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Čas vianočný
...je zase tu. Sme starší, niektorí múdrejší, iní
bohatší. Ozaj - kto si povie, že je šťastnejší?
Ten čo „zablúdil“ medzi chorých, nevládnych
a osamelých, aby im podal symbolický pohár
vody a skyvu chleba? Je šťastný ten, ktorý
má život „za sebou?“ ......otec, mama, brat,
sestra...TEN?, TÁ? - na koho nemôžeme
zabudnúť...veď už sníva večný sen...
Deň za dňom sme prežívali od Nového
roku – a vždy nám bol prínosom. Svojou
osobitosťou bol každý darom. Tešili sme
sa z našich športovcov rekreačných ale aj
aktívnych, vo februári sme si vychutnali radosť
z detského plaču novorodenca, tešili sme
sa na fašiangoch, s učiteľmi sme sa podelili

o ich starosti, mnohými akciami a krásnym
koncertom sme pripomenuli 790. výročie prvej
písomnej zmienky o našej obci. Radosť nám
urobili rozkvitnuté čerešne, v auguste sme
žasli nad východom slnečnej gule z morských
hlbín, videli sme padať hviezdu z letného neba,
počas adventu sme sa stretli s Mikulášom,
absolvovali sme zážitok na divadle a začíname
žasnúť nad snežnými pláňami. Videli sme
slzu radosti stekajúcu po líci matky čo práve
porodila, aj úsmev na tvári bezdomovca, ktorý
nezostal nepovšimnutým, dobre sme sa cítili
medzi našimi seniormi, kde sme oslávili aj
vzácnu „stovku“.
Predsa: vieme sa radovať aj z bežných vecí
a situácií! Mnoho sme veru tohto roku dostali,

preto musíme aj veľa dávať. „Svoji - svojim“, ale
aj „cudzí – cudzím!“
A o tom sú VIANOCE. Nie o mobiloch
a Mágiu, zimných dovolenkách, prázdnych
slovách, ligotajúcich sa pozlátkach. Nie
o závisti a nadradenosti, či zákulisných
„ťahoch“. Čas vianočný je o LÁSKE. Skutočnej
ľudskej - ba priam - božskej!
Nuž vychutnajme a rozdeľme sa s ňou aj
v budúcom roku a nielen počas vianoc, veď
ak sa človek naučí prijímať všetko čo život
prináša a nájde vnútorný pokoj, potom môže
byť šťastný!
To Vám všetko z úprimného srdca želá
PhDr. Imrich Hermann
a kolektív zamestnancov Ocú

ABY BOLI ĽUDIA ĽUĎMI
Drahí bratia a sestry, milí farníci!
Znovu prichádza ten najkrajší čas v roku –
čas Vianoc.
Emeritný pápež Benedikt XVI. poskytol
zamyslenie k Vianociam pre anglický rozhlas
BBC. Bolo to 24. decembra 2010 a jeho
príhovor trval len tri minúty. Svetové tlačové
agentúry to však brali najmä ako senzáciu,
ale pritom všetkom našťastie vystihli hlavnú
myšlienku príhovoru: „Boh vždy dodržiava
svoje sľuby, ale často nás prekvapuje
spôsobom, akým ich plní.“
Boh dal sľub človeku už na počiatku,
po páde prvých ľudí, že pošle Mesiáša –
Záchrancu. Ľudia ho dlhé stáročia očakávali
a rôzne si predstavovali jeho príchod. A Boh
dodržal svoj sľub. V plnosti časov prišiel Mesiáš

na túto zem ako malé bezbranné dieťa. To
naozaj nikto takto nečakal, ako to dosvedčuje
evanjelium.
Aj dnes, keď človek pozrie na nejaké malé

bábätko, zmäkne, zjemnie, správa sa citlivo.
Neraz aj „tvrdí chlapi“ zanechajú svoje hrubšie
prejavy.
Milí bratia a sestry, aj počas tohtoročných
Vianoc budeme pozerať svojim duchovným
zrakom na narodené dieťa – Ježiša. Preto
prajem všetkým nám, aby sme dokázali
zanechať všetko to, čo nás robí hrubými,
nepeknými či nepríjemnými. Skúsme aj my
prekvapiť. Nech zavládne v nás a medzi nami
jemnosť, úcta, solidarita a pokoj. Veď aj anjel
pri Ježiškovom narodení ohlásil pokoj ľuďom
dobrej vôle. Nech je tej dobrej vôle v nás hojne.
Milí farníci, zo srdca Vám prajem
požehnané a pokojné vianočné sviatky
a šťastný nový rok 2015.
Žehná Vás, Ľuboš Martíny, far. adm.

Poďakovanie starostu
Vážení spoluobčania,
ďakujem Vám za prejavenú dôveru počas volieb do orgánov samosprávy
obcí 2014. A keďže končí môj mandát starostu obce, dovoľte tiež
poďakovať sa za doterajšiu spoluprácu, ochotu pomáhať. Poďakovať sa
za vľúdne slovo, ale aj kritiku. Ďakujem môjmu zástupcovi Ing. Jánovi
Pavlovičovi, členom komisií pri obecnom zastupiteľstve, osobitne komisii
kultúry, členom záujmových spolkov, politických strán a združení ako TJ
Družstevník, klubu dôchodcov, eRko hnutiu, poľovníckym združeniam.
Ďakujem našim kňazom, Základnej škole s materskou školou. Za veľmi

dobrú spoluprácu ďakujem Ing. Jozefovi Urminskému, predsedovi
PPD Prašice so sídlom Jacovce a kolektívu jeho zamestnancov, ale aj
podnikateľským subjektom, pôsobiacim na území našej obce.
Zároveň dovoľte zablahoželať novozvolenému starostovi obce
a poslancom Obecného zastupiteľstva v Jacovciach k ich zvoleniu
a popriať im v náročnej práci zdravie a veľa úspechov.
PhDr. Imrich Hermann
starosta obce
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VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014
Počet osôb zapísaných v zozname voličov .................................. 1554
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky ...................................... 895
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva ........................................... 879
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce ................................................................. 868
Percentuálna účasť ....................................................................... 57,6
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu
starostu obce:
Jaroslav Božik, SNS, SMER – SD ................................................... 497
Imrich Hermann, PhDr., nezávislý kandidát .................................... 371
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov za poslancov
Obecného zastupiteľstva:
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do Obecného
zastupiteľstva:
Ján Pavlovič, Ing., KDH ................................................................... 447
Michal Vičan, Ing., SDKU – DS ....................................................... 430
Jaroslav Božik, SNS, SMER – SD ................................................... 384
Janka Bošanská, Mgr., KDH............................................................ 383

