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Vážení občania,
naposledy som sa Vám
prihováral ako starosta obce
cestou obecného rozhlasu
pri príležitosti Nového roka
2016.
Čas neúprosne plynie,
skončil sa školský rok,
začínajú prázdniny, ktoré sú odmenou pre naše
deti a na ktoré sa tak veľmi tešili. Určite mnohí
z Vás pôjdu na dovolenky, lebo mesiac júl a august
je čas letných dovoleniek. Pri tejto príležitosti by
som našim deťom chcel zaželať príjemné prežitie
prázdnin a Vám všetkým príjemné prežitie letných
dovoleniek.
Leto je veľmi pekné ročné obdobie, ktoré prináša
mnoho radosti, ale aj mnoho starostí. Nedá mi
nepripomenúť rodičom, aby na svoje deti počas
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voľných dní a počas prázdnin dávali pozor. Letné
mesiace okrem radostí prinášajú so sebou aj
množstvo tragédií. Deťom chcem pripomenúť, aby
pri svojich prázdninových aktivitách boli obozretné,
aby nepreceňovali svoje sily a hlavne, aby stále
mysleli na to, že doma ich čakajú milujúci rodičia
a starí rodičia.
Nechcel by som navodiť nejakú skeptickú atmosféru,
práve naopak, chcem, aby ste si leto užívali plným
priehrštím. Slnečné lúče sú darom, ktoré je potrebné
využiť, načerpať nové sily a správne ich rozložiť do
ďalších mesiacov.
Vážení občania,
čaká nás mnoho každodennej práce pre rozkvet
a blaho našej obce. Ja, ako starosta obce Vás chcem
ubezpečiť, že všetky moje sily, ale aj sily mojich
spolupracovníkov smerujú k tomu, aby náš život

v obci bol stále na vyššej a vyššej úrovni.
Všetko sa nedá urobiť naraz. Vaše konštruktívne
pripomienky a kritiky sú pre nás hnacím
motorom vpred. Som rád, že nám adresujete Vaše
námety a pripomienky, ktoré spolu s obecným
zastupiteľstvom sa snažíme riešiť, ale hlavne
vyriešiť. Samozrejme, sú investičné akcie, ktoré sú
dlhodobejšie, vyžadujú značné finančné prostriedky,
ktoré môžeme riešiť v rámci možností nášho
obecného rozpočtu, prípadne možností rozpočtu
tohto štátu.
Týmto mojim príhovorom chcem všetkým občanom
našej obce privodiť dovolenkovú atmosféru oddychu,
pokoja, užívania si plodov zeme a darov leta.
Všetkým Vám prajem príjemné prázdninové
a dovolenkové dni,
Váš starosta Obce Jacovce

Prišiel čas na zmenu…
V rímskokatolíckej cirkvi nastal opäť čas striedania kňazov. Po troch rokoch
pastoračného pôsobenia opúšťa našu farnosť pán kaplán Jozef Blahovec.
Pán kaplán Jozef,
z celého srdca ďakujeme Pánovi, že k nám poslal práve Vás. Usmiateho,
mladého kňaza, plného úcty a pokory ku každému.
V živote človeka neexistujú náhody, existuje len a len
Božie riadenie. Veríme, že takýmto Božím riadením si
Vás Pán Ježiš pred 6 rokmi vybral za svojho kňaza.
Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať za
Vašu kňazskú službu v našej farnosti, za zapálenie
veriacich, povzbudenie, presvedčenie k obeti, za
vysluhovanie sviatostí, za odslúžené sväté omše,
za prácu s našimi deťmi, ale hlavne za vľúdnosť,
láskavosť i úsmev.
Sväté omše s Vašimi homíliami boli adresné, poučné, plné
lásky. Cítili sme z nich slová Pána Ježiša, ako sa nám prihovára.
Každý klas na poli vyrastie za pomerne krátku dobu z malinkého zrnka
vloženého do zeme. Nepotrebuje veľa času, a predsa prinesie úrodu. Vy ste tiež
boli takým zrnkom vloženým do našej farnosti a veruže ste za ten krátky čas
priniesli mnohonásobnú úrodu. Dnes ste klasom zrelým na ďalšie putovanie.
Áno, nastal čas, keď sa máme rozlúčiť, aby ste mohli ísť plniť Božiu vôľu na nové
pôsobisko. Nie je to ľahké pre nikoho z nás. Ale čas sa naplnil a my to s pokorou

pred Pánom prijímame. Z Božej vôle idete na nové pôsobisko. Hoci odchádzate
z našej farnosti, v našich srdciach zostanete natrvalo. Do ďalšej kňazskej služby
v novej farnosti Vám z úprimného srdca vyprosujeme, nech Vás Pán Boh sprevádza
svojimi milosťami, nech Vám dá pevné zdravie a dary Ducha Svätého, aby ste
bol hodný stáť bez úhony pred Pánovým oltárom, hlásať evanjelium o Božom
kráľovstve, posväcovať a obnovovať Vám zverený Boží ľud.
V túto chvíľu sa Vám, milý pán kaplán, v mene celej farnosti
chceme poďakovať za Vašu obetavú službu, za láskavé
a povzbudivé slová, za príklad verného kňazského
života, za každý Váš dobrotivý úsmev, ale i za
usmernenia.
Úprimne Vám prajeme a vyprosujeme, aby Vás na
novom pôsobisku Boh naplnil svojím požehnaním,
dal Vám potrebné zdravie a všetky milosti k tomu, aby
ste verne a horlivo žili svoje kňazstvo a vykonali tak veľa
dobrého aj pre spásu Vám zverených duší.
Ešte raz Vám za všetko zo srdca ďakujeme.
Namiesto pána kaplána Blahovca prichádza k nám rehoľník, člen Rádu nemeckých
rytierov, Miloš Zárecký, OT (latinsky Ordo Teutonicus – Rád nemeckých rytierov).
Pán kaplán Miloš, dovoľte čo najsrdečnejšie Vás privítať na pôde našej jacovskej
farnosti. Cíťte sa u nás ako doma!
Obec Jacovce
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Zimné radovánky pri škole

V druhej polovici januára sa vďaka nočným mrazom a intenzívnemu zalievaniu
podarilo zrealizovať umelé klzisko. Vzniklo v areáli základnej školy na betónovom
povrchu basketbalového ihriska. Za pár dní jeho funkčnosti sa na ňom vyšantilo

mnoho detí, ale aj dospelých. Do budúcna, ak nám príroda dovolí, by sme chceli
pokračovať v tejto milej tradícii.

Hospodárenie obce v roku 2015 skončilo s prebytkom
Rozpočet obce za rok 2015 bol zostavený ako
vyrovnaný. Po uzatvorení účtovného roka naše
príjmy v rozpočte boli spolu 1 095 740 € a výdavky
950 103 €. Po odpočítaní finančných operácií
a dotácií, ktoré prešli do roku 2016, zostáva
suma 23 054 €, ktorá predstavuje prostriedky
tvoriace rezervný fond obce. V minulom roku
najvýznamnejšia investičná akcia bola multifunkčné
ihrisko, na ktoré sme dostali dotáciu z Úradu vlády
SR v sume 40 tis. € a dotáciu od podnikateľov v sume
22 050 €.

