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škole s materskou školou, či za tradične dobrú
spoluprácu
Poľnohospodársko
podieľníckemu
družstvu Prašice so sídlom v Jacovciach, ale aj
Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky
podnikateľským subjektom pôsobiacim na území
– čas radosti, zázrakov a prianí. Pripravme sa teda
našej obce.
na ne spoločne a vychutnajme si ich so všetkým čo
Aj spolupráca v partnerstve Spoločenstva obcí
k nim patrí. Uvidíte - prídu ticho, nenápadne, vyšívané
topoľčiansko - duchonského mikroregiónu, s obcou
striebornými stehmi na obrusoch starých mám vo
Skalité, či združením obcí Miestnej akčnej skupiny
Vašich príbytkoch. V dušiach nech sa nám rozhostí
Prostějov venkov, alebo s obcou Dunajská Lužná
krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či
priniesla obohatenie v živote našej obce.
iné dobroty a Štedrý večer nech zanechá
V mene
Verím, že v nastávajúcom roku, kedy
v srdciach stopy pohody a radosti.
poslancov obecného
nás
čakajú veľmi náročné investičné
Máme tiež príležitosť zamyslieť
zastupiteľstva,
zamestnancov
akcie, ale aj pripomenutie si 790. výsa, bilancovať končiaci rok,
obecného úradu, ale aj osobne –
ročia prvej písomnej zmienky
prehodnotiť vykonané skutky
za seba – želám Vám do nastávajúcich
o našej obci, či vrcholiaca
i nesplnené sľuby. Dovoľte
krásnych Vianočných dní, nech sú naplnené
príprava pre nastávajúce
preto poďakovať Vám, vážení
spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám
programovacie obdobie zo straspoluobčania, za spoluprácu,
vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých
ny Európskej únie ako
ochotu pomáhať. Poďakovať
vecí života, veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia
posledná dotačná možnosť
za vľúdne slovo, ale aj kritiku.
z najbližších priateľov a ľudí blízkych Vášmu srdcu. Zároveň
v
prospech
Slovenskej
Ďakujem aj členom komisií
želám radostné vianočné sviatky, vážení spoluobčania
republiky
a
teda
aj
našej
obce,
pri obecnom zastupiteľstve,
obce Jacovce, aj všetkým, ktorých budete mať pri
bude
naša
vzájomná
priazeň,
členom záujmových spolkov,
štedrovečernom stole, ale aj tým na ktorých si v týchto
politických strán a združení
úcta a pomoc jeden druhému
sviatočných chvíľach spomeniete pri sviečkach
ako TJ Družstevník, Klubu
nevyhnutnou
súčasťou nášho
Betlehemského svetla, nielen blízkych mimo
žitia
v
prospech
lepšej budúcnosti
dôchodcov,
eRko
hnutiu,
domova, ale aj neznámych, opustených,
v našej obci.
poľovníckym združeniam. Osobitne
slabých, či chorých, alebo tých čo
ďakujem našim kňazom, Základnej
nás už opustili.
PhDr. Imrich Hermann, starosta obce
Vážení spoluobčania,

Keđ dom ozdobí láska, všetky ozdoby sú druhoradé!
Atmosféru Vianoc tvoria ozdoby, svetlá, tradičné jedlá
a darčeky. Ale načo by to všetko bolo, keby ľudí neozdobovala
láska? Ak by sa ľudia v dome nerozprávali, nenávideli alebo hádali,
na čo by im boli v oknách ozdoby, v izbách stromček a pod ním
dary? Vianoce pripomínajú pravdu, že Boh sa rozhodol ozdobiť
svet ľudí – láskou. Priniesol pravdu tým, ktorí pochybovali. Ukázal
cieľ tým, ktorí blúdili. Odpustenie tým, ktorí nevládali. Boh nám
ľuďom v Ježišovi Kristovi povedal: „Milujem vás!“. Jednostranne
a ochotne sa Boh rozhodol pre nás ľudí. Nič na tom nemôžeme
zmeniť. On urobil prvý krok, a robí ho neustále!
Prajem Vám prijať tento prvý krok Boha, ktorý riskoval naše
odmietnutie.
Rok čo rok počúvame známy príbeh o začiatku, o narodení.
O jednej matke a Božom Dieťati, anjeloch a pastieroch. Oslavujeme

jeho narodenie a želáme si, aby sme mu boli podobní a aby sa aj
v nás uskutočnilo jeho narodenie, jeho začiatok.
Keď má človek silu a odvahu dať dôveru, a pritom vziať na
seba riziko neúspechu - vtedy sa niečo rozhýbe. Dokiaľ ale všetci
majú na mysli iba svoje vlastné záujmy a nikto nevychádza
druhému skutočne v ústrety, je to zlé.
Našou úlohou, našim poslaním ako kresťanov je snažiť sa
o zmenu, a tú zmenu dosiahneme len skrze lásku. Láska súvisí
s jednostrannou odhodlanosťou, s odvahou pre riziko. Pre nás,
kresťanov, má byť najväčším vzorom pri konaní Ježiš Kristus.
Nech tajomné vtelenie Slova zažne v našej duši nové svetlo,
ktoré tak túžobne očakávame.
Jozef Blahovec,
kaplán

2

0,/ê-(å,ã.2
7$.$.2.$å'ê52.$-7(17252.6$7,&+&(0(32ČAKOVAħ
å(6,.1É0326/$/'2%5ê&+ĕ8'Ì.725Ì1É07(ã,/,65',(ÿKA
$320É+$/,1É072ĕ.2.2ĕ.202+/,
1(0Ñå(0(,&+0(129$ħ/(%2%<1É01(67$ÿ,/$1,9ã(72.3$3,(57ê&+72129Ì1
$9,(ãÿ26,å(/É0(0<"å(/É0(6,$%<9ã(7&,ĕ8',$%2/,6ħ$671Ì
/(%2.(Č6Óãħ$671Ì'263(/Ìãħ$671e6Ó$-'(7,
1(&+9ã(7&,ĕ8',$35(å,-Ó7,(1$-.5$-ã,(&+9Ì/(3/1e/É6.<
32+2'<$32.2-$1,(/(11$9,$12&($/(32&(/êå,927
Ó35,01(å(/$-Ó'(7,$=$0(671$1&,
0$7(56.(-ã.2/<Å6/1,(ÿ.2´9-$&29&,$&+

