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Vážení občania,
čas neúprosne plynie, za
niekoľko dní končí školský rok,
nastáva bilancia výsledkov
práce našich detí, ktorých
odmenou sú prázdniny, na
ktoré sa tak veľmi tešia.
Prihovorím sa v prvom rade
k Vám, milí žiaci. Desať mesiacov ste plnili svoje
školské povinnosti a Vaša snaha je odzrkadlená vo
Vašich výsledkoch, ktoré dnes máte za sebou. Teraz
sú pred Vami prázdniny, ktoré Vám poskytnú oddych
a načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka.
Prváci, Váš prvý krok a hádam aj ten najťažší rok
v škole, je už za Vami. Naučili ste sa počas tohto
obdobia naozaj veľa. Nie je jednoduché zvyknúť si na
školské povinnosti. No myslím, že môžem povedať,
že ste to za pomoci Vašich učiteliek, učiteľov zvládli
výborne a učitelia, sú radi, že mali takých šikovných
prvákov. Nech Vám Vaša usilovnosť trvá aj v ďalších
ročníkoch. To, že máte za sebou desať mesiacov
veľkého snaženia platí samozrejme aj pre ďalšie
ročníky. Taktiež piataci, zvládli prvý krok na druhom
stupni, čo je určite dosť náročné. No a milí deviataci,

Vám sa dnešným dňom ukončilo štúdium základnej
školy. Opúšťate naše lavice. Každý z Vás ide svojou
cestou. Čaká Vás štúdium na iných školách, či
príprava na zamestnanie. Lúčim sa teda s Vami
a v mene všetkých Vašich učiteľov Vám prajem veľa
šťastia. Dúfam, že na roky strávené v našej škole
budete mať príjemné spomienky. 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 sa mi nepripomenúť rodičom, aby na svoje
deti počas voľných dní 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 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 robiť 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
možnosti nášho obecného rozpočtu, prípadne
možnosti rozpočtu tohto štátu.
Týmto mojím 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.

Zariadenie sociálnych
služieb Sv. Marta

vozidlá a v neposlednom rade aj malý parčík zo
zeleňou, ktorý slúži na relax klientom zariadenia.
Zamestnanecký tím pracovníkov zariadenia sa
snaží odborne a s láskou vykonávať sociálne
poradenstvo, opatrovateľské služby i obslužné
činnosti (upratovanie, pranie, žehlenie) počas 24 hodinovej nepretržitej prevádzky.
Zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia
poskytuje miestny všeobecný lekár Mudr. Jaroslav
Víglaský. Zariadenie má vlastného fyzioterapeuta,
ktorý sa odborne stará o stav pohybového aparátu
klientov.
Stravovanie je pripravované vo vlastnej stravovacej
prevádzke. Jedlo si vychutnávajú naši klienti
v priestoroch spoločnej jedálne.
V zariadení vieme zabezpečiť externe podľa požiadavky klientov manikúru, pedikúru a kadernícke
služby.
V prípade záujmu o pobyt je možné osobne
navštíviť zariadenie Sv. Marty v pracovných dňoch

v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod., prípadne sa
môžete informovať prostredníctvom telefonického
alebo e-mailového kontaktu, ktorý je uvedený na
našej web stránke www.topsenior.sk.

pohreby, vyučovanie náboženstva. Za túto
pastoračnú činnosť mu patrí jedno veľké ďakujeme.
Odchádza pôsobiť do kúpeľov v Piešťanoch, kde
bude mať v duchovnej správe kúpeľnú kaplnku
Božského Srdca Ježišovho pri Kolonádovom moste
a celý kúpeľný ostrov. Na novom pôsobisku mu
prajeme veľa Božieho požehnania a pochopenia zo
strany veriacich.
Na jeho miesto do našej farnosti 1. júla 2017
nastupuje ako kaplán novokňaz Nitrianskej
diecézy Jozef Šrank. Pochádza z Trenčína, sídlisko
Juh. Kňazskú vysviacku spolu s ďalšími štyrmi

novokňazmi prijal z rúk otca biskupa Viliama
Judáka 17. júna 2017 v katedrálnom chráme
svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Primičnú
svätú omšu slúžil vo farskom kostole Svätej rodiny
v Trenčíne – Juh v nedeľu 18. júna 2017. Na prvom
kňazskom pôsobisku mu želáme veľa Božích
milostí, Milosrdenstva a Božej lásky ako i veľa
skúseností pre ďalší život.

V našej obci sa nachádza Zariadenie sociálnych
služieb Sv. Marta. Je to nové, moderné zariadenie
pre seniorov, poskytujúce vyšší štandard sociálnych
služieb.
Trojpodlažná budova zariadenia sa nachádza
v tichom prostredí na Farskej ulici, ktorá je
situovaná mimo hlavnej cesty. Zariadenie umožňuje
bezbariérový pohyb v priestoroch budovy. Na presun
medzi poschodiami je zariadenie vybavené výťahmi.
Ubytovanie je poskytované v 1-2 lôžkových
izbách, vybavených polohovateľnou posteľou,
bezbariérovým sociálnym zariadením, TV
a zabudovaným komunikačným systémom, ktorý
slúži na privolanie pomoci opatrovateľa. Klienti
zariadenia majú na izbách k dispozícii úložné
priestory pre šatstvo a osobné veci.
K budove patrí vlastné parkovisko pre motorové

Nový pán
kaplán
Prešiel rok, čo do jacovskej
farnosti nastúpil ako výpomocný duchovný páter Miloš
Zárecký OT. Vo vinici pánovej
vykonal veľa záslužnej práce.
Pracoval na arcidiecéznom súde v Trnave ako
obhajca zväzku v kauzách manželského práva.
Popritom sa venoval praktickej pastoračnej práci
v našej farnosti – krsty, sobáše, sväté omše,
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Jubileá našich rodákov - kňazov
jeho záľuby patrila príroda, rybolov, hra
na saxofón a klarinet a futbal. Hrával
ako brankár za dorastencov a jedným
z jeho spoluhráčov bol neskorší majster
Európy vo futbale Ladislav Jurkemik.
V maturitnom ročníku sa rozhodol pre
kňazskú dráhu a študoval na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej
fakulte v Bratislave. Za kňaza bol
V živote každého človeka je niekoľko dôle- ordinovaný 12. júna 1977. Ako kaplán
žitých okamihov, ktoré určujú celý jeho pôsobil v Piešťanoch (1977), následne
profesijný a osobný život. Jedným z nich absolvoval dvojročnú povinnú vojenskú
je aj kňazská vysviacka. Jej jubileum si službu, ďalej v Pezinku (1980), vo Veľkých
v týchto dňoch pripomínajú naši rodáci, Kostoľanoch (1981 – 1982), v Bratislave –
rímskokatolícki kňazi - arcibiskup Ján Novom Meste (1983) a v Bratislave –
Sokol (60 - té výročie; ordinovaný 23. júna Dóme svätého Martina (1984). Ako farský
1957), Libor Škriputa (40 - té výročie; administrátor pôsobil v Pukanci (1988 –
ordinovaný 12. júna 1977) a Jozef Petráš 1992) a potom opäť ako kaplán v Dolnom
(25- té výročie; ordinovaný 12. júla 1992). Dubovom (1992). Ako farár bol v Zlatých
Nakoľko o osobnosti arcibiskupa Mons. Moravciach (1992), v Bratislave - Karlovej
Jána Sokola sme písali v predchádzajúcich Vsi (1992 – 1996), na Dlhých Dieloch
číslach obecných novín, teraz aspoň v Bratislave (1996 – 1999; bol jej historicky
v krátkosti predstavíme zvyšných dvoch.
prvým farárom) a v Križovanoch nad
Dekan - farár Libor Dudváhom (1999 - 2014) Od 2. novembra
Škriputa sa narodil 2014 pôsobí ako dekan – farár vo farnosti
15. januára 1953 svätého Jána Krstiteľa v Seredi, kde bol
v Jacovciach. Nav- jedným z jeho významných predchodcov
števoval základnú ško- náš rodák arcibiskup Mons. Ján Sokol.
lu v rodnej obci, po- Honorárny dekan – farár Mons. Mgr.
tom Strednú všeo- Jozef Petráš sa narodil 30. marca 1960
becnovzdelávaciu ško- v Jacovciach. Základnú školu absolvoval
lu v Topoľčanoch, na ktorej maturoval v rodnej obci. Diakonskú vysviacku prijal
v školskom roku 1970/1971. Triednou mu 5. októbra 1991. Za kňaza bol ordinovaný
bola profesorka Irena Grácová. Medzi 12. júla 1992 v Nitre. Ako kaplán pôsobil

v Čadci (1992 –
1993).
Následne
bol
špirituálom
Kňazského seminára svätého Gorazda
v Nitre (1993 –
1999). V rokoch
1998 až 2000
absolvoval školu formácie v poľskej
Varšave. Ako správca farnosti pôsobil
v Čiernom pri Čadci (1999 – 2001). Potom
bol direktorom pre pastoráciu povolaní
(2001 – 2005), farárom v Turzovke (2001 –
2008) a v súčasnosti pôsobí v Žilinskej
diecéze vo farnosti svätého Ján Krstiteľa
vo Vrútkach (od roku 2008). V roku 2007
mu bola udelená hodnosť pápežského
kaplána – titul monsignor (Mons.).
V závere svojho príspevku v mene
jacovských
spolurodákov
chceme
jubilujúcim kňazom popriať veľa Božích
milostí, pevné zdravie duše i tela
a neustálu ochranu našej Nebeskej
patrónky Panny Márie na neľahkej ceste
kňazským životom.
Mgr. Marián Kišac

