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ZDARMA
Vážení spoluobčania,
blížia sa Vianoce, čas radosti, veselosti, lásky,
pokoja a mieru. Čas, kedy sa môžeme na chvíľu
zastaviť, zaspomínať si a zamyslieť sa nad čarom
a atmosférou vianočných sviatkov. Nezabúdame
na svojich blízkych, priateľov a známych, aby
najmä v tomto čase nebol nikto sám.
Všetkým občanom našej obce želám príjemné
sviatky, šťastie v duši, pokoj, lásku, porozumenie
a obzvlášť pevné zdravie v rodinách.
Spolu s blížiacimi sviatkami sa blíži aj Nový rok. Dovoľte mi úprimne
poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku
prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej Obce Jacovce. Ďakujem členom
všetkých spoločenských organizácii v obci, súkromným organizáciám,

rovnako chcem poďakovať aj jednotlivcom, ktorí dennodenne dokazujú,
že im osud obce nie je ľahostajný. Touto cestou Vám ďakujem za
spoločne vykonanú prácu v prospech našej obce.
V prichádajúcom Novom roku Vám v mene svojom a tiež i v mene
svojich spolupracovníkov, v mene všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva, prajem veľa síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite,
prosím, aj želanie dobrého zdravia, vzájomného pokoja a harmónie i
zlepšenie medziľudských vzťahov.
Nech Vám prinášajú šťastie Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť
z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu,
usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si
všetko to, čo má naozajstnú, pravú hodnotu.
Jaroslav Božik
starosta obce

Všetko má svoj čas
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Starozákonná biblická kniha Kazateľ múdro pripomína, že všetko má
svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa,
svoj čas má zomrieť... plakať a smiať sa, zarmucovať sa a tancovať...
Všetko má svoj čas...
Človek musí venovať dostatočný čas a pozornosť mnohým
skutočnostiam, aby zvládol dôležité okamihy, etapy svojho
života a aby bol na ne pripravený.
Tak napríklad je nesmierne potrebná výchova,
formácia, príprava k sviatosti manželstva ako
predpoklad dobrého manželstva. Dostatok času
človek venuje štúdiu, aby bol schopný kvalitne
vykonávať svoje povolanie, aby sa vo svete
nestratil. Potrebný čas na tréning si určí dobrý
športovec, umelec hodiny a hodiny nacvičuje
a pod.
Jednoducho, mnohá ľudská činnosť si vyžaduje
čas svedomitej prípravy.
Ak sa niečo „odflákne“ alebo koná bez patričnej
prípravy - narýchlo, je to poznať a je to tá
najlepšia cesta k budúcemu neúspechu.
V tieto dni prežívame adventné obdobie.
Dôležité obdobie duchovnej i osobnostnej
formácie k sviatkom narodenia Pána Ježiša Krista.
Dobre prežitý advent je základným predpokladom
k plnohodnotnému prežitiu Vianoc.
Avšak nie je to len počasie, čo nám akosi nepripomína
adventné časy, ale je to najmä to, že sami mu nevenujeme potrebnú
pozornosť. Niektorí dodnes poriadne nevedia čo vlastne advent
obnáša, niektorí ho ignorujú, ale veľa ľudí tento vzácny čas premiešava
so samotnými Vianocami, ktoré však prídu až v deň Narodenia Pána
Ježiša Krista.
Svoje na tom nesú aj médiá, ktoré do omrzenia vyhrávajú vianočné

skladby, konajú sa „vianočné“ koncerty v advente, je plno všelijakých
zábavných ponúk, ktoré sú možno na vysokej umeleckej úrovni, ale
všetko toto a iné nás zapĺňa a oberá o vzácny čas stíšenia, spomalenia,
sebareflexie, duchovného snaženia. Taktiež obchodné reťazce „zabíjajú“
advent, ale aj novembrový koniec liturgického roka, kde má mať
človek svoje myšlienky upriamené na iné skutočnosti.
Je našťastie veľa ľudí, ktorí poctivo, kresťansky prežívajú
tento prípravný čas vo svojich domácnostiach, ale aj
v obciach.
Aj v jednej neďalekej obci nášho okresu, jasne
dávajú najavo, že je advent. Namiesto opičenia
sa za masou, prišli s pekným nápadom. Dedina
je bez vianočného osvetlenia. Na to príde svoj
čas. Ale uprostred verejného priestranstva je na
vysokej žrdi zavesený veľký adventný veniec,
ktorý sa postupne rozsvecuje. Pekné, originálne
a inšpiratívne!
Tak aj vhodnou verejnou výzdobou môžeme
pripomenúť zaneprázdneným ľuďom advent.
Snahou o vzájomnú dobročinnosť, v ktorej by sme
sa v tomto čase mali pretekať, môžeme pomôcť
núdznejším a sami menej behať po obchodoch.
Pamätajme, že všetko má svoj čas a musíme si sami
ustriehnuť, čomu koľko času venujeme. A ak nám akosi
celkom nevyšiel tohtoročný advent, ustrážme si ten budúci.
Milí veriaci, bratia a sestry, všetci ľudia dobrej vôle!
Prajem Vám hlboké prežitie adventu a ešte hlbšie a krajšie vianočné
sviatky, počas ktorých nech nám žiari pred duchovným zrakom
narodený Ježiško.
Mgr. Ľuboš Martíny – Váš duchovný otec
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Aký bol rok 2015 !

Vážení občania Jacoviec,
blížia sa vianočné sviatky. Je to čas oddychu,
ale i obzretia sa za seba a zhodnotenia, ako
sme rok 2015 prežili.
Dnes už môžeme povedať, že na našom
družstve to bol rok v rozhodujúcej miere
rok prežitý ako po iné roky. V našej
každodennej práci na poliach, maštaliach, ako
i v prevádzkach pomocnej výroby sa úlohy
plnili s každodenným fortieľom zodpovedného
hospodára. Možno skonštatovať, že je
predpoklad
naplnenia
rozhodujúcich
výrobných úloh tak, ako sme si ich na začiatku
roku stanovili.
Práca poľnohospodára je činnosť pod holým
nebom , v každom ročnom období piatky -

sviatky.
Je to náš údel. Robíme to však s láskou
a možno povedať, že i s pochopením okolia.
Tak to vždy bolo a predpokladáme, že i bude.
Sme tomu úprimne radi, ale súčasne nás
teší, že sa darí i obciam, v ktorých katastroch
hospodárime. Tak tomu je i vo vzťahu k Vašej
obci. V odchádzajúcom roku naša spolupráca
mala štandartnú úroveň. Družstvo vždy
vedelo pochopiť špecifika činnosti obecných
samospráv. Podľa možnosti tomu bolo
nápomocné. Preto sme finančne podporili
výstavbu multifunkčného ihriska v priestoroch
základnej školy, súčinnosť bola i pri výstavbe
ďalšej etapy kanalizácie. Pokračovala
spolupráca v zveľaďovaní kultúrneho života
obce cez poskytnutie priestorov jedálne

OZNAM

V súvislosti s realizáciou výstavby kanalizácie v našej obci upozorňujeme
obyvateľov na zákaz napojenia a používania kanalizačných prípojok
novovybudovanej kanalizácie až do ukončenia výstavby. Využívanie bude
možné až po kolaudácii, ktorá je predpokladaná na rok 2017. Predčasné
napojenie bude pre občana predstavovať následok, kedy bude znášať
všetky náklady spojené s prečistením kanalizácie a realizáciou
opakovaných skúšok. Práce na výstavbe kanalizácie v našej obci budú
pokračovať v jarných mesiacoch roku 2016.
HK

družstva na rôzne spoločenské akcie. Nášmu
záujmu neušla ani podpora na činnosť
futbalového klubu, poľovníkov a dobrá
spolupráca a súčinnosť s farským úradom.
Sme však presvedčení, že tak to má vždy byť.
Preto mi dovoľte na prahu vianočných
sviatkov v mene nášho družstva poďakovať sa
za spoluprácu celej samospráve Vašej obce,
ale i občanom, mnohokrát našim členom a
pracovníkom i podielnikom družstva. Sme
presvedčení, že je to spolupráca smerujúca
pre blaho, pokojný a zmysluplný život oboch.
V zhode s tým Vám prajeme pokojné a veselé
prežitie vianočných sviatkov.
Ing. Urminský Jozef
predseda družstva