Všetkým sponzorom sa týmto chceme poďakovať za
ich veľkorysosť.
Z dotácií, ktoré boli pripísané na účet v minulom roku
je dotácia v sume 12 tis. € na vybudovanie chodníkov
a osvetlenia na cintoríne a kapitálový transfer na
rekonštrukciu sociálnych zariadení v telocvični ZŠ
s MŠ v sume 35 tis. €. Tieto prostriedky sme dostali
na účet ku koncu roka 2015 a ich čerpanie bude
v roku 2016. Sú vylúčené z prebytku obce. Obec má
úvery – záväzky voči bankám. Voči ŠFRB za úver na
bytovky je to suma 494 687 € a v Prima banke máme

úvery v sume 191 760 €. Sú to úvery z minulosti na
bytové domy, kanalizáciu a dokončenie chodníkov.
V roku 2015 sa splatil úver, ktorý bol čerpaný
na investície v školskom areáli. Záverečný účet,
výročná správa, správa audítora a stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k závierke roka 2015 bola jedným
z bodov programu 9. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva dňa 23. 6. 2016.
Všetky dokumenty sú zverejňované na stránke Obce
Jacovce.
DK

Nové chodníky a verejné osvetlenie na cintoríne
V priebehu mesiacov apríl a máj sa realizoval
na miestnom cintoríne projekt dobudovania
chodníkov a verejného osvetlenia. Stavebné
práce boli financované z vlastných zdrojov obce
a z dotácie Ministerstva financií Slovenskej
republiky. Cieľom stavby bolo vylepšiť funkčné
aj estetické využitie a vylepšenie kvality územia
cintorína. Vybudované boli celkovo dva chodníky
zhotovené zo zámkovej dlažby o hrúbke 6 cm.
Jeden popri oplotení cintorína pri vstupe a druhý
sa naň napája a vedie ďalej popri hlavnom kríži.
K chodníkom pribudli nové lampy verejného
osvetlenia, pre lepšiu bezpečnosť návštevníkov
cintorína po zotmení. Do budúcnosti obec plánuje
dobudovanie ďalších chodníkov na miestnom
cintoríne.
HK

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, ktorí majú svojich zosnulých príbuzných pochovaných v detských hroboch, na povinnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu za užívanie hrobového
miesta. Táto povinnosť vyplýva zo schváleného VZN č. 5/2016, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Jacovce.
Tiež upozorňujeme občanov – nájomcov hrobového miesta, aj na povinnosť nahlásiť stavebné úpravy hrobových miest. Pracovníci kamenárskych služieb nemôžu bez
súhlasu prevádzkovateľa vykonávať žiadne stavebné práce.
ZB
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Ako ten čas rýchlo letí…
Túto vetu vyslovujeme v roku častokrát. Naozaj sa nám zdá, akoby čas mal
sedemmíľové čižmy a uháňal s vetrom opreteky. Z malých detí sa raz - dva
stanú predškoláci, z prváčikov deviataci, z deviatakov stredoškoláci, z nich
vysokoškoláci, no a potom šup do práce - ak je do akej.
V našej materskej škole tiež nestíhame vnímať čas, pretože ani sme sa nenazdali,
zazvonil ten povestný zvonec, a školského roku bol zrazu koniec…
Aký bol? Taký, ako aj predošlé. Plný radosti, detského smiechu, prepletený
divadielkami, kultúrnymi a športovými aktivitami, hrami, no a najdôležitejšie naberaním nových vedomostí, skúseností a zručností. Uplakané očká zo smútku
za maminou už dávno osušili dobrí kamaráti.
Toto všetko by ale nebolo bez pomoci dobrých a ochotných ľudí, ktorí nám počas
roka pomáhali. Nebudem ich menovať, aby som náhodou na niekoho nezabudla,
čo by ma veľmi mrzelo, ale každý sa tu určite nájde, komu išlo o dobrú vec.
Takže ďakujeme za sponzorstvo pre našu materskú školu, za ochotu podporiť
a spolupracovať pri akciách, za pomoc pri pravidelnej údržbe areálu, aj za všetky
drobnôstky pre deti vo forme pomôcok, finančných príspevkov, hračiek, dobrých
koláčikov…
Preto s istotou môžem povedať, že aj naďalej bude platiť pravidlo z našej
škôlkarskej hymny, že:

KEĎ SA CHCEŠ NAJLEPŠIE ZABAVIŤ,
PRÍĎ DO ŠKÔLKY PLNEJ ZÁBAVY.
DALI SME JEJ MENO „SLNIEČKO“,
TEŠÍ SA V NEJ KAŽDÉ SRDIEČKO…

Čo poviete na naše nové fitnes-centrum? Dobré, nie? Svaly nám porastú jedna
radosť…
A. Dubná

Skončila sa škola, leto nás už volá…
Začalo sa leto. Dva mesiace, ktoré sú pre
školopovinné deti symbolom oddychu, pohody,
slnka, radosti. Dva mesiace, ktoré sú odmenou
za desať mesiacov aktívnej práce v našej škole.
Nechceme teraz napísať, kto mal na vysvedčení aké
známky. Známky sú dôležitou súčasťou školského
systému, sú ohodnotením vedomostí našich žiakov.
Ale každý učiteľ vedie svojich žiakov k poznaniu
a pochopeniu, že známka nie je cieľom našich
spoločných snáh. Známka je prostriedkom, ktorý
nás posúva dopredu. Kam? Do ďalšieho ročníka, na
ďalší stupeň, do inej školy, do života… Áno, život je
to, kam chceme naše deti posunúť. Posunúť dobre
pripravené, aby zvládali všetko, čo ich čaká.
Preto nás nesmierne teší, že deti na našej škole
sú naozaj všestranné. Každý má nejaký talent,
schopnosť a naši učitelia sú tí, ktorí toto v deťoch
hľadajú a úspešne nachádzajú. Ako občania ste mali
možnosť šikovnosť a talent našich detí vidieť na
mnohých podujatiach: vystúpenie pre dôchodcov,
vianočná besiedka, vítanie detí do života, stavanie
mája, vystúpenie pre mamičky a babičky. Chceme sa
poďakovať za vašu účasť na týchto podujatiach, za
váš potlesk za naše tance, básne, piesne, divadelné
vystúpenia. Ste dôkazom toho, že naša snaha
má zmysel. Svoje schopnosti rozvíjali žiaci počas
školského roka v krúžkoch, ktoré viedli jednotliví
vyučujúci: Počítačový – Mgr. Podobová, Pohybová
príprava – p. Schwarz, Turistický – Mgr. Krhútová,
Mažoretky – Mgr. Danišová, Tanečný –
Mgr. Dovalová, Dramatický – Mgr. Polonská,
Vševedko – Mgr. Porubská.
Nadobudnuté vedomosti z jednotlivých predmetov
najšikovnejší využili na reprezentáciu školy v rámci

okresu Topoľčany i Nitrianskeho kraja. Poďakovanie
patrí všetkým žiakom i učiteľom, ktorí žiakov
pripravovali na súťaže a olympiády:
Matematická pytagoriáda – 3. miesto v okresnom
kole Peter Polonský, VI.A – Mgr. Čermanová Oľga
Olympiáda v anglickom jazyku – 7. miesto
v okresnom kole Viktória Herpayová, IX.A.
7. miesto v okresnom kole Peter Polonský, VI. A –
Mgr. Selecký Dávid.
Olympiáda v slovenskom jazyku – 3. miesto
v okresnom kole Júlia Uhlárová, IX.A, Mgr. Polonská
Emília.
Európa v škole – v tejto medzinárodnej súťaži sme
tento školský rok získali 4 prvé miesta v okresnom
kole – literárna časť – Dávid Detko, VII.A, Laura
Jánošová, V.A – Mgr. Polonská Emília, výtvarná
časť – Lucia Marková, IX.A, špeciálna kategória –
Adela Čarnogurská, VII.A – Mgr. Krhútová Martina
Geografická olympiáda – 5. miesto v okresnom kole
Patrik Šaray, V.A – Mgr. Dovalová.
Biologická olympiáda – 2. miesto v okresnom kole
Júlia Uhlárová, IX.A, 4. miesto v okresnom kole
Ema Lukáčová, IX. A – Mgr. Korčíková Jolana.
Chemická olympiáda – okresné kolo – 5. miesto
Klaudia Chrkavá, 6. miesto – Adela Božiková,
7. miesto – Tamara Herdová, IX.A – Mgr. Korčíková
Jolana. Klaudia Chrkavá bola úspešnou riešiteľkou
chemickej olymiády aj v krajskom kole.
Okresné kolo volejbal žiačky – 2. miesto –
Patrícia Jánošová, Viktória Herpayová, Lucia
Marková, Tamara Herdová, Daniela Píšťanská,
Magdaléna Bíla, Denisa Jamrichová, Júlia
Herdová – p. Schwarz.