Plánovaná obnova Domu smútku
V najbližších týždňoch prebehne
rekonštrukcia Domu smútku na miestnom
cintoríne. V súčasnosti prebieha ﬁnálne
štádium
verejného
obstarávania.
V rámci obnovy sa vymenia okná, dvere,
strecha, pribudne nové prestrešenie
pred vstupom. Zrekonštruované bude aj
sociálne zariadenie. Celá rekonštrukcia
bude ﬁnancovaná zo zdrojov obce
a z darovaných prostriedkov. Hlavným
dôvodom rekonštrukcie je skutočnosť,
že Dom smútku v stave, v akom sa teraz
nachádza, neplní svoj účel - slúžiť na
dôstojnú rozlúčku s tými, ktorí nás navždy
opustili.
JB
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vyzbieraného odpadu v obci
jacovce za rok 2016

Tóóóóľko veľa…
(odpadu)

Nový zákon o odpadoch určuje prísnejšie
požiadavky na triedený zber odpadu. V roku
2015 v prvom čísle Jacovského hlásnika boli
Počas roka 2016 boli vyzbierané tieto množstvá občania informovaní o skutočnosti, že sme
pristúpili k separovaniu odpadu a konečne
odpadu:
sa rozhodli trošku skrášliť a odľahčiť nášmu
Množstvo
Druhy vyseparovaného odpadu
životnému prostrediu. Od tých čias už
v tonách (t)
uplynulo niekoľko rokov a mesiacov a keď
Odpad - celkom
544,94 t
sa pozrieme po našej obci, človek by si
Papier a lepenka
30,02 t
pomyslel, že u nás komunálny odpad vôbec
neseparujeme. V každej domácnosti sa
Sklo
17,62 t
nachádzajú zberné nádoby, ktoré sú farebne
Biologický rozložiteľný kuchynský
odlíšené. Sme zodpovední a separujeme?
a reštauračný odpad
136,66 t
V harmonograme vývozu komunálneho
Pesticídy
0,003 t
a separovaného odpadu je v spodnej
Žiarivky a iný odpad obsahujúci
časti uvedené, kde, do ktorej nádoby
ortuť
0,004 t
máme dávať jednotlivé druhy odpadu. No
Vyradené zariadenia obsahujúce
keď sa prechádzame po obci, vidíme, že
chlórﬂuórované uhľovodíky
1,14 t
v niektorých domácnostiach majú nádoby
na separovaný zber uložené spolu tak, ako
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá
a živice obsahujúce nebezpečné
sme ich rozvážali v roku 2015. Ako teda táto
látky
0,19 t
domácnosť separuje odpad? Asi neseparuje.
Ďaľšou zložkou odpadu je sklo. U nás sú
Batérie a akumulátory a netriedené
batérie a akumulátory obsahujúce
takmer v každej ulici rozmiestnené tzv.
tieto batérie
0,13 t
zvonové nádoby. Niektorí naši spoluobčania
majú však veľmi zvláštny spôsob vkladania
Vyradené elektrické a elektronické
skla do týchto nádob. Prinesú plnú tašku skla
zariadenia obsahujúce nebezpečné
časti
0,83 t
a odložia ju vedľa zvonu, však to niekto za
nich vloží dovnútra. Ale kto? Jedenkrát pán
Vyradené elektrické a elektronické
starosta, druhýkrát pracovníčka obecného
zariadenia iné
1,41 t
úradu, potom spoluobčan, ktorý príde vložiť
Plasty
22,98 t
svoje sklo a vadia mu tašky, položené vedľa.
Biologicky rozložiteľný odpad
49,86 t
Je to v poriadku?
Zmesový komunálny odpad
242,78 t
Dôležitou súčasťou našej obce je cintorín.
Vzhľadom k tej skutočnosti, že v určitých
Objemný odpad
30,11 t
obdobiach bolo na cintoríne veľa odpadu,
Jedlé oleje a tuky
0,43 t
zvýšili sme počet nádob na komunálny
Drobný stavebný odpad
5,17 t
odpad a v poslednom čase pribudli aj veľké
Zemina a kamenivo
5,07 t
nádoby na plasty. A nádoby sú stále plné!

Dokonca pri dôslednom sledovaní sme zistili,
že v nádobách sa nachádzajú veľké vrecia,
nádoby, znečistené od muriva, veľké kartóny
z tovaru a pod., ktoré určite nevhodili návštevníci
cintorína! Čo na to môžme povedať? Len to,
že by určite pomohlo nainštalovanie kamier,
ktoré budú umiestnené tak, aby snímali aj tieto
nádoby a potom budeme vidieť vinníkov….
Aby sme však len nekritizovali, chceme sa
poďakovať všetkým občanom, ktorí sa aktívne
zapájajú do separovania a dôsledne triedia
odpad. Ešte sa však ale máme v čom zlepšovať.
Tak teda, buďme zodpovední a separujme!
ZB.

HK

Opatrovateľská služba
Starostlivosť o starých a chorých ľudí si
vyžaduje sebaobetovanie, pokoru, trpezlivosť,
nezištnú lásku a Božiu pomoc.
A práve preto mi napadlo, že možno je
viac takých, ktorí nevedia o možnosti
opatrovateľstva v našej obci a sú odkázaní
sami na seba.
Opatrovateľku v teréne nerobím síce veľmi
dlho, ale stačí to na to, aby Vám títo ľudia
prirástli k srdcu. Možno ešte o to viac, že zo
starých rodičov mám už len starú mamu, ktorá
nedávno oslávila krásnych 80 rokov. Stáva sa
citlivejšia, zraniteľnejšia, je vidieť, že sila sa
z nej vytráca a o to viac nás potrebuje.
No ale čo s tými, ktorí nemajú nikoho alebo
jednoducho sa o nich deti a vnúčatá nestarajú?
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Nie preto, že by nechceli, skôr je to z iných
príčin. Hlavne kvôli práci, ak chcú zabezpečiť
svoje rodiny. Veď málokto dnes žije bez úverov
a pôžičiek. A opatrovateľské príspevky na
príbuzného sú veľmi nízke.
Starnutie je prirodzená etapa života. Raz sme
sa narodili a raz musíme aj zostarnúť.
Mladí ľudia nech pamätajú na príslovie: „Ako
sa zachováš k rodičom v ich starobe, tak sa
budú chovať k Tebe na starosť Tvoje deti.“
Žiaľ, čoraz viac chceme brať a nie dávať. Stačí
tak málo, aby nezmizol úsmev z tváre starého
alebo chorého človeka.
Podať pomocnú ruku aspoň v rámci
možností rodiny a ostatné zabezpečiť dobrou
opatrovateľkou z obce. Dovolím si svojim
príspevkom osloviť všetkých, ktorí hľadajú

pomoc v opatere o svojich chorých alebo
staručkých blízkych. Prejavme im úctu, pretože
nám ešte vždy majú čo dať…
„Tak nezabúdajme a vážme si a buďme
požehnaní.
Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie
s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami,
nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši
sa už musia napínať, aby zachytili slová,
nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj
zrak zoslabol a moje myslenie už nie je
také vnímavé,
nech sú požehnaní tí, čo mi prepáčia, že sa mi
dnes vyliala káva.“ (Andrej Kuzmány)
opatrovateľka Obce Jacovce Jana Šimunová, rodená
Johančíková
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Zvedavé slniečka
z materskej školy
„Slniečko"
Zvedavosť je prirodzená vlastnosť detí,
ktorú sme počas školského roka napĺňali
nielen vzdelávacími aktivitami, ale aj
množstvom mimoškolských aktivít, ktoré sme
uskutočňovali nielen v priestoroch materskej
školy, ale aj prostredníctvom exkurzií
v blízkom okolí. Tieto mimoškolské aktivity
sme mohli realizovať vďaka ﬁnančnej podpore
rodičov z fondu rodičovského združenia. Na
začiatku nového kalendárneho roku sme
deťom spríjemnili chladné januárové dni
veselým divadielkom „Abeceda zdravia“,
prostredníctvom ktorého si deti upevnili
svoje poznatky o ľudskom tele a zdravom
stravovaní. Začalo sa fašiangové obdobie,
ktoré sme deťom spríjemnili karnevalovou
slávnosťou, počas ktorej okrem veselej zábavy
bola pre deti pripravená karnevalová svetelná
show, ktorú si pre deti pripravili karnevaloví
hostia a to Deduško Večerníček, víla Zorajda
a princezná Večernica, s ktorými deti prežili
veselé dopoludnie zábavy, tancov a hudobno
- pohybových súťaží. V materskej škole sú
tematické aktivity zamerané aj na poznanie
živej prírody, do ktorej patria aj zvieratká.
V marci sme pripravili pre deti hudobno divadelné predstavenie z tvorby hudobnej
agentúry „Čekovský“, ktorého členovia si pre
naše deti pripravili veselý príbeh o zvieratkách.
Pre deti sme v mesiaci apríl, ktorému patrí
prívlastok mesiac ochrany lesov, pripravili dve
tematické exkurzie. Oboznámili sa s priestormi
a technikou Hasičského a záchranného zboru
v Topoľčanoch. Na krátky okamih sa z detí stali
hasiči záchranári, ktorí zvládli nácvik hasenia
lesného požiaru.

