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ZDARMA

Vážení spoluobčania,
opäť sú tu Vianoce a blížiaci 
sa Nový rok. Mnohým z nás 
sa v mysli vybavia posledné 
Vianoce, či oslavy Nového 
roka. Možno si v duchu 
povzdychneme, že tento 
krásny čas trvá len krátko.
Áno, je to tak. Žijeme 

v uponáhľanom svete a aj to prepotrebné 
pozastavenie sa počas Vianoc je akési krátke, 
ako by to bol len predĺžený víkend, počas ktorého 
sme sa snažili zabudnúť na každodenné problémy, 
staré spory alebo sme sa v spomienkach obracali 
na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.
Mnohí z nás sa pri pohľade na bezbranné Božie 
dieťa v jasličkách snažia zažehnať všetko zlo 

a nenávisť, aby sme do Nového roka vstupovali 
s čistým štítom. Na Vianoce sme si bližší ako 
inokedy aj preto, lebo chceme byť blízko seba, 
zaspomínať si na naše detské časy pri vianočnom 
stromčeku, či sa v spomienkach vrátiť ku krásnym 
okamihom v našich životoch. Chceme si aspoň 
teraz pripomenúť, aké to je potešiť sa z radosti 
našich detí, vnúčat, ale aj dospelých. V tomto 
krásnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí 
a je nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí okolo 
nás, naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší 
známi, susedia majú k sebe o niečo bližšie ako 
inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či 
ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. 
A v každom z nás to vyvoláva pocit šťastia, 
pohody a spolupatričnosti. Ak si teraz sľúbime, 
že nielen počas nastávajúcich sviatkov, ale aj 

v Novom roku nebudeme šetriť na dotykoch, 
úprimných stiskoch rúk, teplých pohľadoch 
a milých gestách či pohladeniach, dáme svojim 
blízkym a priateľom ten najkrajší darček.
Ak sa nám to podarí, môžeme byť spokojní sami 
so sebou. Iba v takomto duchu totiž dospejeme 
k tomu, aby sme mohli byť hrdí na našu 
sebavedomú občiansku pospolitosť, ktorá je 
zárukou jej zdravého, kultúrneho, spoločenského, 
duchovného i ekonomického rozvoja.
Prajem Vám všetkým, vážení spoluobčania, 
krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný 
vstup do Nového roku a všetko dobré, pevné 
zdravie, veľa Božieho požehnania a veľa 
osobných ako aj pracovných úspechov.

Jaroslav Božik starosta obce

Dar Vianoc
Najkrajšie sviatky roka, týmto hrdým označením 
sa pýšia Vianoce. Sviatky Narodenia Pána 
oslavuje zrejme každý. Hádam každý 
človek očakáva Vianoce. Na čo 
konkrétne sa najviac tešíme? Čo 
nám spôsobuje najväčšiu radosť 
na Vianociach? Vďaka čomu, 
sú pre nás Vianoce najkrajšími 
sviatkami roku? Na tieto otázky 
môžeme odpovedať rozlične. 
Malé deti sa najviac tešia na 
darčeky, ktoré dostanú od 
Ježiška. Rodičia a príbuzní sa 
najviac môžu tešiť na radosť, 
ktorá vyžaruje z detských očí pri 
rozbaľovaní darčekov. Obdarovanie 
našich blízkych spôsobuje v našich 
srdciach veľké potešenie. Veľkú radosť 
isto spôsobuje výnimočná atmosféra 
Štedrovečerného stola. Stôl, ktorý sa prehýba pod 

 dobrým jedlom. Vianočné špeciality, ktoré požívame iba raz 
v roku. Zvyky, ktoré dotvárajú jedinečnú atmosféru. Spoločné 

si zaspievanie koledy, ktoré vyžarujú posolstvo Vianoc. 
Zídenie sa celej rodiny a vedomie, že iba raz ročne 

sa konajú sviatky pokoja a rodiny. Toto všetko 
sú unikátne radosti, oni tvoria Vianoce v celej 
svojej kráse. No radosť, ktorá nikdy nevyhasne, 
ale stále žiari, ktorá dáva mimoriadny jas 
spomenutým tradíciám, ktorá jediná tvorí 
podstatu Vianoc je príchod Boha na svet. 
Boh sa chcel čo najviac priblížiť človeku, tak 
sa sám stal človekom. Malý Ježiško nie je len 
symbolom, ktorým sa tešia deti, ale osobou, 

ktorá prináša najväčšiu radosť. Boh sa stáva 
darom pre nás, tým najväčším potešením.