Okresné kolo v stolnom tenise žiačok – 3. miesto –
Viktória Herpayová, Patrícia Jánošová,
IX. A Rebeka Ölvecká, VII. A- p. Schwarz.
Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo – 1. miesto
poézia – Emma Ondrejková, V.A. 3. miesto
poézia – Júlia Herdová, VII. A – Mgr. Polonská
Emília. V okresnom kole získala čestné uznanie vo
svojej kategórii Emma Ondrejková, V.A.
Do medzinárodnej súťaže Matematický klokan sa
zapojilo 42 žiakov našej školy, súťaž pripravovala
Mgr. Oľga Čermanová. V celej republike súťažilo
8500 žiakov. Súťažilo sa v kategóriach po
jednotlivých ročníkoch. O tom, že na našej škole
je úroveň matematiky vysoká, svedčí aj úspešnosť
našich žiakov: 6. ročník – Peter Polonský, 100%,
Lea Jakubíková, 84,9%, Nina Leoni Matušková,
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84,9%, 9. ročník – Matúš Vičan,98,5%, Viktória
Herpayová, 98,5%, Júlia Uhlárová, 96,8%, Filip
Bracho, 81,2%, Peter Šatan, 82,2%.
Každý školský rok je najťažší pre tých najmenších prváčikov a tých najstarších - deviatakov. V tomto
roku sme mali dve prvé triedy, ktoré pod vedením
svojich pani učiteliek Mgr. Moniky Detkovej
a Mgr. Petry Brachovej dokázali zvládnuť písmenka
aj čísla, ale sa aktívne zapojili aj do programov školy.
Deviataci tento rok ukázali výsledkami v prijímacích
pohovoroch i celoštátnom testovaní svoje kvality
i to, že patria k špičke nášho okresu. Výsledky
celoštátneho testovania „majú na svedomí“ aj
vyučujúci slovenského jazyka a matematiky:
Mgr. Oľga Čermanová, Mgr. Emília Polonská,
Mgr. Dávid Selecký: Matematika – SR 52,8% ZŠ
Jacovce 62,6% +9,8%
Slovenský jazyk - SR 62,6% ZŠ Jacovce 72% + 9,4%
Tohtoroční deviataci ukázali nielen svoje vedomosti,
ale aj tanečné schopnosti a 18. júna ich predviedli
na venčeku. Bola to krásna bodka za ich pôsobením
na našej škole. Prajeme im na stredných školách veľa
nových úspechov, vedomostí, priateľov.
Vo februári šiestaci absolvovali s pani riaditeľkou
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lyžiarsky výcvikový kurz, v máji štvrtáci s pani
učiteľkou Porubskou a Matuškovou zase školu
v prírode. Žiaci siedmeho až deviateho ročníka
navštívili Maticu slovenskú v Martine, zábavnonáučne centrum Atlantis v Leviciach. Koniec
školského roka sa niesol v znamení výletov, ktoré
sú odmenou za celoročnú prácu. Kde sme všade

Učím sa byť spokojný, pokojný a pokorný. Učím sa
byť lepší človek, žiak, syn, brat, vnuk, kamarát. Svet
nezmením, ani ľudí v ňom. Tak skúsim od seba.
Neviem síce, čo je to nemať niečo. Zatiaľ. Rodičia mi
kúpia, čo potrebujem alebo mi nejakým spôsobom
vysvetlia, prečo toto alebo tamto mať nemôžem.
Vlastne som šťastný a hlavne vďačný za všetko, čo
mám. Asi nevyhovujem všetkým a nie som vždy
cool, ale som, kto som. Pre niekoho chválabohu a pre
iných bohužiaľ. Som sebou samým. Bodka.
Dávid Detko, 7.A
Keď sa pozriem na deti,
vidím samé tablety.
Potrpia si na štýly,
nesmieš byť iný.
Niektorých však baví hudba,
maľovanie, spev a futbal.
Keď nie si ako ostatní,
povedia ti vypadni.

boli: prváci a druháci v Piešťanoch a Podolí, tretiaci
a štvrtáci v Trenčíne, piataci a šiestaci v Modre, Trnave
a na Bradle, siedmaci a ôsmaci v Smoleniciach
a Piešťanoch, deviataci v Lešnej a Zlíne.
Ukážky z víťazných prác literárnej časti súťaže
Európa v škole:
Mám ešte niečo. Svoje sny. Snívam a verím. O čom?
Jój, toho by bolo. Napríklad, že stretnem ľudí, ktorí
ma naučia, čo ma nikto nenaučil. Že budem veľa
cestovať a spoznávať nepoznané. Že obyčajné dni
premením na neopakovateľné. Že budem zberateľ
pekných spomienok. Že… Viem, som snilko, ale
s nohami na zemi. Som zvedavý, ale aj otravný –
občas .
Som poslušný, ale aj lenivý – tiež občas .

Keď nezapadneš štýlom,
nesmieš ísť s kolektívom.
Ale oni sú iní,
tak preč s nimi!
Robíme veľké rozdiely,
tak nebuď taký aj ty.
Mňa baví hudba,
teba zasa futbal.
Laura Jánošová, 5.A
Poprajme si navzájom krásne leto, veľa nových
zážitkov, aby sme sa v septembri vrátili znovu do
školy oddýchnutí a plní síl čerpať nové vedomosti.
Mgr. Emília Polonská
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Z pierka eRka
Aj keď je to už trošku dávnejšie, možno nám nepadne zle sa aspoň na chvíľu
„ochladiť“ aktivitami zimných mesiacov. Počas adventu prebiehala pre deti
hra, v ktorej okrem toho, že spoznávali životy svätých, tvorili deti vlastnú cestu
svetla. A tu sú lampášiky - výsledky ich predsavzatí a snažení.

Ďalšou aktivitou, ktorá už neodmysliteľne patrí k Vianociam, je jasličková
slávnosť, tento rok s názvom Fanfári pre Ježiška.

tymiánu. Každým týždňom bolo návršie Golgoty
pestrejšie a pestrejšie a to vďaka splneným úlohám,
ktorými deti prejavovali účasť na utrpení P. Ježiša.

Sme veľmi radi, že môžeme touto cestou poďakovať všetkým ľuďom ochotným
prijať koledníkov, vďaka čomu sa Jacovce zapojili do 21.ročníka Dobrej noviny.
47 koledníkov ohlasovalo zvesť o narodení P. Ježiša v 63 domoch, v ktorých čakalo
približne 88 rodín. Výťažok zbierky 1.597,50 € poputuje na viaceré rozvojové
projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život ľudí subsaharskej
Afriky. Nosným je však Turkanský vodný projekt diecézy Lodwar v Keni.
Ďakujeme za otvorené srdcia i vašu štedrosť.

A čo jarné mesiace v eRku? Tie sa niesli v znamení pôstu. Deti, ale i mladí, sa
predmodlievali krížovú cestu a to nie hocijakú - deti s vlastnoručne pripravenými
zastaveniami. A mladí ponúkli rozjímania s témou o rôznych druhoch lásky.
Počas pôstu nechýbala ani pôstna hra, v ktorej deti trpezlivo zbierali zrnka

Apríl vystriedal máj a s nim prišiel mesiac, v ktorom
viac myslíme na svoje matky i tú nebeskú. Pre naše
mamičky, mamky, staré mamy si deti pod vedením
M. Tomanovej a T. Šuppovej pripravili pásmo básní
a tónov, ktoré ste mali možnosť vidieť na oslave Dňa
matiek.
Aktivitou s príznačným názvom Kvetinky májové
deti zase prejavovali pozornosť P. Márii a to dennou
účasťou na litániách počas celého mája.

Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej kampane Vypni telku - zapni
seba! Program v týždni od 21. 5. do 27. 5. 2016 bol zameraný na zoznámenie sa
so životmi svätých a blahoslavených v duchu hesla „Je čas zmeniť sa“. V sobotu
sme si zahrali futbal podľa vzoru manželov Martinových, ktorí si napriek úspešnej
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podnikateľskej činnosti vždy dokázali nájsť čas pre
deti, hrali sa spolu, súťažili a pod. V nedeľu sme boli

bicyklom na zmrzlinu, kde sme skladali hodinky či
vyrábali vlastné čipky. Myšlienky o svätých tvorili

základ aj pre ostatné činnosti ako kvízy s Chiarou
Luce Badano, odhalili meno Kateri Tekakwithy
v indiánskej stopovačke, zatancovali či zaspievali
s Giannou Berettou Mollovou, vytvorili darček,
či vlastnú banánovú kašu s Bakhitou a zasúťažili
v náboženskom kvíze, športových disciplínach
i v plnení kreatívnych úloh s bl.P. Gojdičom.
No a momentálne eRko u nás žije prípravami na
detský letný tábor.
Mgr. Janka Bošanská

Klub dôchodcov Jacovce
Činnosť klubu sa začína mesačným stretnutím v januári. Spoločne sme
pripravili program na kultúrne a spoločenské vyžitie členov nášho klubu. Do
osláv Fašiangov sme sa zapojili hojným počtom masiek a krátkym kultúrnym
programom, ktorým sme obveselili nielen občanov obce, ale aj obyvateľov
Zariadenia sociálnych služieb Sv. Marty. K jarným aktivitám patrí aj účasť na
brigádach. V hojnom počte sme sa zapojili do skrášľovania okolia kostola, aby
sme dôstojne oslávili Veľkú noc. Stavanie mája je už našou srdcovou záležitosťou.
Veď kto by sa nepotešil a nerozveselil pri dobrom vínke a pohostení? Naše
členky – babičky svojou účasťou na oslave Dňa matiek poďakovali starostovi
obce za srdečné privítanie a deťom za pekný kultúrny program. Nikto nechcel

chýbať na takej známej akcií, ako je Jacovská vareška. I keď sme ju tento rok
nezískali, ale určite sme navarili dobrý guláš, lebo sa minul do dna, určite preto,
lebo ho varila veselá partia dôchodcov – Seniorské iskričky. Nezaostávame ani
v športovej činnosti. V petangu sme si zmerali sily s kolegami – dôchodcami
zo Závady a z Prašíc. Pobytom v prírode, spojeným s opekačkou, si utužujeme
naše zdravie. Veríme, že v budúcnosti sa naše rady rozšíria o ďalších členov a aj
keď sme už na zaslúženom odpočinku, predsa by sme chceli naďalej pomáhať
a zapájať sa do rôznych aktivít v obci.
Mgr. Eva Babulicová

Fašiangy
Fašiangy - symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Patria k zvykom spojeným
s prelomom zimy a jari. Fašiangové posedenie už tradične predstavuje jednu
z najobľúbenejších akcií v našej obci, spojenú s veselým programom, spevom
fašiangových piesní a samozrejme tancom. V tomto roku sme zmenili miesto
konania tejto akcie a posedenie sme pripravili v priestoroch Zariadenia sociálnych
služieb Sv. Marty dňa 6.februára 2016. Na úvod starosta obce p. Jaroslav Božik
privítal všetkých prítomných občanov, pani riaditeľku, ale aj klientov zariadenia.
Ľudové zvyky a tradície, ktoré sa viažu k fašiangovému obdobiu a pohrebný
obrad predviedla Folklórna skupina Ilusanka z Malých Bedzian. Samotný
obrad – pochovávanie basy v sebe ukrýva aj symboliku – lúčenie sa so zimou,
ukončenie fašiangových zábav a prípravu na pôstne obdobie pred Veľkou nocou.
Členovia folklórneho súboru boli prestrojení za farára, kostolníka, smrtku,
cigánky a plačúce ženy a svojimi piesňami, žalospevmi a scénkami uskutočnili
„Rozlúčku s veselou basou“. Do sprievodu sa pridal pestrofarebný sprievod plný
najrôznejších masiek - ružový zajačik, bezdomovec, červený šašo, kravička Milka,
kuchárka, vodník, tehotný šašo, kohút, pekná slečna, ale aj jacovskí hrobári. Tieto
fašiangové masky sa najprv prítomným predstavili a potom, podľa fašiangových
zvyklostí, s veľkou dávkou recesie a so všetkým, čo k tomu patrí, sa aj za ich účasti
uskutočnilo pochovanie basy. Príjemným spestrením posedenia boli krátke
scénky, ktoré počas prestávok pripravili členovia klubu dôchodcov.

Dozneli fašiangové žartovné piesne, skončili sa tancovačky všetkých vekových
kategórií, vychutnali sme si výborné fánky, dopili vínko a rozlúčili sme sa s basou.
Od nápadu zorganizovať zábavu až po jej realizáciu neprešlo veľa času, no aj
napriek tomu to bola veľmi vydarená akcia. Účasť bola veľká a sála, mimochodom
veľmi pekne vyzdobená, bola takmer plná. Zrealizovať akciu takéhoto typu nie
je jednoduché, je za tým veľa práce, ochoty a úsilia ľudí ochotných pomôcť.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli zabaviť a veríme, že naozaj bolo veselo.
ZB.
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Noví občania našej obce
Dňa 13. februára 2016 sa v zasadačke Obecného
úradu v Jacovciach konalo slávnostné uvítanie detí do
života našej obce. Rodičov s novými občanmi privítal
starosta obce Jaroslav Božik, ktorý zároveň vyzdvihol
radosť, akou sú naši najmenší pre rodičov, starých
rodičov a pre našu obec, pretože sú signálom jej
rastu i chuti rodičov vychovávať svoje deti práve tu,
v našej obci. Slávnosť bola popretkávaná krásnymi
slovami, básňami a tónmi hudby. Uskutočnil sa zápis
do pamätnej knihy obce a rodičom boli odovzdané
darčekové poukážky pre deti a pamätné listy, ako
spomienka na tento neopakovateľný deň.
ZB.

Deň učiteľov
Dňa 28. marca si pripomíname Deň učiteľov. Tento deň je spätý s dňom
narodenia pedagóga a mysliteľa, učiteľa národov, reformátora svetového
významu – Jána Amosa Komenského. Tento sviatok sme si pripomenuli aj
v našej obci. Dňa 1. 4. 2016 si starosta obce pozval všetkých pedagogických
pracovníkov do zasadačky obecného úradu na malé posedenie. Vo svojom
príhovore všetkým prítomným zablahoželal a zároveň vyjadril uznanie za ich
pedagogické majstrovstvo, nevyčerpateľný pracovný entuziazmus a úprimný
vzťah k deťom. Zároveň im poprial do ďalších rokov pevné zdravie, veľa osobného
šťastia a životného optimizmu a nech sa im aj naďalej darí šíriť vôkol seba radosť
a nech odovzdávajú našim deťom množstvo vedomostí, skúseností a poznatkov.
Vieme, že práca učiteľa si veľa vyžaduje, je náročná, hlavne po psychickej stránke.
Nezaobíde sa bez lásky k deťom, trpezlivosti, nervov, individuálneho prístupu
k žiakom, neustáleho vzdelávania sa, pasovania sa s problémami každodenného
života. Práca učiteľa je životné poslanie a oceniť ich prácu často vieme až po
rokoch, v dospelosti…

ZB.

Stavanie mája
Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal
dodnes. Stavia sa zväčša jeden ovenčený strom
uprostred dediny, alebo hlavného námestia.
Vždy je to 30.apríla. Aj v našej obci sa táto pekná
tradícia zachovala. Už pred 17.00 hod. sa začali
pomaly schádzať zvedaví občania na námestie
pred predajňou COOP Jednoty, kde už na nich čakal
pripravený strom. Nechýbali ani žiaci a žiačky zo ZŠ
s MŠ, ktorí pre všetkých pripravili pekný kultúrny
program. Po programe dievčatá vyzdobili pripravený
strom farebnými stužkami. Strom bol pripravený
a tak sa mohlo začať so stavaním.
Postaviť strom však zostalo na pleciach chlapov.
Mládenci sa kdesi zabudli a tak sa museli chytiť
roboty aj tí vekom starší. Ale všetko dopadlo tak
ako malo a jacovský máj už bol postavený. Potom
sa podávalo osvedčené občerstvenie – osúchy,
slané paličky a dobré vínko. Ďakujeme všetkým
prítomným za účasť a tešíme sa na ďalšie kultúrne
akcie, ktoré obec pripravuje.
ZB.
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Oslava Dňa matiek

Mamy, mamičky, babky aj staré mamy si zaslúžia
od nás poďakovanie. Poďakovanie za život, za lásku
a starostlivosť. Toto všetko im vyjadrili deti z materskej škôlky, žiaci zo základnej školy, ale aj deti z eRka
vo svojom programu ku Dňu matiek. Naša oslava sa
konala v telocvični základnej školy dňa 15.5.2016.
Starosta obce vo svojom príhovore poďakoval všetkým prítomným za vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za
opateru, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Poprial
všetkým, aby vždy mali radosť zo svojich detí, a ak
sa v ich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech
sú to len slzy šťastia a radosti.		
ZB