Na tematiku lesov a využitia odpadového
dreva – drevnej štiepky bola zameraná
exkurzia v elektrárni na biomasu „Bioenergy“
v Topoľčanoch, ktorá produkuje ekologickú
elektrickú energiu a teplo a je jediným
zariadením svojho druhu na Slovensku.
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Kultúra
Návšteva týchto priestorov a oboznámenie
sa s procesom výroby elektrickej energie
bola pre deti nezabudnuteľným zážitkom. Od
spoločnosti „Bioenergy“ sme získali prvenstvo
v návštevnosti, pretože naša materská škola
bola prvou materskou školou na Slovensku,
ktorej deti mali povolený vstup do týchto
priestorov. Srdečná vďaka patrí konateľom
ﬁrmy a odbornému zamestnancovi, ktorý nás
počas exkurzie sprevádzal.
V máji, kedy si pripomíname sviatok všetkých
mamičiek, prijali deti z veľkej triedy s pani
učiteľkami Alenkou a Jankou pozvanie p.
starostu zúčastniť sa oslavy Dňa Matiek
v obci. V telocvični ZŠ, kde bol pripravený pre
mamičky bohatý kultúrny program, prispeli
svojim programom aj deti z veľkej triedy.
Všetkým mamičkám sa prihovorili básňami,
predviedli svoje pohybové schopnosti
ľudových tancov, zaujali nápaditou tanečnou
choreograﬁou o námorníkoch a majstrovsky
zvládli rytmizáciu paličkami známej ruskej
piesne „Kalinka“. Za tento výkon ich prítomní
odmenili srdečným a dlhým potleskom. Úctu
a vďaku prejavili svojim mamičkám deti aj
v priestoroch materskej škole v bohatom
kultúrnom programe, v ktorom im venovali
najkrajší darček v podobe básní, piesní, tancov
a veselého divadielka.

V závere májového mesiaca sme pre deti
pripravili dve exkurzie. Najskôr deti navštívili
TOPEC – Topoľčianske pekárne a cukrárne,
kde sa oboznámili nielen s pracovnou činnosťou
pekára ale i s procesom výroby chleba,
pečiva, koláčov, vianočiek, báboviek a iných
pekárenských výrobkov. Deti si pochutnali
na voňavom a čerstvo vypečenom pečive
a z pekární odchádzali s nezabudnuteľnými
zážitkami a s vedomím, aká náročná je práca
pri výrobe všetkých pekárenských výrobkov.
Pokračovali sme potom návštevou Tríbečskej
knižnice v Topoľčanoch, kde mali deti možnosť
oboznámiť sa s priestormi detského oddelenia
knižnice a rôznymi žánrami detskej literatúry.
Mali možnosť prezrieť si rôzne druhy kníh,
dokázali pohotovo a správne reagovať na
otázky, ktoré mala pre ne pripravené teta
knihovníčka, rozprávali sa o knihách, uplatnili
vedomosti, ktoré o knihách mali. Za odmenu

ich zamestnanci knižnice pozvali na bábkové
divadelné predstavenie „O červenej čiapočke“.
Mesiac jún sme v materskej škole začali veselou
oslavou sviatku detí, ktorému predchádzal
týždeň detskej radosti a tvorivosti, počas
ktorého deti vytvárali v umeleckých centrách
nápadité maľované obrazy a dekoračné
predmety z modelovacej hmoty, papiera
a textilu, ktorými si vyzdobili školský dvor. Na
takto krásne a tvorivo vyzdobenom školskom
dvore oslávili MDD, súťažili, zabávali sa a boli
odmenení darčekmi. Veselá nálada v tomto
mesiaci pokračovala aj počas veľkolepej
bublinkovej show, ktorú deťom pripravil veselý
„Mr. Bubble“, počas ktorej deti tvorili zaujímavé
„bubble efekty“ a tešili sa z veselého čarovania
v „Bubble kráľovstve“. K júnovým každoročným
udalostiam patrí aj rozlúčková slávnosť
predškolákov, ktorú v tomto školskom roku
s podporou rodičov pripravili triedne pani
učiteľky Alenka a Janka. Deti sa s mladšími
kamarátmi rozlúčili pestrým pásmom
piesní, básní, tancov, zložili slávnostný sľub
budúcich prvákov a pozvali všetky deti na
sladkú hostinu. Táto rozlúčková slávnosť bola
predzvesťou toho, že čas plynie, predškoláci
sa lúčia s prostredím materskej školy, v ktorom
nadobudli množstvo vedomostí a zručností
potrebných na to, aby boli veľmi dobre
pripravení na vstup do 1. ročníka ZŠ.
Ďakujem celému kolektívu materskej školy za
profesionálny a ľudský prístup pri formovaní
osobnosti dieťaťa, zvyšovaní jeho vedomostnej
a vzdelanostnej úrovne a vytváranie príjemnej
a rodinnej atmosféry v spolupráci s rodičmi.
K získaniu týchto vedomostí bolo potrebné
zabezpečiť kvalitné materiálne i personálne
podmienky, ktoré nám vytvára vedenie
školy v dobrej spolupráci s p. starostom
a zástupcami obce i rodičmi našich detí. Patrí
Vám preto v závere tohto príspevku naše
srdečné poďakovanie.
Mgr. Henrieta Kudlačíková
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Z pierka eRka
Ak Vás trápi v čase čítania novín teplé počasie,
pozývam Vás na krátke ochladenie do zimných
mesiacov.
Náš článok začína trojlístkom zimných
podujatí: Jasličková slávnosť s aktuálnou
témou o súčasnej modernej dobe, bola už
tradične 25. 12. Hneď na ďalší deň sa 5 skupín
detí i mladých vydalo do ulíc s ohlasovaním
Dobrej noviny - koledovať. Touto cestou
srdečne ďakujeme všetkým ľuďom ochotným
prijať koledníkov, vďaka čomu sa Jacovce
zapojili do 22.ročníka Dobrej noviny.
41 koledníkov ohlasovalo zvesť o narodení P.
Ježiša v 67 rodinách. Výťažok zbierky 1.551,23
eur poputovalo do Etiópie, kde budú podporené
3 projekty na zlepšenie zdravotnej starostlivosti
o matky a deti v oblasti Irob, na vzdelanie
pre deti s postihnutím v okrese Munesa a na
zabezpečenie prístupu k pitnej vode v oblasti
Nyangatom a samozrejme mnoho ďalších
v Keni, Ugande a Južnom Sudáne.
Ďakujeme za otvorené srdcia i Vašu štedrosť.
Vyvrcholením
činnosti
bolo
určite
koledovanie u pána prezidenta Andreja Kisku
v prezidentskom paláci. Dňa 10. 1. 2017,
kolednícke skupiny Dobrej noviny z Podhorian,
Brezna a taktiež z Jacoviec reprezentovali
východ, stred a západ Slovenska u p.
prezidenta. Ako prvý dostal slovo Marián
Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny, potom koledníci
zakoledovali a nasledoval príhovor prezidenta.
Nechýbalo ani odovzdávanie darov - za obec
Jacovce p. starosta odovzdal vyrezávaný,
pohyblivý „Jacovský Betlehem“ s anjelom
držiacim gajdy ako symbol našej obce.
Sme veľmi vďační za túto možnosť - po
19.rokoch koledovania v Jacovciach –
koledovať p. prezidentovi a reprezentovať tak
i našu obec.
/Kto by mal záujem vedieť viac, môže si pozrieť
v archíve RTVS Správy zo dňa 10. 1. 2017 či
Správy na TV LUX, alebo fotky na foto.tkkbs.sk /

Dňa 18. 2. 2017 sa uskutočnila Valentínsko
- narodeninová diskotéka. Práve pred
osemnástimi rokmi - na Valentína, vznikol
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eRko klub v Jacovciach. Pre účastníkov boli
pripravené stanovištia na prvom sa učili pieseň
o sv. Martinovi, na druhom súťažili v aktivitách
zameraných na udalosti zo života sv. Martina
a na poslednom vyrábali darček. Celé podujatie
bolo kombináciou Martina a Valentína. Deti
si vzájomne písali Valentínky a aj zákusok,
z ktorého bola „narodeninová torta“, sa volal
Valentínka. Vyvrcholením celého podujatia,
ako aj záverečnou bodkou, bol lampiónový
sprievod, nakoľko sv. Martin je aj patrónom
svetla.