Milí veriaci a ľudia dobrej vôle!
Zo srdca vám prajem požehnané a milostiplné 

Vianoce, pri ktorých sa staneme darom pre našich 
blízkych. Keď budeme darom pre svoje okolie, Vianoce 

môžeme prežívať každý deň.
Vaši duchovní

Vianoce - čas objatia 
a lásky pre všetkých
Tak očakávané, hlavne tými najmenšími, ale 
aj nami dospelými. Najkrajšie sviatky v roku - 
Vianoce.
Čoraz viacej sa zabúda na hlavnú podstatu 
týchto sviatkov – na narodenie nášho Spasiteľa 
Ježiša Krista. Na to, že Vianoce nie sú len 
o preplnených stoloch, uponáhľaných ľuďoch 
a kope darčekov pod stromčekom… Je to čas, 
keď nik nemá byť sám.
Vianoce sú sviatkami obdarovávania. Nemyslím 
na materiálne dary, tie prestanú byť po čase 

zaujímavé. Ide skôr o dary, ktoré nás nič nestoja 
a predsa znamenajú tak veľa - úsmev, objatie, 
zmierenie sa, úprimnosť…
Na svete je veľa ľudí, ktorí sú mrzutí 
a uponáhľaní honbou za peniazmi. Zabúdajú 
pritom na starých, chorých ľudí, chudobných, 
na deti, ktoré prežívajú možno svoje posledné 
Vianoce…
Zastavme sa aspoň na chvíľu a spomeňme 
si aj na tých, ktorí nám dali tak veľa, ale už 
nie sú medzi nami…Spomeňme si na nich 
modlitbou, ako hovorí moja malá dcérka: „Mami, 
pomodlím sa aj za Miloša.“ Bol to krstný otec 
môjho manžela, ktorý odišiel veľmi skoro, ale 
stihol toho tak veľa - svojimi skutkami, dobrotou 

a láskavosťou, pomocou blížnemu. To sú tie 
dary, ktoré môžeme dať nielen svojim blízkym 
v rodine, ale aj všetkým tým, ktorí to potrebujú. 
Skutky, ktoré sa vryjú hlboko do pamäte 
a duše človeka. Dnes sme tu, no zajtra tu byť 
nemusíme… Správajme sa tak, akoby dnešný 
deň bol našim posledným.
Prajem zo srdca krásne, požehnané Vianočné 
sviatky, plné pokoja, lásky zdravia a Božích 
milostí, nielen svojej rodine, ale aj rodinám, 
v ktorých opatrujem našich staručkých 
a samozrejme Vám všetkým v našej obci.

Zo srdca naplneného láskou opatrovateľka obce 
Jacovce Jana Šimunová, rodená Johančíková
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OHLASOVŇA POBYTU INFORMUJE

Rozpočet na rok 2018 bol schválený…

Demografia k 13. 12. 2017:
Počet obyvateľov k 13. 12. 2017 spolu: 1809 /
muži 896, ženy 913/ Predproduktívny vek: /0-14/ 
spolu: 219 Produktívny vek: /15-64/ spolu: 1275 
Poproduktívny vek: /65 a viac/ spolu: 315 Priemerný 
vek: 43
Podľa štatistiky obyvateľstva v Obci Jacovce 
máme 1809 obyvateľov s trvalým pobytom. Z toho 
je 913 žien a 896 mužov. V roku 2017 sa do obce 
prisťahovalo 40 a odsťahovalo 36 obyvateľov. 
Narodilo sa 13 detí, z toho 7 dievčat: Olívia 
Železníková, Liliana Bagová, Laura Lučanská, 
Leontína Pavlusíková, Tamara Štefkovičová, 
Liliána Antaličová, Júlia Koprdová a 6 chlapcov: 
Sebastián Mikuška, Jakub Kováč, Andreas Glos, 

Emil Šatan, Matyáš Tomány a Lukáš Smatana. 
Zomrelo 13 obyvateľov: Jozef Ardan, Ivan Bobošík, 
Mária Miškovičová, Tibor Kozák, Ivan Ušák, Milan 
Minárik, Matilda Škerleová, Mária Mikušková, Marie 
Švecová, Jozefína Bobošíková, Veronika Mojžišová, 
Mária Mikušková a Jozef Toman. Kvôli úplnosti 
dodávame, že sobáš uzatvorilo 20 obyvateľov 
Jacoviec.