Deň plný fantázie, súťaží, spevu, hier a vône gulášu
Lahodné vône všakovakých gulášov sa v sobotu
11. 6. 2016 tiahli celými Jacovcami. Najlepší jacovský
guláš sa pokúšalo uvariť 18 tímov a nechýbali
ani gazdinky, ktoré varili obecný guláš. Keďže sa
konal X. ročník Jacovskej varešky, bola veru tvrdá
konkurencia skúsených majstrov. Stretla sa tu partia
skúsených ľudí, ktorých teplo ani dusno neodradilo
od veselej nálady. Napriek súťaži si všetky tímy
navzájom pomáhali. Každé družstvo varilo podľa
svojich receptov a pridávali niekedy až neskutočné
ingrediencie. Porota nazrela do kotlíkov všetkých
súťažiacich tímov. Príjemne to bublalo v družstve
Pivo a borovička, u Národniarov, v Corgoň tíme, ale
i v hrncoch Truckerov, Seniorskych iskričiek, ale aj
v kotloch všetkých ostatných súťažiacich. Všetci si
dali na svojom výtvore patrične záležať. Víťazmi X.
ročníka Jacovskej varešky sa stali kuchárky z Tesár,
ktoré si dali príznačný názov Babinec. Druhé
miesto obsadilo družstvo Bon Apetit z Jacoviec,
na peknom treťom mieste sa umiestnili Sližári.
Okrem varenia gulášu sa v tento deň mohli do
sýtosti vyšantiť aj deti všetkých vekových kategórií.
Trochu oneskorene sme spoločne oslávili Deň detí.
Pripravený bol detský kolotoč, nafukovací hrad,
koníky, ale hlavne mnoho športovo - súťažných
disciplín. Každé dieťa, ktoré sa zapojilo do súťaže,
dostalo medailu, balíček so sladkosťami, nanuk
a balíček popcornu. Keďže aj počasie nám prialo,
pre nás všetkých to bol deň plný fantázie, súťaži,
spevu, hier a vône gulášu.

ZB.

Jacovské hodové slávnosti
Hodové slávností sú jednou z najobľúbenejších kultúrnych akcií v obci a ani tento
rok tomu nebolo inak. Tento rok sa hody konali v dňoch 2.7.-3.7.216. Počas
hodových slávnosti sme si pripomenuli aj 60. výročie získania Slovenského
pohára vo futbale po linke Sokola. Na futbalový štadión boli pozvaní dvaja
pamätníci tohto turnaja p. Švec a p. Opačitý. Oslavy výročia odštartovali krátko
po obede. Najskôr o 13,00 hod. si zahrali futbal mladší a starší žiaci. Po zápase
bola beseda futbalových nádejí s jacovskými internacionálmi. Veľmi náš teší
, že pozvanie prijali : Ladislav Jurkemik, Marián Novotný, ale aj Peter a Dušan
Herdoví. O 15,00 hod. sa začal exhibičný zápas, ktorí odohrali starí páni a MFK
VTJ Topvar Topoľčany II. liga. V zostave pravdaže nechýbali ani pozvaní hostia.
Pred zápasom boli ocenení pamätníci finálového zápasu z roku 1956. Potom
nasledovala hodová zábavu, kde prišlo veľa priaznivcov hudobnej skupiny DISK.
Pripravená bola aj tombola so zaujímavými cenami. Všade vládla veselá nálada,
všetci prítomní tancovali a spievali spolu s kapelou až do 23,00 hod., keď sme
začali losovať tombolu. A zrazu to prišlo ... Otvárala sa obloha a hromy s bleskami
poriadne vystrašili tancujúcich. Za niekoľko sekúnd bolo celé ihrisko zaplavené
vodou. Losovanie tomboly pokračovalo na tribúne, ale veselá nálada, ktorá
panovala predtým, už bola dávno preč. Po vylosovaní poslednej tomboly sme
sa všetci pobrali domov, ihrisko bolo plné vody, všetci premoknutí, ale hudobníci
nám sľúbili, že o rok sa stretneme opäť a budeme pokračovať.... Hodové slávnosti
pokračovali v nedeľu slávnostnou svätou omšou v kostole Božieho milosrdenstva.
Počas svätej omše sme privítali v našej farnosti nového kaplána – Miloša

Záreckeho. Neodmysliteľnou súčasťou hodových slávnosti bola aj široká ponuka
stánkov, rôznych atrakcií, ktoré boli pri základnej škole. Kultúrny program sme
pripravili aj na nedeľňajšie popoludnie. Na námestí pred Jednotou v čase od
16,00 hod. vystúpila hudobná skupina Bojňanci ( Bojňanské kvarteto ). Stále
populárnejší mládenci prijali naše pozvanie a rozospievali a roztlieskali všetkých
prítomných. Avšak aké by to boli hody bez futbalu? Na hodový zápas sa všetci
chlapi tešili celý týždeň. Hráči „A“, ktorí trénujú takmer každý deň a niekedy aj
dlho do noci :), nemohli nájsť vhodného súpera ( alebo si chceli , ako aj mi ostatní
obyvatelia, oddýchnuť a užiť hody ? ) a preto hodový futbalový zápas zachránili
naši dorastenci. Mládenci – dorastenci, je vidieť, že ste výborná partia a ďakujeme
za Váš čas a naplnenie programu našej hodovej slávnosti.
ZB
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Z každého rožku trošku…

Čisto v domácnosti:
Nelesknúce sa okná
Okná bez šmúh a s krásnym leskom
dosiahnete vyleštením pomocou
dámskych silónových pančúch (siloniek).
Stačí, ak okno po umytí nimi vyleštíte.
Okná sa nezarosia
Roseniu okien v aute zabránite
pravidelným čistením vnútornej strany
okien produktami obsahujúcimi látky
na báze alkoholu – napr. „obyčajnou“
okenou.
Ako vyleštiť šperky
Ak chcete mať svoje šperky znova
krásne lesklé, použite bežné suroviny
z domácnosti. Na zlato zaberá cibuľa. Na
striebro obyčajná zubná pasta alebo aj
jedlá sóda. Do 0,7 l fľaše od zaváranín
vložte alobal (10 x 10 cm) a naň vysypte
kypriaci prášok do pečiva. Navrch položte
strieborné retiazky a zalejte vriacou vodou.
Počkajte 20 minút, retiazky poutierajte
utierkou a hotovo.
Pripálený hrniec
Nalejte doň trochu vody a aviváž na pranie
a nechajte odmočiť aspoň jednu hodinu.
Potom klasicky umyte.
Tupé nože
Tupé nože môžete nabrúsiť aj bez
špeciálneho zariadenia. Jednoduchým
domácim tipom je brúsenie noža na drsnej
strane keramického predmetu – napríklad
taniera alebo keramického kvetináča.
Zažltnutá biela bielizeň
Bielizeň môžete namočiť pol hodiny pred
praním do roztoku citrónu s vodou. Do
prania môžete pridať aj hrnček citrónovej
šťavy, bielizeň tak zároveň príjemne
rozvoniate.
Zažltnuté záclony
Okrem klasického pracieho prášku pridajte
do prania aj prášok do pečiva, slúži ako
jemné bielidlo.
Dlaždice bez lesku
Ak sa vaše dlaždice stále neligocú tak, ako
by ste si predstavovali, použite aviváž.
Na hubku naneste pár kvapiek aviváže
a pretrite nimi dlaždice.
Niečo na zahryznutie
Zelerová nátierka
Používate zeler len do polievky? Tak
to o veľa prichádzate. Táto zeleninka
je úžasná aj do zeleninových nákypov,
omáčok na cestoviny, ale aj surová do
šalátov, ale aj do nátierky chutí báječne.
Ak neveríte, vyskúšajte :-).

Suroviny: 1 zeler,70 g šunkového salámu,
100 g syr Eidam, 2 uhorky, soľ, korenie,
majolka.
Zeler, salám, syr a uhorky najemno
nastrúhame, osolíme, okoreníme
a premiešame s majolkou. A už len natrieť
na domáci chlebík a môžeme vychutnávať.