POĎAKOVANIE

Touto cestou chceme poďakovať všetkým dobrodincom za
pomoc a podporu pri obnove
a premiestnení súsošia
Piety, ktorá je umiestnená
pred kostolom Božieho
milosrdenstva.
Vďaka patrí všetkým, ktorí
akýmkoľvek
spôsobom
pomohli.
Súsošie posvätil J. E. Mons.
Ján Sokol, emeritný arcibiskup
a miestny farár Mgr. Ľuboš
Martíny dňa 22.11.2015 po
skončení svätej omše za
prítomnosti veriacich z celej
farnosti.
HK

Novinky o odpade
Od 1.1.2016 vstupuje do účinnosti nový zákon č. 79/2015 o odpadoch.
Zásadná zmena pre našu obec a obyvateľov nastane najmä v tom,
že obyvateľovi vznikne povinnosť za drobný stavebný odpad platiť
poplatok na zbernom dvore, kde mu bude množstvo dovezeného
odpadu odvážené a vyrubený poplatok v zmysle VZN č. 6 o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jacovce.
Poplatok je stanovený na 0,015 eur/1 kg drobného stavebného odpadu
a bude sa platiť v hotovosti priamo na zbernom dvore poverenému
zamestnancovi obce, ktorý vydá poplatníkovi príjmový pokladničný
doklad, pričom stále ostáva v platnosti zásada, že jedna domácnosť
môže na zberný dvor uložiť počas jedného kalendárneho roka 750
kg odpadu. Zberný dvor obce Jacovce je určený len občanom obce
Jacovce, ktorí sa preukážu platným občianskym preukazom.
Čo sa týka vývozu odpadu z našich domácností, ten bude prebiehať
v zmysle Harmonogramu vývozu komunálneho a separovaného odpadu
v roku 2016, ktorý obsahuje niekoľko zásadných zmien:
1. Plasty a kovové obaly – po novom už budeme s plastami triediť aj
kovy – tie už sa nebudú triediť s papierom, rovnako do tohto druhu

odpadu patria aj tzv. tetrapak obaly. Pribudli zvozy tak, aby frekvencia
zvozu bola cca 1 - krát za 4 týždne. Spolu s plastom sa od 1.1.2016
budú zbierať aj kovy – táto zmena je vyznačená aj v harmonograme.
Plasty z áut nepatria do tohto druhu triedeného odpadu!
2. Bioodpad – tento sa bude zbierať v období od začiatku marca do
konca novembra, a to 1 - krát za 14 dní. Upozorňuje občanov, že sa
bude zbierať iba odpad z hnedých nádob. Vrecia položené pri nádobe sa
zbierať nebudú. Ak vznikne v domácnosti väčšie množstvo bioodpadu,
je potrebné ho zaviezť na zberný dvor.
3. Zber Nebezpečného odpadu a elektroodpadu - Od 1.1.2016
sa ruší zber tohto druhu odpadu systémom ,,od domu k domu“ a
to z bezpečnostných dôvodov. Tento odpad sa bude zbierať dvakrát za
rok zo zberného dvora. Termín je stanovený v harmonograme, ale ešte
bude oznámený prostredníctvom relácie v obecnom rozhlase.
4. Ruší sa „jarný“ a „jesenný“ zber odpadu prostredníctvom kontajnerov
rozmiestnených po obci. Tento zber už bude prebiehať len formou
uloženia odpadu na zberný dvor a to počas celého roka.
5. Tuky a jedlé oleje - v PET fľašiach sa odovzdávajú na zberný dvor.
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Nezbiera a neukladá sa na zberný dvor motorový olej!
6. Sklo – zber tohto druhu odpadu prebieha v obci prostredníctvom
tzv. zvonov. Do všetkých takýchto zvonov rozmiestnených po obci patrí
všetko sklo okrem autoskla! Aj bývalé zvony, ktoré sa používali v obci na
triedenie papiera a farebného skla už slúžia výlučne len na sklo – to sa
už netriedi podľa farby a papier sa už do zvonov taktiež nezbiera.
Ak zodpovedne triedite odpad, potom nezabúdajte ani na to, že
plechovky z mäsových, rybích , zeleninových konzerv, plastové obaly
z mliečnych výrobkov patria do smetnej nádoby umyté, inak nemá
separovanie zmysel, pretože takýto neumytý obal je dotriedený na
skládke ako komunálny odpad a nie ako vyseparovaný plast alebo kov.
Určite všetci chceme zlepšiť naše životné prostredie a tak zodpovedne
pristupujme k separácii odpadu!

HK

Nové multifunkčné ihrisko v našej obci
V našej obci sa podarilo počas mesiacov október – november vybudovať
nové multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy. Tento povrch má
výhodu najmä v ľahkej údržbe, dlhej životnosti a celoročnej možnosti
využívania. Ihrisko je umiestnené v areáli základnej školy. Jeho rozmery
sú 33x18m, je ohraničené mantinelovým systémom a ochrannými
sieťami.
Projekt bol financovaný prostredníctvom dotácie z Úradu vlády SR
cez program „Podpora a rozvoj športu na rok 2015“, ďalej z vlastných
zdrojov obce a zo sponzorských darov.
Objekt bude slúžiť obyvateľom, organizáciám, ako i ostatným záujemcom
mimo obce Jacovce.
Ihrisko je vhodné na viaceré druhy športových aktivít: futbal, tenis,
volejbal, basketbal, bedminton, nohejbal. Konštrukcia umožňuje využiť
plochu v zime pre vytvorenie klziska. Súčasťou ihriska je osvetlenie,
ktoré umožňuje vykonávať športové aktivity aj vo večerných hodinách.
O prevádzku ihriska sa bude starať správca. Ihrisko bude možné naplno
využívať od 1.1.2016. Otvorené bude počas pracovných dní v čase od
9,00 - 21,00 hod. a v čase pracovného pokoja, sviatkov a prázdnin od

9,00 - 22,00 hod. Žiaci budú mať vstup na ihrisko zdarma. Podmienky,
pokyny a bližšie informácie sú uvedené v prevádzkovom poriadku, ktorý
je umiestnený pri vstupe na ihrisko.
HK

Jacovské okienko do histórie
V našom druhom dieli Jacovského okienka do
histórie sme sa rozhodli predstaviť žijúceho
biskupa, ktorý ako farár pôsobil v našej farnosti.
Mons. ThLic. Milan Šášik, CM sa narodil 17.
septembra 1952 v Lehote (okres Nitra).
Je birituálnym kňazom (sväté omše môže slúžiť
v západnom rímskokatolíckom, aj východnom
gréckokatolíckom obrade), rehoľníkom a
gréckokatolíckym biskupom.
Dňa 31. júla 1971 vstúpil do Misijnej kongregácie
otcov lazaristov (CM), kde 27. septembra
1973 zložil večné rehoľné sľuby. V rokoch
1971 - 1976 študoval na Rímskokatolíckej
cyrilo-metodskej
bohosloveckej
fakulte
v Bratislave. Dňa 6. júna 1976 bol vysvätený
za rímskokatolíckeho kňaza. Neskôr dostal
povolenie pôsobiť ako birituálny kňaz. V rokoch
1990 - 1992 absolvoval štúdium na Pápežskom
teologickom inštitúte Teresianum v Ríme, kde
získal akademický titul ThLic.
V reholi zastával viacero služieb: bol magistrom

