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Slávnostný program k 790. výroĀiu prvej písomnej zmienky o obci
Naša obec má v tomto roku 790. narodeniny.
Toto krásne výročie je príležitosťou na oslavu,
zamyslenie sa a pripomenutie si histórie, ktorej
sme všetci súčasťou. Starosta obce pozval
občanov z obce, ale aj okolia na slávnostný
program v rámci osláv 790. výročia prvej
písomnej zmienky o Obci Jacovce, ktorý sa
konal v nedeľu dňa 27.4.2014 v kostole Božieho
milosrdenstva v Jacovciach. Po bohoslužbách
od 16,00 hod. v rámci úvodných príhovorov
bola starostovi Obce Jacovce odovzdaná Zlatá
medaila Nitrianskeho samosprávneho kraja
a pamätný list k 790. výročiu prvej písomnej
zmienky o Obci Jacovce, ktorú odovzdal
Ing. Juraj Horváth, CsC., podpredseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Vyvrcholením popoludňajšieho programu
bol vokálny koncert. Hlavní interpreti tohto
koncertu: Mgr. art. Ladislav Štukovský,
Mgr. art. Oľga Šuppová (rodená Štukovská),
Marek Šuppa a Terézia Šuppová.
Mgr. art. Ladislav Štukovský je od roku
1991 členom Orqesta sinfónica de Tenerife
a súčasne je nadšeným šíriteľom slovenskej
ľudovej piesne, interpretujúc skladby slovenských, českých, poľských, ruských, nemeckých, francúzskych, španielskych a japonských
autorov. Na koncerte odznelo niekoľko známych krásnych piesní napríklad neapolská
pieseň Santa Lucia, Dunajské vlny od Jana
Ivanovici, ruská národná Večerný zvon, Pieseň
Tuláka z operety Tulák od Rudolfa Piskáčeka,

Z osláv ...

ruská cigánska romanca Oči čornyje, Amapola
od Josepha M. Lacalle, Komm, Zigány od
Emmericha Kálmána, Ária Zachariáša z opery
Nabucco od Giuseppe Verdiho a iné .
Doprovody k piesňam hrala na klavíri
Mgr. art. Oľga Šuppová a predstavili sa aj
jej dcéra Terézia, ktorá zahrala na ﬂaute
serenádu Malá nočná hudba od W.A.Mozarta
a syn Marek, ktorý zaspieval pieseň Čuj našu
slovenskú pieseň od Gejzu Dusíka .
Tento koncert zanechal u všetkých poslucháčov hlboký umelecký zážitok a vo veľkej
miere aj silný umelecký dojem, čoho dôkazom
bol aj dlhotrvajúci potlesk, ktorým si poslucháči
vynútili pridanie ďalších piesní.
ZB
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Renovácia a rozvoj obce Jacovce – práce naviac II
Pred dvoma rokmi sme v decembrovom čísle
Hlásnika informovali o náročnosti a starostiach
s prípravou projektov a začatí prác na rozvoji
našej obce. V dnešnom článku Vás chceme
informovať o pokračovaní prác na stavbe
s názvom: „Renovácia a rozvoj obce Jacovce
– práce naviac II “.
V rámci tejto akcie sa realizuje dobudovanie
chodníka až do Tovarník, budujeme chodník
s osvetlením k Domu smútku, obnovíme
chodníky a plochy v objekte Materskej
škôlky, upravíme vjazd v objekte Základnej
školy. Na konci tejto akcie budeme postupne
vysadzovať zelený pás na ul. Májovej od
námestia až po kataster s obcou Tovarníky.
Tu by sme chceli požiadať občanov, aby zelený
pás neupravovali sami, pretože je to súčasť
projektu realizovaného dodávateľskou ﬁrmou.

Pokiaľ by si občania chceli upravovať zelený
pás akýmkoľvek spôsobom, upozorňujeme,
že tak môžu urobiť až následne po ukončení
týchto prác, avšak po predchádzajúcom
odsúhlasení na OcÚ.
MH

UPOZORNENIE
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vyhlásila generálny
pardon na neuplatňovanie si náhrady škody a sankcií voči vlastníkom
nehnuteľností, ktorí neoprávnene odoberajú pitnú vodu alebo
neoprávnene vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie alebo
doposiaľ nemajú so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou
uzatvorený zmluvný vzťah. Všetkým potencionálnym vlastníkom
budú doručené nevyhnutné podklady k náprave.
starosta obce

Na povinnosť oznámiť správcovi daní všetky zmeny v daniach
z nehnuteľností a dane za psa, ktoré nastali po podaní daňového
priznania.
Napríklad:
• zmena užívania stavby, prístavba domu, garáže, zbúranie určitej
časti stavby a pod.
• zmeny v užívaní pozemkov
• zmeny v počte psov
ZB

Hĺadajme svoj vnútorný pokoj...

Všetci sa musíme vyrovnávať so skutočnosťou,
že niektoré úlohy, ktoré sa na nás v živote
kladú, majú svoj dôvod. Ak sa naučíme prijímať
životné lekcie a vďaka nim sa posúvať v živote
ďalej, naše srdce sa bude cítiť uvoľnenejšie
a spokojnejšie, a postupne nám poskytne
vnútorný pokoj.
Nájsť vnútorný pokoj je naozaj veľké životné
umenie a nie každý z nás je toho schopný.
Ale všetci máme rovnakú šancu sa o to aspoň
pokúsiť.
Prečo píšem práve tieto slová? Píšem ich
preto, lebo aj pre mňa, obyčajného človeka je
ťažké hľadať pokoj a vyrovnanosť pri riešení
problémov v práci i v styku s ľuďmi. Niektorí sú

plní pochopenia, láskavosti, ochoty pomáhať
a obetovať sa pre dobro veci, vážiť si to, čo
pre nich robíte. Na druhej strane stoja tí, ktorí
nebudú spokojní nikdy, lebo ich cieľom je
kritizovať, znevažovať, hľadať chyby tam, kde
ani nie sú, a pritom zabúdajú pozerať na tie
vlastné.
Nech je to už tak, či onak, vychádza mi z toho
len jedno - láska dokáže uzdraviť a vyriešiť
všetky záležitosti. Láska k tým prajným je nám
samozrejmosťou, láske k tým neprajným sa
musíme stále učiť.
A práve, keď sa jeden školský rok končí
a druhý sa onedlho začne, je vhodný čas
na zmenu, na sebaobnovenie. Práve teraz
je čas zhodnotenia. Bol minulý rok presne
taký, aký sme si priali? Ak sa vydaril, prečo
nenájsť odhodlanie, aby nadchádzajúci rok bol
rovnako dobrý, alebo dokonca lepší? Ak bol
sklamaním, zamyslime sa nad zmenami, ktoré
by sa dali urobiť tak, aby sme sa budúci rok
mohli obzrieť s väčším pocitom uspokojenia.
Verím, že všetci v živote máme schopnosť
dosiahnuť to, po čom túžime, len sa teda
nezabudnime o to aspoň pokúsiť!
A o čo sme sa pokúšali my? Celý školský rok