Marián Kišac, Mgr., nezávislý kandidát .......................................... 371
Miroslav Čačík, MUDr., SNS, SMER – SD ..................................... 369
Miriam Adamíková, KDH ................................................................ 363
Juraj Lacika, nezávislý kandidát ..................................................... 303
Roman Beňo, KDH ......................................................................... 303
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného
zastupiteľstva:
Ľubomír Bošanský, Ing., KDH.......................................................... 280
Alena Svitačová, KDH .................................................................... 276
Andrea Pápaiová, Ing., SDKÚ – DS ................................................ 269
Pavol Hlísta, Ing., SDKÚ – DS......................................................... 252
Marek Švec, nezávislý kandidát ..................................................... 208
Peter Cagala, Ing., MOST – HÍD ..................................................... 201
Lukáš Zigo, Mgr., nezávislý kandidát .............................................. 201
Rastislav Toman, Mgr. SNS, SMER – SD ........................................ 185
Pavol Grman, Ing., KDH ................................................................. 179
Tibor Lacena, SDKÚ – DS .............................................................. 114
Dušan Brezina, SDKÚ – DS ........................................................... 112
Stanislav Petruš, SDKÚ – DS ........................................................... 69
MP

Separujeme odpad
Obec Jacovce – Obecný úrad oznamuje
občanom, že od 1.1.2015 nám odvoz
komunálneho odpadu, drobného stavebného
odpadu, papiera, plastu a bioodpadu
zabezpečuje Ponitrianske združenie obcí pre
separovaný zber a nakladanie s odpadmi.
Pracovníci obce rozvozili po jednotlivých
uliciach nové smetné nádoby na triedenie
odpadu - modrú na papier, žltú na plasty
a hnedú na bioodpad. Z dôvodu podpisu zmluvy
o dodávke smetných nádob Vás prosíme, aby
ste sa zdržiavali na domácej adrese, alebo
v prípade, že sa nebudete nachádzať doma, tak
si v schránke nájdete lístok s oznámením, kde
je uvedené číslo telefónu na kontaktnú osobu
Obecného úradu, na dohodnutie si podpísania
zmluvy o dodávke smetných nádob. V prílohe
Jacovského hlásnika sú určené termíny
vývozov jednotlivých komodít pre nasledujúci
kalendárny rok. Ďalej Vám oznamujeme, že
nádoby, ktoré ste doposiaľ využívali na zber
zmiešaného tuhého komunálneho odpadu
Vám zostávajú a i naďalej ich budete využívať
na zber zmiešaného odpadu. Novinkou je, že
umyté plechovky je možné hádzať spoločne

s papierom do modrých nádob.
Realizácia zberu odpadu z týchto nádob bude
prebiehať od 1. januára 2015.
V prípade závad, alebo zistenia poškodenia

dodaných kontajnerov, Vás prosíme o nahlásenie týchto závad na Obecnom úrade
v Jacovciach.
MH

OZNAM
Obec Jacovce - Obecný úrad v Jacovciach oznamuje občanom, že najbližšie - Ustanovujúce zasadnutie Obecného
zastupiteľstva sa bude konať dňa 2.1.2015 /v piatok/ o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach.
Program zasadnutia bude prístupný na internetovej stránke a na úradnej tabuli Obce Jacovce.
Ocú
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Keď anjelik z neba letí ...
Keď anjelik z neba letí,
zataja dych všetky deti.
Lásku rozdá všetkým vôkol,
zavládne tu kľud a pokoj.
Tak ma stráž, môj anjeliček,
aj keď mám na očkách sníček.
Stráž ma každú hodinu,
ochráň moju rodinu.
Potrebujem ocka, mamku,
môjho dedka a aj starkú.
Potrebujem k tomu ešte, veľa dobrých ľudí,
nech v tom šírom svete nikto nezablúdi.
Veď bez dobrých ľudí lásky veru niet,
a tak prosím ochráň, radšej celý svet.
ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ POMOHLI VYČARIŤ ÚSMEV NA
TVÁRIČKÁCH NAŠICH DETÍ. NECH AJ VÁS OCHRÁNI VÁŠ ANJEL
STRÁŽNY, A TO NIELEN NA VIANOCE, ALE KAŽDÝ DEŇ, KAŽDÝ

TÝŽDEŇ, KAŽDÝ MESIAC, CELÝ ROK, A VLASTNE, CELÝ ŽIVOT...
Úprimne a s láskou želajú deti a zamestnanci Materskej školy „Slniečko“
v Jacovciach.