novicov, provinciálnym asistentom a riaditeľom
študentátu.
Ako kaplán pôsobil v Leopoldove (okres
Hlohovec), v Preseľanoch (okres Topoľčany)
a v Stupave (okres Malacky), potom bol
správcom farností v Banskej Belej (okres
Banská Štiavnica), Vysokej (okres Banská
Štiavnica) a v Banskej Štiavnici a v rokoch
1989 - 1990 farárom v Jacovciach (okres
Topoľčany).
Po absolvovaní štúdií v Ríme odišiel do
Ukrajinskej republiky, kde od 5. októbra
1992 do 7. júla 1998 pôsobil na Apoštolskej
nunciatúre v Kyjeve. Je známy tým, že cez
víkendy cestoval po ukrajinských farnostiach
a vypomáhal s pastoráciou. Potom bol jeden
rok riaditeľom noviciátu v Kongregácii otcov
lazaristov na Slovensku Následne od augusta
2000 pôsobil ako farár v ukrajinskom meste
Perečíne.
Pápež Ján Pavol II. ho 12. novembra 2002

vymenoval za apoštolského administrátora
ad nutum Sanctae Sedis (teda dočasného)
Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie so
sídlom v Užhorode (Zakarpatská Ukrajina)
a za titulárneho biskupa bononského. Dňa 6.
januára 2003, na sviatok Zjavenia Pána bol
v Ríme v Bazilike svätého Petra vysvätený
na biskupa pápežom Jánom Pavlom II. a stal
sa administrátorom Mukačevskej eparchie.
V nasledujúcich rokoch sa mu podarilo
konsolidovať pomery v mukačevskej eparchii,
vytvoriť fungujúce riadiace štruktúry, zakladať
nové farnosti a vybudovať veľký počet chrámov
pre gréckokatolícke farnosti. V roku 2010
pápež Benedikt XVI. povýšil biskupa - vladyku
Milana za riadneho eparchiálneho biskupa
Mukačevskej eparchie.
						
			
Mgr.Marián Kišac
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Z pierka eRka
Keďže sa stopa atramentu z nášho pierka
zastavila pred hodami, plynule pokračujeme
tam, kde sme skončili - v čase prázdnin.
Témou 17.ročníka eRko tábora boli ČNOSTI
v spoloČNOSTI a konal sa v Rodinka Resorte
- od 7.8.do 12.8.2015.
V piatok ráno sme zbalili kufre a vydali sa na
dobrodružnú cestu do Oščadnice. Cestou sme
navštívili historickú a architektonickú pamiatku
Žiliny - Budatínsky hrad s drotárskou výstavou.
Po príchode do tábora deti privítala riaditeľka
Detektívnej eRko akadémie spolu s bývalými
absolventami - Sherlockom Holmesom, Kobrou
11, Monkom a nechýbal ani Scooby Doo.
Každý deň sme sa spolu s deťmi vydali na
detektívnu misiu a hľadali jednu čnosť v živote

a diplom. Cestou domov sme sa išli ešte kúpať.

svätých, ktorú sme sa spoločne snažili osvojiť.
Počas týždňa sme si priblížili život Zdenky
Schelingovej, Tadeáša, maliara Williama
Kureleka, či Teréziu z Lisieux. Samozrejme,
že nechýbali tvorivé dielne, spoločenské
hry, opekanie, diskotéka. Atmosféru výborne
spestrilo eRko karaoke.
V pondelok sme navštívili Jánošíkove diery,
ktoré sú jednou z najkrajších turistických trás
s množstvom prekrásnych vodopádov
a nezabudnuteľnou scenériou skalných
útvarov. Deti to nebojácne zvládli a naše kroky
nasledovali do Terchovej a neskôr do Starej
Bystrice, kde sme si pozreli jediný slovenský
orloj. Večer detektívnych študentov čakala hra
Hľadanie zločineckej bandy, kde si precvičili
svoje pamäťové schopnosti. Navštívila nás
aj ľudová rozprávačka a rozlúštili sme 5
zásad radostného priateľstva. Večer sme
mali slávnostnú promóciu, kde sme mladých
študentov promovali za detektívov. Na
pamiatku im bol odovzdaný odznak detektíva

boli prebraté z prvých troch
táborov: viazanie
uzlov,
pílenie dreva drôtenou (a
nakoniec aj obojručnou)
pílkou a stabilizovanie a
preprava zranenej osoby.
Poobede sme si vyskúšali
prastarú hru hutututu a
pokračovali najočakávanejšou
časťou programu: stavaním
bunkrov v lese. Vzhľadom
na to, že na sobotu pripadlo aj výročie SNP,
večerný program bol popri opekačke tvorený
aj dešifrovaním tajnej správy, ktorá bola
zakódovaná v morzeovke.
V nedeľu sme deň začali svätou omšou, na
ktorej sme sa za celý tábor i potáborový výlet
poďakovali. Po nej sme už iba poupratovali a
vrátili sa naspäť domov.
V termíne od 16.-17.10. 2015 sa uskutočnil
kurz Životné zručnosti mladých.
Kurz začal v piatok večer, prípravou

Potáborový výlet sa konal v Hornej Vsi
v termíne od 28.-30.8.2015.
Po príchode a ubytovaní v piatkový podvečer
sme najprv starými známymi rozdeľovacími
aktivitami zistili, že majoritná väčšina
účastníkov tohto potáborového výletu v čase
konania prvých táborov ešte nebola na svete,
a tak, ako na táboroch býva dobrým zvykom,
sme sa rozdelili do troch oddielov, v ktorých
sme pod dozorom vedúcich absolvovali prvú
súťaž: zakladanie ohňa bez zápaliek a jeho
udržovanie až do večerných hodín.
Nasledujúci deň sme začali poriadnou
rozcvičkou. Pokračovali sériou aktivít, ktoré

a organizačným zabezpečením eRko podujatí,
ktoré mali v budúcnosti prebehnúť v Jacovciach
- ako 16.narodeniny, DČP, členstvo, Dobrá
novina - návšteva dobrovoľníka ...
V sobotu nám ako prvá prišla prednášať
Veronika Bruncková na tému eRkoRailways –
ako cestovať okolo Európy ..., kde sa chcela
podeliť o zážitky a skúsenosti, ktoré získala
počas ciest Európou - od Talianska, cez
Monako, Francúzsko, Belgicko, Holandsko,
Nemecko až Čechy - v duchu myšlienky, že
život nie je o získavaní a vlastnení vecí, ale
dávaní a bytí.
Potom prednášala Júlia Hogerová na tému
Modlitba s deťmi. Bola to prednáška o tom,
ako má vyzerať modlitba s deťmi, na čo klásť
dôraz a čomu sa naopak vyhýbať. Aký priestor,
pomôcky, metodiky sú pre istý vek vhodné
a aké nie. Po obede pokračovala workshopom
na tému Motivácie.
Absolvovaním tohto kurzu sme sa vzájomne
obohatili a získali nove vedomosti, ktoré
budeme v nasledujúcej práci s deťmi využívať.
Podujatia 16. eRko narodeniny sa zúčastnili
deti a animátori, ktorí sa spoločne stretli, aby
sa zabavili, poučili, vytancovali, potešili z
ďalšieho prežitého roka.
Inšpirovaní ročnou témou ,,S láskou zmeňme
aspoň kúsok zeme“ sme pripravili pre deti 5
stanovíšť, ktoré postupne všetci absolvovali.
Počas celého dňa deti sprevádzali židovskí
zákonníci JUDr. Mária Starozákonná (D.
Rusňáková) a JUDr. Viliam Novozákonný (p.
Beňo).
A spolu s nimi deti prešli 5 kontinentmi, kde
riešili globálne problémy , ale z pohľadu