$'

Zelené ihliĀky
deťom nerozumejú a krivdia im. A čuduj sa
svete ! Zavítajú k nám vianočné stromčeky
a všetky tieto diery pozašívajú, zacelia, zahoja,
akoby žiadne spory nikdy neboli a na Vianoce
zavládne zmier. K štedrej večeri si sadáme
pokojní a spokojní, prekypujeme k sebe láskou,
úctou a porozumením. Toľko je v nás lásky,
že z nej ešte kopu zabalíme a kladieme pod
stromčeky ako darčeky svojim blízkym. To je
šťastia ! To je radosti !
Vianočné stromčeky sú magickí ránhojiči.
Želám Vám, aby si aj Vás v tomto roku presvietili
svojim čarovným röntgenom a pozašívali všetky
ranky na dušiach a srdiečkach.
Mgr. Dagmar Babčanová

Vianoce sú plné tajomstiev a deti samá otázka. Prečo leží Ježiško
v jasličkách na slame a nie v postieľke? Načo nám svieti na stole sviečka,
keď máme elektrinu? Ako otec chytil kapra, keď nemá udicu? Prečo si
vyzdobujeme na Vianoce ihličnaté stromy a nie listnaté? Odpovieme im,
že listy zo stromov na zimu opadajú. Je to pravda, no nie úplná. Možno
dávame ihličnatým stromom prednosť preto, aby popichali zlodejov
– maškrtníkov, či aspoň aby ich upozornili, že sa nemajú prejedať
sladkostí, že to škodí zdraviu. Nie, nie, veď to nedáva zmysel. Vianoce
sú predsa sviatky štedrosti, nestrážia svoje dobroty, skôr ich núkajú
a nad maškrtníkmi prižmúria oko.
Zelené ihličky majú pravdepodobne inú funkciu. Zašívajú rany, diery,
ktoré počas roka utŕžia naše city, naše svedomie, naša duša. Už je
raz tak, že ľudia sa počas roka zavše poškriepia, deti neposlúchajú
dospelých, dospelí klamú deti, deti podvádzajú dospelých, dospelí
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Z pierka eRka
Naposledy sme sa Vám prihovárali v júni a tak teda budeme pokračovať
s informáciou o našich letných aktivitách.
V termíne od 28.7. do 2.8. 2013 sa konal detský letný eRko tábor
v Hutách pod názvom Bádateľské dobrodružstvá. Každý deň bol
zameraný na istú oblasť „bádania“, podľa ktorej boli aj skupiny účastníkov pomenované: Botanici, Geológovia, Astronómovia, Hydrológovia
a Zoológovia.
Navštívili sme hrad Sklabiňu, absolvovali celodennú túru Roháčmi
k Ťatliakovej chate, plesám i vodopádu. Plavili sme sa plťami po rieke
Orava, prezreli sme si Skanzen Oravskej dediny v Zuberci, kde deti videli i zaujímavý program o výrobe typického oblečenia regiónu a tradičných hudobných nástrojoch.
Počas celého týždňa skupiny detí medzi sebou súťažili, nechýbali tvorivé dielne, opekanie, či karneval. Za získané body v posledný deň tábora
nakupovali, no záverečnou bodkou za týmto týždňom aktivít bolo kúpanie v Kolibe Josu, na ktoré sa tešili malí i veľkí.
Vzhľadom na to, že to bol 15-tý tábor, celý bol popretkávaný súťažami
súvisiacimi s pätnástkou a zaujímavými „svetelnými efektmi “, ktoré vyvrcholili ohňostrojom.
Touto cestou ďakujem rodičom, ktorí nám počas 15-tich rokov zverovali svoje deti - za ich dôveru, dvom generáciám vedúcich za ich nasadenie, čas a zodpovedný prístup a sponzorom za dlhoročnú nezištnú
pomoc.

Tábor podporili: eRko-MŠSR, OcÚ Jacovce, FaÚ Jacovce, Ing.
Ľ. Janček, J. Chrkavý, J. Lacika, M. Štefkovič. Firmy: Drevovýroba
–Sokol, Stanislav Vančo - VAK , Fang - Dent, lekáreň Šalvia, manželia Vičanoví, rodina Beláková, Hostinská, Palušová, Šuppová a Ing.
M. Aschengeschwantner. Ďakujeme.