Zvoní, zvoní zvonček malý, Vianoce sú pred dverami.....
Už od začiatku decembra žijeme vianočným časom. Nečakáme však
so založenými rukami. Naša škola sa pripravuje na tieto najkrajšie
sviatky roka naozaj po každej stránke. Na začiatku Adventu sme si vo
všetkých triedach urobili krásnu vianočnu výzdobu, pred Mikulášom
zase vyzdobili stromčeky v triedach i na dolnej chodbe. Vyzdobili sme
aj dolnú chodbu krásnymi Mikulášmi, čertíkmi aj anjelmi. Netrpezlivo
sme čakali, či príde a niečo nám donesie. A veru prišiel. Priniesol nám
drobné sladkosti, ale aj krásne predstavenie o rybárovi Santiagovi a jeho
žene Marfuši. Výborne sme sa zabavili, ale zároveň sme si uvedomili, že
v živote sú dôležitejšie veci, ako veľké domy, peniaze, sláva. Je to láska,
pokoj a rodinné šťastie.
Po krásnom mikulášskom dni pokračovali ďalšie prípravy našich
školských Vianoc. Ich vyvrcholením bola aj tento rok Vianočna besiedka,
ktorá sa uskutočnila 18. decembra 2014 o 17. hodine v telocvični
školy. Žiaci si pripravili pekné vianočné čísla programu, výzdobila sa
telocvičňa a prípravy na Vianoce sme zakončili vianočnými tvorivými
dielňami, ktoré sa uskutočnili v stredu 17. decembra. Všetci sme sa tešili
na spoločný vianočný program so všetkými občanmi našej dedinky.

Ako vidia Vianoce deti v škole? Čo
vlastne pre nich znamenajú?

Je to čas, ktorý venujeme tomu druhému. Každý by mal byť šťastný.
Dávame si darčeky, po dome rozvoniava ihličie a chutné medovníky.
Všetci sme šťastní, tešíme sa, čo dostaneme, ale moja sestra sa teší
asi najviac.
Dávid Detko

Pre mňa sú Vianoce najkrajšími sviatkami roka. Zíde sa celá rodina, to
je podľa mňa najväčší zmysel Vianoc – láska.
Nelly Grmanová

Vianoce sú sviatky lásky a radosti. Najviac sa mi páči Štedrý deň. Je to
deň, v ktorom zabudneme na všetky hádky a zlé myšlienky.
Rebeka Ölvecká

Všetci na Vianoce chceme darčeky, ale neuvedomujeme si to, že keby
nebolo našej rodiny, žiadne Vianoce by vlastne neboli. My Vianoce
slávime tak, že sa stretneme u babky, tam sa spolu pomodlíme
a najeme. Potom už nastane tá chvíľa, na ktorú netrpezlivo čakáme –
rozbaľovanie darčekov.
Šimon Vičan

Tieto sviatky prežívam so svojou rodinou. Na Štedrý deň varíme,
pečieme, upratujeme a večer ideme na cintorín pomodliť sa za tých,
ktorí už nie sú medzi nami.
Eliška Ševčíková

Tieto sviatky sú síce veľký zhon, ale aj tá pravá vianočna atmosféra.
Teším sa na to, že je celá rodina spolu. Štedrý večer zakončíme
polnočnou omšou. Ostatné vianočné dni oddychujeme, chodíme na
návštevy.
Lea Jakubíková

Vianoce pre mňa znamenajú veľa, lebo je naša rodina spolu. A keď je
rodina spolu, tak to je najväčšia radosť. Prajem si, aby sme všetci boli
zdraví a šťastní.
Kristína Šatanová
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Naše deti vnímajú Vianoce ako čas rodiny, lásky a pokoja. Vnímajú však
aj zhon, ktorý Vianociam predchádza. Darujme našim deťom nielen
krásne a drahé darčeky, ale aj pohodu a pokoj. Ten v našich rodinách
často chýba. Vráťme sa k pravej podstate Vianoc a ich kúzlu, ktoré
spočíva nie v preplnených stoloch ani v mnohorakých daroch, ale v duši
človeka, v dobre srdca, v správaní sa k blízkym, k spolupracovníkom,
k okoliu. Zažnime aj na tohoročnom stromčeku svetielka pre všetkých
ľudí dobrej vôle, čo chcú pokoj na zemi.
Nech Vás všetkých po celý rok sprevádzajú aj nasledovné priania.

Prajeme Vám:
• veľké oči, aby ste videli každodenné zázraky
• veľké uši, aby ste vedeli načúvať druhým
• veľké nosy, aby ste vyňuchali tie správne príležitosti
• veľké zuby, aby sa vládali prehrýzť cez problémy
• veľké nohy, aby ste pobehali všetky krásne miesta
• veľké ruky, aby ste nimi podržali tých, ktorí to budú potrebovať
• veľké prsty, aby ste dokázali oddeliť plevy od zrna
• a veľké srdcia, aby sa do nich vošli všetci, ktorých ľúbite.
Mgr. Emília Polonská

Detské ihrisko
Pre naších najmenších spoluobčanov sme úspešne dokončili v druhom
polroku 2014 detské ihrisko. Detské ihrisko sa nachádza v areáli
Základnej školy pri družine. Hneď od prvého momentu otvorenia bolo
ihrisko plné detí a teší sa veľkému záujmu. Projekt bol ﬁnancovaný z
rozpočtu Nitrianského samosprávneho kraja (program na podporu
implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne
akčné skupiny na území Nitrianského samosprávneho kraja) Aj týmto
spôsobom ďakujeme.
MH

Z pierka eRka
V dňoch 27.7.2014 až 1.8.2014 sme organizovali detský letný eRko
tábor. Témou tohtoročného tábora boli Tajomné odkazy nášho
Otca. Každý deň deti rozlúštili jedno podobenstvo, vysvetlili sme im
prečo Ježiš hovoril v podobenstvách a spolu s nimi sme sa snažili im
správne porozumieť.
Keďže tábor sa konal v malebnej dedinke Čičmany, ktorá je známa
svojou históriou a ľudovou architektúrou, počas týždňa sme deťom
približovali rôzne remeslá. Preto aj oddiely niesli mená remeselníkov:
Kováči, Rezbári, Šindliari, Píšťalkári a Včelári. Cestou sme navštívili
Vodný svet Sebedražie, kde si deti pozreli račiu farmu a zahrali minigolf
pri spevoch ľudových hudobníkov.
Posledný deň tábora boli všetky deti za svoju snahu a súťažného
ducha odmenení knižkou Ježišove podobenstvá pre deti a maľovaným
medovníkovým čičmanským domčekom. Cestou späť sme sa boli kúpať
a navštívili sme Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej.
Deti si domov odniesli nezabudnuteľné zážitky a túžbu lepšie porozumieť
aj ostatným tajomným odkazom nášho Otca.