„Čo môžem na odstránenie, zmiernenie
nepriaznivých dôsledkov spraviť ja“.
V realite to teda znamenalo:
Afrika - /nedostatok pitnej vody/ - tu sa učili
piesne na koledovanie, zbierkou pomáhame
núdznym.
Ázia - /chudoba / - modlitba, svedectvo života
Matky Terezy.
Austrália , Oceánia - /zaplavovanie – dôsledok
globálneho otepľovania /- Ekologické desatoro,
súťaž.
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Európa - /prázdne kostoly/- výroba pozvánok
na sv.omšu - tvorivá dielňa.
Amerika - /konzumný spôsob života/ - pohyb,
tanec- zdravý životný štýl.
Potom nasledovala voľná zábava, eRko tance,
moderné tance, občerstvenie, nechýbala ani
torta - dar od pána starostu.
Tento rok nás prišiel pozdraviť aj pán farár,
ktorý spolu s pánom starostom tortu slávnostne
rozkrojili.
Na záver sme sa pomodlili a spokojne sa rozišli
do svojich domovov.
Počas celého októbra sa deti vždy piatok
stretali na fare, kde mali pripravené rôzne
aktivity, ktorých vyvrcholením bola modlitba
sv. ruženca a detské sväté omše, ktoré deti
sprevádzali svojim spevom.
Dokonca sa nám 18.10. 2015 podarilo zapojiť
do aktivity Milión deti sa modlí ruženec.
V nedeľu dopoludnia prišli deti, ich rodičia
a mladí eRkári, aby sa spoločne pomodlili
ruženec a pomohli tak naplniť slová: “Keď sa
milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa
zmení.”
Už tradične sme pripravovali kultúrny program
pre dôchodcov našej obce na slávnosť , ktorá
sa konala 24.10.2015 v rámci Mesiaca
úcty k starším a tak ako po iné roky, snažili

sme sa ich potešiť aj drobným darčekom.
Pestrý program upletený z básní, hry na
hudobný nástroj, či tanec s deťmi pripravila
Mgr.V.Holienčínová.
Tento rok sme sa v rámci detského činu
pomoci rozhodli upraviť detské hroby a najmä
tie, o ktoré sa už nikto nestará. Spoločne
s deťmi sme sa za všetkých zosnulých i
pomodlili a zapálili na hroboch sviečky. Zvlášť
sme si spomenuli na nenarodené deti, keďže
1. november sa spája s aktivitou Sviečka za
nenarodené deti.
Okrem tohto praktického činu a stretiek na tému
MILOSRDENSTVO, sme s deťmi a za pomoci
všetkých farníkov pripravili i balíček pre núdze
rodiny. Aj touto cestou chceme poďakovať
farnosti Jacovce za trvanlivé potraviny, ktorých
sa vyzbieralo 54,9 kg, školské potreby 17,8
kg, hygienické potreby 11,1 kg a taktiež za
zánovné oblečenie s hmotnosťou 65,7 kg.
Dňa 17.11.2015 sa uskutočnil Florbalový
turnaj.
Veľký záujem deti a mládeže v minulom
roku nás viedol / v rámci vyrovnania síl / k
vytvoreniu dvoch skupín hráčov - mladších
a starších.
Ráno prebiehala registrácia štvorčlenných
tímov a rozohriatie. Všetkých účastníkov
prišiel privítať starosta Jaroslav Božik a prvý
slávnostný vhod vykonal kaplán Vdp. Jozef
Blahovec. Počas turnaja Zdena Bošanská
podávala občerstvenie ako aj zabezpečovala
fotogafické služby. O rozhodcovské povinnosti
sa T. Pavlovič podelil s P.Škrekom , D.Bielichom
a D.Chrenkom.
Celé dopoludnie striedavo hrali mladší a starší
háči jednotlivé zápasy v rámci svojej skupiny
a nakoniec o 15.15 nasledovalo vyhodnotenie

Čas vianočný, čas vianočný,
tie chvíle sú tak krásne.....
Čas naozaj neuveriteľne beží. Pred chvíľou sme začínali školský rok
a už je tu december. Veru, už sme štvrtý mesiac v škole. Stihli sme
toho naozaj dosť. Prváci sa už v škole úspešne zabývali, deviataci
sa rozbehli s prípravou na prijímačky a testovanie a ostatní sa
určite už prestali vyhovárať, že to a to zabudli, lebo boli prázdniny.
Teda priznajme si v zátvorke, že už si našli iné výhovorky, prečo sa
neučili. Medzi učením a neučením stíhame chodiť na krúžky. Na
škole pracuje počítačový, dramatický, turistický, pohybová príprava,
tanečný, mažoretky a vševedko. V októbri sme potešili našich dedkov
a babičky programom k mesiacu úcty k starším a 6. decembra sme
zasa zaspievali a zarecitovali Mikulášovi, ktorý nás obdaroval sladkými
balíčkami. V pondelok 7. decembra ešte jeden Mikuláš veselo behal
po triedach našej školy. Prezradíme Vám, že ho pripravili naši šikovní
deviataci. Veríme, že táto akcia sa stane našej škole novu tradíciou.
Všetky naše aktivity „zvečňujeme“ do školského časopisu a na webovú
stránku našej školy. Aj týmto Vás srdečne pozývame, aby ste nahliadli
do našej práce vlastne bez toho, aby ste museli opustiť vaše domovy.

a ocenenie hráčov. Na 1.mieste sa umiestnil
tím SME TU OMYLOM v kategórii mladších
a u starších tím s názvom NEZADANÍ.
Atmosféra počas turnaja bola priateľská,
umocnená
hudbou
a
samozrejme
povzbudzovaním priateľov, známych či rodičov
a preto veríme, že všetci , /hráči i diváci/ si
odniesli krásny športový zážitok.
Beseda s dobrovoľníkom
O svojom dobrovoľníckom
pobyte v centre pre deti
so špeciálnymi potrebami
v slume Mukuru (Nairobi)
prišla porozprávať Daniela
Ficová
29.11.2015.
Napriek horším akustickým
podmienkam, zaujímavo
a s nadšením porozprávala
o svojom pobyte, premietla fotografie
a trpezlivo odpovedala na všetečné otázky
malých i dospelých poslucháčov.
Počas celého decembra prebiehala príprava
6 koledníckych skupín. V nedeľu 13.12. 2015
sa naši koledníci mohli zúčastniť Vysielacej
pobožnosti v Nitre v katedrále sv.Emeráma
spolu s koledníkmi celej Nitrianskej diecézy.
Odtiaľ ich symbolicky vyslal roznášať Dobrú
novinu otec biskup Viliam Judák.
Momentálne prebieha v našom kostole
zapisovanie rodín, ktoré sú ochotné prijať
koledníkov 26.12.2015 vo svojich domovoch.
Za každé pozvanie vopred ďakujeme!!
No a na záver pozývame všetkých na
Jasličkovú pobožnosť s názvom FANFÁRI
PRE JEŽIŠKA, ktorá
sa bude konať
25.12.2015 v kostole Božieho milosrdenstva.
Mgr.Janka Bošanská

Na záver občianskeho roka 2015 sme tradične pre všetkých rodičov,
starých rodičov a ostatných spoluobčanov pripravili Vianočnú besiedku.
Starostlivo sme pripravovali program, ktorým sme potešili všetkých
prítomných .

Vzácny hosť medzi nami

20. novembra 2015 bol pre našu školu trošku tak slávnostný. Nie každý
deň sa totiž stáva, že k nám zavíta na návštevu slávny hosť. A tento
pán je naozaj slávny. Poznajú ho nielen deti ale aj dospelí, lebo píše
už niekoľko desaťročí. Stretli sme sa zoči - voči s pánom spisovateľom
Ľubomírom Feldekom. Strávili sme s ním na hornej chodbe dve hodiny.
Ani sme nevedeli ako ubehli. Zaspievali sme s jeho dcérou Katkou
a hudobníkom Riškom a potom sa nám ochotne venoval, fotil sa
a rozdával autogramy.
Kristína Šatanová, VI.A:

Ľubomír Feldek je veľmi príjemný, milý a hlavne zábavný pán. Veľmi sa
mi páčilo vystúpenie jeho dcéry Katky. Ujo Richard hral veľmi pekne na
saxofón aj na keyboard. Keď som povedala dedkovi Šatanovi, že bol v
škole Ľubomír Feldek, tak mi povedal, že som ho mala zavolať, aby sa s
ním zoznámil. Pre dedka je Ľubomír Feldek veľmi múdry človek.
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Šimon Vičan, VII.A:

Na Ľubomírovi Feldekovi sa mi páčilo to, že mal zmysel pre humor a
veľa nás naučil. Tiež sa mi páčilo, že sme si mohli vypočuť jeho piesne,
ktoré spievala jeho dcéra. A najviac sa i páčilo to, že na konci besedy
nám dávali podpisy. Besedu som si veľmi užil a aj som sa niečo nové
naučil.