Prihlásenie sa na trvalý pobyt
Na Obecný úrad v Jacovciach treba priniesť výpis 
z listu vlastníctva Vašej nehnuteľnosti a platný 
občiansky preukaz. U maloletých detí stačí rodný list. 
Ak nie ste vlastníkom ani spoluvlastníkom dotknutej 
nehnuteľnosti, budeme potrebovať súhlas vlastníka 
nehnuteľnosti. Potom je do 30 dní potrebné požiadať 

Okresné riaditeľstvo v Topoľčanoch, oddelenie 
dokladov, o vydanie nového občianskeho preukazu.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 
v Topoľčanoch sídli na Nám.Ľ.Štúra 1738. /Okresný 
úrad, Topoľčany/

Najčastejšie nejasnosti občanov

Občania niekedy nepredkladajú potrebné doklady, 
čo potom spôsobuje ich nespokojnosť. Na Ohlasovni 
pobytu najčastejšie občania predkladajú nesprávne 
doklady potrebné k prihláseniu sa na trvalý alebo 
prechodný pobyt (napr. neplatné občianske 
preukazy, rozhodnutie o pridelení súpisného čísla, 
či kopírované doklady občianskych preukazov 
a cestovných pasov, listy vlastníctva z internetového 
portálu, rozhodnutie o povolení vkladu nehnuteľnosti 
a podobne). Preto je potrebné, aby občania pri 
prihlásení sa na trvalý alebo prechodný pobyt 
predložili platný občiansky preukaz a originál listu 
vlastníctva. Iba vtedy môžu byť občania vybavení 
kladne a k svojej spokojnosti.
 
Pri osvedčovaní podpisov sa zase stáva, že občania 
chcú overovať podpisy na základe predloženia 
potvrdenia o odovzdaní občianskeho preukazu, 
prípadne predkladajú neplatné občianske preukazy. 
Jedinou možnosťou je predložiť platný občiansky 
preukaz alebo platný cestovný pas.

Úradné hodiny k prihláseniu pobytu 
a k osvedčovaniu podpisov a listín:
 
pondelok:  8.00 – 15.00 hod.
streda:  8.00 – 16.00 hod.
piatok:  8.00 – 11.00 hod.
obedňajšia prestávka: 12.00 – 12.30 hod.
miesto vybavenia: ohlasovňa pobytu
doba vybavenia: na počkanie
Informácie na tel. č.: 038/5301082
/MP/