Spoznávací výlet

V nedeľu 31.8.2014 sa 22 detí a 8 dospelých osôb vybralo na výlet
do Banskej Štiavnice a jej okolia. Prvou zastávkou sa stal Horný

Hodrušský tajch, o ktorom sa hovorí, že pre jeho romantické zovretie
v lesoch, je považovaný za najkrajší tajch v Štiavnických vrchoch. Ďalej
mali účastníci zabezpečené kúpanie v penzióne, kde sa deti poriadne
vyšantili. Naše ďalšie kroky už viedli do centra Banskej Štiavnice, kde
sme si pri prehliadke tohto nádherného historického mesta zapísaného
v zozname UNESCO, vysvetlili históriu mesta, povedali sme si
o morovom stĺpe, ukázali si Nový a Starý zámok a prešli sme sa
námestiami a uličkami až k nášmu ďalšiemu plánovanému miestu.
Dostali sme sa do krajiny Terra Permonia, ktorá je jedinečnou tvorivou
dielňou, miestom oddychu, zábavy a poučenia. V najatraktívnejšej časti
sa deti učia hravou formou pracovať s rôznymi technickými zariadeniami,
pília, orezávajú, farbia, režú, ohýbajú, vŕtajú, zvárajú a používajú rôzne
materiály.

Detský čin pomoci

Táto aktivita pre nás začína už v septembri, kedy začíname pripravovať
kultúrny program a darček pre našich starkých v rámci Mesiaca
úcty k starším. Pod vedením D.Rusňákovej deti starkým zarecitovali,
zavinšovali a nechýbala ani scénka.
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Ale robíme aj niečo prospešné - praktický čin.
Tak ako po minulé roky zametali sme, hrabali lístie v okolí fary a trhali
zelinu za kostolom.

Počas víkendu 21. - 23.11. 2014 sa mladí animátori z Jacoviec zúčastnili
kurzu Životné zručnosti v rekreačnom zariadení na Duchonke.
Ústredné boli workshopy na tému: Robiť ťažké veci – workshop bol
inšpirovaný knihou Robiť ťažké veci a mladí animátori sa učili ako vhodne
rozdeliť svoj čas, svoje priority, ďalej bolo prednášané o cnostiach,
starostlivosti, zodpovednosti, či odvahe.
Ďalší workshop bol na tému 25 darov pre moje deti, ktorý bol zameraný
na podporu pravidelnosti stretávania sa s deťmi i vedúcimi a nechýbali
ani teambuildingové aktivity.

15. eRko narodeniny

Detskému činu pomoci sme sa venovali na troch stretnutiach, počas
ktorých okrem preberania témy zameranej na rozvoj čnosti - vytrvalosť,
sa zbierali štuple - plastové vrchnáčiky pre postihnutého chlapca, ktorý
ich odovzdaním získa príspevok na rehabilitačný pobyt. Podarilo sa nám
vyzbierať 7,5 kg.
Akcia Detský čin pomoci vznikla v roku 2000 z potreby viesť deti
k všímavosti voči potrebám druhých.

14.12.2014 oslávil eRko klub Pavučina radosti svoje 15. narodeniny,
15. rokov existencie v Obci Jacovce.
Oslavu sme začali svätou omšou, ktorú hudobne doprevádzali
M.Podhradská a R.Čanáky, známi ako Spievankovo.
Pokračovali sme v školskej jedálni, kde bol pripravený pre deti bohatý
program:
- prezentácia fotiek z posledných 5 rokov narodenín,
- kolotoč workshopov: modlitbové stretnutie, tvorivé dielne, pohybové
aktivity, Izba MAJSTRA PETRA zo Slobody a spev.
Ďalej nasledovalo vypustenie balónov s modlitbami – balóny boli
naplnené héliom, nechýbal kvíz o eRku, poďakovanie sponzorom
a podporovateľom /odovzdanie darčeka/, zábava, tance,
narodeninová torta, rozdanie darčekov a ohňostroj.
Veríme, že všetci odišli obohatení o krásny zážitok, na ktorí budú ešte
dlho spomínať.

FLORBALOVÝ TURNAJ

Dňa 17.11.2014 sa v telocvični ZŠ konal FLORBALOVÝ TURNAJ,
ktorého sa zúčastnilo 6 skupín pod názvami: Komando, Nám to pôjde,
Amatéri, Tak mu treba, Krokodíly či Poslední.
Hralo sa od 10.30 do 13.30 hod. Zápasy prebehli hladko, bez zranení
a vo výbornej športovej atmosfére. Prvé miesto získali hráči T. Pavlovič,
P. Škreko, J. Škriputa, M. Bielich. Pre umiestnených /1.2.3.miesto/ čakali
odmeny - trofeje pripomínajúce tento deň, diplom a drobná sladkosť.
Zahanbiť sa však nedali ani mladší hráči ako S. Kmeť, N. Matušková,
R. Ölvecká či M. Dovičin, ktorí tvorili tím spolu s rodičmi a bojovali
statočne až do konca.

Pozývame Vás dňa 26.12.2014
o 14.00 hod. na

Štefanský turnaj
v stolnom tenise

do priestorov telocvične ZŠ.

Pozývame Vás dňa
26.12.2014
od 14.00 hod. na

Štefanský
turnaj
v kolkoch

v jacovskej kolkárni.