sme sa pokúšali vyčariť úsmev na tváričkách
našich detí, vštepovať im lásku ku všetkým
živým tvorom tejto zeme, pozdvihnúť ich zdravé
sebavedomie, obohatiť ich myseľ a rozšíriť ich
poznanie, tešiť sa aj z maličkostí, vážiť si jeden
druhého, nezabúdať pomáhať slabším, potešiť
srdiečka iným a hlavne rozdávať veľa lásky
a radosti...
Želáme všetkým krásne prázdniny a nezabudnime medzi iným aj nazrieť do svojho
vnútra, aby zásluhou nás všetkých bol život
krajší nielen pre všetkých ľudí z Jacoviec, ale
pre všetkých ľudí sveta.
S láskou deti a zamestnanci MŠ „Slniečko“ v Jacovciach
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Leto – naša zaslúžená odmena ....

Je čas bilancovať uplynulý školský rok.
Všetci sme pracovali usilovne ako včielky
v úli a snažili sa, aby sme si dva mesiace
prázdnin plne zaslúžili. Po Vianociach, kedy
sme si oddýchli, sme naplno začali pracovať.
Deviataci sa pripravovali na celoštátne
testovanie zo slovenčiny a matematiky
a na prijímacie pohovory. Radili sa spoločne
s rodičmi i učiteľmi ako pokračovať ďalej,
kam si podať prihlášky. Všetci tieto chvíle
viac či menej úspešne zvládli a dostali sa na
svoje vysnívané stredné školy. Veríme, že
budú pre nich zaujímavé a prajeme im veľa
úspechov. Žiaci ôsmeho ročníka prevzali
štafetu od najstarších spolužiakov a aktívne sa
zapájali do súťaží a olympiád. Dávid Chrenko
reprezentoval pod vedením Mgr. Janíka školu
v okresnom kole pytagoriády, Andrea Cabajová
získala 2. miesto a Romana Polonská 3. miesto
v okresnom kole biologickej olympiády pod
vedením Mgr. Korčíkovej, Andrea Cabajová
reprezentovala okres Topoľčany aj na krajskom
kole, kde skončila na 3. mieste. Reprezentácia
školy v kolektívnych športových súťažiach pod
vedením p. Schwarza bola tiež pevne v rukách
ôsmakov. Ale aj žiaci ostatných ročníkov pod

vedením vyučujúcich sa zapájali do rôznych
súťaží. Zapojili sme sa do súťaže Európa
v škole, Vesmír očami detí, Hviezdoslavov
Kubín. Do celoslovenského kola výtvarnej
súťaže Vesmír očami detí postúpil pod
vedením Mgr. Bielichovej Peter Polonský zo
4. A. V obvodnom kole prednesu poézie
a prózy – Hviezdoslavov Kubín – sme našli
na prvom stupni nové šikovné talenty, na
2. mieste sa umiestnil Peter Polonský zo 4.A
pod vedením Mgr. Bielichovej a na 1. mieste
v obvodnom kole a na 2. mieste v okresnom
kole sa umiestnila Andrea Zubatá z 2.A pod
vedením Mgr. Oravcovej. V okresnom kole
pytagoriády sa na 4. mieste pod vedením
Mgr. Čermanovej umiestnil Peter Polonský zo
4. A, tento žiak sa stal tiež školským šampiónom
celoslovenskej súťaže Matematický klokan.
V okresnom kole chemickej olympiády sa na
5. mieste umiestnil Dušan Bago z 9.A pod
vedením Mgr. Korčíkovej a bol úspešným
riešiteľom aj krajského kola.
Okrem prípravy na rôzne súťaže sme
pracovali v rôznych krúžkoch. Šikovníčkovia
pod vedením Mgr. Detkovej vyzdobovali našu
školu počas celého školského roka svojimi
výtvormi. Turisti s Mgr. Krhútovou zliezali okolité
kopce. Na pohybovom krúžku, pod vedením
p. Schwarza, riešili stratégie športových
súťaží. Štvrtáci na čitateľskom krúžku získavali
zručnosti pod vedením Mgr. Bielichovej.
Počítačové schopnosti si zdokonaľovali žiaci
na krúžkoch pod vedením Mgr. Podobovej
a Mgr. Janíka. Tanečníci pod vedením
Mgr. Dovalovej svojimi tanečnými vystúpeniami
osviežovali všetky programy našej školy
a obce. A členovia dramatického krúžku pod

vedením Mgr. Polonskej tvorili školský časopis
a programy na všetky vystúpenia.
Absolvovali sme divadelné predstavenia
LAW so siedmakmi a ôsmakmi, premiéru
rozprávky Ferdo Mravec so žiakmi 1. až 6.
ročníka. Tretiaci a štvrtáci šli po stopách
Matúša Čáka Trenčianskeho na jeho hrade.
Piataci, šiestaci, siedmaci navštívili rodnú
dedinu Jozefa Gregora Tajovského a Jozefa
Murgaša Tajov a srdce stredného Slovenska
Banskú Bystricu. Ôsmaci si pozreli zámok
v Smoleniciach a jaskyňu Driny a deviataci
zakončili svoje výlety pobytom so strašidlami
na bojnickom zámku.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám počas
školského roka pomáhali, povzbudzovali nás
a verili nám.
Ako ten čas rýchlo letí, potešia sa hlavne deti.
Prišlo leto a s ním čas, brány školy zavrieť
zas....
Mgr. Emília Polonská

Ako hrach na stenu (Āakárne)?
Sú okolo nás predmety a skutky, ktoré si
ktosi kedysi dávno zvykol drzo používať
a konať tak, že keby ich nebolo, boli by
sme hádam aj prekvapení. Napríklad také
prístrešky na zastávkach autobusov polepené
všelijakými tlačovinami už aj vo viacnásobných
vrstvách. Oznamujú cestujúcim nešikovnou,
komplikovanou formou, že tam zastavujú
autobusy, že budú voľby, hodová zábava či
futbalový zápas.
Tí, ktorí ich tam lepia, vedia, že na zastávke
nemá čakajúci človek tých pár minút čo robiť,
nuž číta oznamy. Jednému nič nehovoria, iný
je rád, lebo sa dozvedel, čo sa bude diať cez
víkend v susednom chotári.
Tento spôsob informovania a marketingu
má však jeden háčik. Ten je nastrážený
v paragrafe 47 Zákona o priestupkoch pod
písmenom g: Priestupku sa dopustí ... kto

poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné
priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo
verejnoprospešné zariadenie ... môže byť
potrestaný pokutou 99 eur.
Trúfalosť „inzerentov“ je až provokatívna.
Napríklad taký poslanec či uchádzač
o poslanecký mandát si bez rozpakov a hanby
vycapí aj trojmo svoj portrét so svojím menom
a nejakou jalovou vetou. Alebo dopravná
ﬁrma namiesto toho, aby urobila jednoduchý
a zrozumiteľný informačný blok informujúci
o odchode autobusu z jednotlivých zastávok,
nalepí na stenu čakárne plachtu so stovkami
nezmyselných a pre cestujúceho z konkrétnej
zastávky nepotrebných informácií, majiteľ
diskotéky láka na akciovú vodku...
K tejto malichernej záležitosti sa môže správca
majetku postaviť dvoma spôsobmi. No a čo?
Aspoň sa niečo dozvieme. Ale aj tak, že si

odpíše meno osoby, názov ﬁrmy, adresu,
telefónne číslo, emailovú adresu, urobí
fotograﬁu a pod. a obráti sa na kompetentnú
verejno-správnu inštitúciu so žalobou.
(vič)
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Z pierka eRka
Pre všetky deti, ktoré mali chuť sa zabávať,
tancovať a súťažiť sme pripravili v školskej
jedálni 15.2. 2014 Valentínsku diskotéku.
Táto nová akcia vznikla ako poďakovanie
deťom, ktoré koledovali, alebo sa zapojili do
jasličkovej slávnosti, nakoľko sa do každej zo
spomínaných akcií zapojilo viac ako 50 deti
a mladých. Sme veľmi radi, že máme deti,
mladých a rodičov, ktorí sú ochotní obetovať
svoj čas a sily v prospech iných.

Práve 25.3. si pripomíname Deň počatého
dieťaťa akciou Biela stužka, ktorú každoročne
organizuje občianske združenie Fórum života
s partnermi.
Jej cieľom bolo už po štrnásty raz šíriť úctu
k ľudskému životu od momentu počatia,
zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte
sami brániť nemôžu a mobilizovať spoločnosť
k podpore a pomoci pre deti a celé rodiny.
Hlavná myšlienka kampane nadväzovala na
minuloročný septembrový Pochod za život
v Košiciach .
Prejavom podpory týchto myšlienok bolo aj
nosenie bielej stužky - ako symbol nevinnosti
a bezbrannosti, ktorú si ľudia mohli vziať
v kostole.
Okrem výroby a nosenia bielej stužky, sa
mladí našej farnosti modlili za nenarodené deti
krížovú cestu.
Aj počas obdobia pôstu sme sa snažili
motivovať deti k jeho aktívnejšiemu prežívaniu
cez Pôstnu hru. Za jej realizáciu touto
cestou ďakujeme p. kaplánovi a manželom
Tomanovým. Prebiehala formou vyberania
klincov z kríža za dobré skutky, pomoc či
zrieknutie. Klince si odkladali do vrecúšiek
a keďže deti boli veľmi usilovné a snažili sa

prekonať sami seba, na záver pre nich naši
kňazi pripravili milý darček.
V pôste sa konala aj Detská krížová cesta,
na ktorú si deti na eRko stretkách spoločne
s J. a D. Rusňákovými pripravili vlastné 3D
zastavenia.

animátorom zoznámili každý deň s jednou
myšlienkou o múdrom správaní sa. Nechýbala
stopovačka, v stredu počas tvorivého
popoludnia ich viedla myšlienka „Múdre je,
keď to, čo robím, niekoho poteší.“, zažili
netradičnú olympiádu, jazdu zručnosti na
bicykloch a piatok, ktorý bol venovaný hrám,
patril myšlienke „Múdre je hrať sa tak, aby z hry
mali radosť všetci.“. Dobrovoľníci prispôsobili
téme ročníka aj atmosféru stretnutí s deťmi –
prezliekli sa za vedca Mudr. Lanta, pripravili
si pokusy, ktoré zaujímavo spestrili priebeh
každého popoludnia.

V súťaží O netradičný erb obce nechceli chýbať
ani deti a mladí z eRko klubu a vytvorili /za
technickej pomoci p. J. Božika a p. Handrka/
fotograﬁu erbu - gajdy zo seba samých,
s ktorou získali 2. miesto v kategórii kolektívov.
Tak ako každoročne druhú májovú nedeľu,
kedy oslavujeme Deň matiek, sme vyjadrili
lásku a vďaku našim mamičkám a babičkám
krátkym, ale o to srdečnejším kultúrnym
programom pod vedením D. Rusňákovej.

Aj deti z Jacoviec sa zapojili spolu s ďalšími 150
obcami v týždni od 26.5.-31.5. do kampane
Vypni telku, zapni seba!
Bez pozerania televízie, hrania počítačových
hier a zábavy na internete sa počas týždňa
zaobišlo približne 7 000 účastníkov z celého
Slovenska.
Motívom 14. ročníka kampane bolo heslo
Laboratórium múdrosti. Deti sa vďaka svojim

Naši noví spoluobĀania
Slávnostné uvítanie detí, narodených v roku 2013, sa uskutočnilo
v zasadačke obecného úradu dňa 22. 2. 2014. Novonarodené deti, ako
aj ich rodičov a najbližších príbuzných, privítala referentka kultúry Zdena
Bošanská. Spolu s ňou sa prítomným prihovoril starosta obce PhDr. Imrich
Hermann. Slávnosť spestrili svojím vystúpením deti zo Základnej školy s
materskou školou v Jacovciach. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa rodičia
detí postupne podpísali do pripravenej pamätnej knihy a od starostu obce
si prebrali kvet a drobný darček pre dieťatko. Po krátkom posedení starosta
obce slávnosť ukončil so želaním pevného zdravia a radosti z detičiek. ZB

V sobotu, v duchu myšlienky „Múdre je starať
sa jeden o druhého v rodine.“, boli celé rodiny
pozvané na futbalový zápas rodičov s deťmi,
súťaže, sv.omšu, opekačku pri fare, Familiádu
a tance. Nechýbalo vyrábanie rodinného erbu
a zapojiť sa mohli tiež do súťaže o najlepší
koláč či zákusok. Dobrá nálada, podporená
krásnym počasím sprevádzala celý Deň rodiny.