Dovoľte nám, aby sme Vám, našim spoluobčanom, všetkým, ktorí
našej škole pomáhate, tešíte sa z našich úspechov, poďakovali v týchto
chvíľach za všetko a popriali Vám do Nového roka 2016. Zastavme na
chvíľu sami seba, zabudnime na drobné nezhody, podajme si ruky
a otvorme si srdcia. Darujme si navzájom keď len zopár prívetivých viet,
aby bol tento krajší tento svet.
					

Mgr. Emília Polonská

Vianoce sú super čas,
miluje ich každý z nás.
Vianočný stromček staviame,
radosť z toho mávame.
Zima vládne v každom z nás.
Na dvere už klope mráz.
Zima to je veľká krása,
každé dieťa v snehu hrá sa.
Sánkovačka, bobovačka
a na koniec guľovačka.
Snehuliakov je plná záhrada,
vládne tu už vianočná nálada.
Veselé Vianoce Vám prajeme,
zimu si naplno užijeme.
O chvíľu teda končí rok 2015. Tešíme sa na vianočné prázdniny, na
Vianoce a samozrejme na darčeky, ale v januári musíme pokračovať
v práci ďalej. Čaká nás polročné vysvedčenie, súťaže a olympiády.

Klub dôchodcov Jacovce
Činnosť členov klubu sa rozvíjala aj v letnom období. Štvorica členov
sa zúčastnila súťaže vo varení guláša v Skalitom na Kysuciach, kde
dôstojne reprezentovali nielen klub, ale aj obec. V júli sme sa boli
kúpať v Podhájskej, kde sme si v liečivej vode upevnili svoje zdravie.
V septembri sa niekoľko našich členov zúčastnilo zájazdu na Velehrad
a do Buchlovíc. V tomto mesiaci sme organizovali aj opekačku na
Závade. Spoločnými akciami a stretnutiami takto udržujeme vzťahy
medzi našimi členmi. V októbri sa tradične zúčastňujeme stretnutia
starších, ktoré organizuje obecný úrad. Žijeme aj kultúrnym životom, čo
sa prejavuje návštevami divadelných predstavení v Nitre a v Tesároch.
V predvianočnom období sme navštívili Viedeň, kde sme spoznávali
historické pamiatky v spojení s návštevou vianočných trhov. Športové
aktivity sú zamerané hlavne na turistiku a kolky. Tohtoročnú činnosť
ukončíme vianočným posedením spolu s predstaviteľmi obce a cirkvi.
Mgr. Eva Babulicová

			

Magdaléna Urminská, Emma Ondrejková,
Tamara Kotruchová,
Emma Molnárová, Ela Štreicherová, V.A

Oslavy mesiaca úcty
k starším - 24.10.2015

V sobotu 24.10.2015 od 13,00 hod. sa v priestoroch jedálne PPD
Prašice začali veľké prípravy na oslavu Mesiaca úcty k starším. Pred
15,00 hod. už prichádzali nielen pozvaní seniori, ale aj účinkujúci. Po
úvodnom slove sa naše malé posedenie začalo príhovorom starostu
obce, v ktorom zaželal všetkým prítomných spoluobčanom, aby všetky
dni ich ďalšieho života boli naplnené zdravím, šťastím, spokojnosťou.
Poprial veľa zdravia, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo
života. Po príhovore nasledoval pestrý kultúrny program. Ako prví
vystúpili naši malí škôlkari, po nich ukázali svoj talent žiaci zo základnej
školy a v hanbe nezostali ani členovia eRko klubu. Potom vystúpilo
známe zabávačské duo Kajzer a Meluš. Vo svojom vystúpení striedali
humorné hovorené slovo s paródiami známych piesní, imitáciou hercov,
spevákov, ale aj politikov. Po programe nasledovala voľná zábava. Pre
každého boli pripravené drobné darčeky a malé pohostenie. Bolo milé
sledovať, ako sa seniori bavia medzi sebou, rozoberajú zážitky možno
zo svojich mladých liet a ako z niektorých sršala veľká dávka optimizmu.
Veríme, že aj v budúcom roku sa všetci stretnú možno ešte vo väčšom
počte a zaspomínajú si aj na tento príjemne strávený sobotňajší deň.
ZB
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Prišiel k nám Mikuláš .....
Nedeľňajšie odpoludnie 6. decembra bolo v našej obci výnimočné.
V priestoroch základnej školy sa zišli deti spolu s rodičmi a čakali
na príchod Mikuláša, ktorý obdarováva všetkých, bez rozdielu veku.
Veľký krik detí, ktoré z plných hrdiel kričali jeho meno, ho nakoniec
privolal a deti so zatajeným dychom sledovali, čo bude
nasledovať. Mikuláš, v sprievode čerta a anjelika, vstúpil
do školy. Malí aj veľkí, deti, rodičia i starí rodičia ich
privítali veľkým potleskom. Detské očká boli naplnené
zvedavosťou a očakávaním. Ako prvé privítali Mikuláša
pásmom básničiek a pesničiek tí najmenší - detičky
z materskej školy. Všetky deti sa snažili a keď ešte aj
pani učiteľky trošičku pomohli, tak to zvládli na jednotku.
Privítať Mikuláša s anjelikom a čertom chceli aj ostatné
deti. Všetky, ktoré nabrali odvahu, mali možnosť vystúpiť.
A pri ich vystúpeniach Mikulášovi začalo byť veselo. Tak
si s nimi spieval a pokyvoval hlavou do rytmu skladieb
a pesničiek. Detičky sa snažili pobaviť ho svojím
programom, aby sa z jeho darčekov ušlo aj im....
Všetky sladké odmeny boli za chvíľku porozdávané. Tí
smelší sa s Mikulášom a jeho družinou na pamiatku stihli
aj odfotiť a oni už aj odchádzali ďalej, aby mohli obdarovať
ďalšie dobré detičky.
My sa však už teraz všetci tešíme na budúci rok, pretože

Trussoniová Danielle

Angelológia

Sestra Evangelina bola ešte dievčatkom, keď
ju jej otec zveril do opatery františkánskym
sestrám adorácie. Ako dvadsaťtriročná objavila
korešpondenciu z roku 1943 medzi nebohou
matkou predstavenou
kláštora sv. Rozáliou
a filantropkou Abigail.
Vďaka tomuto objavu
sa Evangelina ponára
do
tajných
dejín
spred tisícročí: do
prastarého
konfliktu
medzi Angelologickou
spoločnosťou a desivo
krásnymi potomkami
anjelov a ľudí –
nefilimami. Tieto kedysi
mocné bytosti, ktoré nič nezastaví pred vojnou
voči ľudstvu, aby v ňom rozvrátili dobro, sa
zúfalo snažia zmocniť tajomstiev ukrytých
v týchto listoch. Ich konanie po celý čas
potajomky sledovali generácie odborníkov na
anjelov, angelológov, ktorí zasvätili celý svoj
život, aby nefilimov zastavili.