Dňa 22. 9. 2013 /v nedeľu/ sa uskutočnila oslava 14-tých „narodenín eRka“ – fungovania organizácie v obci Jacovce.
Keďže v ten deň prebiehal v Košiciach Národný pochod za život, rozhodli sme sa aj my priblížiť programom k myšlienkam pochodu - a tak sa
symbolicky k nemu pripojiť.
Program v podobe 5 stanovíšť bol zameraný na vývinové štádia
života a tak si deti pozreli pasáž o zrodení dieťaťa z DVD, súťažili využívaním – hmatu, sluchom rozpoznávali pôvod zvukov, prešli zrakovým testom, čuchom - rozpoznávali vôňu čaju no a chuť trénovali počas
prestávok medzi stanovišťami - maškrtením občerstvenia.
Naučili sa nový tanec, pieseň, tvorili darček, vrtuľku – logo z plagátu
pochodu za život, súťažili v prepise slov.
Po absolvovaní stanovíšť prišla na radu časť ZÁBAVA a narodeninová torta, ktorú nám venoval a slávnostne rozkrojil pán starosta. Potom sme opäť pokračovali v tanci a celé popoludnie ukončili modlitbou,
vďakou za život - i za ten náš.
V sobotu 14. 9. 2013 naše kroky viedli do diecéznej knižnice
v Nitre, kde si deti mohli samé poprezerať a skúsiť si prečítať náboženské texty v arabčine, nemčine či dokonca v japončine. Pod vedením
pána kaplána sme pokračovali prehliadkou seminára, kde aj on sám
študoval a tak nám mohol poukazovať všetky jeho zákutia. V parku pod
hradom deti videli rôzne zvieratá a svoj rozum a šikovnosť si precvičili
v drevenom labyrinte, ktorý ich veľmi zaujal. Po oddychovej časti sme sa
vrátili do hradného areálu, aby sme si prezreli Katedrálu sv. Emeráma,
diecézne múzeum i podzemné chodby.
Na záver, po množstve historických informácií, sa deti mohli vyšantiť v detskom centre. Menšie deti si vyskúšali rôzne atrakcie a starším
deťom sa venovali záchranári zdravotnej služby, ktorí im v rámci Svetového dňa prvej pomoci názorne ukázali ako zachrániť ľudský život. Taký
pestrý bol náš tohtoročný výlet.
Počas októbra prebiehal Detský čin pomoci. V rámci tejto aktivity
deti so svojimi animátorkami J. a D. Rusňákovou pripravovali kultúrny program pre dôchodcov našej obce, s ktorým vystúpili na oslave
13.10.2013. Tomu predchádzala výroba darčekov, ktoré našim starkým darovali deti na už spomínanej oslave. 19.10. sme hrabali lístie
pred zdravotným strediskom, v areáli fary a za kostolom trhali zelinu
z kamenej dekorácie exteriéru. Deti dostali na záver darček - ceruzku
s nápisom "Začni prvý", aby im pripomínala, že majú mať odvahu robiť
dobro i naďalej, nielen v čase trvania kampane.
Deň radosti v Rybanoch bol ďalšou nezabudnuteľnou akciou. Počas tohto dňa sa deti spolu s vedúcimi rozbehli pomáhať do všetkých
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Vaše rodiny, aby ohlasovali DOBRÚ NOVINU,
že sa narodil Spasiteľ.
Téma 19. ročníka Dobrej noviny nadväzuje na
minulú, kedy sme sa snažili upozorniť na
vylúčenie ľudí s postihnutím zo spoločenského
života. „Rovnaký meter na každého“ je témou

kútov sveta. Učili sa ako sa môžu stať misionármi – šíriteľmi dobra. V africkej nemocnici
si vyskúšali pomoc ranenému, na stanovišti
patriacom Antarktíde sa spoločne zabavili pri
hrách, v Ázii si ukázali ako šíriť vieru prostredníctvom písma - písali na plátno v čínskych

Už tradične pripravujeme Jasličkovú
slávnosť, na ktorú
Vás všetkých 25.12.
srdečne pozývame.

znakoch. V Európe sa zase dozvedeli niečo
o patrónke misií a v Severnej Amerike sa naučili pieseň „Urobím krok a pôjdem vpred“. V latinskej Amerike sa rozhýbali pri eRko tancoch.
No najviac sa museli snažiť v Austrálii, pretože
odtiaľ ich domorodci zobrali na Filipíny zachraňovať obete ničivého tajfúnu.
Vyvrcholením celého podujatia bola sv. omša
pre asi 190 mladých účastníkov.
2.11. spomienkou na nenarodené deti rozvíjame úctu ku každému životu.
Aj deti, ktoré sa nemohli narodiť, žili život a niekedy sa na to zabúda. My sme na ne nezabudli. Modlitbou za život či zapálením sviečky sme
sa mohli pridať k tomuto posolstvu.
No a po bohatej jeseni prichádza na rad
program zimných mesiacov.

Ďalšou aktivitou, ktorá
už neodmysliteľne patrí k Vianočnému času
je koledovanie detí
v našej obci a tak Vás
touto cestou pozývame otvoriť srdcia pre
ďalší ročník Dobrej
noviny.
Aj tento rok sa už pripravuje 6 skupín, ktoré
pod vedením sprevádzajúcich osôb navštívia

tohto ročníka a bude tiež apelovať na spravodlivosť so zameraním na ľudské práva.
Cez koledovanie sa aktívne zasadzujeme za
dosahovanie spravodlivosti v základných životných potrebách pre každého. Výťažok zbierky
bude použitý najmä na podporu fyzioterapeutického centra pre deti s postihnutím Paolo´
s Home v Nairobi , vzdelávací program pre deti
s postihnutím v Katolíckej diecéze Kitale, ako
i podporu Detskej nemocnice CURE v Mbale.
Vážime si deti – koledníkov, ktorí sa za každého počasia vyberú k ľuďom ohlasovať radosť, a chcú robiť niečo pre spravodlivejší svet.
A čo Vy? Budeme radi ak aj tento rok prijmete
koledníkov a otvoríte srdcia pre nový ročník
Dobrej noviny - nový ročník rozdávania radosti a dosahovania spravodlivosti.
Mgr. J. Bošanská
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Hody 2013