Mgr. J. Bošanská
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Kto sa má zaoberař detailmi ?
Vladimír Iljič Uljanov - Lenin, najodhodlanejší
uskutočňovateľ ideí Marxovho Komunistického
manifestu, prišiel k záveru, že socializmus je
vtedy, keď sa elektriﬁkuje celá krajina, keď
aj kuchárka robí politiku a keď sa odstránia
rozdiely medzi mestom a dedinou.
Walt Whitman Rostow, poradca troch
prezidentov USA po druhej svetovej vojne,
prišiel vo svojom Nekomunistickom manifeste
alias Štádiách ekonomického rastu zase k
tomu, že vrcholom a teda cieľom spoločenského
vývoja je éra veľkej, masovej spotreby. Jej
symbolom a prejavom mala byť pásová výroba
predmetov a masová dostupnosť osobných
automobilov. Pre J. F. Kennedyho vymyslel

predvolebné heslo Let´s get this country again
moving! – Rozhýbme opäť túto krajinu!
Stačí sa poprechádzať po Jacovciach
a zistíme, že tie necelé storočie staré vízie sa
stali našou milou realitou. Najmä pokiaľ ide
o mestské dlažby a tie automobily. Organizujú
náš život na každom kroku. Napríklad na od
mestského nerozoznateľnom námestí, stoja
naľavo, napravo, uprostred, krížom – krážom
ako sa ich majiteľom utraﬁlo. To, že časť
vydláždenej plochy námestia je určená na
nástupište prímestských autobusov, sa akosi
prestalo brať do úvahy. Veď až tak, že by
sme stanovili a vymáhali pravidlá parkovania,
sa zase po tých mestách nemusíme opičiť.

Stačí zájsť kúsok za roh na Potočnú ulicu,
kde za slnka i dažďa parkujú autá v kalužiach
a blate, tiež kde sa komu zachce. Zaskočilo
to iba lastovičky, ktoré si do tých kaluží chodili
naberať blato na budovanie hniezd...
Komunistický manifest sem, Nekomunistický
tam, auto náš miláčik, auto naše sebavedomie
i pohodlie, auto naša kára s pokorou otroka
a mocou otrokára. Veľké idey komunistické
či nekomunistické sa nikdy nezaoberali
detailmi (v ktorých sa vraj diabol skrýva),
pretože ich úlohou je živiť revolúcie. Prekážky
ohľaduplnosti, slušnosti a zrozumiteľných
pravidiel im musíme klásť my všetci –
automobilisti i neautomobilisti. (vič)

Fašiangové posedenie – 2.3.2014
Fašiangový čas je tradičným symbolom veselosti, zábavy a hodovania. Dňa 2.marca 2014
sme si v priestoroch jedálne PPD Prašice aj v našej obci pripomenuli tradíciu fašiangov.
Veselú atmosféru navodili svojim fašiangovým pásmom členovia folklórnej skupiny Prašičan.
Obdobie fašiangov je známe tým, že ľudia sa obliekajú do karnevalových kostýmov, masiek
a svoju pravú tvár skrývajú pod škraboškou. Aj členovia súboru prišli v preoblečení a k nim
do sprievodu sa pridali aj zamaskované detičky z našej ZŠ a niektorí obyvatelia z obce.
Počas vystúpenia nechýbali žartovné piesne, doplnené o fašiangové vinše a prekáračky.
Všetkým prítomným predviedli aj symbolické pochovávanie basy. Pochovávanie basy je
ľudová hra, parodizujúca skutočný pohreb. Hlavnými postavami boli kňaz, rechtor a smútiaci
„pozostalí“. Kňaz paródoval obrad rozlúčky, ohlásil koniec zábavy a lúčil sa s basou, ktorú
za náreku prítomných vyniesli von. Texty obradov boli popretkávané humornými príbehmi
a vlastnosťami obyvateľov z našej obce. Po veselom vystúpení folklórnej skupiny na
všetkých prítomných čakalo chutné pohostenie, pohár vínka a dobrá hudba. ZB

Deł uĀiteĺov – 28.3.2014
Dňa 28.3. 2014 starosta obce PhDr. Imrich Hermann
spolu s Petrom Komačkom, predsedom komisie
kultúry pri obecnom zastupiteľstve z príležitosti Dňa
učiteľov srdečne pozdravil všetkých pedagogických
pracovníkov obce. Vo svojom krátkom príhovore
pripomenul, že byť učiteľom nie je práca, ale
životné poslanie. Poďakoval všetkým za doterajší
zodpovedný a profesionálny prístup k práci, poprial
veľa zdravia, pohody, lásky a tvorivých síl do
ďalšieho života a zaželal im, aby sa stali pre svojich
žiakov úspešnými a neúnavnými hľadačmi pravdy
a svetla na ceste ich poznania. ZB

Stavanie mája – 30.4.2014
Príjemný podvečer strávili všetci tí, ktorí prijali pozvanie organizátorov
– starostu obce a komisie kultúry a športu pri OcZ v Jacovciach na
tradičné a obľúbené podujatie – stavanie mája.
Po programe dievčatá vyzdobili pripravený strom farebnými stužkami
a mládenci za pomoci starších mužov máj postavili. Osvedčené
občerstvenie – osúchy, slané pagáče a dobré vínko spríjemnili čas
všetkým prítomným.
Na stavaní mája sa zúčastnili ľudia všetkých vekových kategórií,
a organizátorov teší, že to boli nielen Jacovčania, hoci máj sa staval
takmer v každej okolitej obci. ZB
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Narodili sa
Luca Massi
Lea Katharina Toman
Adrian Kováč
Tomáš Tlstý
Peter Košecký
Nina Ondrejková

Deł vířazstva nad fašizmom
Pri pamätníku padlých hrdinov sa
v stredu, dňa 7. mája 2014 konalo
slávnostné zhromaždenie pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom
a 69. výročia ukončenia druhej svetovej
vojny. Občania Obce Jacovce sa
zišli, aby vzdali úctu a poklonili sa
pamiatke miliónom padlých a ranených
z mnohých krajín sveta, ktorí sa pred
69. rokmi pričinili o dnešnú slobodu. ZB

Anabela Števanková
Michal Vaňovič
Matúš Muka
Michaela Čulagová

Životné jubileá
80. rokov
Irena Štreicherová
Alžbeta Bajtalová
Jozefína Manduchová
Anton Ďurkovič

Deł matiek – 11.5.2014
Druhá májová nedeľa patrí už tradične všetkým mamám.
Inak tomu nebolo ani v nedeľu 11. mája 2014. Byť mamou
je náročné, ale zároveň krásne poslanie ženy. V tento deň
je špeciálny čas povedať mamám, ako ich máme radi
a vážime si ich za lásku a obetavosť. Oslavy Dňa matiek
sa v tomto roku konali v telocvični Základnej školy
v Jacovciach. S príchodom šestnástej hodiny sa zapĺňala
školská telocvičňa matkami a ženami rôznych vekových
kategórií. Na úvod odznela krásna báseň pre mamy,
po básni sa matkám a ženám prihovoril starosta obce
PhDr. Imrich Hermann. V kultúrnom programe potom
vystúpili škôlkari z materskej školy, žiaci a žiačky zo
základnej školy, ale aj deti z eRko hnutia. Deti spolu
s pani učiteľkami pripravili pestrý kultúrny program,
v ktorom sa striedali básne, tance, ale aj vtipné scénky.