Silvestrovský
ohňostroj

začne 31.12.2014 o 22.00 hod.
na futbalovom štadióne.
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V druhom
polroku 2014
sa narodili ...
Matias Štefkovič
Natália Králiková
Natália Kišacová

oslávili svoje
životné jubileum
80. rokov
Rudof Kišac
Ján Herda
Jolana Petrášová
Vojtech Jánoš
Agneša Pavlovičová

85. rokov
Mária Rybanská
Pavlína Chudá
Anna Kmeťová
Jozefína Psotná
Agáta Vančová

opustili nás ....
Vojtech Beňo

100 rokov života pani Jozefíny Gureckej
Žiť život plný radosti sa dá aj vo vysokom veku. Presvedčivým
dôkazom týchto slov je aj naša spouobčianka pani Jozefína Gurecká,
ktorá dňa 17.8.2014 oslávila svoje životné jubileum – 100 rokov. Pri
tejto príležitosti jej okrem najbližších prišiel zagratulovať aj starosta
obce a vyslovil aj v mene ostatných občanov obce Jacovce jubilantke
slová uznania a vďaky a poprial jej pevné zdravie do ďalších rokov
života v kruhu svojej rodiny. Za 100 rokov svojho života prežila veľa
pekných , ale aj smutných spomienok. Ale ako sama vraví, život je
taký. Osláviť 100. narodeniny v kruhu svojich najbižších je zázrak
milosti a najkrajší dar od Pána Boha. Celý život ho prosila, aby bola
zdravá a aj modlitby jej pomáhali dožiť sa takéhoto krásneho veku. Aj
v takomto úctihodnom veku sa drží v zdraví, pamäť jej slúži a teší sa
zo svojej veľkej rodiny. Vychovala 3 deti, má 12 vnúčat, 17 pravnúčat
a jedno prapravnúčatko. Ako pamiatku na tento významný deň sa naša jubilantka podpísala do pamätnej knihy.
ZB

70. výročie SNP
Obec Jacovce – Obecný úrad v spolupráci s komisiou
kultúry pri obecnom zastupiteľstve v Jacovciach pozvala
občanov dňa 28. 8. 2014 na pietny akt kladenia venca
z príležitosti spomienky na 70. výročie SNP. Stretnutie

ZB

Úcta k starším – 11.10.2014
Prišla jeseň a s ňou mesiac október – Mesiac úcty
k starším. Tento mesiac možno viac ako inokedy myslíme
na našich starších spoluobčanov a preto komisia
kultúry pri ObZ v Jacovciach s podporou Nitrianskeho
samosprávneho kraja pripravila dňa 11.10.2014 pre
našich seniorov slávnostné posedenie v jedálni PPD
Jacovce
V krátkom príhovore vystúpil starosta obce PhDr. Imrich
Hermann, ktorý zaželal všetkým prítomným veľa zdravia,
radosti a životného optimizmu, poprial im, aby všetky tie
roky, ktoré majú ešte pred sebou, prežili obklopení láskou,
úctou a pozornosťou svojich najbližších.
Deti zo škôlky, žiaci zo základnej školy a deti z eRko klubu
si uctili šediny a upracované ruky svojich starých rodičov,
ako aj ostatných občanov (seniorov) tak, že pripravili
pestrý kultúrny program. Peknými básňami, piesňami,
tancami a milým slovom sa poďakovali za nás všetkých.
Po programe nasledovala voľná zábava. Bolo milé vidieť,

Pavlína Božiková
Jozef Káčer
Miroslav Kušnier
Mária Gregoríková
Marta Grácová

Veronika Paulovičová

ako sa seniori bavia medzi sebou a rozoberajú zážitky
zo svojich mladých liet. Cieľom nás všetkých, ktorí sme
posedenie pripravovali, bolo vyčariť na tvárach našich
starších občanov úsmev a pekné spomienky a dúfame,
že sa nám to aj podarilo.
ZB

Mikuláš 6.12.2014

František Jamrich

Marta Božiková

účastníkov bolo pred obecným úradom. Spoločne sme
kráčali pred pamätník padlých a po krátkom príhovore
poslanec obecného zastupiteľstva položil pred pamätník
veniec, ako znak úcty padlým.

6. december je pre deti základných, ale aj materských
škôl, veľmi obľúbeným dňom. Práve pre nich sme pripravili
stretnutie s Mikulášom v priestoroch základnej školy.

O 15,00 hod. prišli veľké aj malé deti, ale aj ich učitelia,
na stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi – anjelom
a čertom. Mikuláš trochu meškal a detičky sa veru aj báli,
či vôbec príde. Ale prišiel ..... Všetci spoločne najskôr
rozsvietili vianočný stromček a potom deti zaspievali
rôzne mikulášske pesničky, zarecitovali básne a vinše,
za čo dostali sladkú odmenu.. Celá chodba bola zrazu
plná smiechu a radosti. Malí škôlkari ale aj väčší žiaci sa
s Mikulášom rozlúčili sľubom, že ak budú počas celého
roka poslúchať rodičov a pani učiteľky, Mikuláš sa k nim
opäť o rok vráti.
ZB
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Spomienka
Dňa 21.12.2014 uplynie rok, čo nás opustil náš drahý manžel, otec
a starý otec Jozef Kišac. Stíchol dom, záhrada i dvor, už nepočuť
jeho hlas a kroky v ňom. Zhasli oči, utíchol hlas, milovali sme ho všetci
a on miloval nás. Od života pre seba nič si nežiadal, všetko len pre
svoje deti a rodinu si prial, svoje dobré srdce celé nám dal.
S láskou a úctou v modlitbách naňho spomína celá smútiaca rodina.

Od našich gazdiniek .....

Punčový tunel

Suroviny:
Na cesto:
4 žĺtky
100 g cukru
1 balíček vanilínového cukru
4 bielky
100 g polohrubej múky
½ KL kypriaceho prášku do
pečiva
20 g gustinu jemného kukuričného
škrobu
Na punčový sirup:
150 ml vody
5
PL
červeného
sirupu
(malinového, ríbezľového a pod.)