Aj tento rok bol pre návštevníkov hodov pripravený bohatý športový a kultúrny program.
V areáli futbalového ihriska sa v sobotu 6.7.2013
zišlo množstvo Jacovčanov a susedov z blízkeho okolia, ktorí si prišli užiť tradičné Jacovské
hody. Prví športoví nadšenci dorazili už po tretej
hodine popoludní, keď sa odohral tradičný predhodový zápas starí páni z Jacoviec a starí páni
z Kroměříža. Vďaka snahe a silnej fanúšikovskej
podpore naši „starí" páni vyhrali 6:4. Po zápase

sa už začalo ihrisko zapĺňať rodinami s deťmi, ale aj mládežou
a hosťami z okolia. Pekné počasie
priam lákalo sadnúť si a občerstviť sa s priateľmi a známymi,
vypočuť si dobrú hudbu, prípadne
si aj zatancovať. Veselú hodovú
atmosféru umocňovala vôňa gulášu a pečenej klobásy. O jedlo
a občerstvenie veru nebola núdza. Na futbalovom trávniku sa
bezstarostne zabávali mladí spolu so skôr narodenými až do neskorých nočných hodín.
ZB

Na kolesách proti rakovine
Starostovia
obcí
zo
Spoločenstva obcí topoľčiansko – duchonského
mikroregiónu prišli podporiť
IX. ročník kampane „Na
kolesách proti rakovine“,
ktorej organizátorom bola Základná škola v Prašiciach. Hosťom bol aj
reprezentant
Slovenska
v stolnom tenise z poslednej
paraolympiády v Londýne
2012 Peter Mihálik. Za našu
obec sa akcie zúčastnil
starosta, ktorý odohral
beneﬁčný zápas s Petrom
Mihálikom.
ZB

Stretnutie s najmladšími obĀanmi
na pôde obecného úradu .....
Je krásny slnečný septembrový deň. Okolo obecného úradu prechádzajú
deti z materskej škôlky spolu s pani učiteľkou. Nakúkajú do okien nášho
úradu a veselo džavocú. Máme pracovnú poradu, ale pán starosta
poradu preruší a pozýva našich malých spoluobčanov na návštevu.
Všetci sa pekne usadia do zasadačky a začína sa hodina otázok
a odpovedí. Tešíme sa z ich prítomnosti a niekedy ani nenachádzame
odpovede na ich zvedavé otázky. Ponúkame malé občerstvenie,
nejakú sladkosť do ruky
a už aj odchádzajú. My
sa vraciame späť do
pracovného tempa, ale
všetci cítime, že niečo
v nás tí naši škôlkari
zanechali.
ZB
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Dňa 11.10.2013 sme sa zúčastnili
v Prašiciach Dňa vidieckej ženy . Tento rok bola
zadaná téma „Čo nám záhrada dala“. Okrem
nás sa akcie zúčastnili aj obce Tovarníky,
Tesáre, Kuzmice, Krušovce, Nemečky, Závada
a Podhradie. Obec Jacovce zastupovali
pracovníčky obecného úradu na čele so
starostom PhDr. Imrichom Hermannom, ale
aj členky komisie kultúry spolu s predsedom
Petrom Komačkom. Na pekne naaranžovaný
stôl sme vyložili pestrú ponuku nielen jedla,
ale aj úrody zo záhrad v tekutom stave.
Naše šikovné kuchárky napiekli 10 druhov

koláčov, na ktorých si
všetci pochutnávali. Aj
ostatní prítomní mali
čo ponúknuť, nielen
našim žalúdkom, ale
aj očiam. Tak sme
spoločne ochutnávali
a degustovali a už teraz
sa tešíme na ďalší
ročník tejto vydarenej
akcie.
ZB

Mesiac úcty k starším
Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda
naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju
pozornosť a úctu občanom skôr narodeným,
ktorých vlasy sú postriebrené šedinami
a konanie obohatené veľkými životnými
múdrosťami.
Dňa 12. októbra 2013 pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším pripravila Komisia
kultúry a športu pri OcÚ v Jacovciach
s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja
pre svojich starších spoluobčanov kultúrnospoločenské posedenie. Kultúrny program
plný piesní, básní a tancov pripravili deti
z materskej škôlky, žiaci zo základnej školy, ale
aj deti z eRko klubu.
Veríme, že všetci sa medzi nami dobre cítili
a na túto slávnostnú chvíľu im zostanú pekné
spomienky.
ZB

Svätý Mikuláš predsa prišiel...

Dňa 7. 12. 2013 o 17. hod. sa v priestoroch
základnej školy začali prípravy na príchod
Mikuláša. Rozžiarené detské očká netrpezlivo
očakávali, či príde a donesie so sebou aj nejaké
sladkosti. A predsa sa dočkali. Svätý Mikuláš
prišiel aj s anjelom a čertom. Na jeho príchod

sa pripravili deti z materskej a základnej školy .
Privítali ho milým programom plným básničiek
a spevu. Nechýbal ani krátky príhovor starostu
obce.
Mikuláš rozsvietil vianočný stromček,
ale najmä detské očká, v ktorých sme videli
nielen prekvapenie, šťastie, radosť, ale aj úžas
a všetky malé detičky mali možnosť dotknúť sa
nielen živého Mikuláša, ale porozprávať sa aj
s čertom a anjelom. So sebou priniesol veľa
darčekov, ktoré pomocou svojich pomocníkov
rozdal všetkým deťom. Samozrejme, nechýbali
sladkosti, blikajúce „čertovské" rožky a hlavne
skvelá nálada. Tí smelí škôlkari a školáci, ktorí
počas celého roku poslúchali a nebáli sa čerta,
sa spoločne so svätým Mikulášom odfotili
a budú mať krásnu spomienku na jeho príchod.
Čas pokročil a svätý Mikuláš sa s nami rozlúčil.
Na chvíľočku však nakukol do telocvične,
kde obdaroval sladkosťami malých aj veľkých
hráčov stolného tenisu, ktorí sa potešili
z jeho príchodu. Ale potom sa už svätý Mikuláš