Počas februára a marca prebiehala pôstna hra,
ktorej motiváciou bola ceruzka a jej vlastnosti.
Napr. ceruzka zanecháva stopu ako všetko
v našom živote, strúhadlo predstavovalo
utrpenie, meniace kvalitu nášho života, pri
gume sme sa zamýšľali nad mazaním chýb
a pod. Od Popolcovej stredy až do Veľkonočnej
nedele deti plnili takto motivované úlohy, aby
aktívnejšie prežívali obdobie pôstu.
Na konci pôstu sa deti i mladí vedúci modlili

krížovú cestu. Deti mali jednotlivé zastavenia
podporené
vlastnoručne
vyrobenými
dopravnými značkami.
25. marec – Deň počatého dieťaťa je
pravidelná kampaň Fóra života, ktorej
cieľom je šíriť úctu ku každému človeku,
aj k nenarodenému dieťaťu. Tohtoročným
mottom bolo pozvanie „Oslávte s nami svoje
počatiny“ – cez ktoré sme chceli apelovať
na ľudí, aby si cez hodnotu svojho vlastného
života, ktorý bol takisto kedysi nenarodený,
uvedomili hodnotu každého ľudského života
a urobili všetko pre jeho ochranu. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa nosením bielej stužky nebáli
vyjadriť svoj postoj o úcte k životu.

Púť detí sa konala 13. 5. už tradične na
krásnom pútnickom mieste v Rajeckej Lesnej.
Celodenný program tvoria putovanie, piesne,
katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť
detí je príležitosťou poďakovať koledníkom
Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie.
Program tohtoročnej púte bol zameraný k 100.
výročiu Fatimy.

Tak ako po minulé roky, členovia eRko klubu
si pripravili pre svoje mamičky a babičky
program ku Dňu matiek. Kým sa mladší
mamičkám prihovorili cez pieseň, báseň či
hru na hudobnom nástroji, starší natočili
pod vedením Adama Krajčíra „miniﬁlm“.
Cez jednotlivé scénky zobrazujúce ťažkosti
rodičov a „puberťákov“ chceli svojim matkám
poďakovať za to, že ich ľúbia takých, akí sú
a najmä im poslať odkaz, že aj oni ich veľmi
ľúbia.
V pondelok 19. júna 2017 sa začal
17. ročník kampane Vypni telku, zapni seba!
Dobrovoľníci z viac ako 100 obcí pripravili pre
skupiny detí alternatívny program k pasívnemu
prežívaniu voľného času pri TV, počítačových
hrách a zábave na internete. Inak tomu nebolo
ani u nás, každý deň sa deti mohli zapojiť
do aktivít, tanca, stopovačky či zašportovať
si. Celým týždňom nás sprevádzal kuchár
Mike Rovlnka (Martin Paluš), ktorý si hľadal
priateľov, nakoľko nosnou témou bolo heslo
Viac priateľstva - viac radosti.
Akcia trvala celý týždeň, do 24. júna 2017.
Deti na znak svojho záväzku, nepozerať TV
počas týždňa Vypni telku, zapni seba! nosili
náramok s logom kampane.
Fotky z aktivít, ktoré prebiehali počas celého
týždňa, si môžete pozrieť na nástenke.
No a momentálne žijeme v našom eRku
prípravou programu na detský letný eRko
tábor.
Mgr. Janka Bošanská
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Blíži sa znovu krásne leto,
tešia sa všetky deti preto…
Opäť je za nami ďalší školský rok. Zdá sa mi, akoby som len včera
písala, že končí školský rok a je to tu znovu. Bol to rok naplnený
rovnakými každodennými povinnosťami, ale pritom úplne iný…. Lebo
hoci sa možno zdá, že každý rok učíme to isté…. nie je to vždy to isté.
V rukách máme „živý“ materiál. Každé dieťa je iné, každá trieda je iná.
Preto sme sa snažili, aby bola naša práca zaujímavá a tvorivá. A keďže
tento školský rok bol rokom čitateľskej gramotnosti, snažili sme sa, aby
mnohé aktivity viedli deti k čítaniu a aj porozumeniu čítaného textu.
Spolupráca s obcou priniesla aktivity v podobe nádherných programov,
ktoré sme prezentovali pred občanmi – mesiac úcty k starším, vianočná
besiedka, vítanie detí do života, stavanie mája, program pre mamičky.
Programy sme pripravovali v rámci krúžkov, ktoré v tomto školskom roku
na škole pracovali: ľudových tancov, tanečný, dramatický, mažoretky.
Okrem toho na škole pracovali krúžky: turistický, pohybová príprava
a počítačový. Samozrejme hlavnou úlohou školy je vzdelávanie. K svojim
povinnostiam sme pristupovali zodpovedne aj keď zodpovednosť je
to, čo sa učitelia najviac snažili vštepovať do svojich žiakov. Výsledky
celoslovenských testovaní piatakov a deviatakov preukázali, že naša
práca nebola zbytočná a v oboch testovaných ročníkoch a predmetoch
slovenský jazyk a literatúra a matematika sme dosiahli výsledok
nad celoslovenský priemer. Deviataci boli úspešní aj na prijímacích
pohovoroch a dostali sa na svoje vysnívané stredné školy. Veríme, že
vedomosti získané na našej škole ďalej zúročia. V tomto školskom roku
sme po prvýkrát na škole zorganizovali týždeň, počas ktorého vyučoval
angličtinu lektor z Veľkej Británie Sam. Deti boli nadšené, lebo týždeň
intenzívneho hovorenia v cudzom jazyku bol naozaj úžasný spôsob ako
nasať do seba čo najviac anglických slov a výrazov. Už teraz sa všetci
tešíme na pokračovanie v budúcom školskom roku. Dôkazom toho, že
vedomosti, ktoré odovzdávame žiakom sú kvalitné, je skutočnosť, že
naši žiaci sa v okresných i krajských kolách súťaží a predmetových
olympiád umiestňujú na popredných miestach.

Názov súťaže

Meno žiaka, umiestnenie

Pripravoval vyučujúci

Okresné kolo
Olympiáda
v nemeckom
jazyku

Natália Václaviaková, 9.A,
2. miesto
Michaela Kmeťková, 9.A,
3. miesto

Mgr. Martina Krhútová

Okresné kolo
Olympiáda
v anglickom
jazyku

Peter Polonský, 7. A, 4. miesto

Mgr. Dávid Selecký

Obvodové kolo
Hviezdoslavov
Kubín

Linda Detková, 3.A,
2. miesto poézia
Júlia Herdová, 8.A,
2. miesto poézia

Mgr. Emília Polonská

Okresné kolo
Chemická
olympiáda

Natália Václaviaková,
3.miesto

9.A,

Mgr. Jolana Korčíková

O k r e s n é
a krajské kolo
Biologická
olympiáda,
celoštátne kolo

Patrik Krhút, 8.A, 1. miesto
v okresnom aj krajskom kole,
úspešný riešiteľ celoštátneho
kola

Mgr. Jolana Korčíková

Obvodové kolo
Atletika

Ján Rusňák, 9. A, 2. miesto

Ferdinand Schwarz
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Vedieme deti k poznávaniu našej krajiny, jej histórie a kultúry. Pravidelne
navštevujeme divadelné predstavenia v DAB v Nitre. Na exkurziách
a výletoch ukazujeme deťom prírodné aj kultúrno-historické pamiatky.
V tomto školskom roku sme navštívili Nitru, Banskú Bystricu, Kľak, Ostrý
Grúň, Piešťany, obec Podolie s miniatúrmi hradov a zámkov Slovenska,
Uhrovec, Beckov, Terchovú.