Všetci prítomní sa mohli úprimne tešiť z vystúpení svojich
detí i vnúčat a právom cítiť na nich hrdosť, čo aj potvrdili
svojím potleskom. Naše poďakovanie patrí však aj
všetkým mamičkám, ktoré si našli čas a tohto podujatia
sa zúčastnili. ZB

Quadrille European Dance Festival 2014

85. rokov
Ing. Klement Vaňo
Jolana Kubová
Marta Pacáková

Opustili nás
Marta Pavlusíková
Ľudovít Bošanský
Miloslav Gregor
Emil Kajan
Marta Petrášová
Mária Tomková
Emil Tomka
Gejza Vaňo
Mária Mojžišová
Mária Dubná

23.05.2014 sa presne o 12:00 hod. rozozvučali tóny
štvorylky a približne 30 000 mladých ľudí vo viac ako
50 mestách Európy sa pustilo do tanca a do boja
o prekonanie svetového rekordu v synchronizovanom
tancovaní štvorylky.
Už 7. rok po sebe sa do tejto akcie, ktorej hlavným
organizátorom je Slovinsko, zapájajú aj mladí ľudia na
Slovensku.
Výnimkou nie je ani Obec Jacovce v spolupráci s Obcou
Krušovce a spoločne už po druhýkrát sme zorganizovali

túto akciu. Je pozoruhodné, že do tanca sa zapojili nielen
žiaci zo ZŠ, ale aj študenti a seniori. Nie je dôležité, koľko
máš rokov, ale ako sa cítiš, a tým sme naplnili motto tejto
akcie: Mladosť, pohyb, priateľstvo.
V tomto roku si v Jacovciach zatancovalo spolu 180
účastníkov, ktorí sa pokúsili o prekonanie rekordu v počte
tanečníkov a zápis do Guinnessovej knihy rekordov.
Na záver tanečného vystúpenia naši účastníci okrem
klasickej štvorylky zatancovali aj bonus v podobe contry
tanca. ZB
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Varili sme guláš a športovali spolu s deřmi

Kroky mnohých našich občanov dňa 14.6.2014
smerovali na futbalový štadión v Jacovciach,
kde sa o 13,00 hod. začal 8. ročník Jacovskej
varešky, ale aj oslava Medzinárodného dňa
detí. Chceli sme spojiť dve pekné akcie do
jednej a ... zámer vyšiel . Miestami zamračená
obloha nás síce chvíľu postrašila, ale
neodradila a keď vyšlo slniečko, nálada sa
všetkým ihneď zlepšila.

V súťaži vo varení gulášu svoje kuchárske
umenie predviedlo 16 súťažiacich družstiev.
Všetci sa pripravili veľmi svedomite, počnúc
použitými surovinami, cez oblečenie členov
družstiev až po prestieranie a kultúru stolovania.
Chuť, farbu, konzistenciu a nápaditosť gulášu
hodnotili porotcovia. Ich chuťové bunky
dostali naozaj zabrať, ale nakoniec predsa
len určili poradie. Vyhodnotenie snahy našich

súťažiacich začalo krátko po 17,30 hod.
Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo
z Jacoviec - Fantastická päťka, druhú priečku
obsadilo tiež domáce družstvo pod názvom
A je to ... , tretie miesto sa ušlo družstvu
Babinec z Tesár. Veľký úspech však mal aj
nesúťažný guláš, ktorý varili členovia kultúrnej
komisie.
ZB

Súřaž „Originálny erb vyhráva“

Víťaz v kategórii jednotlivci

Obec Jacovce vyhlásila súťaž
„Originálny erb vyhráva“. Úlohou
bolo zhotoviť netradičnou technikou
a z netradičného materiálu erb obce.
Aj touto formou sme chceli podporiť
u detí ale aj dospelých záujem o obec
a jej históriu. Do súťaže sa zapojilo
9 jednotlivcov a 15 erbov vyhotovili
kolektívy. Práce boli vyhodnotené
a odmenené 27.6.2014. Pre verejnosť
budú vystavené v priestoroch ZŠ
s MŠ do konca roku 2014.

Víťazi v kategórii jednotlivci :
I. miesto Miroslav Dřinek
II. miesto Dávid Detko
III. miesto Alena Herdová
Víťazi v kategórii kolektívy:
I. miesto žiaci II. ročníka ZŠ s MŠ
II. miesto členovia eRko hnutia
III. miesto materská škola „Slniečko“

NetradiĀné plavidlá
Tento rok sa konali
„Netradičné plavidlá“ na
Duchonke dňa 12.7.2014.
Z
12
zúčastnených
plavidiel sa naše –
jacovské plavidlo „Pirátska
loď“ umiestnilo na 4.
mieste.
Víťazné plavidlo „Panská
Javorina“ bolo zhotovené
našimi partnermi z MAS
Prostějov.
Obec Jacovce ďakuje
mládežníkom z ICM
Topoľčany, pod vedením
Adama
Mojžiša
za
spoluprácu pri výstavbe
nášho plavidla. ZB

ZB
Víťaz v kategórii kolektívy
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Jacovské hody 4. – 6. 7. 2014

Hody sme v tomto jubilejnom roku, kedy
oslavujeme 790. výročie prvej písomnej
zmienky o Obci Jacovce, začali sláviť už v piatok
4.7.2014 od 16,00 hod. Pozvali sme hudobné
skupiny Progres, Veselí starci, Žochári, Duo
Rytmus, Ľudovíta Kašubu, Paľa Drapáka
a Kabát revival, aby spestrili svojim vystúpením
oslavy hodov. Prví nadšenci prichádzali už
o 15,00 hod., aby si sadli čo možno najbližšie
k pódiu. Prišli nielen občania obce, ich hostia,
ale aj obyvatelia zo širokého okolia. Pripravené
boli aj stánky s občerstvením, cukrovou vatou,
kukuricou. Veselú atmosféru umocňovala vôňa
grilovaného mäska, gulášu a pečených klobás.
Zábava trvala takmer do rána.
5. júla 2014 už naplno fungoval minizábavný
park v areáli ZŠ so všetkými atrakciami pre
deti, ale aj dospelých.