ponáhľal obdarovať ďalšie dobré detičky.
Veríme, že sa mu medzi nami páčilo a o rok
príde zase ....
V priestoroch školy bol pripravený aj kútik,
kde všetci prítomní mali možnosť zakúpiť si
medovníčky a rôzne vianočné ozdoby, ktoré
pre nich s láskou upiekli a zhotovili naši šikovní
škôlkari a žiaci zo základnej školy, ale aj zručné
gazdinky z našej obce.
ZB
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Rady a tipy do kuchyne
Drevená doska na krájanie
Ak dosku používate už dlho a začala vám zapáchať, vydrhnite ju soľou
zmiešanou s octom. Zabránite nielen
nežiaducemu pachu, ale dosku aj vydezinﬁkujete.
Drevená doska na krájanie bude ako
nová, ak ju necháte namočenú 2-3
hodiny v octovej vode.
Doska na vaľkanie cesta
Ak sa chcete zbaviť zvyškov cesta na
doske, kde ste pracovali s cestom,
umyte dosku najprv studenou vodou
a až potom teplou.
Drevené rúčky na príbore
Drevené rúčky na príbore si udržia
svoj vzhľad, ak ich budete pravidelne
potierať jedlým olejom.
Kuchynský drez a linka
Povarte vo vode pol hodinu lístky
a stonky rozmarínu. Týmto roztokom

poumývajte drez a linku. Kuchyňa
bude čistá a voňavá.
Otváranie zaváraninových pohárov
Aby sa vám zaváraninové poháre
otvárali ľahšie pustite na viečko pred
otvorením horúcu vodu.
Mravce v potravinách
Ak máte problém s mravcami v potravinách, vložte medzi potraviny nakrájané kolieska citrónu.
Ovocie v kuchyni
Čerstvé ovocie vypúšťa plyn, ktorý
spôsobuje vädnutie rezaných kvetov.
Preto ku kyticiam nedávajte misu
s ovocím.
Prihorený hrniec
Jeden prášok do pečiva zalejte vriacou vodou a nechajte chvíľu povariť.
Rozmrazovanie chladničky
Ak chcete rýchlo rozmraziť chladničku skúste do vypnutej chladničky vlo-

žiť nádobu s horúcou vodou a zavrieť
dvere. Po vychladnutí vodu v nádobe
vymeňte, opakujte podľa potreby.
Usadeniny od kávy a čaju
Usadeniny odstránite tak, že nádoby s usadeninami zalejete vriacou
vodou s kypriacim práškom do pečiva. Nechajte odstáť asi 2-3 hodiny
a opláchnite.
Vodný kameň v kanvici
Ako prevenciu pred vodným kameňom, vždy kanvicu po použití opláchnite studenou vodou.
Ak už máte vodný kameň v kanvici
odstránite ho pomocou octu a vody.
Do vody nalejte niekoľko dcl octu nechajte prevariť 2 krát, chvíľku nechajte odstáť a vylejte.

Od našich gazdiniek .....
MEDOVNÍKOVÝ
ADVENTNÝ SVIETNIK
Suroviny:
160g med, 160g cukor, 120g maslo,
2celé vajcia, 1CL sóda bicarbona,
1CL mletá škorica, 1CL perníkové
korenie mleté, 500g hladká múka,
1 vajce na potretie pred pečením
Postup:
Med, cukor a maslo dáme do rajnice
zovrieť (speniť). Zatiaľ si navážime
múku so sódou bicarbónou, škoricou

a perníkovým korením + premiešame
túto suchú zmes. Medovú horúcu
hmotu nalejeme na múku a ručným
šľahačom na hnetenie cesta vymiesime cesto. Do ešte teplého primiesime
2 cele vajcia. Necháme vychladnúť
a odpočinúť minimálne 2-3 hodiny. Odporúčame zamiesiť si večer a ráno sa
môže robiť s cestom. Na pomúčenej
doske vyvaľkáme a vytvarujeme zvolený tvar svietnika. Pečieme v predhriatej rúre na 175°C do hnedoružova. Pred pečením potrieme rozšľa-

KÁVOVÉ SLZIČKY
Suroviny:
250 g hladkej múky, ½ prášku do
pečiva, 80 g práškového cukru, 100
g mletých lieskovcov, 1 lyžička mletej
čiernej kávy, 130 g tuku, 2 žĺtky, 1 lyžica mlieka.
Plnka: 1 žĺtok, 100 g práškového
cukru, 1 vanilkový cukor, 100 g tuku,
50 g mletých lieskovcov, 1 lyžička
ČOKOLÁDOVÉ KOŠÍČKY
Suroviny:
100 g čokolády na varenie, 80 g stuženého tuku, 1 bielok, 2 lyžice kryštálového cukru, 2 lyžice ríbezľovej marmelády.
Postup:
Z čokolády a tuku pripravíme polevu.

mletej čiernej kávy.
Poleva: 200 g čokolády, 50 g stuženého tuku, ½ lyžičky instantnej kávy,
lieskovce
Bielok, cukor a marmeládu
vyšľaháme do hustej peny.
Do papierových košíčkov nalejeme lyžičku polevy, pomocou sáčku nastriekame penu
a znovu prilejeme čokoládu.
Zapichneme lentilku a necháme stuhnúť.

haným celým vajcom. Zo zvyšného
cesta po vytvorení svietnika môžete
vykrajovať medovníčky.

Postup:
Z prísad na cesto vypracujeme hladké cesto a dáme do chladu odstáť.
Potom ho vyvaľkáme a vykrajujeme
slzičky, ktoré upečieme do ružova.
Na plnku vyšľaháme maslo s cukrom
a vanilkovým cukrom, pridáme žĺtok,
oriešky a kávu. Vychladnuté slzičky
spájame po 2 krémom, polejeme polevou a ozdobíme orieškom.