Ulica 0-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110

Jacovce 2 4 1 8 5 6 0 0 0 0

Bedzianská 4 5 6 6 2 3 1 0 0 0

Bočná 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0

Brezová 8 9 11 5 8 13 7 3 0 0

Farská 31 34 24 30 25 13 15 6 0 0

Hlboká 17 12 15 15 13 20 5 3 0 0

Javorová 4 8 11 5 6 8 4 0 0 0

Kuzmická 12 17 18 15 13 20 15 4 0 0

Májová 70 85 65 76 80 57 51 25 0 0

Pekárenská 1 5 2 0 6 2 1 0 0 0

Pod Hôrkou 16 31 17 20 21 7 7 3 0 0

Poľná 26 24 37 16 6 14 3 1 0 0

Potočná 4 0 1 4 0 5 1 0 0 0

Pri Majeri 8 8 4 10 4 11 3 1 0 1

Slobody 5 11 14 12 13 8 9 3 0 0

Školská 2 2 8 5 1 9 2 0 0 0

Záhradkárska 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0

Záplotie 8 10 15 4 16 14 4 0 0 0

Zemianská 48 30 40 36 29 30 2 10 0 0

SPOLU 269 296 291 269 250 244 130 59 0 1

Obecné zastupiteľstvo na svojom 22. riadnom 
zasadnutí dňa 11. decembra 2017 schválilo 
návrh rozpočtu na rok 2018. Tento bol zostavený 
na úrovni príjmov minulého roka, nakoľko 
Ministerstvo financií SR do 11. decembra 
nezverejnilo výšku podielových daní pre 
samosprávy.
V položke daňové príjmy za komunálny odpad 
sa znížil príjem z dôvodu prijatia nového VZN 
o poplatkoch za komunálny odpad, kde sa suma 
z 18,– € znížila na 16,– € na obyvateľa za rok. 
V roku 2017 boli fakturované nižšie sumy za 
odvoz odpadu, preto sa znižuje suma a tým aj 
príjem v rozpočte.
Suma, ktorá napĺňala rozpočet v minulých rokoch 
za výherné hracie automaty sa v roku 2018 
v rozpočte nenachádza, nakoľko novelou zákona 

o hazardných hrách sa tieto automaty v obci 
nebudú prevádzkovať.
Nová položka v príjmovej a potom aj výdavkovej 
časti sa od roku 2018 rozpočtuje príjem za stravu 
a réžiu v školskej jedálni a poplatky za školský 
klub detí a prenájom telocvične.
V príjmovej časti rozpočtu je zapracovaná 
suma z rezervného fondu, ktorú použijeme vo 
výdavkovej časti na zaplatenie časti faktúr za 
rekonštrukciu Domu smútku.
Výdavky v rozpočte sú napočítané podľa potrieb, 
ktoré vyplývajú z činnosti úradu, opravy budov 
v obci, financovaní športovcov, kultúrnej činnosti 
a finančné prostriedky na originálne kompetencie, 
t. j. financovanie materskej školy, školského klubu 
detí a školskej jedálne.
Vo výdavkoch sa navýšenie premietlo do miezd, 

kde sa zo zákona zvyšovala minimálna mzda 
a príplatky nepedagogických zamestnancov.
V časti opatrovatelia sa suma výdavkov navyšuje, 
nakoľko prichádzajú nové žiadosti o opatrovanie 
starších a chorých obyvateľov obce.
V kapitálových výdavkoch sa uvádza suma na 
rekonštrukciu Domu smútku a čiastočne opravu 
školského klubu detí.
Rozpočet poslanci obecného zastupiteľstva 
schválili ako vyrovnaný.
Po zverejnení podielových daní a ich navýšení 
sa tieto presunú do časti kapitálové výdavky 
a na zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci 
rozhodnú, kde sa tieto kapitálové prostriedky 
použijú. Následne sa rozpočet zmení prvým 
rozpočtovým opatrením v roku 2018.

DK

Štatistická zostava – Počet obyvateľov podľa ulíc a vekových kategórií k 13. 12. 2017

http://www.obecjacovce.sk/index.php/demografia
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Zo života Zariadenia sociálnych služieb Sv. Marty
V mladosti sa máloktorý človek zamýšľa nad 
obdobím staroby, ktorá o chvíľu zaklope na jeho 
dvere. Život nám utečie ako voda. A potom príde 
deň, kedy sa človek musí vo svojom živote zastaviť, 
aby zhodnotil svoju doterajšiu prácu. Na rad 
prichádzajú dni odpočinku a človek neraz upadá do 
apatie, pripadá si neužitočný a hlavne sám.
Podobným stavom sa dá predísť dostatočnou 
životnou prípravou na starnutie a dôchodkový vek. 
Každý z nás by mal byť vopred pripravený na tieto 
zmeny, ktoré so sebou prináša starnutie, a dokázať 
sa tým postupne vyrovnať. Pri ich zvládnutí dôležitú 
úlohu zohrávajú aj dobré rodinné vzťahy. Aj napriek 
tomu, že väčšina staršej generácie žije v rodinnom 
prostredí, v jeseni života pociťuje samotu. Rodina 
popri svojich každodenných starostiach niekedy 
nie je schopná ju zmierniť a postarať sa o nich, 
tak ako si zaslúžia, najmä keď sa k tomu pridružia 
i vážne zdravotné ťažkosti, ktoré si vyžadujú 
zabezpečovať komplexnú starostlivosť. Táto úloha 
sa následne prenáša na sociálne inštitúcie, ktoré 
sa snažia zabezpečiť starým ľuďom komplexnú 
zdravotnú a sociálnu starostlivosť a s tým aj pokojný 
a plnohodnotný život naďalej.
Aj my sme jedným zo zariadení sociálnych služieb, 