Jednoduchá kvasnicová nátierka
Suroviny : 3 kocky kvasníc, 3 vajcia, 1
malá cibuľka, korenie, soľ, olej.
Na oleji speníme nadrobno nakrájanú
cibuľku, pridáme kvasnice a posmažíme.
Keď sa nám urobí kašička, pridáme vajíčka,
osolíme, okoreníme. Chvíľu miešame,
pokiaľ sa nám vajíčka spoja s kvasnicami
a môžeme natierať na chlieb.

Klasická bryndzová nátierka
Suroviny : 200 g bryndze, 100 g masla,
1 PL červenej mletej papriky, 1 cibuľa, soľ.
V miske vymiešame bryndzu, maslo,
nadrobno pokrájanú cibuľu, pridáme
mletú červenú papriku, ak treba dosolíme.
Suroviny premiešame, podávame
s čerstvým chlebíkom.
Domino v oblátke
Suroviny: 8 vajec, 16 lyžíc polohrubej
múky, 8 lyžíc kryštálového cukru, 2
vanilkové cukry, 1 prášok do pečiva,
8 lyžíc horúcej vody, 3 lyžice kakaa,
4 tortové oblátky s veľkým vzorom,
čokoládová poleva na ozdobu krém : 500 g
kryštálového cukru, 1 l mlieka, 8 lyžíc
polohrubej múky, 500 g masla
Postup: Vyšľaháme žĺtky s cukrom,
postupne pridávame horúcu vodu,
vmiešame vanil. cukor, múku s práškom
a sneh z bielkov. Cesto rozdelíme na
polovice, do jednej vmiešame kakao.
Zvlášť upečieme plát bieleho a tmavého

cesta a necháme vychladnúť. Každý
plát rozrežeme pozdĺžne na 8 pásov.
Kryštálový cukor skaramelizujeme,
zalejeme 7 dl mlieka a miešame, kým
sa karamel nerozpustí. Potom pridáme
múku rozmiešanú vo zvyšnom mlieku
a uvaríme na hustú kašu. Postupne do nej
zapracujeme maslo a nádobu s krémom
dáme nad paru, aby nevychladol. Oplátku
natrieme krémom, do stredu uložíme
vedľa seba 1 biely a 1 tmavý pás cesta,
natrieme krémom a uložíme na svetlý pás
na tmavý a na tmavý pás dáme svetlý.
Znova natrieme krém, oplátku zvinieme
a uložíme zlepenou stranou dole. Takto
urobíme 4 rolády. Ozdobíme čokoládovou
polevou cik-cak a uložíme do chladu
stuhnúť.

V prvom polroku
2016
sa narodili…
Adela Kómová
Júlia Šatanová
Jakub Meluš
Adam Sarvaš
Matias Gabriel
Diana Gáliková

oslávili svoje životné
jubileum
80 rokov
František Hostinský
Anna Cagalová
Amália Tomanová
Ľudovít Ďuračka

Ríbezľový koláč so snehom
Suroviny: 200 g hery, 4 PL práškového
cukru, 4 žĺtky, 300 g polohrubej múky, 1
prášok do pečiva, 250 ml vlažného mlieka.
Ríbezľový sneh : 4 bielky, štipka soli,
250 g práškového cukru, 2 PL maizeny,
250 g ríbezlí
Postup : Zmäknutú Heru vymiešame
s cukrom, zašľaháme žĺtky, pridáme
striedavo múku s práškom do pečiva
a vlažné mlieko. Upečieme na plechu,
ktorý sme vymastili a vysypali múkou,
pri teplote 180 °C 20 minút. Vyberieme
z rúry, ešte na teplý koláč natrieme
ríbezľový sneh a vrátime späť do rúry.
Teplotu znížime na 150 °C, kým nezaschne
a nedostane správnu zlatistú farbu. Trvá to
asi 15 - 20 minút.
Ríbezľový sneh: bielky so štipkou soli
vyšľaháme do penista. Po lyžiciach
pridávame cukor, stále šľaháme na hustú
penu, primiešame maizenu a jemne
zamiešame umyté, scedené ríbezle.
Necháme vychladnúť, pokrájame na rezy
a podávame. Dobrú chuť!

85 rokov
Ľudovít Gregorík
Jozef Špánik
Mária Miškovičová
Emília Gergelová
90 rokov
Johanna Polonská

opustili nás…
Július Kšinant
Milan Škerle
Jozef Švenda
Martin Kajan
Terézia Petrášová
Vojtech Jánoš
Gizela Reisnauerová
Anton Adamík
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Jacovce – víťaz Pohára TŠO Sokol vo futbale v roku 1956
V polovici 50-tych rokov 20-teho storočia dosiahol
jacovský futbal najväčšie úspechy vo svojej už skoro
90-ročnej histórii. Dvakrát vyhral majstrovstvá
okresu vo futbale (roky 1953 a 1955). Ako víťaz
okresnej súťaže jacovskí futbalisti získali možnosť
hrať krajskú a zároveň aj pohárovú súťaž. Úspechy
futbalistov vyvrcholili v roku 1956.
Športový klub sa v tomto období menoval TJ Sokol
JRD Jacovce. 8. januára 1956 sa konala výročná
členská schôdza klubu. Na nej bol jednohlasne
zvolený nový výbor, čo sa odzrkadlilo vo výsledkoch
futbalového mužstva v tomto roku. Za predsedu bol
zvolený Ján Dubný a za tajomníka Michal Janček.
Vo výbore pracovali: Jozef Ďurkovič ako zdravotník
(prvýkrát v histórii športového klubu), Rudolf Herda
ako referent súťaže, Štefan Herda ako hospodár,
Július Kšinant ako revízor účtov, Marián Opačitý
ako referent mládeže, Ľudovít Opačitý ako revízor
účtov, Karol Pospíšil ako náčelník a Jozef Švec ako
referent propagácie (nástenky, plagáty, propagácia
športu, zapisovateľ). Náhradníkmi pre výbor boli
zvolení Ľudovít Galovič, Jozef Manina, František
Mišík, Augustín Petráš a Jozef Rybanský. Prácu
hlásateľa mal na starosti Jozef Švec. Ľudovít Herda
v tomto období pôsobil ako okresný predseda TŠO
Sokola (Telocvičné športové oddiely Sokola – neskôr
predseda OV Československého zväzu telesnej
výchovy a športu.
Trénerom futbalového mužstva bol Ján Dubný
a vedúcimi Augustín Petráš a Jozef Švec. Krajskú
súťaž a súťaž Pohár TŠO Sokol hrali títo hráči: Gejza
Adamec (brankár), Ján Ekhart (obranca), Jozef
Halo (kapitán, obranca), Štefan Herda (záložník),
Štefan Chrenko (záložník a útočník), Jozef Kondvica
(obranca), Jozef Lukáč (obranca), Štefan Macko
(obranca), Emil Matuška (obranca), František
Mojžiš (útočník), Ľudovít Opačitý (obranca), Marián
Opačitý (útočník), Jozef Psotný (útočník), František
Sako (útočník), Jozef Sokol (útočník), Ľudovít Švec
(brankár).
Títo futbalisti a celý spomínaný výbor majú najväčšie
zásluhy na úspechu futbalu v roku 1956.
TJ Sokol JRD Jacovce ako nováčik sa v sezóne 1956
stal víťazom I.B triedy Nitrianskeho kraja a postúpil
do I.A triedy. I.B trieda Nitrianskeho kraja vo futbale,
skupina „A“ sa hrala systémom jar – jeseň a hrali
v nej mužstvá z okresov Bánovce nad Bebravou,
Partizánske, Prievidza a Topoľčany. Hrali sa skupiny
„A“, „B“, „C“ a „D“. O atmosfére súťaže svedčí
zaujímavý údaj zo zápisnice zo zasadnutia výboru
TJ Sokol JRD, konaného 2. novembra 1956 kde sa
dočítame o príprave jedného z posledných zápasov
súťaže a určite rozhodujúceho pre celkové prvenstvo
v súťaži: „Ako nasledujúci bod bol majstrák, ktorý
zohrá naše mužstvo proti Topoľčanom B. Keďže tento
zápas pravdepodobne rozhodne o víťazovi krajskej