Mikuláš, anjelik a čert sa u nás cítili dobre a prisľúbili, že s košom plným
dobrôt, prídu aj o rok.
ZB

Nové knihy v knižnici

Francine River:

Dedinská Eva :

Zmätok
v srdci

Radosť z očakávania
prírastku do rodiny
Filipa a Lujzy zatieni
Filipova tragická smrť.
Lujza ostáva sama
v šiestom mesiaci
tehotenstva. Po smrti
manžela sa musí vyrovnať nielen s nečakanou
samotou,
s ťažkosťami súvisiacimi s nenarodeným
dieťaťom, ale aj s odmietavým prístupom
svokrovcov. V čase, keď sa rozhodne radikálne
riešiť problém s Filipovými rodičmi, stretáva
rozvedeného zubného lekára Adriána. Ten
jej pomôže prekonať ťažké obdobie pred
pôrodom i prvé mesiace po ňom, vyrovnať sa
s nevšímavosťou svokrovcov, ba aj
zvládnuť
nečakané
odhalenie,
že
manžel mal krátko pred smrťou milenku.
Lujza k Adriánovi začne cítiť viac než len
vďačnosť a obdiv. Hoci ju prenasledujú
výčitky, že nový vzťah prišiel príliš skoro
po manželovej smrti, nevládze vzdorovať
vlastným pocitom. Všetko vyzerá nádherne,
ich láska sa prehlbuje, ale iba do chvíle, keď...

Mária

Cyklus noviel Francine Riversovej o
výnimočných biblických ženách sa završuje
rozprávaním
o Ježišovej matke Márii. Keďže evanjeliové
správy o nej sú viac ako skromné, autorka sa
prostredníctvom umeleckých prostriedkov a
dostupných historických reálií
usiluje svoje rozprávanie
rozšíriť. Približuje dramatické
okolnosti Máriinho sobáša
s Jozefom, keď už počala
z Ducha Svätého. Dôležité
miesto v jej rozprávaní
má Pokušiteľ, usilujúci
sa nahlodať jej dôveru
v naplnenie prisľúbenia.
Opisuje Máriin vnútorný konflikt medzi
duchovným chápaním Ježišovho poslania a
medzi očakávaním, ktoré mal voči mesiášovi
vyvolený národ utláčaný Rimanmi. Mária
poslušne prijala poslanie, ktoré jej zveril Boh.
Darovala život Božiemu Synovi a odovzdane
prijala jeho údel, ktorý ho priviedol na kríž.
Vzkriesenie jej Syna bolo pre ňu odmenou…
			

Mária Gulišová
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Júl – december
2015
narodili sa:

Zázvorníky

Recepty

Sebastian Bobok
Katarína Kabátová

Postup : Odkôstkované datle, orechy a ovsené vločky
pomelieme najemno. Pridáme tekuté prísady a kakao.
Všetko dôkladne premiešame a formujeme guľky
s priemerom 2 cm. Ak máme radi chrumkavé, časť
orieškov iba roztlčieme v mažiari.

Perníková štrúdľa

Bianka Nikodémová
Dávid Dubný
Ema Švecová

oslávili svoje životné
jubileum:
80 rokov
Mária Škaláková

Potrebujeme : 4 vajcia, 500g cukru, 4 PL oleja,1 balenie
mletého zázvoru, trochu salajky, 650g polohrubej múky.
Postup : Všetky vajíčka našľaháme s cukrom. Pridáme
olej a celý balíček mletého zázvoru, salajku a múku.
Cesto rozvaľkáme na hrúbku 1 cm, vykrojíme a obrátime
na rubovú stranu. Necháme 24 hodín zaschnúť. Pečieme
na plechu vystlanom papierom pri 150 stupňoch asi
12 minút. Po upečení necháme vychladnúť a môžeme ich
zdobiť cukrovou polevou tak, ako medovníčky.

Rumová roláda

Kristína Svitačová
Jozef Ardan
Imrich Detko

Snehové orechové
pusinky

85 rokov
Anton Janček
Oľga Štukovská
Jozef Švenda

opustili nás ....
Tatiana Čarnogurská
Štefan Bajzík
Ľudovít Herda
Mária Páleníková
Michal Goga
Jaroslava Rácová
Pavla Mosnárová
Peter Sedmák
Ladislav Rác

Potrebujeme : 600g hladkej múky, 300g práškového cukru,
4 vajcia, 4 PL medu, 3/4 sáčku prášku do pečiva, štipka
perníkového korenia, slivkový lekvár, vlašské orechy.
Postup: Zo všetkých surovín /okrem lekváru/
vypracujeme cesto, ktoré necháme cez noc odpočinúť.
Potom vyvaľkáme plát, potrieme slivkovým lekvárom,
poukladáme naň polky orechov a zvinieme ako štrúdľu.
Pečieme pri teplote 150 stupňov. Po upečení horúcu
štrúdľu potrieme žĺtkom, rozmiešaným s vlažnou vodou.

Potrebujeme : 70g masla, 250g kryštálového
cukru, 1 lyžica kakaa, 5 balení keksov Marína, 50
ml rumu, 1 vajce, práškový cukor na posypanie.
Plnka : 180g masla, 250g kryštálového cukru, 250g
strúhaného kokosu.
Postup : Keksy najemno pomrvíme alebo pomelieme.
V mise zmiešame keksy, zmäknuté maslo, cukor,
kakao, rum a vajce na hladkú hmotu. Papier na pečenie
posypeme práškovým cukrom a kakaovú hmotu na ňom
rozvaľkáme pocukrovaným valčekom na hrúbku 4 mm.
V druhej miske dohladka rozmiešame zmäknuté maslo,
cukor a kokos. Kokosovú zmes rovnomerne nanesieme
na kakaový plát. Pomocou papiera všetko zvinieme
do tesnej rolády. Zabalíme do papiera a dáme na noc
stuhnúť do chladničky. Na druhý deň roládu nakrájame
ostrým nožom na menšie plátky.

Čokoládovo – datľové
guľky

Potrebujeme : 500g datlí, 1 pohár ovsených vločiek,
2 lyžičky kakaa, ¼ pohára javorového sirupu, 1 pohár
orieškov, ¼ pohára mlieka.

Potrebujeme : 200g preosiateho práškového cukru, 150g
mletých vlašských orechov, 30g hrubej múky, 3 bielky,
1 lyžičku octu.
Na čokoládový krém : 125g lieskovoorieškovej nátierky
s kakaom, 100g masla, 25g horkej čokolády.
Postup : Bielky vyšľaháme s polovicou cukru, pridáme ocot
a potom postupne zašľaháme zvyšný cukor. Do hmoty
zľahka vmiešame zmes orechov a múky. Rúru vyhrejeme
na 120 stupňov. Pripravenou hmotou naplníme cukrárske
vrecko s hladkým nadstavcom. Na plech vyložený
papierom na pečenie nastriekame rovnako veľké pusinky
s priemerom 2,5 až 3 cm.
Pečieme asi 20 minút. Čokoládu si rozpustíme nad parou.
Zmäknuté maslo s lieskovoorieškovou nátierkou
vyšľaháme a postupne zašľaháme vlažnú rozpustenú
čokoládu. Upečené vychladnuté pusinky odlepíme od
papiera a po dve spájame čokoládovým krémom.

9

A mužstvo

TJ Družstevník Jacovce
zdravia, šťastia, spokojnosti a chuti do zimnej prípravy.

Juraj Lacika - tréner dorastu

S jesennou časťou som spokojný. Začiatok súťaže nám vyšiel na
jednotku. Dokázali sme zvládnuť viaceré ťažké západy a dosť bodov
sme získali najmä vonku, na ihriskách súperov. Mrzí nás, že koniec
súťaže sme mali slabší. Celkovo teší, že sme sa zlepšili hlavne herne.
Bol to náš cieľ. Mužstvo postupne začalo chápať, čo od neho vyžadujem.
Chceli sme hrať pre ľudí, čo sa nám aj podarilo. S umiestnením sme ale
spokojní všetci a spravím maximum, aby sa mužstvo ešte zlepšovalo,
lebo vždy je čo zlepšovať. Ja osobne som očakával, že budeme mať
o tri body viac, ale vo futbale si nikdy nič človek nemôže plánovať. Chcel
by som poďakovať chlapcom za výkony aké podávali, pretože tu sa hrá
futbal bez finančného ohodnotenia, čiže zadarmo. Teší ma, že vo svojom
voľnom čase k tomu pristupovali zodpovedne, zlepšila sa dochádzka na
tréning, čo bolo vidieť aj v zápasoch. Najlepší strelec jesennej časti je
Martin Rusňák.