Narodili sa

Dorothea Bujnová
Patrik Heldi
Patrícia Hrdá
Ema Šurinová
Aneta Krištofová
Šimon Chrkavý
Jakub Golský
Adela Dubná
Michaela Gurecká
Ján Golský
Lenka Dominová
Tereza Ďurčeková
Rimian Perparim Kalemaj
Zara Čimborová

Životné jubileá
80. rokov
Alžbeta Herdová
Mária Mojžišová
Jozefína Jančeková
Pavla Mosnárová
Emília Sokolová
Agneša Vaňová
Jozef Herpay
Paula Opačitá
Marta Bobošíková
Mária Žatková
Anna Adamiková
Ľudovít Švec
Jozefína Herpayova
85. rokov
Mária Lednická
Jozef Švec

Opustili nás
Pavlína Gráciková
Margita Koštialová
Michal Grznár
Anna Demovičová
Miroslav Gulik
Šimon Božík
Miloslav Rumančík
Hedviga Mikušová
Štefan Beňo
Margita Herdová
Františka Burianová
Margita Bobošíková
Eva Krajčírová
Viera Chrenková
František Mikuška
Janka Švecová
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Keđ láska topí ĺad, Āo pani Zima vyĀarila,

ak dá človek viac, čo v sebe skrýva, ak vládne všade ticho a počuť len
praskať mráz, v detských očiach je vidieť jas, tak prišla doba Vianoc...
Vianoce nám už naozaj klopú na dvere a hoci my – školáci – bilancujeme
v júni, keď končí školský rok, koniec kalendárneho roka a najkrajšie
sviatky roka sú pre nás tiež časom zastavenia. Od septembra sa náš
školský kolotoč vyučovania, športovania, súťaží a rôznych akcií rozbehol
naplno. Pripravujeme sa na predmetové olympiády, na športové súťaže,
deviataci absolvovali cvičné testovanie – komparo, aby v marci ukázali,
čo všetko sa počas deviatich rokov naučili a urobili prvý dôležitý krok do
ďalšieho života. Od októbra aktívne pracujeme v krúžkoch – počítačový,
turistický, pohybová príprava, čitateľský, dramaticko-novinársky,
šikovníček, tanečný. V septembri sme navštívili televíziu JOJ v Bratislave,
stretli sme sa s pánom riaditeľom a potom sme „preliezli“ štúdia, kde
sa pripravujú známe programy: Televízne noviny, Súdna sieň, Páli vám
to, Nákupné maniačky. Piataci, šiestaci a siedmaci navštívili rodný
dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci a Slovanské múzeum v Brodzanoch.
V októbri sme predviedli našim babičkám a deduškom, čo sme zvládli
na dramaticko-novinárskom a tanečnom krúžku počas ich posedenia.
Potom nás už pomaly začala chytať vianočna horúčka a chystali sme
sa na Mikuláša. Naša anglická pesnička „Twinkle star“ Mikuláša očarila
a obdaroval nás krásnymi balíčkami plnými sladkých prekvapení. Aj keď
Mikuláš odišiel, naše prípravy na Vianoce horúčkovito prebiehali ďalej.
Urobili sme si ale jeden voľný deň a navštívili sme vianočnú Viedeň.
Očarila nás nádherná výzdoba, ale aj národné prírodovedné múzeum,

ktoré sme si prezreli. Brušká sme si naplnili pri prehliadke čokoládovne
v mestečku Kittsee. Po návrate naša práca pokračovala ďalej, na
vianočných dielňach sme si pripravili rôzne vianočné ozdôbky, ktorými
sme vyzdobili našu milú školičku, ale aj telocvičňu, kde sa uskutočnili aj
vianočná besiedka. Na nej sme predviedli pripravený vianočný program,
ktorý bol poďakovaním všetkým rodičom, starým rodičom, učiteľom
a priateľom školy za uplynulý rok.
Vianoce ako holub biely tíško nám sadli na strechu, prežite kúzlo tohto
sviatku v radosti, láske, bez hriechu......prajú celej obci učitelia a žiaci
základnej školy.
Naše školské básnické výtvory.....

Ako sa naučiť vybrané slová?
Sú rôzne spôsoby. Jednou z možností je vymýšľať básničky
na vybrané slová...
Išiel som raz píliť, začal som sa pýriť.
Vyberali tam mýto, mali už plné sito.
Povedali mi – pozor myš! Ja na to: Mlč a píš!
Okolo bežal syseľ, všetci ho mali plnú myseľ.
Počul som krik, bol to susedov zvyk.
Peter Polonský, 4.A

Zlodej
Začali sme žmýkať, zlodej musel pykať.
Ten zlodej nemal myseľ, ukradol by aj priemysel.
Pri krádeži sa hmýril, na fotke sa pýril.
Cestou loďou videl mys, otravoval ho aj hmyz.
Mal aj mydlo, ukradol bidlo.
Dávid Macho, 4.A

Sme básnici? Sme....
Nonsens v literatúre
u piatakov.....
Sánkovačka
Spúšťal som sa na sánkach, z hlbokého kopca.
Slnko na mňa skočilo, poriadne ma schladilo.
Potom pukli sánky a spustili sa prehánky.
Mokrý ako slíž, ktorý v polievke vyvaríš.
Maxim Bajzík, 5.A

Komár, ovad, mucha cece,
našli v lese smutné vrece.
Vraj ušlo od mlynára, lebo chcel mať somára.
Vybrali sa teda spolu, že si nájdu dáku smolu,
Aby mohli za rána, chytiť toho somára...
Dávid Detko, 5.A
Mgr. Emília Polonská
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V súčasnosti sa vytvárajú podmienky na skvalitnenie ochrany a úrovne
kvality životného prostredia v našej obci v zmysle platných predpisov
a zákona o odpadoch.
Obec zavádza od 1. januára 2014 separáciu dvoch zložiek komunálneho
odpadu a to:
zber opotrebovaného potravinárskeho oleja a biologicky rozložiteľného
odpadu spôsobom kompostovania.