Športovci si pozreli zápasy našich futbalových
dorastencov s dorastom z Tovarník a starých
pánov Jacoviec a Tesár.
Niektorí nadšení členovia komisie kultúry
veľmi operatívne po futbale pripravili „tanečný
parket„ , aby sa od 20,00 hod. naplno mohla
rozbehnúť country zábava. A opäť sa tancovalo
až do nedeľného rána.
Nedeľný program hodov nasledoval tradičnými
bohoslužbami a „veľká omša“ vyvrcholila
vysvätením sochy Sv. Jána Nepomuckého,
ktorú po 260 rokoch za pomoci Nitrianskeho
samosprávneho kraja, Občianskej iniciatívy
sv. Jána Nepomuckého, MAS SOTDUM
a anonymných sponzorov reštauroval
Mgr. Art. Martin Mikuláš.
Popoludní sviatočný deň sprevádzali
prechádzky rodín na kolotoče a futbalové

zápasy našich žiakov a mužov, ktorí pred
priateľským zápasom s OFK Trebatice prevzali
z rúk predsedu ObFZ Pavla Šípoša „Cenu fair
play“ Západoslovenského futbalového zväzu
za šírenie dobrého mena futbalu a čestnej hry
v V. lige Západ v súťažnom ročníku 2013/2014.
ZB
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Tipy a triky na grilovanie
Grilovanie mäsa a ďalších jedál je hotové
umenie. Chutné jedlá, vďaka ktorým vás budú
rodina, priatelia i známi milovať, dosiahnete, ak
ich budete pripravovať s nadšením.
1. Mäso pri grilovaní nikdy neprepichujte
vidličkou. Vytiekla by z neho šťava, vďaka
ktorej zostáva pekne šťavnaté.
2. Marinádu alebo olej používajte iba na
potretie. V opačnom prípade prebytočnú
marinádu spálite a mäso môže
v najhoršom prípade vzbĺknuť.
3. Správne rozžeravený gril na uhlie spoznáte
podľa toho, že mäso pri kontakte s roštom
zasyčí. Svalovina sa rýchlo stiahne a šťava
tak nevyteká von. Pri grilovaní na plynovom
grile je dobrým pomocníkom teplomer.
Gril je správne rozpálený pri teplote nad
200 °C.

4. Ryby je jednoduchšie grilovať na grilovacej
mriežke. Ak ju nemáte po ruke, je dobré
rybu niekoľkokrát opakovane rýchlo položiť
a zodvihnúť. Vytvorí sa na nej povlak,
vďaka ktorému sa ryba na gril neprilepí.
5. Pred prvým grilovaním nechajte gril
vypáliť. Vyhnete sa nepríjemnému lepeniu
mäsa na rošt.
6. Ak chcete chuť a vôňu všetkého, čo
grilujete, ešte umocniť, pýtajte sa na
grily, ktoré majú aromatický systém. Ide
napríklad o 2 misky umiestnené pod
roštom grilu, do ktorých sa nalieva víno,
pivo alebo voda s korením. Odparovaním
dávajú mäsu ešte lepšiu chuť a vábivú
vôňu.
7. Gril na drevené uhlie nezalievajte po
skončení grilovania vodou. Kvôli prudkej

zmene teploty by mohol popraskať.
8. Negrilujte zbytočne hrubé kusy mäsa, ale
len plátky do hrúbky 2 centimetrov. Ľahko
a rýchlo sa prepečú.
9. Zbytočne gril neumývajte a už vôbec
nepoužívajte saponát. V prípade potreby
zvoľte radšej jemnú kefku. Na grilovacej
mriežke by mal totiž stále zostávať povlak,
ktorý vznikol počas predošlých grilovaní.
Práve vďaka nemu sa mäso nebude
pripaľovať.
10. Po každom použití nechajte gril
vychladnúť. Pokiaľ ho skladujete vonku,
chráňte ho pomocou ochranného krytu.
Ak ho nepoužívate, odpojte prívod plynu
z plynovej fľaše. Tú skladujte vonku na
dobre vetranom mieste.
ZB

Od našich gazdiniek .....
DOMÁCI PRIBINÁÿIK S OVOCÍM
Suroviny na 3 porcie :
250 g jemný tvaroh bez hrudiek
200 ml šľahačková smotana
2 ks vanilkový cukor
1 PL práškový cukor
trochu ovocia
Postup receptu :
Tvaroh, šľahačkovú smotanu, vanilkový cukor a práškový cukor dáme do misy a vyšľaháme do
zhustnutia na jemný krém.
Rozdelíme do misiek, ozdobíme ovocím, uložíme do chladu na niekoľko hodín a podávame.
Dobrú chuť!

STUDENÝ PIŠKÓTIK
Suroviny na 5 porcií:
2 balíčky dlhé piškóty, 1 balíček šľahačka, 150 ml vychladené mlieko, 1 téglik smotanová nátierka,
alebo mascarpone, 1 šálka šťavy z kompótu podľa chuti ( jahody, marhule, maliny )
trochu dekor čokoládová ryža, 1 balíček vanilínový cukor
Postup receptu:
Podľa návodu pripravíme šľahačku, pomaly primiešame smotanovú nátierku a vanilínový cukor.
Vyšľaháme spolu do tuha.Do nádoby naukladáme piškóty, ktoré polejeme šťavou z kompótu a natrieme celú vrstvu piškót pripravenou šľahačkovou zmesou. Znova dáme vrstvu piškót, polejeme
a natrieme vrstvou šľahačky. Povrch posypeme kakaom a ozdobíme čokoládovou ryžou dekor.

JABLKOVÁ ROZKOŠ
SUROVINY:
4 ks vajcia
130 g cukor práškový
160 g detská krupica alebo múka krupicová
10-12 ks jablká
1 ks vanilka
1 ks cukor škoricový
1/2 ks prášok do pečiva
džem marhuľový

hrozienka
80 g kokos alebo vlašské orechy
tuk stužený

vala nahor. Do dierok dáme marhuľový džem,
posypeme hrozienkami, škoricovým cukrom
a zalejeme cestom.

Postup prípravy receptu :
Jablká prekrojíme, očistíme a vyberieme jadrovník tak, aby vznikla dierka.
Bielka vymiešame s cukrom, pridáme žĺtky
a krupicu (resp. múku) s práškom do pečiva.
Na vymastený plech poukladáme vedľa seba
jablká tak, aby dierka po jadrovníku smero-