Starší žiaci

Prevzal som mužstvo starších žiakov až po
prvom kole, takže som s nimi neabsolvoval
žiadnu letnú prípravu. Ako tréner som sa
zameral na prácu s loptou. Mojim názorom
je, že v mládežníckych kategóriách netreba
pozerať na tabuľkové umiestnenie, ale na pokrok detí
a ich postupný presun do vyšších kategórií. Vyzdvihol by som účasť
na tréningoch a samotný záujem detí o futbal. Počas zápasov som
videl chuť bojovať, schopnosť hrať ofenzívny futbal a strieľať veľa gólov.
Darilo sa nám až do posledných kôl jesennej časti, v ktorých nás trápili
zranenia. Zimná príprava by sa mala začať 10.januára 2016 a hlavným
zameraním bude odstránenie nedostatkov, ktoré nám práve končiaca
jesenná časť ukázala.
Patrik Merka – tréner starších žiakov

Memoriál Jána Dubného

Ukončenie sezóny sme mali v klube 27. novembra a teraz máme voľno,
treba si aj oddýchnuť od futbalu. Zimná príprava začína 7. januára.
V plánoch máme už 7 alebo 8 prípravných zápasov. Príprava bude
prebiehať v domácich podmienkach, ale keďže v obci je vybudované
multifunkčné ihrisko, budeme ho určite využívať. Touto cestou sa chcem
ľuďom v Jacovciach poďakovať za všetko, čo robia pre futbal.
Pokúsime sa káder doplniť o dvoch alebo troch hráčov. Mojou túžbou
je zapracovať niektorých dorastencov do mužstva, uvidíme však, či sa
to podarí.
Roman Jakubička – tréner A mužstva

Dorast

Príprava na jesennú časť býva vždy veľmi krátka, keďže je čas prázdnin
a dovoleniek. Preto sme tréningový výpadok niektorých hráčov museli
dobiehať počas súťaže. Ak mám hodnotiť túto polsezónu, s tou minulou,
je tam určite veľké zlepšenie. S prístupom hráčov k tréningom som
bol veľmi spokojný, neraz ich bolo aj dvanásť. Odohrali sme niektoré
vynikajúce zápasy, napríklad so Zbehmi, v Alekšinciach alebo s Veľkým
Lapášom. Ale boli aj také zápasy, keď chlapci už v autobuse vyhrávali
a vtedy to vždy dopadlo zle. Veľkou našou nevýhodou bol úzky káder.
Nerád by som vyzdvihol jednotlivcov, ale menovite som im to povedal
na našom ukončení sezóny. Mužstvo celkovo veľmi dobre pôsobilo ako
kolektív. V podstate sme splnili náš predsezónny cieľ, obsadili sme 8.
miesto, 6 zápasov sme vyhrali, 3 remizovali a 6 prehrali. Chcel by som
poďakovať vedúcemu mužstva Milanovi Lacikovi, vedeniu TJ Jacovce
a všetkým hráčom popriať príjemné prežitie Vianočných sviatkov,

Dňa 11.7.2015 sa v priestoroch futbalového ihriska v Jacovciach konal
už 4. ročník futbalového turnaja Memoriálu Jána Dubného. Na podujatí
si zmerali kvalitu svojich mužstiev futbalisti z OFK Kuzmice, OFK
Tesáre, TJ Nemčice a domáci futbalisti z TJ Družstevník Jacovce.
Pred zahájením turnaja si prítomní spomenuli na zosnulého Jána
Dubného a zástupcovia jednotlivých tímov s jeho synmi odniesli veniec
na jeho hrob.
O 13,oo hod. sa začali turnajové zápasy. Na prvý zápas nastúpili
proti sebe domáce mužstvo TJ Družstevník Jacovce so súperom TJ
Nemčice, kde domáci vyhrali 4:1. Po nich hrali hráči z OFK Tesáre
proti futbalovej jedenástke z OFK Kuzmice. Zápas skončil víťazstvom
OFK Kuzmice. 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 Tesár proti TJ Nemčice
a vo finále bojovali domáci hráči proti OFK Kuzmice, kde Kuzmice
vyhrali nad domácimi futbalistami 1 : 0 a tak sa stali víťazmi turnaja
a získali putovný pohár. Na druhom mieste skončili domáci futbalisti
TJ Družstevník Jacovce, hráči z TJ Nemčice obsadili 3. miesto a na
4. mieste sa umiestnilo mužstvo z OFK Tesáre.
Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Martin Rusňák z TJ Družstevník
Jacovce, najlepší strelec Martin Paluš z TJ Nemčice a najlepším
brankárom turnaja sa stal Patrik Sámela z OFK Kuzmice. Ceny víťazom
slávnostne odovzdal syn zosnulého Jána Dubného.
Aj vďaka slnečnému počasiu bola na turnaji bohatá účasť fanúšikov a aj
vďaka tomu hráči dokázali podávať výborné výkony.
ZB
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IV. ročník Memoriálu Antona Šveca
Dňa 19.11.2015 sa uskutočnil už štvrtý ročník Memoriálu Antona
Šveca v stolnom tenise. Pozvanie prijali žiaci a žiačky z okolitých škôl
a spolu súťažilo 61 žiakov. Akciu organizoval stolnotenisový oddiel
TJ Družstevník Jacovce, ZŠ s MŠ Jacovce v spolupráci s obecným
úradom.Medzi súťažiacich prišla aj p. Švecová Mária, Švec Ľudovít a
Švec Karol, ktorí odovzdali ceny víťazom v jednotlivých kategóriách.
Súťažili 4- členné družstvá a konečné poradie bolo nasledovné :
Kategória žiaci:
1. miesto: Základná škola Tribečská Topoľčany
2. miesto: Základná škola sv. Ladislava Topoľčany
3. miesto: Základná škola Škultétyho Topoľčany
Kategória žiačky:
1. miesto: Základná škola sv. Ladislava Topoľčany
2. miesto: Základná škola Tribečská Topoľčany 3. miesto: Základná
škola Jacovce
Pevne veríme, že všetci súťažiaci odchádzali z našej súťaže spokojní a
už teraz sa tešíme na V. ročník Memoriálu A. Šveca v roku 2016.
ZB

Stolný tenis
Zimná časť v ročníku 2015/2016 bola pre naše
A mužstvo v 4. lige náročná. Dvaja z našich
najlepších hráčov sa do súťažného procesu
zapojili len minimálne, jeden pre pracovné a
druhý pre študijné povinnosti. Momentálne sa
mužstvo nachádza na 7. mieste. Najlepšími,
pravidelne hrajúcimi hráčmi sú Pavol Slovák,
Igor Goga a Karol Kováč.
V okresnej súťaži sa naše B mužstvo nachádza
momentálne na 4. mieste. V rámci súťaže sa
postupne čoraz viac zapájajú aj noví hráči.
Tréningové hodiny sú po turnaji Memoriál
Antona Šveca taktiež bohatšie o niekoľko
jedincov, a tak treba dúfať, že nadšenie pre
„pingpong“ im zostane.
JŠ