súťaže a je oň veľký záujem, výbor sa dohodol na
týchto opatreniach: Pokladňu a vchod bude mať na
starosti J. Kšinant. Hlavný poriadateľ bude R. Herda.
Ďalej sa dohodlo na vyhotovení väčšieho množstva
plagátov na tento zápas.“
Mužstvo TJ Sokol JRD Jacovce súťaž vyhralo aj
napriek tomu že odohralo len 21 zápasov z 22,
nakoľko sa z neznámych dôvodov neuskutočnil
zápas s mužstvom Iskra Nováky. TJ Sokol JRD vyhrali
18 zápasov, 1 remizovali a 2 prehrali. Získali celkovo
37 bodov z možných 44 pri skóre 63:21. Mužstvo
inkasovalo aj najmenej gólov zo všetkých mužstiev
(druhé Topoľčany 29 inkasovaných gólov a posledný
Uhrovec až 91 gólov). Aj tieto výsledky hovoria
o kvalite prvého brankára Jacoviec Ľudovíta Šveca.
Pohárovú súťaž Jacovce hrali najskôr na krajskej
úrovni. Postupne odohrali zápasy s mužstvami
Sokol Rybany, Sokol Nedanovce, Sokol Zbehy, Sokol
Komjatice (všetky vyhrali) a dva finálové zápasy so
Sokolom Strekov (okres Nové Zámky). Tie sa skončili
výsledkami 4:1 a 3:3.
Potom hrali slovenské finále na turnaji v Liptovskom
Mikuláši. Tu sa stretli s víťazmi krajov Bratislava,
Banská Bystrica, Žilina, Prešov a Košice. Záujem
našich fanúšikov o tento turnaj bol veľký a preto
výbor TJ Sokola JRD zorganizoval autobusový zájazd,
ktorý bol spojený i s výletom do Vysokých Tatier.
Futbalisti predviedli na turnaji všetko svoje umenie
a neprehrali ani jeden zápas. Zaslúžene sa stali
víťazom a držiteľom slovenského Pohára TŠO Sokol.
Autobus s hráčmi a fanúšikmi sa vrátil domov
približne o polnoci. Zapisovateľ Jozef Švec to
zaznamenal takto: „Na zájazd do Mikuláša a Tatier
majú všetci, ktorí sa ho zúčastnili, tie najkrajšie
spomienky. Veď zaiste to musí každého Jacovčana
uspokojiť a povzniesť pri spomienke na tento turnaj.
Veď byť víťazom prebora slovenských krajov a teda
majster Slovenska po linke Sokola už niečo znamená.
Preto každý z tých 60-tych účastníkov, ktorí sa tohto
preboru ako aj zájazdu do Vysokých Tatier zúčastnili,
bude vždy povďačný výboru Sokola, že za malý
poplatok mu to umožnil. Tiež zostane na dlhší čas
v pamäti všetkých účastníkov slávnostné prijatie,
akého sa im dostalo po príchode domov. Veď asi 250
až 300 občanov s dychovou hudbou čakalo príchod
výpravy. A aké to bolo dojemné, keď za rezkého
pochodu hudby vystupovali hráči víťazného mužstva,
každý obdržal kyticu kvetov od miestnej mládeže.
Avšak najdojemnejšie zapôsobila p. Klinčuchová
(tetka Kata), keď v kultúrnom dome s kytkou v ruke pri
blahoželaní kapitánovi mužstva Jozefovi Halovi sa na
viac ako „milí športovci“ nezmohla pre slzy, ktoré jej
stekali po lícach. Vybozkávala potom všetkých hráčov
i funkcionárov“.
Zaujímavo si na návrat víťazného mužstva spomína
vtedajší dorastenec Ján Kšinant:

„Dychovku dirigoval učiteľ Vakoš. Oslava víťazstva
hneď po príchode futbalistov sa konala v našom
kultúrnom dome (dnes cukrárenská výroba). Všetci
sme stáli vonku pred vchodom do kultúrneho domu
a tvorili špalier. Naši hrdinovia – futbalisti po jednom
vystupovali z autobusu a vchádzali pomedzi nás ako
prví do sály a rovno na pódium. Masár Gusto Herda
zo susedného domu (dnes dom Divišových) na svojich
pleciach priniesol údené klobásky, podával sa známy
jacovský chleba a bujaré oslavy boli až do rána.“
V októbri 1956 sa hralo turnajovým spôsobom
československé finále tejto súťaže. Hralo sa
v Komjaticiach, Nitre, Šuranoch a Topoľčanoch.
Stretli sa mužstvá Sokol Gottwaldov (dnes Zlín, víťaz
moravského pohára), TJ Sokol JRD Jacovce (víťaz
slovenského pohára), Sokol Pardubice (víťaz českého
pohára) a Sokol Říčany (víťaz pohára v Stredočeskom
kraji). Jacovce sa prebojovali do finále, ktoré sa
hralo 21. októbra 1956 v Topoľčanoch. Stretli
sa so Sokolom Gottwaldov a prehrali 4:3 (nájdu sa
ešte pamätníci a fotografie?). TJ Sokol JRD Jacovce
obsadil celkové druhé miesto, Sokol Pardubice tretie
a Sokol Říčany posledné štvrté miesto.
Mgr. Marián Kišac

Mariášový turnaj
V poslednú januárovú sobotu - 30. 1. 2016 sa
uskutočnil už VII. ročník mariášového turnaja
o pohár starostu Obce Jacovce. Turnaj získava nielen
na popularite, ale aj na kvalite. Postupne sa z roka
na rok prihlasuje viac účastníkov. V začiatkoch
sme hrali za tromi stolmi, neskôr už za štyrmi.
Posledné dva ročníky to však už bolo päť stolov,
teda 15 účastníkov. Zdá sa, že v budúcom roku bude
potrebné zvýšiť počet hráčov, pretože sa prihlasuje
viac záujemcov, ako sme očakávali. V tomto ročníku
sa darilo pánovi Štefanovi Trochanovi z Bojnej, ktorý
sa stal víťazom turnaja. Druhé miesto získal starosta
Obce Lipovník pán Dušan Turčan. Až na 3. a 4.
mieste sa umiestnili jacovčania. Na treťom mieste
skončil pán Jozef Mikuláš a na štvrtom Vladimír
Herda. Turnaj začína byť zaujímavý aj pre sponzorov
z jacovských firiem, pretože v tomto ročníku sme
vďaka ich sponzorským darom mohli odmeniť
všetkých účastníkov turnaja vecnými cenami.
ZB.
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Jacovská futbalová miniliga
V sobotu dňa 30. 1. 2016 sa v priestoroch telocvične
ZŠ s MŠ v Jacovciach odohrali finálové zápasy
Jacovskej futbalovej miniligy a rozhodlo sa o víťazovi
sezóny 2015/2016.
Okrem prvých troch miest sme ocenili aj
najlepšieho brankára, strelca a najlepšieho hráča.
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Bago

Patrik, najlepší hráč Bukvay Jakub a najlepším
strelcom sezóny sa stal Kaman Michal. Plaketu
ako poďakovanie za organizovanie miniligy
si za svoju prácu prevzal Gregorík Peter.
Naše poďakovanie patrí všetkým hráčom, ktorí
sa Jacovskej miniligy zúčastnili a vďaka patrí aj
fanúšikom, ktorí svojim povzbudzovaním prispeli

k skvelej atmosfére počas všetkých zápasov.
Konečné poradie:
I. miesto Hamas Omega
II. miesto BHB Elán
III. miesto Slávia
ZB.