Posypeme vanilkovým cukrom a nadrobno posekanými orechmi prípadne kokosom.
Pečieme najskôr 10 min pri 200 °C a potom
20-25 min pri 180°C.
ZB
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Jarné výpravy za dobrou náladou a zdravím
Správne by patril do titulu tohto textu aj prívlastok zimné, ale ako si
dobre pamätáme, ani najhorlivejší jacovskí turisti-lyžiari si tohto roku
veľmi neužili. Príznačná pre tohtoročnú zimnú sezónu bola vychádzka
– súčasť programu zimného regionálneho zrazu – do urminského
chotára. Namiesto plánovaného brodenia sa snehovými závejmi sa
minitúra zmenila na agronomickú obhliadku sviežo sa zelenajúcich
ozimín. Rozmary prírody však ani najmenej turistov nezaskočili.
Bilancujúca prezentácia vlaňajších zážitkov a športových výkonov bola
niekoľkohodinová a pestrá aj vďaka príspevku jacovského Alpin klubu.
Tanec, korenisté i sladké pohostenie bolo, aké inakšie než príkladné.
Všetky vydarené výlety, viac i menej náročné túry starostlivo pripravené
sa môžu konať vďaka príkladnej spolupráci obecných klubov združených
v regionálnej rade, ktorej predsedá Peter Dragúň, vedúci topoľčianskeho
klubu Žochár. Nie je preto náhoda, že je čerstvým „šéfom“ celej
slovenskej organizovanej turistiky.
Priam kúzelný zážitok nám poskytlo predvianočné stretnutie na Panskej
Javorine. Družné boli tiež tradičné staroročné na Marháte i novoročné
na Mačacej skalke, ktoré boli ladením pred výstupmi na Úhrad, na
Javorový vrch či Vtáčí vŕšok i na „lyžiarske“ výlety za snehom.
Jacovskí, vzhľadom na počet obyvateľov a športovú tradíciu obce
nepočetní, turisti sa s chuťou na väčšine podujatí zúčastňujú. Spomeňme
okrem už uvedených veľkonočný výstup na P. J., na Kňaží stôl či Vapeč
v Strážovských vrchoch, na malokarpatskú Vápennú a Vysokú, na
oravský Šíp, i adrenalínovú ferratu (reťaze a rebríky...) na Martinských
holiach. V programe nemohla chýbať jazda k Rotunde sv. Juraja, ale
ani májová štvordňovka, tento rok v Dedinkách – Slovenskom raji
a Regionálny zraz turistov v Skačanoch.

Osobitnú zmienku si zaslúži júnová trojgeneračná expedícia na Panskú
Javorinu. S podporou rodiny Mikušovcov z Kulháňa sa vybrali veteráni,
ktorým už tak ako mladším nohy neslúžia, na obhliadku a vyhliadku
z populárnej rozhľadne. Tí mladší im s potešením robili spoločnosť
nielen na vrchole, ale aj počas príjemného, družného posedenia nad
pečenými pstruhmi. Hádam ani niet presvedčivejšieho dôkazu toho, že
turistika je jeden z najschodnejších chodníčkov od človeka ku človeku.
Vlado Štefanovič

Jacovská miniliga 2013/2014

1. miesto Slávia Kuzmice • Horný rad zľava: Kaman Michal, Kaman Andrej, Patrovič Peter, Patrovič
Pavol, Lieskovec, Grznár Marián st. • Dolný rad zľava: Grznár Tomáš, Kaman Martin, Grznár Marián ml.

Dňa 15.2.2014 sa v telocvični obce Jacovce odohrali ﬁnálové
stretnutia Jacovskej miniligy. Zápas o 3. miesto odohrali
Hamas Alfa a Kolkáreň. Po 50 minútach sa zápas skončil
3:3, ale v prospech Hamasu Alfa rozhodli pokutové kopy
v pomere 3:2. Finálový zápas odohrali Slávia Kuzmice
a Hamas Omega . Finálový zápas bol výsledkovo kópiou toho
o 3. miesto a v riadnom hracom čase sa skončil 3:3. Slávia
svoje premiérove ﬁnále premenila na víťazstvo v celej minilige
a na pokutové kopy zdolala minuloročného víťaza 3:2.
Individuálne ocenenia:
Najlepší strelec: Marián Grznár ml. (Slávia Kuzmice)
Najlepší hráč: Peter Švec (Hamas Alfa)
Najlepší brankár: Šutka Ivan (Hamas Omega)
LZ

Memoriál Jána Dubného
Dňa 12.7.2014 sa na futbalovom štadióne TJ Družstevník Jacovce
konal III. ročník Memoriálu Jána Dubného.
Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá – TJ Jacovce, OFK Tesáre, OFK
Prašice a OFK Kuzmice. V prvom zápase sa stretli domáce Jacovce
a Tesáre, v druhom zápase Prašice a Kuzmice. Po krátkej prestávke na
občerstvenie sa stretli v boji o tretie miesto Prašice a Tesáre, vo ﬁnále
zasa Jacovce a Kuzmice.
Víťazom turnaja a putovný pohár si prevzali z rúk starostu obce
PhDr. Imricha Hermanna, starostu obce Kuzmice Petra Mojžiša, Jána
Dubného ml., ako aj zástupcu NSK Karola Gerháta hráči TJ Družstevník
Jacovce, najlepším strelcom sa stal Vladimír Ďurík z OFK Prašice
a najlepším brankárom Michal Píšťanský z TJ Družstevník Jacovce.
ZB
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TJ Družstevník Jacovce
Dorast – MO TopoĺĀany

A - mužstvo – V.liga Západ
V jarnej časti súťaže 2013/2014 podalo naše
„A“ mužstvo pod vedením Juraja Laciku
kolísavé výkony. Vďaka zraneniam viacerých
kľúčových hráčov (Bukvay, Rusňák Martin,
Božik, Beňo) nemohlo mužstvo predviesť
svoj najlepší futbal a vo viacerých zápasoch
herne aj výsledkovo zaostávalo. Ale aj napriek
tomu môžeme futbalovú jar hodnotiť pozitívne.
Podarilo sa nám zabudovať do mužstva
ďalších dorastencov, ktorí sú budúcnosťou
klubu. Napriek chýbajúcim skúsenostiam sa
veľmi dobre etablovali do mužstva a ich výkony
sú prísľubom do ďalších sezón. V jarnej časti
sa podarilo klubu na každý domáci zápas
vytvoriť pre fanúšikov „Futbalový spravodaj“,
ktorý informoval o dianí v klube, predstavoval
jednotlivé mužstvá a ďalší plán zápasov.
V nadchádzajúcom ročníku nastúpi naše
mužstvo v novovzniknutej 5.lige Stred, ktorá je
zložená z mužstiev z okresov Topoľčany, Nitra
a Šaľa. Nová súťaž bude oveľa jednoduchšia
na cestovanie a náklady s tým spojené,

s určitosťou prinesie veľa zaujímavých zápasov
s okolitými mužstvami ako Radošina, Solčany,
Tovarníky, Krušovce, Ludanice, Hrušovany
alebo Preseľany.
Po celej sezóne tak „A“ mužstvo obhájilo
12. miesto z jesennej časti s 32 bodmi so
skóre 60:86. Najlepším strelcom sa stal
Dalibor Bajzík (10 gólov), prenasledovaný
Michalom Kamanom a Jakubom Švecom
(obaja 9 gólov).