#

Mužstvo

U

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

1

H. Štitáre A

11

9

1

1

0

266:136

81:29

30

2

Ludanice Sl.orol B

11

7

2

2

0

254:157

72:38

27

3

Tovarníky A

10

8

1

1

0

234:116

70:30

27

4

Jacovce B

11

7

2

2

0

212:174

61:49

27

5

M. Bedzany A

11

7

1

3

0

260:145

78:32

26

6

Topoľčany E

11

5

0

6

0

206:203

57:53

21

7

Ludanice STK A

11

4

1

6

0

189:230

45:65

20

8

Topoľčany F

11

4

1

6

0

166:248

40:70

20

9

Tovarníky B

11

3

0

8

0

156:261

37:73

17

10

Topoľčany D

10

3

1

6

0

156:229

36:64

17

11

Lužany A

11

2

0

9

0

157:257

37:73

15

12

H. Štitáre B

11

1

0

10

0

159:259

36:74
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#

Mužstvo

U

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

1

Nitra C

12

11

1

0

0

536:271

161:55

35

2

Vráble B

12

9

2

1

0

451:280

147:69

32

3

Čab B

12

7

4

1

0

479:328

138:78

30

4

Mojmírovce A

12

7

3

2

0

464:353

127:89

29

5

Žirany A

12

8

1

3

0

397:325

127:88

29

6

Žirany B

12

5

2

5

0

347:385

96:120

24

7

Jacovce A

12

4

3

5

0

422:377

113:103

23

8

Vráble C

12

2

2

8

0

339:455

87:129

18

9

Nitra 08 B

12

3

0

9

0

327:435

84:132

18

10

Topoľčany B

12

2

2

8

0

328:459

84:132

18

11

Topoľčany C

12

2

2

8

0

312:483

75:140

18

12

Klasov B

12

1

0

11

0

292:543

56:160
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Kolkársky turnaj seniorov
To, že sú jacovskí seniori mimoriadne aktívni, je v našej obci všeobecne známe.
Dňa 29.novembra 2015 v spolupráci s komisiou kultúry a športu pri obecnom zastupiteľstve pripravili nultý ročník kolkárskeho turnaja seniorov. Aby
nesúťažili sami, pozvali si aj hostí - seniorov z okolia a to zo Závady a z Prašíc. Zhodli sme sa v tom, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.
Medzi sebou súťažili 3 šesťčlenné družstvá. Všetci hrali s plným nasadením a nikto sa veru neobával, že sa pri hre zraní. Počas celého turnaja vládla
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priateľská, až rodinná atmosféra.
Dobré rady kapitánov jednotlivých
mužstiev niekedy vyšli nazmar,
pretože guľa si aj tak našla svoj cieľ
a veľakrát sa stalo, že malá guľa
preletela pomedzi kolky bez toho,
aby niečo zvalila. Každý súťažiaci
mal svoj spôsob hádzania, všetci
však podali výborné výkony.
Nakoniec došlo predsa aj
k vyhodnoteniu predvedených
výkonov. Na prvom mieste sa
umiestnilo mužstvo seniorov
z Jacoviec, druhé miesto si
vybojovali seniori zo Závady a na
treťom mieste sa umiestnili hostia
z Prašíc.
Veríme, že všetkým prítomným
hráčom sa u nás páčilo a zrodí sa
nová tradícia a o rok sa stretneme
možno aj vo väčšom počte.
ZB

Turistický rok za nami
Ešte sa nám živo z pamäti vynára vlaňajší majestátny obraz krajiny
ožiarenej zimným slnkom, na horizonte vykukajúcich vrcholkov
Strážovských vrchov, Vtáčnika i okolitého Považského Inovca. Ešte
nám na jazyku doznieva lahodná chuť sviatočného pečiva i hrejivá slasť
prípitkov na radosť z Vianoc a šťastlivý Nový rok 2015, znejú neumelé
tóny Tichej noci... a už je pred nami čas prípitkov na prajný a pokojný
rok s číslovkou 2016. Ak budeme mať šťastie, možno sa nám naskytne
rovnaká krása ako vlani i predvlani.
Predvianočné putovanie na Pánsku Javorinu je poklonou lesom, vode
skalám, značkovaným chodníkom a preto sa naň vydávajú nielen
jacovskí turisti, ale aj milovníci prírody a sviatočných chvíľ zo širokého
okolia.
Pýtate sa ich, čo z toho okrem prepotených tričiek a niekoľkodňovej
svalovice majú?
Pravdepodobne by vám odpovedali, že ani ten najfarebnejší
dokumentárny film, ani ten najrafinovanejší klaster fotografií na monitore
počítača sa nevyrovná povznášajúcemu pocitu, ktorý zaplaví človeka,
keď dorazí po príkrom stúpaní k stĺpu s vrcholovou tabuľkou napríklad
1253 m, keď sa rozhliadne v blaženom údive kladúc si otázku – toľkú
diaľavu a výšku som ja zdolal?
Panská Javorina je štatistická bodka za sezónou, za víkendovými,
týždňovými i desaťdňovými pešími túrami a cyklistickými jazdami
v snehu, v daždi i blate, slnečnom úpale po upravených cyklotrasách
i vytlčených cestách na Slovensku a aj v susedných krajinách.
Nepočetné jacovské družstvo napol dámske, napol chlapské sa
ani tento rok nedalo zahanbiť. Pripájali sa predovšetkým k početnej
skupine topoľčianskych Žochárov na zimné bežkárske výjazdy, na
potulky tribečskými horami - dolami – kulisami Andersenovej rozprávky
o Zimnej kráľovnej, do jari vkročili ako po iné roky cez Strážovské vrchy
a bánovský festival Ľudia, cesty, hory, prepochodovali
východoslovenský májový Čergov, zajazdili si okolo jazier v Salzburskej
komore, pobudli v Tesároch na letnom zraze a potom opäť na desať
dní do sediel bicyklov, aby preskúmali horské terény a táboriská
na slovensko-poľsko-ukrajinskom trojmedzí. Odskočili si do Malých
Karpát, vystúpili na niekoľko nízkotatranských a západo - tatranských

tisícoviek. Z jacovskej iniciatívy, ktorú privítali aj „hostia“ absolvovali
stredoeurópsku obľúbenú cyklotrasu Passau – Viedeň...
Opakujúce sa výzvy skalných stien a brál nedali pokoj niekoľkým členom
klubu a spolu s kamarátmi z iných klubov absolvovali skalolezecký
výcvik a potom vycvičení okrem iného prebrali k životu lezeckú stenu
v jacovskej školskej telocvični.
Fialové, vtipkármi premenované na baklažánové, a zelené tričká
s gajdami a slniečkom, nadobudnuté vďaka priazni obecného
zastupiteľstva, oznamovali všetkým, ktorí o to stáli, že v Jacovciach
má turistika síce nepočetných, ale horlivých vyznávačov prírodných
krás a darov. A toto posolstvo mienia usilovne šíriť, ak im zdravie
a iné povinnosti dovolia, aj v budúcom roku. Nebudú ľutovať tí, ktorí sa
od úvah ísť či nejsť v sobotu na túru dopracujú k rozhodnutiu obuť si
wibramky, naplniť termosku kávou či čajom, do ruksaku pribaliť pršiplášť
a suché tričko a vykročia na červeno – zeleno – modro – žlté chodníčky.
(vič)
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Vianočný verš
Vianočný čas – čas plný lásky a pohody,
čas, keď dobrí srdcia otvárajú a skromní aj posledné z lásky dávajú.
Čas, kedy aj zlí slzy pokory v očiach majú.
Vianočný čas - sú chvíle šťastia,
čas, keď zažívame radosť a čarovné momenty cítiť aj bez slov.
Aby ste zvládli predvianočný zhon s ľahkosťou a v pohode,
Vianočné sviatky v radosti a pokoji
praje starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva
a zamestnanci obecného úradu
Redakčná rada Jacovského hlásnika

Pripravujeme pre Vás....
Štefanský turnaj v kolkoch - 26.12.2015 o 14,00 hod.
Štefanský turnaj v stolnom tenise - 26.12.2015 o 13,00 hod.
Silvestrovský ohňostroj - 31.12.2015 o 22,00 hod.
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