Radíme si navzájom
• pečené zemiaky budú chrumkavé, ak ich pred uložením na pekáč
obalíme v hladkej múke,
• ryža bude mať snehobielu farbu, ak do nej pri varení pridáme
pár kvapiek citrónovej šťavy, pekne dožlta sfarbenú ryžu zase
získame, ak do vody, v ktorej ryžu varíme, pridáme kari korenie,
• kuracie krídelka, ale aj iné mäso ľahko obalíme tak, že zmes
strúhanky a korenia dáme do igelitového vrecúška. V kuchyni
nebude neporiadok a kúsky budú rovnomerne obalené,
• pri vysmážaní sa môžeme nepríjemne popáliť striekajúcim
olejom. Tuk na panvici nebude prskať, ak doň pridáme štipku soli,

šťava z 1 citróna
3 PL rumu
1 KL arómy punčovej
2 zarovnané PL práškového
cukru
1 zarovnaná PL preosiateho
kakaa

• keď jablkové plátky pred pečením naložíme na pol hodiny do
bieleho vína alebo jablkovej šťavy, koláč bude ešte voňavejší,

Na potretie a ozdobu:
150 g ríbezľového džemu
1 balíček polevy v prášku
s punčovou príchuťou
3 PL mlieka

• bábovkovú formu môžeme pred pečením vysypať namiesto
múky alebo strúhanky aj mletými orechmi. Bábovka sa neprichytí
a bude výborne chutiť.

Postup:
V mise vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni
žĺtky s cukrom a vanilínovým cukrom do peny. Z bielkov ušľaháme
tuhý sneh. Múku zmiešame s kypriacim práškom a škrobom a vareškou zľahka zapracujeme do žĺtkovej peny. Nakoniec zľahka vmiešame sneh. Cesto rozotrieme na plech vyložený papierom na pečenie.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme asi 20 minút . Po upečení plát
vyklopíme na pocukrovaný papier na pečenie. Stiahneme papier, na
ktorom sa plát piekol a necháme vychladnúť. Z plátu nožom odkrojíme
z dlhšej strany pruh 1 s veľkosťou 15 x 30 cm (na vyloženie formy)
a pruh 2 s veľkosťou 11 x 30 cm (na zakrytie tunela). Oba pruhy potrieme džemom. Zvyšný plát odložíme na neskoršie použitie.
Na prípravu punčového sirupu nalejeme do misy vodu, sirup, šťavu,
rum a arómu. Pridáme cukor a metličkou dôkladne premiešame.
Formu vyložíme potravinárskou fóliou .Polovicu plátu namočíme do
sirupu a vložíme do formy. Do sirupu vmiešame kakao, namočíme druhú polovicu plátu a vložíme do formy. Zakryjeme posledným plátom
a odložíme na 2 hodiny do chladničky.
Polevu pripravíme s mliekom podľa návodu na obale. Tunel vyklopíme
z formy, stiahneme fóliu a potrieme polevou.

• kysnutý koláč bude zvlášť kyprý a aromatický, ak rozmiešame
droždie s cmarom,
• aby sa nám palacinky pri príprave nepripekali, potrieme pred
pečením panvicu zemiakom,

Mandľové kakaové hviezdičky

Suroviny:
3 bielky, 250 g práškového cukru, ½ KL mandľovej arómy, 300 g mletých mandlí, 25 g kakaa, 1 balíček tmavej polevy
Postup:
V mise vyšľaháme bielky na tuhý sneh. Postupne jemne zašľaháme
cukor a arómu. Odoberieme 5 PL snehu na potretie hviezdičiek. Mleté
mandle zmiešame s kakaom a zašľaháme do snehu. Vzniknuté cesto rozvaľkáme na plát hrubý asi pol centimetra, pracovnú dosku ešte
predtým posypeme práškovým cukrom. Formičkou povykrajujeme
hviezdičky a poukladáme na plech vyložený papierom na pečenie,
tu ich potrieme snehom. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme na
140 stupňoch asi 15 minút. Necháme vychladnúť a ozdobíme polevou,
ktorú pripravíme podľa návodu na obale. V dobre uzavretej nádobe
a v chlade môžeme hviezdičky uchovávať dva týždne.
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Nové knihy v knižnici

Kinsellová, Sophie

Mám tvoje
číslo

Stačilo niekoľko pohárov
šampanského s kamarátkami a Poppy sa život
otočil hore nohami. Stratila
svoj zásnubný prsteň.
Jedinú vec na svete, na ktorú mala dať pozor.
V Magnusovej rodine ho dedí už tretia
generácia. To však nie je všetko, v panike
stratila aj mobil. Keď v odpadkovom koši
zbadala opustený telefón, zdalo sa jej to ako
zásah osudu... Čo našla, patrí predsa jej! No
majiteľ mobilu, obchodník Sam Roxton, má
iný názor. Chce, aby mu Poppy mobil vrátila a

nie je nadšený, že mu číta správy a vŕta sa mu
v súkromí. Môže to byť ešte komplikovanejšie?

Candice Proctorová

Németh, Sándor

Nezabudnuteľný
príbeh
o strate nevinnosti a víťazstve odvahy a lásky.
Krásna a cnostná dievčina
Gabrielle
Antoinová,
ktorá vyrastala v kláštore
ako sirota, sa jedného
dňa dozvie, že sa stala dedičkou majetku
v baníckom mestečku Central City. Keď tam
však pricestuje, na svoj úžas zistí, že po
matke zdedila nevestinec. Napriek všetkým
ťažkostiam sa Gabrielle rozhodne premeniť
dom neresti na slušný podnik...

Desatoro

Má v dnešnej dobe zmysel
hovoriť o pravidlách?
Kresťanský mysliteľ a pastor Sándor Németh tvrdí,
že áno. Nejde však o pravidlá hocijaké, ale
o desať Božích prikázaní, ktoré formovali nielen
žido - kresťanskú morálku, ale aj morálku
modernej západnej spoločnosti. Németh
prístupným a nekonfrontačným spôsobom
ukazuje, že skutočné šťastie a zmysluplný život
možno dosiahnuť iba vtedy, keď rešpektujeme
pravidlá hry.

