom postup do V. ligy západ, kde naďalej
dosahujú veľmi dobré výsledky. Po XII. kole sú naši dorastenci na 8. mieste v tabuľke.
Niektorí hráči tohto oddielu dokázali nastúpiť na zápasy A mužstva a presvedčiť
fanúšikov o svojej kvalite. Novým trénerom dorastu sa stal od októbra Peter Okša.
Veríme, že dokáže naďalej viesť týchto mladých nádejných futbalistov k úspechu a
vychovať z nich hráčov pre naše A mužstvo. Oddiel žiakov trénuje Michal Caránek,
ktorý tiež aktívne hráva futbal v Horných Obdokovciach. Svoju pozíciu v tabuľke
upevňujú výbornými výsledkami, o čom hovorí aj ich 2. miesto v tabuľke. Prípravka
po vzájomnej dohode trénuje pod vedením obecného futbalového klubu Tesáre. Na
záver chceme v mene výboru poďakovať za ústretovosť obecného zastupiteľstva,

Miroslav Čáčik, Ing. Dušan Svitač, Radoslav Paulovič.
Futbalové oddiely mali po skončení jarnej časti súťaže pred sebou neľahkú úlohu.
A mužstvu sa darí zdolávať súperov V. ligy s nemalým usilím, nakoľko došlo v kádri k
odchodu niektorých hráčov do ich kmeňových klubov. Do mužstva sa museli zapojiť
noví hráči s nádejou, že ho posilnia. V samotných zápasoch sa však ukázalo, že nové
posili nenaplnili naše očakávania. Z tohto dôvodu aj samotná hra a výsledky neboli
dobré. Po zbabranom zápase na domácom ihrisku v nedeľu 28. 9. 2008 s Trebaticami
/1:2/ sa rozhodol tréner mužstva Ladislav Oravec ukončiť svoje dlhoročné pôsobenie
na lavičke Jacoviec. V mene výboru mu chceme touto cestou poďakovať za jeho
veľké úsilie, disciplínu a trénerskú taktiku, ktorou dokázal doviesť jacovský futbal až
do V. ligy. Nakoľko sa táto nečakaná situácia musela ihneď vyriešiť, trénerský post

ktoré nám poskytuje ﬁnančné prostriedky na našu činnosť, ako je doprava hráčov na
zápasy, občerstvenie a odmeny trénerom a rozhodcom. Za ﬁnančnú pomoc ďakujeme
aj nášmu novému predsedovi Petrovi Jančekovi, PPD Prašice so sídlom Jacovce a
iným sponzorom. Taktiež patrí vďaka za spoluprácu p. Alene Lacenovej a za pomoc pri
občerstvení p. Zdenke Bošanskej a všetkým ochotným členom TJ, ktorí priložili ruku k
dielu a pomohli nám. Naša členská základňa sa rozrastá, doposiaľ máme 71 členov a
aj naďalej sa môžete stať členmi TJ. Do budúcnosti je naším cieľom obhájiť účasť v V.
lige, k čomu prajeme našim futbalistom odhodlanie vyhrávať aj na hosťujúcom ihrisku,
a hlavne potešiť našich fanúšikov dobrou hrou na trávniku. Pod novým vedením si to v
mene výboru prajeme všetci. Nech hovoria za nás naše výsledky . . .
Za výbor TJ – Mgr. Zuzana Zigová, foto : Zdenko Zigo

Žiadne drinky, ale činky
„POPO club“ alebo posilňovňa sa nachádza v obecnej budove
pod poštou. Tieto priestory boli v minulosti využívané ako denný a
nočný bar. Toto zariadenie funguje od 1. októbra 2008. Obecný úrad
pomohol mladým ľudom, ktorí túžili urobiť niečo pre svoju fyzickú
kondíciu a zveľadenie svojho tela. Priestory máme prenajaté na
zriadenie posilňovne, v ktorej si však môže zacvičiť každý obyvateľ
obce. Prevádzku posilňovne ﬁnancujú a udržiavajú svojpomocne
výhradne jej užívatelia.Posilňovňa sa riadi
prevádzkovým
poriadkom. V našej posilňovni možno cvičiť všetky svalové partie,
či ide o svaly rúk nôh, brucha a chrbta. Čo sa týka strojov, je tam
lavička s tyčou so závažím. Tyč je rovná aj bicepsová a máme tiež
jednoručky, ďalej je k dispozíci bežiaci pás, orbi trek či posilňovacia
stanica pre náročnejších. Ďalej univerzálna posilňovacia stanica pre

domáce ﬁtness, ktorá ponúka päť základných cvikov pre komplexný
rozvoj svalstva celého tela.V blízkej budúcnoti plánujeme vybavenie
rozšíriť.
Po

16:00 - 19:00

Ut

15:00 - 17:00

St

15:00 - 17:00

Št

16:00 - 19:00

Pi

12:00 - 16:00
Ján Bracho a Michal Lacena
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