Zapájali sme sa do súťaží, ktoré žiakom ukázali osobnosti našej
krajiny – Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád slovenčinu a súťaž
vyhlásenú pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava
Hurbana, kodiﬁkátora slovenského spisovného jazyka. Dovoľte nám,
aby sme sa aj na týchto stránkach podelili s vami o vyznania našich
žiakov:
Dovoľte, aby som sa predstavil, volám sa Lukáš Bago a som Slovák
ako repa!
Narodil som sa na Slovensku. Tak isto ako moji rodičia, brat, starká
a starký. Všetci sme slovenskej národnosti. Mám rád Slovensko a moju
rodnú reč – slovenčinu, ktorú som počúval už od malička. Všetci z rodiny
ma obklopovali láskavou slovenčinou, ktorú som mal rád, mám rád a rád
mať budem. Mojou veľkou láskou je hra na akordeóne. Slovenčina má
krásne piesne a ja ako muzikant veľmi rád tieto krásne slovenské piesne
hrám nielen pre radosť iným ľuďom, ale aj preto, aby sa krásne piesne
aj naďalej zachovali. A som na to veľmi hrdý, že si krásnou slovenčinou
ľudia zaspievajú a tým aj ja môžem prispieť, aby krásne slovenské
piesne bolo počuť okolo nás a pre nás. Tak isto ako slovenčinu mám rád
aj Slovensko. Je to moje rodisko. Som hrdý, že som Slovák. Pyšný na
svoju dedinku v údolí, obklopenú krásnou prírodou. Neviem si predstaviť,
že by som sa ráno zobudil v krajine zázrakov a nebolo by to Slovensko.
Moje Slovensko…
Lukáš Bago, VI. A
Som Slovák a bývam na Slovensku. Toto som dostal ako sa hovorí,
do vienka. Nijako som sa o to nepričinil, ale nevymenil by som svoju
rodnú krajinu za žiadnu inú. Možno si poviete, že sú to len veľké slová
malého chlapca, keďže mám len trinásť rokov. Ale v hlave mi víri tisíc
slov, ktorými chcem dokázať, že je to naozaj tak. Slovensko je malá
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krajina v srdci Európy. Aj keď sme malá krajina rozlohou, máme veľmi
veľa veci, ktoré ju zaraďujú k tým najväčším krajinám sveta. Azúrová
voda Jadranského mora má neopísateľné čaro, ale mne dych vždy
vyrazí ľadová voda Studených vodopádov vo Vysokých Tatrách. To,
ako si razí cestu skalami, mi pripomína aj nás Slovákov. Vždy hľadáme
cestu, prekonávame prekážky a nebojíme sa žiadnych „skál“. Aj
obyčajný východ slnka u nás doma je nádherný. Nikdy som si to vlastne
neuvedomil, až minulé leto. Strávil som krásne dni na ostrove Tenerife.
Je to naozaj krásny ostrov obklopený oceánom. Ale každé ráno som
si uvedomil, že tu nie som doma. Pýtate sa prečo? Keďže ostrov je
blízko rovníka, slnko vychádza inak. Ešte ráno o pol siedmej je tma
a zrazu slnko vyskočí a je deň. U nás doma slniečko pomaly vychádza
spoza obzoru a svojimi lúčmi pohládza krajinu, jemne ju šteklí, nakúka
do okien domov. Zobúdza vtáčiky, ktoré čvirikajú a ohlasujú nový deň.
Kvietky sa pomaly otvárajú a otáčajú hlávky k slnku. To, čo mi občas
vadí, keď si chcem dlhšie pospať, mi veľmi chýbalo. Bol som pyšný na
to, že sa viem s ľuďmi okolo seba dohovoriť po anglicky. Stretol som
tam naozaj „ celý svet“ – Angličanov, Rusov, Španielov, Nemcov….
Načúval som aj ich jazykom a vtedy som si uvedomil, čo znamená
slovo ľúbozvučná. Toto slovo sa často spája práve so slovenčinou. Áno,
práve tam som si uvedomil, že slovenčina je ľúbozvučný jazyk. A hoci
je slovenčina naozaj ťažký jazyk, je to pre mňa najkrajší jazyk na svete.
Oslovujú ma ním ľudia, ktorých mám najradšej na svete – moji rodičia,
moje babky, sestra. Teraz už rozumiem vete, ktorú mi povedala moja
mamička, keď som nevedel, o čom mám vlastne písať. Hovorila, že to
má byť o vzťahu k domovine, k rodnému jazyku a povedala: „ Skús si
to spojiť s touto vetou, tvoje srdce je tam, kde je tvoj domov, nech by si
bol kdekoľvek na svete.“ A nech by som bol naozaj kdekoľvek na svete
a hovoril akýmkoľvek jazykom, doma budem vždy na Slovensku a moje
srdce bude vždy rozumieť slovenskej reči.
Peter Polonský, VII. A

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ
OBECNEJ KNIŽNICE
Obecná knižnica je inštitúcia historická
i súčasná. Kto vyrástol na vidieku, vie
veľmi dobre, že knižnica bola dlho jedným
z mála miest, ktoré uspokojovalo túžbu
po poznávaní a čítaní. Kto rád čítal,
mal knižničný fond raz-dva prečítaný
a požadoval ďalšie a ďalšie knihy. Knižnica
mala v obci vždy vysoký spoločenský
kredit. Okrem toho bola jej činnosť
vždy spojená s ostatnými kultúrnymi
a osvetovými aktivitami obce.
Možno povedať, že podľa úrovne obecnej knižnice sa hodnotila aj
kultúrna vyspelosť obce. V roku 1966 bola v Jacovciach zriadená a dňa
15.augusta 1967 otvorená Stredisková knižnica. Obecná knižnica je
verejná knižnica osvetového charakteru, ktorú zriaďuje a ﬁnancuje obec
zo svojho rozpočtu s cieľom zabezpečiť uspokojenie čitateľských potrieb
obyvateľov obce. Knižnica sa nachádza v budove školskej družiny.
V knižnici Vás privíta p.Beláková, ktorá má celú knižnicu na starosti.
Používateľom knižnice je k dispozícii knižný fond, ktorý tvorí 9 900
knižných jednotiek.
Čitatelia majú možnosť si vybrať romány pre ženy, historické romány,
detektívky, vybrať si môžu majstri, chovatelia, záhradkári, milovníci
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Život v našej škole sa počas školského roka dá prirovnať k včeliemu úľu.
Každý má dané svoje povinnosti, ktoré si plníme, pomáhame si a našou
sladkou odmenou na konci sú vysnívané letné prázdniny. Tešíme sa na
dni plné oddychu a nových zážitkov, s ktorými sa podelíme v septembri
s ostatnými v našom školskom úli. A bodkou za našim príspevkom je
letná prázdninová básnička:

Prázdniny sú za dverami,
Plné opekačiek a slaniny.
Zábavy si užijeme.
Po vonku si pobeháme.
Bicykel či korčule,
voľný čas nám ubudne.
Kamarátov si pozveme,
spolu bazén napustíme.
Pizzéria či zmrzlina,
najzdravšia je zelenina.
Dievčatá sa opaľujú,
chalani zas dobŕdzajú.
Jahody už dozrievajú,
šľahačkové poháre doplňujú.
Dva mesiace ujdú ako voda,
zase do školy, škoda!
Megi Urminská, 6. A
Spracovala: Mgr. Emília Polonská

kuchárskeho umenia a veľa ďalšej odbornej a náučnej literatúry. Pre
deti sú k dispozícii poučné encyklopédie, dobrodružné knihy, bájky,
povesti a široký výber rozprávok.
Každý registrovaný čitateľ má vo výpožičnom čase bezplatne
k dispozícii počítač pripojený na internet a tlačiareň. Pre obyvateľov
obce sú internetové služby za minimálny poplatok. Viac zaujímavosti na
webovej stránke Obecného úradu.
Návštevné hodiny v knižnici: utorok a štvrtok 11,45 hod. – 16,45 hod.
Knižničné desatoro:
1. Po zápise do knižnice zaplatíš 0,50 €, dospelý 1,- € a dostaneš vlastný
čitateľský preukaz.
2. Preukaz predlož pri každej návšteve.
3. Keď ho stratíš, neboj sa prísť do knižnice. Za poplatok 0,50 € dostaneš
nový.
4. Knihy po prečítaní vráť, aby ich mohli čítať ďalší.
5. Keď ich nestihneš prečítať, predlž si dobu výpožičky.
6. Upomienky čakajú tých, ktorí nevrátia knihy načas: 1.upomienka 1,- € ,
2. upomienka 2,- €, 3. upomienka 3,- €.
7. Knihy nenič, nepokrč a nezašpiň strany.
8. Kamarátom knihy nepožičiavaj domov. Pošli ich do knižnice.
9. Keď knihy vyberáš v knižnici, vráť ich po prelistovaní na svoje miesto.
10. V knižnici nekrič a nevyrušuj ostatných.
Teším sa na Vás!
Obecná knihovníčka: K.Beláková
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Zo života a činnosti KD
Práca v našom klube sa začína zvyčajne prípravou programu na celý
rok. Program za uplynulé obdobie bol bohatý. Činnosť sme začínali
fašiangami, ktorými sme obohatili život ľudí v obci a tiež v zariadení
sociálnych služieb Sv. Marty.