Milujem ťa

MG

Čo na tých kopcoch vidíte?
Možno pripustiť, že na tej zvedavej otázke čosi je. Vstávať do studenej
tmy či do mrholivého rána a po desiaty či päťdesiaty raz sa terigať na
Panskú Javorinu alebo na Tríbeč, je predsa proti praktickému rozumu.
Pachtiť sa stovky kilometrov na bicykli v letnej horúčave kvôli nejakým
stredovekým zrúcaninám či mĺkvym skaliskám a ešte na to míňať
peniaze, je niečo medzi čudáctvom a bláznovstvom...
Sú však ľudia, ktorí si tú otázku jednoducho nekladú. Patria k ním aj
jacovskí turisti. Tak ako sobotu čo sobotu, leto čo leto si aj tento rok balili
batohy, obúvali vibramky, plnili termosky čajom či kávou a sem-tam si
pribalili aj nejaký ten „energetický“ nápoj. A takto vystrojení sa iba tak
z neposednosti zaradili do cyklopelotónu, aby merali cestu od Kutnej
hory cez Kouřim popri Labe do Starej Boleslavy, aby mohli nocovať
v Houštce, kde kedysi lámal svetové rekordy Emil Zátopek. A potom
hopsa-hejsa do Brandejsa a na Bezděz i na pizzu na brehu Máchovho
jazera. Odtiaľ je už iba na skok do Mělníka a do Děčína a do Švajčiarska,
teda iba českého a saského. Pravda, niekoľkí ho porovnávali aj s tým
alpským, lebo v júni nelenili a krúžili okolo Bodamského jazera.
Potom je rade dovolenková oddychovka na Panskú Javorinu. Koniec
septembra a začiatok augusta sme navštívili západotatranské Roháče.
Chvíľu duchovna a stíšenia sme zažili pred poľným oltárom na Tribeči.
Treba využiť aj ponuku prejsť sa na strážovskú Maguru, čo je tréningová

túra pred výstupom na Flochovú toť za humnami v Kremnických
vrchoch a potom na Vtáčnik , kde ešte pred kolkárskym zápolením
v našej kolkárni a adventným zhromaždením na Panskej Javorine, si jej
veličenstvo Snehová kráľovná skúšala svoje čipkárske kúzla...
Čo len na tých kopcoch videli? Skúste sa k ním pridať a uvidíte aj vy,
milí zvedaví susedia. Nad spomienkovými fotograﬁami z tých potuliek
sú aj vianočné sviatky, ktorých pokojné prežívanie, vám turisti želajú,
o štipku hrejivejšie.
(vič)
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III. ročník Memoriálu Antona Šveca

Dňa 21.11.2014 sa uskutočnil už tretí ročník Memoriálu Antona Šveca
v stolnom tenise.
Pozvanie prijali žiaci a žiačky zo ZŠ a OG a spolu súťažilo 65 žiakov.
Akciu organizoval stolnotenisový oddiel TJ Družstevník Jacovce, ZŠ
s MŠ Jacovce v spolupráci s obecným úradom a s podporou Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
Medzi súťažiacich prišla aj p. Švecová Mária a p. Švec Karol, ktorí
odovzdali ceny víťazom v jednotlivých kategóriách.
Súťažili 4- členné družstvá a konečné poradie bolo nasledovné :
Kategória žiaci :
1. miesto: Základná škola Jacovce
2. miesto: Základná škola Urmince
3. miesto: Základná škola Tribečská Topoľčany
Kategória žiačky:
1. miesto: Základná škola sv. Ladislava Topoľčany
2. miesto: Základná škola Tribečská Topoľčany
3. miesto: Základná škola Škultétyho Topoľčany
Jaroslav Škriputa

Stolný tenis
Ročník 2014/2015 začal pre mužstvo Jacovce A podobne ako
predchádzajúci. Víťazné stretnutia sa spočiatku rodili ťažko. Dôvod
možno hľadať najmä v nepravidelných tréningoch hráčov. Vďaka
posledným súťažným stretnutiam je však mužstvo na vzostupe. Dá sa
očakávať, že druhý ročník prítomnosti tímu v 4. Lige bude minimálne
taký úspešný ako minuloročný debut (7. miesto). Mužstvo posilnil ďalší
hráč – Pavol Slovák. Momentálne najlepšími hráčmi sú: Lukáš Török,
Igor Goga a Tomáš Čerman.
Mužstvo Jacovce B kráča v aktuálnom ročníku majstrovstiev okresu
Topoľčany bez zaváhania. Momentálne najlepšími, pravidelne hrajúcimi,
sú: Dávid Chrenko (ani jedna prehra), Pavol Hermann, Jaroslav
Škriputa. Do tréningového procesu bol nedávno zaradený robot na
vrhanie loptičiek, čo si pochvaľujú najmä mladší hráči. Z tohto pohľadu
kompetentným ďakujeme.
Jaroslav Škriputa