Zber opotrebovaného potravinárskeho oleja
Vážení občania ,
Obec Jacovce v spolupráci so spoločnosťou Ladisco s.r.o. Považany

zavádza od 1. januára 2013 zber opotrebovaného potravinárskeho
oleja. Takto môžeme spoločne prispieť k zlepšeniu ochrany životného
prostredia. Na obecnom úrade si môžete bezplatne vyzdvihnúť plastové
lieviky. Systém zberu je nasledovný :
1) Lievik naskrutkujte na čistú PET fľašu
2) opotrebovaný kuchynský olej , masť, tuk (NIE MOTOROVÝ OLEJ!!!)
nalejte do PET fľaše
3) naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte a prineste na zberný dvor
alebo obecný úrad.
Prosíme Vás, aby ste boli disciplinovaní a nehádzali do PET ﬂiaš rôzne
odpadky.

Zjednořme sa pri kompostovaní
Za biologický rozložiteľný odpad je považovaný odpad zo záhrad,
z údržby zelene nachádzajúcej sa v domácnosti, kuchynský odpad
vznikajúci pri varení a stravovaní, zostatky potravín a iný organický
odpad z domácností ako popol z dreva, hobliny, hnoj, papierové obrúsky
a servítky. Podrobne je možné sa dočítať o spôsobe manipulácie
a o ostatných podrobnostiach v „Dohode o domácom kompostovaní“,
ktorú Vám prikladáme ako prílohu do novín.
Obec Jacovce v úzkej spolupráci s Vami sa bude snažiť o to, aby sa na
území obce týmto spôsobom zvýšila úroveň pre odstraňovanie príčin,
ktoré zhoršujú stav životného prostredia. Podľa našich plánov obec
postupne zabezpečí dostupné pomôcky pre optimálne kompostovanie.
Prosíme občanov Obce Jacovce, aby si vec s kompostovaním
biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním zvážili a zapojili sa do
tohto spôsobu likvidácie odpadu.
Je nutné, aby obyvatelia obce uzavreli „Dohodu o domácom
kompostovaní“ s Obcou Jacovce na priloženom tlačive. Ďalšie
informácie poskytneme na obecnom úrade.
AB

Hrobové miesta
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V zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve žiadame nájomcov hrobových miest,
ktorí nemajú uzatvorené platné nájomné zmluvy na hrobové miesto, aby sa prihlásili
prevádzkovateľovi pohrebiska na obecnom úrade v Jacovciach do konca roku 2013.
V prípade, že nebude uzatvorená nájomná zmluva, v zmysle zákona č. 131/2010
o pohrebníctve, bude hrobové miesto zrušené.

Vyzývame Vás, aby ste boli nápomocní pri vykonávaní
zimnej údržby miestnych komunikácií tým, že svoje
motorové vozidlá zaparkujete na vlastné pozemky, dvory.
Ochránite tým vlastný majetok a zabezpečíte udržanie
miestnych komunikácií v zjazdnom stave.

ZB
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Stolný tenis
Zimná časť ročníka 2012/2013 sa skončila. Mužstvo Jacovce A sa zatiaľ
váhavo rozhliada v 4. lige, do ktorej postúpilo z nižšej súťaže majstrovstiev
okresu Topoľčany. Členov sužujú aj zdravotné problémy, a tak herná prestávka prišla vhod.
Mužstvo Jacovce B si predsavzalo tento ročník napodobniť minuloročné
výsledky mužstva A v majstrovstvách okresu Topoľčany.

Memoriál Antona Šveca
V prvý októbrový piatok sa uskutočnil druhý ročník Memoriálu Antona
Šveca v stolnom tenise. Je potešujúce, že sa ho zúčastnil väčší počet žiakov
základných škôl okresu Topoľčany ako v roku 2012.
Pozvanie prijali ZŠ Tribečská a ZŠ sv. Ladislava z Topoľčian, ZŠ Krušovce, ZŠ Prašice, ZŠ Veľké Ripňany a ZŠ s MŠ Jacovce. Akciu organizoval
stolnotenisový oddiel TJ Družstevník Jacovce v spolupráci s Obcou Jacovce
s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Medzi súťažiacich prišla aj
pani Mária Švecová s dcérou, ktoré odovzdali ceny víťazom v jednotlivých
kategóriach. Memoriál svojou účasťou podporili aj ďalší hostia, ktorí si uctili
pamiatku Antona Šveca položením venca k jeho hrobu.

BHB Elán: horný rad zľava: Kutiš, Dubný, Lacena, Ondruška, Tlstý,
Staňo, Macho, dolný rad zľava: Paulovič, Chrenko, Rusňák, Bago,
Dovičin so synom Matúškom

Minuloročný víťaz alebo obhajca Hamas Omega: horný rad zľava Rusňák, Pirťan, Švec Marek, Ďurček, dolný rad zľava - Švec Tomáš,
Šutka, Beňo, Bukvay

Turnaj sa konal v štyroch kategóriách a toto sú mená víťazov :
Chlapci – neregistrovaní hráči :
1. miesto: Miroslav Kmeťko – ZŠ Jacovce
2. miesto: Filip Opát – ZŠ sv. Ladislava
3. miesto: Matúš Paška – ZŠ Veľké Ripňany
Dievčatá – neregistrované hráčky :
1. miesto: Viktória Mizeráková - ZŠ sv. Ladislava
2. miesto: Izabela Kaizerová – ZŠ Prašice
3. miesto: Beáta Kučáková - ZŠ sv. Ladislava
Dievčatá – registrované hráčky :
1. miesto: Laura Hollá – ZŠ Tribečská
2. miesto: Aneta Martišková – ZŠ Tribečská
3. miesto: Sabina Martišková – ZŠ Tribečská
Chlapci – registrovaní hráči :
1. miesto: Dávid Mikuš – ZŠ Jacovce
2. miesto: Matúš Dubný – ZŠ Jacovce
3. miesto: Dávid Chrenko – ZŠ Jacovce
Naše poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácií tejto akcie.
JŠ
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V sobotu 20.7.2013 sa na našom futbalovom
štadióne uskutočnil Memoriál Jána Dubného
vo futbale.
Na podujatí si zmerali kvalitu svojich mužstiev
futbalisti z OFK Kuzmice, OFK Tesáre, OFK
Prašice a domáci futbalisti z TJ Družstevník
Jacovce. Pred otvorením turnaja si prítomní
pripomenuli pamiatku Jána Dubného a zástupcovia jednotlivých tímov spolu s manželkou
zosnulého a jeho synmi odniesli kyticu kvetov
na jeho hrob.
O 13. hodine sa začali turnajové zápasy.