Kultúru nielen rozdávame, ale aj my sami sa často a radi na nej
zúčastňujeme a to hlavne návštevou divadla v Nitre i v Tesároch.
Tento rok sme 1. máj privítali spoločne s obyvateľmi zariadenia soc.
služieb Sv. Marty. Pripravili sme pre nich bohatý kultúrny program,
spojený so spevom a tancom. Potešila nás radosť v očiach všetkých
obyvateľov tohto zariadenia. Pobytom v prírode na opekačke v Závade
pri rybníčkoch a boutingom sme prispeli k zlepšeniu zdravia a tiež
k utuženiu družobných stykov s KD Závada a Prašice.
V júni sme sa zúčastnili
súťaže vo varení guláša
a brigády na skrášlenie
okolia nášho klubu.
Všetci sa už tešíme na
leto, ktoré je bohaté
na pobyty v kúpeľoch
a v prírode.
Pridajte sa k nám a aj
Váš život bude veselší.
Mgr. Eva Babulicová

Pripraveným programom sme rozveselili a roztancovali mladých
i starších. Jarnou brigádou v okolí kostola už tradične prispievame ku
skrášleniu našej obce.

Vítanie detí do života
Obce Jacovce
Príchod každého nového človiečika na svet
je dôležitou udalosťou. Naša obec vyjadruje
radosť, záujem a starostlivosť o vývin a život
nových občanov aj tým, že pripravuje slávnosť
privítania detí do života obce. V sobotu, dňa 11.
februára 2017, sme na pôde obecného úradu
privítali deti, ktoré sa narodili v roku 2016,
aby sme ich slávnostne privítali v našej obci
a rodičom popriali veľa šťastia a úspechov pri
výchove. V úvode slávnosti vystúpili žiačky zo
základnej školy so svojím programom a potom
sa všetkým prítomným prihovoril starosta
obce Jaroslav Božik. Vo svojom príhovore
pripomenul, že dieťa je najkrajším kvetom
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lásky, rodičov zaväzuje vytrvať pri ňom a
vychovať z malého človiečika skutočne veľkého
človeka. Najväčším životným úspechom rodiča
je, aby dieťa bolo zdravé, silné, aby prežilo
radostné detstvo. Potom rodičom detí poprial
veľa šťastia, rodinnej pohody a trpezlivosti pri
výchove ich dieťaťa. Rodičom detí odovzdal
pán starosta pamätný list, kvet a malý darček.
Pre spomienku na túto chvíľu sa rodičia detí
podpísali do pamätnej knihy obce. Na záver
ešte raz želáme rodičom a ich „drobcom“ veľa
zdravia, lásky, porozumenia a drahocenného
rodinného tepla.
ZB.
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Oslava
Dňa učiteľov
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenín
pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa
národov.

9
obecného úradu. Pozvanie starostu obce na
malé posedenie dňa 31. marca 2017 prijali
nielen súčasní, ale aj bývalí pedagogickí
pracovníci, ktorí už svoju pedagogickú činnosť
síce nevykonávajú, ale naše spomienky na
nich a úcta k ich práci v našej pamäti zostali.
Na úvod sa k prítomným pedagógom prihovoril
starosta obce. Vo svojom príhovore vyzdvihol
hlavne skutočnosť, že dobrý učiteľ, to nie je
povolanie na pár rokov, to je poslanie na celý
život. Veď byť dobrým pedagógom znamená
zasvätiť a v dobrom slova zmysle obetovať
svoj život deťom, žiakom, škole. Všetci si
spomíname na pani učiteľku, pána učiteľa,
ktorí nás s láskou trpezlivo učili čítať, písať,
pomáhali vnikať do tajov matematiky, naučili
nás spievať, športovať a tak nám otvárali
cestu k poznávaniu aby sa z nás stali múdri
a vzdelaní ľudia. Po príhovore pána starostu

posedenie pokračovalo malým pohostením a
voľnou debatou medzi všetkými prítomnými.
K slávnostnej atmosfére prispela svojim
programom aj hudobná skupina pod vedením
pána Chovanca a prišiel aj kúzelník ...
ZB.

V tento deň máme vzácnu príležitosť
pripomenúť si prácu pedagógov, ktorých
poslaním je vzdelávať, vychovávať a formovať
novú generáciu a zaslúžia si za svoje
znalosti, trpezlivosť a obetu od všetkých úctu
a poďakovanie. V našej obci už tradične tento
sviatok oslavujeme v priestoroch zasadačky

Stavanie mája
Posledný aprílový deň už tradične na našom
území patrí stavaniu májov. Aj keď táto milá
tradícia v očiach našej mládeže stále viac
upadá do zabudnutia, na mnohých miestach
Slovenska sa však zvyky stále dodržiavajú.
Inak to nie je ani v našej obci. U nás vyrástol
máj na námestí pred COOP Jednotou.
V pestrom kultúrnom programe vystúpili
žiaci zo základnej školy v ľudových krojoch,
ale do programu sa zapojili aj seniori z obce,
ktorí tiež prišli vyobliekaní v krojoch. Žiaci
a žiačky pod vedením svojich učiteliek
pripravili veselé tančeky a pesničky. Po
ukončení programu mladé slečny vyzdobili
pripravený stromček pestrými stužkami a potom chlapci a chlapi za sprievodu harmoniky
a spevu ľudovej piesne „Staviame my máje"
postavili máj a dievčence a deťúrence si
vzápätí pod ním schuti zatancovali.
Príjemné počasie prilákalo slušný počet
obyvateľov obce, ktorí spolu s nami mohli
stráviť príjemné popoludnie. Pripravené bolo
samozrejme aj občerstvenie – pohárik vínka,
štrúdľa, ale aj drobné kabáčiky.
ZB.
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Oslava Dňa matiek - 21. máj 2017
nerobí problém, aj pesničky vedia zaspievať a tance zatancovať. Ani hra
na hudobnom nástroji našim žiakom nie je cudzia a tak sme opäť zistili,
aké šikovné detičky máme v našej obci. Týmto krásnym programom sa
deti poďakovali za všetku lásku, starostlivosť, ochotu a milé slová, ktoré
im mamičky preukazujú po celý rok. Naše poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o hladký priebeh celej oslavy
Dňa matiek. Veríme, že potlesk, ktorý sa ozýval po každom jednom
čísle program a úsmevy na tvárach svedčili o tom, že sa program páčil
všetkým prítomným matkám, babičkám, ale aj ockom, ktorí tiež prišli
spolu s nami osláviť tento pekný sviatok.
ZB.

Ak existuje nejaký medzinárodný sviatok, tak je to určite Deň matiek.
V našej obci sme si tento sviatok pripomenuli v nedeľu 21. mája.
V toto krásne sviatočné popoludnie si žiaci zo základnej školy, ale aj
z materskej škôlky a deti z eRko hnutia v telocvični základnej školy pre
všetky matky, maminky, babičky a staré mamy pripravili pekný program.
Už pri vstupe na naše matky čakal pán starosta, aby im odovzdal kvet
a sladkosť. Potom nasledoval pestrý kultúrny program. Malí škôlkári
svojimi tančekmi a zručnosťou v bubnovaní rozžiarili tváre obecenstva,
školáci sa veru tiež posnažili. Ukázali nám, že básničky naučiť sa im

Jacovská vareška

a športové popoludnie pre deti

nasledovné : Víťazom XI. ročníka Jacovskej varešky sa stalo družstvo
BABINEC z Tesár, druhé miesto získalo družstvo pod názvom DUO
PADE a na treťom mieste sa umiestnili súťažiaci s názvom BORCI.

V tomto roku sa konal už XI. ročník
Jacovskej varešky – súťaž vo varení
gulášu. Do súťaže sa prihlásilo 18
družstiev nielen z Jacoviec, ale aj
z blízkeho okolia. Súťaž začala o 13,00
hod. slávnostným zahájením starostom
obce. Hneď na úvod varenia predseda
poroty určil, čo všetko bude porota
hodnotiť : prípravu, konzistenciu gulášu,
farbu, chuť a vôňu, ale nezabudol
pripomenúť, že víťazom sa môže stať
iba jedno družstvo. Varilo sa do 17,00 hodiny. Vďaka peknému počasiu
gulášom rozvoniavala celá dedina. Pri varení vládla príjemná priateľská
atmosféra, aj keď si družstvá svoje recepty na guláš neprezradili.
Vôňa prilákala množstvo divákov a ochutnávačov jednotlivých gulášov
a tak sa guláše postupne míňali. Keď sa blížila 17- tá hodina, každé
družstvo prinieslo vzorku svojho gulášu a porota bodovala a snažila
sa určiť konečné poradie. Členovia poroty mali veru ťažkú úlohu,
aby z dobrých gulášov vybrali ten najlepší. Ich rozhodnutie bolo
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Už počas varenia gulášov začalo športové
popoludnie pre deti a rodičov pod názvom : Rád
športuješ ? Nebuď sám, pridaj sa k nám ! O 15,30
hod. sa do športových súťaží postupne prihlasovali
malí aj veľkí. Deti na jednotlivých stanovištiach
plnili rôzne úlohy: strieľali lukom do terča, triafali
do basketbalového koša,liezli do tunela, zahrali si
detský golf, švihadlom preskákali takmer polovicu
ihriska, zahrali si človeče, malí sa hopsali na loptách
a poníkoch, do sýtosti sa vyšantili v skákacom hrade,
povozili sa v detskej manéži na rôznych zvieratkách,
tí väčší sa zase mohli povoziť na ozajstných koníkoch.
Po skončení súťažných disciplín boli deti odmenené
balíčkom, ktorí obsahoval nielen sladkosti, ale aj
drobné odmeny, ktoré sme zakúpili vďaka ﬁnančnej
dotácií z Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Tohtoročný XI. ročník Jacovskej varešky, ako aj
športové popoludnie máme teda s úspechom za
sebou a už sa určite mnohí z nás tešia na ďalšie
akcie, ktoré pripraví komisia kultúry a športu pri
obecnom zastupiteľstve v Jacovciach.
ZB.