TABUĽKY:
V

R

P

K

Sety

Zápasy Body

# Mužstvo

U

1 Nitra 08 A

12 10 2 0 0 437:297

136:80

44

2 Vráble C

12 10 1 1 0 484:301

142:74

43

3 Žirany A

12 10 0 2 0 476:332

133:83

42

4 Čab B

12 7 1 4 0 409:321

123:93

34

5 Klasov B

12 6 2 4 0 401:400 113:103

32

6 Rača/Nitra D

12 6 1 5 0 423:386 115:101

31

7 Jacovce A

12 5 2 5 0 411:425 106:110

29

8 Topoľčany B

12 4 2 6 0 398:408 109:107

26

9 Žirany B

12 3 1 8 0 361:392

98:118

22

10 Mojmírovce A

12 2 2 8 0 303:425

82:134

20

11 NR-Kynek A

12 2 0 10 0 304:493

73:143

18

12 Dom. ŠOG Nitra A 12 0 0 12 0 280:507

66:150
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Zápasy Body

# Mužstvo

U

V

R

P

K

Sety

1 Jacovce B

9

9

0

0

0

200:69

72:18

36

2 Lužany A

9

6

2

1

0 192:133 58:32

29

3 H. Štitáre A

9

5

3

1

0 189:138 54:36

27

4 Tovarníky A

9

5

2

2

0 197:134 56:34

26

5 M. Bedzany A

9

5

1

3

0 195:139 58:32

25

6 Ludanice B

9

4

1

4

0 171:151 46:44

22

7 H. Štitáre B

9

2

1

6

0 105:181 29:61

16

8 Topoľčany C

9

2

0

7

0 107:205 27:63

15

9 Tovarníky B

9

1

0

8

0 116:214 26:64

12

10 Topoľčany D

9

1

0

8

0 103:211 24:66

12
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A-mužstvo

V tomto súťažnom ročníku nastúpilo naše A-mužstvo do nového modelu
piatej ligy s názvom V. liga Stred, účastníkmi ktorej sú mužstvá okresov
Topoľčany, Nitra a Šaľa. Vstup do súťaže sa nám vydaril, po piatom kole
sme boli na piatej priečke. Darilo sa nám vyhrávať najmä v domácom
prostredí a zvonku sme priniesli 2 body. Vynikajúci zápas sme odohrali
v Tovarníkoch, ktoré sú momentálne druhým mužstvom celej súťaže,
a už tam sa prejavila naša najväčšia slabina - nepremieňanie čistých
gólových príležitostí. Výhodu bodov prenesených zvonku sme veľmi
rýchlo stratili po dvoch domácich remízach. Zápas, ktorý nám nevyšiel,
bol v Beladiciach, no i napriek tomu sme sa dokázali veľmi dobre
pripraviť na domáci zápas so Solčanmi, ktorý sme zaslúžene vyhrali.
Asi najviac nás mrzí prehratý zápas s Hornou Kráľovou, ktorý sme po

dobre rozohranom prvom polčase po individuálnych chybách nedotiahli
do víťazného konca. Po jesennej časti súťaže nám patrí dvanásta
priečka s počtom bodov 19 a s takmer vyrovnaným skóre 18:19.
Pri pohľade na tabuľku vidieť, že súťaž je veľmi vyrovnaná a medzi
piatym a dvanástym miestom je rozdiel štyroch bodov. Ešte chcem
vyzdvihnúť vyrovnané výkony brankára M. Pišťanského, ktorý nás na
rozdiel od minulej sezóny v zápasoch podržal. Na záver chcem popriať
všetkým hráčom, funkcionárom a priaznivcom futbalu príjemné prežitie
vianočných sviatkov a šťastný Nový rok. Hráčom veľa zdravia a chuti do
zimnej prípravy.
Juraj Lacika – tréner A-mužstva

Dorast U19

Rovnako ako aj A-mužstvo, aj dorast Jacoviec sa predstavil
v novovzniknutej V. lige Stred. Na rozdiel od dospelých, pre dorast to
bol premiérový štart vo vyššej súťaži, čo sa podpísalo aj na celkových
výsledkoch v jesennej časti. Lepšie výkony striedali tie nevýrazné
a často zápasy rozhodovalo naše nepremieňanie šancí, ktoré nám
bránilo k väčšiemu bodovému zisku. V priemere sme dokázali dať
iba jeden gól na zápas, čo nám do zimnej prípravy dáva jasnú úlohu
– zvýšiť efektivitu našej útočnej fázy. Až na 3 zápasy, v ktorých sme
dostali zhodne po päť gólov, obranná fáza fungovala uspokojivo.

V 15 zápasoch sme tak nazbierali 16 bodov s negatívnym skóre 15:34,
čo nás v tabuľke zaradilo na 10. miesto. Vyzdvihnúť môžem zápasy
s Oponicami (otočenie výsledku v posledných minútach z 0:2 na 3:2)
a posledný jesenný zápas u jednoznačného lídra z Horných Obdokoviec.
Mužstvo prehralo 2:1 až jedenástkou v posledných minútach. Polovicu
zápasu sme však po vylúčení hrali o hráča menej, o čo je tento tesný
výsledok cennejší. Celkovo sa však v tejto súťaži na hráčov zvýšila
športová záťaž, čo v konečnom dôsledku môže pomôcť v ich futbalovom
vývoji a s prípravou na ich budúce pôsobenie v kategóriách dospelých.
Mgr. Lukáš Zigo – tréner dorastu
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Starší a mladší žiaci
Jesenná časť futbalovej súťaže starších žiakov sme začali s kádrom
16 žiakov, keď z družstva odišlo po lete 5 futbalistov z dôvodu veku.
Jesenná súťaž začala pomerne neskoro, až 26. septembra, pretože zo
súťaže sa odhlásili dve družstvá, čím sa znížil počet mužstiev v tejto
súťaži. Odohrali sme celkom
7 zápasov, z ktorých sme 4 vyhrali. V tabuľke sme skončili na 4. mieste

s 12 bodmi a skóre 68:18. Najlepším strelcom jesennej časti je Dávid
Chrenko.
Touto cestou chcem poďakovať ochotným rodičom, ktorí vozili deti na
zápasy a tiež ich povzbudzovali. Zimnú prípravu strávime prevažne
v telocvični, kde chlapci sa budú zdokonaľovať v technike a obratnosti
hry.
Ľudovít Ondrka – tréner st. žiakov
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Keď uvidítte svoje sny kráčať v snehu
a na srdiečkach pocítite nehu,
keď snehová vločka zacenggá Vám na nose,
nechh tíšško znejú slová :
prajeme Vám krásne Vianoce !
Nech sa starosť všetka zrušší a nech vládne pokojj v dušši.
Čo bolelo, nechh zhhojí sa,, čo teššilo, nech zddvojí sa.
Aby booli v novom roku iba slzy šťastia v oku ...
Redakčná rada JH
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