Stolný tenis
Dňa 20. 4. 2016 TJ Družstevník Jacovce – stolnotenisový oddiel organizoval
po trojročnej pauze 1. ročník turnaja hráčov majstrovstiev okresu Topoľčany.
Zúčastnilo sa ho 14 hráčov. Prvé miesto získal Karol Kováč, druhé obsadil Dávid
Chrenko (obaja tím Jacovce B) a tretie miesto si vybojoval Juraj Franko z tímu
Malé Bedzany A.
Ročník 2015/2016 ukončil náš tím Jacovce A v rámci 4. ligy na 6. mieste.
Najlepšími, pravidelne hrajúcimi hráčmi sú Pavol Slovák, Igor Goga a Dávid
Chrenko. Okresnú súťaž ukončilo naše B mužstvo už niekoľko rokov po sebe na
1. mieste, i keď tento ročník sa prvenstvo rodilo ťažšie. Post najlepšieho hráča
okresnej súťaže opäť s prehľadom obhájil Dávid Chrenko.
Ročník 2015/2016 priniesol aj niekoľko zmien, z ktorých asi najvýznamnejšia
je povinnosť hrať s novým typom plastových loptičiek s nízkou kvalitou.
V nadchádzajúcom ročníku bude zaujímavou zmenou po dosiahnutí víťazného
bodu v stretnutí možnosť striedania druhého hráča.
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
#

Mužstvo

Nitra C
Vráble B
Mojmírovce A
Čab B
Žirany A
Jacovce A
Žirany B
Vráble C
Topoľčany C
Nitra 08 B
Topoľčany B
Klasov B
Mužstvo

U

V

R

P

K

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
17
13
11
13
9
11
7
5
6
2
2

2
2
5
6
2
7
3
3
3
0
2
1

1
3
4
5
7
6
8
12
14
16
18
19

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

U

V

R

P

K

Sety

Zápasy

899:551 268:128
874:578 259:137
841:623 238:158
854:618 241:155
819:607 237:158
780:684 216:180
718:754 192:204
683:777 184:212
579:877 140:255
661:866 159:237
543:899 128:268
541:958 113:283
Sety

Zápasy

Body

59
58
53
50
50
47
47
39
35
34
28
27
Body

1

Jacovce B

22 15

5

2

0

446:334

131:89

57

2

H. Štitáre A

22 15

4

3

0

511:298

151:69

56

3

Tovarníky A

22 15

3

4

0

498:299

145:75

55

4

M. Bedzany A

22 15

2

5

0

502:304

150:70

54

5

Ludanice
Sl. orol B

22 12

6

4

0

478:344

134:86

52

6

Topoľčany F

22 10

2

10

0

369:449

98:122

44

7

Topoľčany E

22

9

3

10

0

425:405

114:106

43

8

Topoľčany D

22

7

3

12

0

337:493

84:136

39

9

Ludanice
STK A

22

5

6

11

0

397:456

93:127

38

10 Tovarníky B

22

4

1

17

0

317:512

72:148

31

11 Lužany A

22

3

2

17

0

318:518

74:146

30

12 H. Štitáre B

22

3

1

18

0

326:512

74:146

29

Bc. Jaroslav Škriputa
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Zo zimných a jarných značkovaných chodníkov
Tak ako futbal, aj turistika má jarno-letnú a jesennozimnú časť. To je však jediná podobnosť týchto
dvoch športových odvetví, ak nerátame to, že
futbal ani turistika sa neodohrávajú v telocvičniach.
Pravda, niekto si kladie otázku: je turistika šport?
Žiadne tabuľky, žiadne body, žiadne tipovanie,
žiadne majstrovstvá Európy… a preto sa ponúka
šalamúnska odpoveď: komu áno, komu nie.
V jednom je však turistika bezkonkurenčná. Má
nekonečné množstvo ihrísk a štadiónov. Bez tribún
a divákov, ale s tými najonakvejšími pôvabmi.
Napríklad taký januárový Javorový vrch. Vlani
v kulisách rozprávky o Snehovej kráľovnej, tento
rok po snehu a ľade ani slychu, ani stopy, ešteže bol
ten bošiansky guláš ako vlani. Bilancia uplynulého
turistického roka pod patronátom Regionálenj rady
KST Topoľčany sa konala tento rok v Kovarciach.
Prezreli sme si vyplienený interiér kostolíka sv. Anny,
ktorý sa lákavo belie nad niekdajšími vinohradmi
a čo to sme sa dozvedeli o jeho pôvode. Vykráčali

sme na Hrdovickú a potom v kultúrnom dome
sledovali obrazovú prezentáciu akcií jednotlivých
klubov, teda aj nášho.
Tesárčania nás pozvali vo februári na Vtáčí vŕšok
a P. Mokoš „za snehom“. V prvú marcovú sobotu sa
opäť prihlásil festival Hory, cesty, ľudia a príjemná
prechádzka na Uhrovský hrad. Skorý veľkonočný
pondelok privítal už tradične turistov na Panskej
Javorine a v tretí jarný deň si dali turisti - pútnici zraz

na lúkach okolo Rotundy sv. Juraja pod Marhátom.
Prvý predĺžený májový víkend sme obdivovali
rozprávkovo milú jarnú krajinu a „nekonečné“
jaskyne v Moravskom krase. V máji sa stretli
„krásisti“, čiže čitatelia a podporovatelia časopisu
Krásy Slovenska na Veľkej Javorine. A v prvý
júnový týždeň do Julských Álp, do údolia dravej
Soče pod Triglav a k jazeru Bled, teda do Slovinska,
sa vybrali aj jacovskí turisti na päťdňovú jazdu.
Tentoraz na bicykloch. Komorný výlet a družné
piknikové posedenie s pripomienkou a gratuláciami
k nekaždodennému životnému jubileu Ľudovíta
Ďuračku sme si urobili pod vŕbami a hlohmi pri
závadských rybníčkoch. A záver prvej polovice jarnoletnej sezóny patril Regionálnemu zrazu turistov,
tento rok v Nitrianskej Strede…
A či to boli športové výkony alebo iba potulky z dlhej
chvíle, to je na čitateľovi. A ten, kto si to chce preveriť
na vlastnej skúsenosti, je vítaný.
(vič)

Dorastenci nás potešili…

Ubehol ďalší polrok a aj naša druhá pol sezóna prišla ku koncu. Som veľmi rád, že
s týmto hodnotením môžem byť aj ja veľmi spokojný.
Samozrejme, že vždy je čo zdokonaľovať, avšak túto pol sezónu náš kolektív
dokázal, že hrať a vyhrať sa dá s hocikým. Odohrali sme veľmi dobré zápasy,
zvlášť s mužstvami z hornej polovice tabuľky. Po dlhom období sme našli
konečne optimálne zloženie mužstva a hráči spolu držali, či už na ihrisku alebo
mimo neho. Pochopili, čo tréner od nich očakáva a stali sa zdatným súperom
pre mnohé mužstvá. Ako to už v mládežníckych kategóriách býva, tak po
vynikajúcom výsledku nasleduje ten horší. Bohužiaľ, tomu sme sa nevyhli ani
my, avšak celkové umiestnenie v V. lige stred predčil naše pôvodné očakávania.
Skončili sme na šiestom mieste. Ako ma celé mužstvo pozná, nerád hodnotím
jednotlivcov, ale nedá mi poďakovať chalanom, ktorým končí dorastenecký vek
a pre reprezentáciu obce obetovali kopec svojho voľného času.
Menovite sú to: Andrej Paulovič, Aurel Mora-Melendez, Miroslav Lacika,
Samuel Stančík, Radoslav Merka a Jakub Majba. Prajem im veľa zdravia, šťastia

a úspechov v ďalšom ich osobnom a futbalovom raste. Keďže cieľom výchovy
hráčov v mládežníckych mužstvách je uplatnenie v „A“ mužstve, verím, že táto
sezóna im v tomto pomohla. Ďalej sa snažíme napredovať a udržovať naše
mužstvo v konkurencie schopnom zložení, preto sme aj počas sezóny zaraďovali
čoraz častejšie do mužstva hráčov - žiakov, z ktorých minimálne dvaja sa stáli
súčasťou základnej jedenástky a ostatní, či už aj mladší chlapci, vždy mali
ochotu zúčastniť sa zápasov s podporou rodičov. Keďže nasledujúca sezóna nie
je ďaleko a mužstvo opúšťa šesť hráčov, snažíme sa získať adekvátne náhrady,
aby v mužstve panovala zdravá konkurencia. Chcem sa ešte poďakovať výboru
TJ, zvlášť menovite pánovi Jozefovi Golešényimu, pánovi Jozefovi Čimborovi
a v neposlednej rade našej zlatej Ľubke. Chcem vysloviť poďakovanie vedúcemu
nášho mužstva Milanovi Lacikovi, ktorý dáva mužstvu veľa svojho voľného času.
Bez podpory mojej manželky a rodiny by to tak isto nefungovalo.
tréner dorasteneckého mužstva Juraj „Gejzko“ Lacika
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