Január – jún 2017
narodili sa :

Olívia Železníková
Liliana Bagová
Sebastián Mikuška
Laura Lučanská
Jakub Kováč
oslávili svoje životné jubileum :

80 rokov
Edita Ďuračková
Pavla Beňová
Jozefína Petrušová

Jacovská vareška....
varenie gulášu?....
alebo takto to vidím ja........
10. jún 2017 – ďalší ročník
akcie, kde sa každý snaží
dokázať, že navarí najlepší
guláš. Každý má svoje „grífy“,
v kotloch to vrie a vôňa sa šíri po
všetkých jacovských uliciach. Po
niekoľkoročných skúsenostiach
z ochutnávky sme sa rozhodli,
že sa zapojíme do varenia aj my.
Podmienkou bolo 3 - 4 členné
družstvo, to sme mali, lebo
varenie gulášu je v našej partii
vždy príležitosť na naozaj výborne
strávený večer s priateľmi. Všetko
sme si pripravili, zapálili oheň
a náš majster kuchár Dušanko
začal variť. Mala som byť jeho
hlavnou pomocníčkou. Naozaj
len mala..... Ak sa pýtate prečo,
odpoveď
je
jednoduchá....
Strávili sme na ihrisku niekoľko
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hodín a ja som ani nemala čas
variť guláš. 19 družstiev, ktoré
medzi sebou súťažili sa výborne
bavilo, ponúkali sme si navzájom
koláčiky, pagáčiky a iné dobré
veci na posilnenie tela a utuženie
ducha a priateľstva. Do tejto
príjemnej atmosféry plnej vône
gulášu začali prichádzať tí, ktorí
mali chuť ochutnávať. Stretli sme
sa s ľuďmi, ktorých sme roky
nevideli. Takých, s ktorými sme
drali lavice v škole a veselo sme
sa „znovu zoznamovali“ a počítali
roky, ktoré sme sa nevideli, deti,
ktoré sa nám narodili, vrásky,
ktoré nám pribudli. Priznám
sa, že tesne pred vyhlásením
víťazov, mi bolo vlastne jedno, kto
vyhrá. My sme mali svoju výhru
už vo vrecku. Úžasné popoludnie
plné zábavy, veselých spomienok
a priateľských stretnutí. A hoci
sme nevyhrali, názov nášho tímu
- NO A ČO - to vyriešil hneď.
Náš kotlík bol prázdny, všetkým

našim „ochutnávačom“ veľmi
chutil a ešte dlho sme sedeli
za stolom a výborne sa bavili.
Ďakujeme pánovi starostovi
Jaroslavovi Božikovi a všetkým
jeho pomocníkom za fantastickú
atmosféru a na budúci rok si to
veľmi radi zopakujeme.

85 rokov
MVDr. Vladimír Sommer
opustili nás :

Milka a Peter Polonskí

Jozef Ardan
Ivan Bobošík
Mária Miškovičová
Tibor Kozák
Ivan Ušák

28.6.2017 13:40:01
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Jacovská miniliga
V sobotu 28.1.2017 sa v priestoroch telocvične
ZŠ s MŠ v Jacovciach odohrali ﬁnálové zápasy
Jacovskej futbalovej miniligy a rozhodlo sa
o víťazovi sezóny 2016/2017.
Konečné poradie :
1.miesto HAMAS Omega
2.miesto HAMAS Alfa
3. miesto BHB Elán
Okrem prvých troch miest boli ocenení aj :
najlepší brankár, strelec a najlepší hráč.
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Rudolf
Ryban, najlepší hráč Filip Buday a najlepším

Šport
strelcom sa stal Marek
Pavlovič. Plaketu za
organizáciu turnaja si
prevzal Mgr. Lukáš Zigo.
Naše poďakovanie patrí
všetkým hráčom, ktorí
sa Jacovskej miniligy
zúčastnili a vďaka patrí aj
fanúšikom, ktorí prispeli
k skvelej atmosfére počas
všetkým zápasov.
ZB.

A mužstvo
Začiatok jesennej časti súťaže nám nevyšiel, najmä bodovo, nezvádli sme zápasy, v ktorých sme však boli herne lepší. Sú to zápasy v Hornej
Kráľovej a Solčanoch.
Prvý zápas Jacovce – Veľké Bedzany : k tomu sa nebudem vyjadrovať, lebo priebeh hry nemal nič spoločné s futbalom.
Z domácich zápasov ma najviac mrzí vysoká prehra s futbalovým klubom Alekšince.
Záver súťaže sme však zvládli na výbornú, o čom svedčí aj skutočnosť, že sme dokázali doniesť body aj zo súperových ihrísk. Celkovo s priebehom
jesennej časti súťaže som bol spokojný napriek tomu, že nám v zime skončilo 6 hráčov, dokázali sme ich nahradiť, spokojný som však hlavne
s predvedenou hrou. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým hráčom, funkcionárom a v neposlednom rade fanúšikom, ktorí nás podporovali
počas celej sezóny v hojnom počte.
Roman Jakubička, tréner A-mužstvá

Autor fotograﬁe Mgr. Zdenko Zigo

Autor fotograﬁe Mgr. Zdenko Zigo

Dorast
Sezónu 2016/2017 sme začali s veľkými obavami, nakoľko nám kvôli
vekovému stropu skončilo 6 hráčov základnej zostavy. Bolo veľmi
dôležité toto mužstvo doplniť a podarilo sa nám získať dve dôležité
posily, ktoré zapadli do kolektívu a pozdvihli káder svojimi gólmi. Mrzí
ma jedná vec, že prichádzam o ľudí, ktorých som mal veľmi rád, kvôli
tomu, že im končí dorastenecký vek.
Menovite: Juraj Toman, Samuel Pajgert, Martin Borbély, Dominik Antala
a Kristián Kopkáš. Nádejou pre dorastencký káder sú však mladí žiaci,
ktorí plynule zapadajú do kolektívu dorastu s potenciálom nahradiť tých,
čo odchádzajú.
Chcel by som sa poďakovať chlapcom za naplnenie mojej trénerskej
ambície, k vyrovnaniu mojej osobnej štatistiky, ktorá pramení
z „A“ mužstva v podobe 5. miesta v V. lige.
Poďakovanie samozrejme patrí mojej rodine, vedúcim mužstva Milanovi
Lacikovi a Andrejovi Mojžišovi, členom výboru Jožkovi Čimborovi ,
Jozefovi Golešénymu a jeho zlatej Ľubke.
Štatisticky mužstvo skončilo v V. lige Stred na piatej pozícií s kladným
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skóre 68:65 so ziskom 38 bodov. V tabuľke strelcov sa Dávid Chrenko
dotiahol na 7. miesto s 23 gólmi. Najvyťaženejším hráčom mužstva
bol Andrej Mojžiš, ktorý s 2322 odohratými minútami skončil ako
4. Najvyťaženejší hráč súťaže z môjho pohľadu je hráč s najväčším
výkonnostným progresom. V poradí 3. najtrestanejší hráč súťaže bol náš
Juraj Toman, ktorý zinkasoval 8 žltých kariet.
V mesiaci júl nás čaká nová výzva, nová motivácia : zlepšiť výkony
v letnej príprave a nadviazať na uplynulú sezónu. S jedlom rastie chuť.
Juraj Lacika – tréner dorastu
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Prišli sme, zahrali sme si futbal a takmer sme zvíťazili ....
Na pozvanie futbalového oddielu mládeže
z Karlových Varov sme vycestovali do Čiech na
WITTE CUP 2017 v dňoch od 2 - 4. júna 2017.
Turnaja sa zúčastnilo celkovo 27 družstiev
zo štyroch krajín Európy. Domáce české tímy
doplnili Maďari, Nemci a jediným zástupcom
zo Slovenska boli práve naši žiaci. Jacovce
postavili svojich žiakov do kategórie mladších

žiakov (narodení po 1. 1. 2004 a mladší), pričom
sa na tomto turnaji hralo i v kategóriách mladší
dorast, starší žiaci, mladšia i staršia prípravka.
TJ Družstevník Jacovce reprezentovali hráči
K. Lajčiak, M. Dovičin – A.Kubalák, J. Manina,
S. Machová, O. Toman, N. Matušková, D.
Paulovič, F.Korenec, T. Čaniga, A. Roháč,
tréner J. Kubalák, vedúci družstva M.Dovičin,