Dorast pod vedením trénerov Lukáša Zigu
a Mareka Šveca odohral veľmi úspešnú jarnú
časť ročníka 2013/2014. Výrazne sa zvýšila
účasť na tréningoch, čo sa prejavilo aj na
výsledkoch. Z deviatich zápasov naši hráči
prehrali iba jeden, dvakrát si body so súperom
podelili a v ostatných zápasoch zvíťazili.
Výrazne tak zlepšili svoju výkonnosť z jesene
a tak postúpili aj v tabuľke. V ďalšej sezóne
sa aj dorast predstaví v novovzniknutej 5.lige
Stred, kde už nepomôžu hráči ako Rybanský,
Lukáč, Grach a Lukáš Masaryk, ktorým skončil
dorastenecký vek.
Po celej sezóne tak dorast vystúpil na 4. miesto
s 30 bodmi so skóre 38:24.
Najlepšími strelcami sa
stali Andrej Paulovič
a Matúš Lukáč (obaja
7 gólov).
LZ

Zhodnotenie sezóny – mladší a starší žiaci

Mladší a starší žiaci pod vedením trénera Ľudovíta Ondrku odohrali
celkom úspešnú sezónu 2013/2014. Mladší žiaci sa umiestnili na
5. mieste tabuľky a starší žiaci na peknom 3. mieste.
V kádri žiakov máme celkove 38 detí, kde sa do treningového procesu
zapájajú už aj škôlkari.
V družstve mladších žiakov bol počas celej sezóny problém
s brankárskym postom, kedy sa to doriešilo až v posledných 5 kolách.
Zo starších žiakov končia 4 hráči, ktorí prechádzajú do družstva dorastu.
V priebehu sezóny sa deti zúčastnili viacerých turnajov futbalových

mladých nádejí.
Bol to halový turnaj v Topoľčanoch, v jesennej sezóne a v jarnej sezóne
turnaj na ihrisku v Topoľčanoch a tí najmladší na turnaji v Bošanoch.
I keď sa neumiestnili na popredných miestach načerpali nové hráčske
skúsenosti a nové zážitky.
Na záver sa chcem poďakovať rodičom, ktorí ochotne a nezištne počas
celej uplynulej sezóny vozili deti na zápasy, ktoré sa hrali na ihrisku
súperov.
LO
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Turnaj malých futbalových nádejí
V sobotu 19.7.2014 sa na našom futbalovom štadióne uskutočnil
turnaj hráčov do 10 rokov pod názvom „Turnaj malých futbalových
nádejí“. Kvalitne obsadený turnaj okorenilo mnoho krásnych
momentov od aktérov na ihrisku, ako aj účasť mnohých fanúšikov.
Radosť z dobre zorganizovaného turnaja neskrývali nielen
domáci diváci, ale aj všetci tí, ktorí sa prišli na turnaj pozrieť
z iných obcí. Bola to pekná a vydarená akcia. Všetci hráči, ktorí
sa turnaja zúčastnili, dostali priestor na svoj futbalový rast, získali
vzácne skúsenosti a spoznali nových kamarátov, s ktorými majú
spoločný záujem – futbal. Chceli by sme pochváliť všetkých
rodičov a sponzorov, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní hladkého
priebehu tejto akcie. Na záver sa chceme poďakovať aj všetkým
divákom, ktorí prišli svojim povzbudzovaním podporiť naše deti
v jednotlivých zápasoch. Konečné poradie: 1. miesto TJ Družstevník
Jacovce, 2. miesto OFK Veľké Ripňany a 3. miesto OFK Bošany.
ZB

Mariášový turnaj
Medzi športovými podujatiami a turnajmi sa nájdu aj také, pri ktorých
fyzická zdatnosť nie je dôležitá. O to viac však dostáva zabrať mozog. Inak
tomu nebolo ani 19.7. 2014, kedy sa v priestoroch účelového zariadenia
TJ Jacovce zišli mariášoví nadšenci na V. ročník mariášového turnaja
o putovný Pohár starostu obce Jacovce. Zaregistrovalo sa 12 hráčov,
z toho po prvýkrát aj jedna žena, ktorá zastupovala tú nežnejšiu časť.
Skúsenosť a šikovnosť rozhodli o najlepších hráčoch. Po poslednom,
štvrtom kole, vyhral prvé miesto pán Emil Šatan st. z Jacoviec, druhé
miesto pán Jozef Kurilla z Topoľčian a na treťom mieste sa umiestnil
František Dávidík z Topoľčian.
„S priebehom turnaja sme spokojní. Spokojní boli aj hráči a prisľúbili
účasť aj na budúci rok. O rok by som turnaj rád spropagoval aj
v rámci kraja a zvýšil jeho úroveň,“ povedal organizátor Emil Šatan st.
a poďakoval všetkým, ktorí sa o zdarný priebeh podujatia pričinili. ZB

Stolný tenis
Ročník 2013/2014 bol pre obe naše družstvá stolnotenisového oddielu
úspešný. Družstvo Jacovce A pri svojom debute v 4. lige skončilo na
siedmom mieste z dvanástich. Družstvo Jacovce B vyhralo majstrovstvá
okresu (MO) Topoľčany. Našimi najlepšími hráčmi 4. ligy sú Igor Goga,
Tomáš Čerman a Karol Kováč. V družstve Jacovce B majú najlepšiu
úspešnosť Tomáš Čerman (hral za obe družstvá), Dávid Chrenko,
Matúš Dubný.

KSST Nitra - 4. liga A, muži 2013/2014
#
1
2
3
4
5
6

Mužstvo
Topoľčany B
Klasov A
Vráble C
Mojmírovce A
Nitra E
Žirany B

U
22
22
22
22
22
22

V R P K
21 0 1 0
18 0 4 0
13 1 8 0
12 2 8 0
10 3 9 0
9 1 12 0

Sety
947:499
943:544
792:676
762:717
753:781
748:755

Zápasy Body
291:105 85
272:124 76
221:175 62
204:192 60
195:201 55
188:208 50

7
8
9
10
11
12

Jacovce A
Žirany A
Čab B
NR-Kynek A
Dom. ŠOG Nitra A
Lehota A

22
22
22
22
22
22

9
9
8
7
7
1

1
0
2
4
0
2

12
13
12
11
15
19

0
0
0
0
0
0

662:830
686:831
705:781
709:779
712:800
531:957

171:225
170:226
181:215
182:214
188:208
113:283

50
49
48
47
43
27

OSST TopoĺĀany - Majstrovská súřaž,
muži 2013/2014, skup. o 1.-4. miesto
#
1
2
3
4

Mužstvo
Jacovce B
M. Bedzany A
H. Štitáre B
Tovarníky A

U V R P K
20 15 3 2 0
20 12 2 6 0
20 10 5 5 0
20 9 1 10 0

Sety
503:245
404:343
381:371
344:356

Zápasy Body
68
150:50
58
114:86
55
103:97
48
102:98
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