Na prvý zápas nastúpili proti sebe domáce
mužstvo s OFK Kuzmice, po nich hrali hráči
z OFK Tesáre proti futbalovej jedenástke z OFK
Prašice. Po krátkej prestávke, počas ktorej sa
mohli hráči občerstviť a nabrať nové sily, sa

pokračovalo v ďalších
zápasoch. V boji
o tretie a štvrté miesto
si zahrali futbalisti
z Jacoviec proti OFK
Tesáre a vo ﬁnále
bojovali hráči Kuzmíc
proti OFK Prašice.
V turnaji zvíťazilo
a putovný pohár
získalo mužstvo OFK
Prašice, na druhom

mieste skončili futbalisti z OFK Kuzmice, hráči
z TJ Družstevník Jacovce obsadili 3. miesto
a na 4. mieste sa umiestnilo mužstvo z OFK
Tesáre. Najlepším hráčom turnaja sa stal
Jakub Bukvay z TJ Družstevník Jacovce. Ceny

víťazom slávnostne odovzdal predseda TJ
PhDr. Imrich Hermann spolu so synom Jána
Dubného.
Počas celého turnaja sa podával chutný
guláš a občerstvenie. Vďaka za guláš patrí
všetkým trom kuchárom (Ing. Pavol Okša,
Anton Jamrich a Anton Podmaník), ktorí sa
postarali nielen o hladné žalúdky všetkých
zúčastnených, ale hlavne o výbornú náladu
počas celého dňa. Aj vďaka slnečnému počasiu
bola na turnaji bohatá účasť fanúšikov a pri
peknej diváckej kulise hráči dokázali podávať
výborné výkony. Víťazmi turnaja sa však stali
všetci hráči, nakoľko už len svojou účasťou
dokázali hlavným organizátorom, že sa radi
zúčastňujú tohto podujatia. Poďakovanie patrí
aj fanúšikom, ktorí neváhali a prišli podporiť
svoje mužstvo a vytvorili tak príjemnú športovú
atmosféru.
ZB

Bilancia jacovských turistov
Rok 2013 bol pre jacovských turistov veľmi
plodný, čo sa týka návštev prírodnych krás na
Slovensku i v zahraničí. Príroda nás oslovuje
od januára až do decembra. V kalendári na rok
2013 bolo 36 spoločných akcií topoľčianskeho
regiónu. Najviac turistov sa zúčastňuje pešej
turistiky. Sú aj nadšenci na cykloturistiku, kde

sa zdolávajú kopce i rovina. V prvý aprílový
deň bol Veľkonočný výstup na Panskú javorinu.
Tento rok sme si užili na výstupe veľa snehu
i slniečka.
V máji sme navštívili „ďaleký slovenský
východ“, kde sme vystúpili na Kremenec, čiže
na vrchol, v ktorom sa stretáva Slovensko,
Ukrajina a Poľsko svojimi
hranicami.
Turistiku snúbime i s kultúrnymi
a historickými pamiatkami. Na
východnom Slovensku to bolo
priam hmatateľné, lebo sme
navštívili drevené kostolíky
Horného Zemplína. Bol to
úžasný zážitok.
V decembri sme sa stretli
s priateľmi v jacovskej kolkárni,
už takmer na tradičnom
kolkárskom turnaji.
V
predvečer
Silvestra
pozývame priaznivcov turistiky

na každoročný výstup na Marhát a na Silvestra
na výstup na Skalku. To je iba pár akcií, ktoré
som chcela spomenúť. Blížime sa k Vianočným
sviatkom a preto želám turistom a všetkým
obyvateľom Jacoviec veľa zdravia a pohody
v kruhu najbližších.
Ing. Beáta Minarovičová
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Obavy sa potvrdili ...
Jesenná časť futbalovej
sezóny 2013/2014 nedopadla podľa našich predstáv.
Obavy z prvých zápasov
s nováčikmi sa naplnili.
Prvé tri domáce zápasy
sme nezvládli a dokonca
po štyroch majstrovských
zápasoch sme mali nula
bodov. Konečne v piatom zápase v poradí sa nám
podarilo zvíťaziť s ambicióznym nováčikom zo
Zvončína. Veľmi dôležité
body sme získali
v Petrovej Vsi. Vďaka nášmu
solídnemu výkonu sme
zvíťazili 4:3. Ďalší domáci
zápas sme zvládli. Naše
výkony veľmi poznačilo
množstvo zranených hráčov
a následkom toho veľmi úzky
káder a kolísavé výkony.
Vo viacerých zápasoch
nám výrazné pomohli hráči
dorastu, vďaka ktorým
sme boli schopní vôbec
poskladať základnú zostavu jedenástku. V polovici sezóny
nám patrí dvanáste miesto.
Touto cestou chcem ešte raz
poďakovať všetkým hráčom,
funkcionárom, realizačnému
tímu a sponzorom a popriať
im veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody počas
vianočných sviatkov a všetko
dobré do nového roku.

Žiaci

Dorast

JL – tréner

Starí páni
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