D. Macho, vedúci výpravy J. Golešényi.
Naši chlapci bojovali z plných síl, čo sa odrazilo
na výsledkoch. V konečnom hodnotení skončili
na 2. mieste.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľkolvek spôsobom
zúčastnili na organizovaní tejto akcie, patrí
naše poďakovanie.
Mgr. Zuzana Zigová

Mariášový turnaj o pohár starostu Obce Jacovce – 28.1.2017
V sobotu, dňa 28.1.2017 sa v priestoroch Účelového zariadenia TJ
Družstevník Jacovce už po ôsmykrát stretli vyznávači kartovej hry
mariáš. Konal sa v poradí už VIII. ročník mariášového turnaja o pohár
starostu Obce Jacovce. O tom, že mariáš nie je len o schopnostiach
a vedomostiach, sa presvedčil minuloročný víťaz, ktorý v tomto roku
získal iba cenu útechy za posledné miesto. Víťazom turnaja sa stal Zaťko
Pavol z Topoľčian. Druhé miesto získal František Dávidik. Z jacovských
účastníkov bol najlepší Vladimír Herda, ktorý sa umiestnil na 3. mieste.
Turnaj prebiehal v pohode a aj v tomto roku sa organizátorovi turnaja
p. Šatanovi podarilo získať ceny od sponzorov a tak každý účastník bol
odmenený. Veríme, že všetkým prítomným sa u nás v Jacovciach na
turnaji páčilo a zúčastnia sa aj v budúcom roku. Očakávame však, že
sa vo väčšej miere do mariášového turnaja zapoja jacovskí mariášisti.
ZB.
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Stolný tenis
Ako vidieť z tabuľky, v ročníku 2016/2017 sa umiestnilo A mužstvo
doteraz na najlepšom 4. mieste. Z toho vyplýva, že si udržalo možnosť
štartovať aj v nasledujúcom ročníku v rámci 4. ligy, ktorá prechádza
reorganizáciou. Zjednodušene, v 4. lige bude menej tímov a vytvorí sa
5. liga.
V okresnej súťaži skončilo B mužstvo na 3. mieste, čo je najhorší
výsledok za posledných niekoľko rokov. Viaceré tímy využili v súťaži
hráčov z vyšších líg, takže je to napokon, pekný výsledok.
#

Mužstvo

JŠ.

S

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

1

Nitra 08 A

22

18

2

2

912:608

259:137

60

2

ŠOG Nitra D

22

15

4

3

957:584

270:126

56

3

Čab B

22

15

2

5

846:656

232:164

54

4

Jacovce A

22

15

1

6

817:671

230:166

53

5

Žirany A

22

15

1

6

894:598

261:135

53

6

Domino ŠOG Nitra A

22

9

2

11

743:768

188:208

42

7

Topoľčany B

22

9

1

11

663:822

173:223

40

8

Vráble B

22

7

2

13

595:821

163:233

38

9

Lehota A

22

6

2

14

646:881

156:240

36

10

Nitra 08 B

22

4

3

15

661:840

157:239

33

11

Vráble C

22

4

1

17

615:897

137:259

31

12

Žirany B

22

4

1

17

655:858

150:246

31

#
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Našimi najlepšími hráčmi v rámci 4. ligy je naša posledná posila – Pavol
Slovák ml. a Lukáš Török, ktorý je mimochodom bývalým slovenským
reprezentantom. Našim najlepším hráčom v rámci MO Topoľčany je už
asi neodmysliteľne Dávid Chrenko. Rád by som vyzdvihol aj najväčšieho
skokana v rebríčku úspešnosti hráčov, Adama Laciku, ktorého úroveň
hry za uplynulý rok prudko vzrástla.

Mužstvo

S

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

1

Ludanice Sl.orol B

16

13

2

1

357:224

109:51

44

2

Tovarníky A

16

10

3

3

348:245

98:62

39

3

Jacovce B

16

9

3

4

316:232

94:66

37

4

M. Bedzany A

16

9

2

5

321:270

93:67

36

5

H. Štitáre A

16

7

5

4

303:272

85:75

35

6

Lužany A

16

4

4

8

288:305

78:82

28

7

Topoľčany C

16

4

2

10

241:335

63:97

26

8

Ludanice STK A

16

3

2

11

255:334

62:98

24

9

Tovarníky B

16

1

1

14

183:395

38:122

19
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Očarení a (takmer) ukameňovaní
Vystúpite z auta alebo z autobusu na
štandardnom, vyasfaltovanom parkovisku,
prejdete popri niekoľkých fádnych
budovách, pred sezónou bez života, a po
mierne stúpajúcej ceste vykročíte ... do
pasce.
Ste totiž na začiatku Zádielskej doliny,
presnejšie tiesňavy, ktorá po prvých sto
krokoch začne opantávať a uchvacovať

s pokorou a dojatím nad božou
a prírodnou nedostižnou tvorivosťou.
Pokoj a veleba vám prenikajú až kamsi do
žalúdka a kostí. Nadnášajú vás ako dnes
také módne anjelské krídla. Odhodlane
a trochu zmätočne sa vydáte na pochod
do cieľa – na Turniansky hrad.
Z ničoho nič sa ocitáte v obkľúčení
menších i väčších balvanov. Kde sa vzali

vojne poskytovali útočisko akejsi vojenskej
posádke. Žiada sa nám zdvihnúť ruky nad
hlavu a symbolicky objať veľkú časť žírnej
gemerskej krajiny, v ktorej sa nad siluetou
nešťastnej Krásnej Hôrky týči rameno
žeriava...
To všetko by ste zažili, ak by ste sa boli
pridali k tradičnej májovej poltýždňovke
– turistickej výprave, na ktorú sa spolu

vaše zmysly. Roztopašné vody, ktoré už
dávno zabudli, že snehom a ľadom boli,
zurčia ako v Hviezdoslavovej poéme
a Suchoňovej piesni, oči si idete vyočiť
pri pohľadoch na hrozivé, príkre skaliská
a na mierumilovné stromiská, akoby
ich tam posadil sám Martin Benka.
Vzduch chladený krištáľovými kaskádami
a ohrievaný májovým slnkom priam vonia
zdravím napriek turnianskej cementárni,
ktorá už roky plní plány a podnikateľské
mešce a požiera neďaleký kopec.
Dušu hojivá trasa sa po necelej hodine
vyberie do kopca, aby ste mohli nazrieť
tiesňave do útrob pekne zvrchu. Bŕŕŕ!!!,
strmina až sa o vás pokúša závrat Rýchlo
si treba ľahnúť, veď hebká a liečivá lúka,
sa pokušiteľsky núka. Na jedinom jej metre
štvorcovom objavíte aspoň tucet známych
i neznámych rastliniek a ktovie koľko
ich ešte zostalo botanicky neškoleným
zrakom zatajených.
Poležíte,
optimisticky
zavzdycháte

tu sa vzali, pletú sa vám pod nohami,
najmä tie, v tráve schované. Čím viac
sa im usilujete vyhnúť, tým viacej sa
vám, ich stavia do cesty. Členky i kolená
dostávajú zabrať a stredoveká ruina je až
tam kdesi v rozohriatej, mihotavej diaľave.
Podchvíľou vám schádza na um rozprávka
o čertovi, ktorý oral horu.
Skok, hop naľavo, stop, a potom napravo,
pozor na ten krík! hop, hup skok, opatrne...
Kilometre sa škodoradostne predlžujú,
kamenné pole nemá konca kraja a navyše
sa spúšťa príkro nadol. Čudesný balet,
ktorý predvádzajú desiatky sólistov, si
žiada bystrú myseľ, oči na stopkách
a vrtké chodidlá...
A sme na niekdajšej, konečne, ceste, čo
nám oznamujú balvany ojazdené obručami
na kolesách pánskych kočiarov, vyhladené
poddanskými čižmami a krpcami. Už len
tristo, dvesto, päťdesiat metrov a sme na
masívnych hradbách, ktoré drobí trpezlivý
čas nedbajúc, že ešte v prvej svetovej

s ďalšími priateľmi už pár rokov vydávajú
aj jacovskí turisti. Dostalo by sa vám aj
bonusov v podobe Domice a Gombaseckej
jaskyne, mohli by ste zmoknúť počas
prechodu Silickou planinou, nedeľne sa
prejsť po Rožňave a až s dojatím a údivom
nechápať zanedbanosť
UNESCOm
chráneného pôvabu gotického kostola
v Štítniku.
Májový predĺžený víkend, túry po
hrebeni moravsko-slovenských kopaníc,
kysuckých lazov, po svahoch holých
kopcov nad Oslanmi a Zemianskymi
Kostoľanmi, predvianočný i veľkonočný
výstup na Pánsku Javorinu, púť k rotunde
sv. Juraja, zimný zraz turistov, bánovská
prehliadka
cestovateľských
ﬁlmov,
novoročná Mačacia Skalka i Marhát to je
časť stručnej bilancie zimných i jarných
výprav jacovských turistov.
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Pripravujeme ....
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