ktoré sa týmto ľuďom snaží spestriť ich život tak, aby 
žili dôstojne a s úctou. V novembri 2015 boli privítaní 
prví obyvatelia v zariadení pre seniorov Sv. Marta. 
V súčasnosti sme oslávili druhé výročie a počet 
obyvateľov už takmer naplnil kapacitu zariadenia. 
Celková kapacita zariadenia predstavuje 80 miest.
Našu činnosť netvoria len sociálne služby – ako 
nevyhnutná pomoc pri odkázanosti. Na uvedenej 
činnosti sa podieľa celý rad aktivít od zabezpečenia 
prevádzky, kúrenia, stravovania, prania, žehlenia, 
cez obetavú prácu našich opatrovateliek, 
zdravotných sestier a sociálnych pracovníčok, 
ktoré sa každodenne podieľajú na vyplnení voľného 
času našich obyvateľov rôznymi voľno - časovými 
aktivitami. V zariadení máme zriadenú peknú 
telocvičňu, ktorá slúži na skupinové cvičenie, ako aj 
na individuálne cvičenie s prístrojmi za asistencie 
fyzioterapeuta. Neoddeliteľnou súčasťou zariadenia 
je kaplnka Sv. Marty, kde sa vysluhujú sv. omše, 
zabezpečujú duchovné aktivity, za ktoré ďakujeme 
kňazom farnosti Jacovce a zároveň slúži na 
uspokojovanie duchovných potrieb obyvateľov.
Dovŕšenie seniorského veku neznamená, že človek 
by sa mal stať pasívnym. Pokračovanie v aktivitách 
a činnostiach, ktoré ho bavia a napĺňajú, je 

nesmierne dôležité pre ich kvalitu života.
Aj naše sociálne pracovníčky sa snažia pravidelnými 
i nepravidelnými aktivitami a činnosťami prispieť 
k zlepšeniu ich kvality života. Organizujú a pripravujú 
pre našich obyvateľov rôzne stretnutia, posedenia 
pri káve, hudbe, príležitostne aj zábavy, ako 
napríklad „Rozlúčka s letom spojená s grilovačkou“, 
slávenie Katarínskej zábavy, privítanie Sv. Mikuláša, 
pravidelné gratulácie narodeninovým i meninovým 
oslávencom, či kultúrno - spoločenské vystúpenia 
detí a študentov vo vestibule, alebo v jedálni 
nášho zariadenia. Stalo sa už tradíciou, že pri 
týchto podujatiach nechýbajú vzácny hostia, medzi 
ktorých pravidelne patrí aj starosta Obce Jacovce 
s pracovníkmi obecného úradu, nezabúdame ani na 
lekárov, ktorí sa starajú o zdravie našich obyvateľov, 
externých pracovníkov či dobrovoľníkov, ako aj 
žiakov základných a materských škôl, ktorým touto 
cestou za ich záujem a spoluprácu pekne ďakujeme.

Každý z nás má moc dať šťastie…, načúvajúce 
ucho, pozerajúce oko, vystretá ruka.“ 
 Pam Brownová

Gabriela Mikudová

Dôležité dátumy pre 
občanov – daňovníkov
Do 19. januára 2018 je potrebné doniesť 
vyplnené tlačivo Ohlásenie platenia poplatku 
za komunálny odpad. Na tlačive treba uviesť 
všetkých členov domácnosti, ktorí majú na 
uvedenej adrese trvalý pobyt. V prípade, že 
požadujete zníženie alebo odpustenie poplatku, 
je nutné priložiť potrebné doklady (napr. pracovnú 
zmluvu, nájomnú zmluvu, potvrdenie o návšteve 
školy, alebo doklad o zaplatení poplatku v inej 
obci, resp. meste…).

Uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným 
vyhlásením! Bez priložených dokladov 
bude poplatok vyrubený všetkým členom 
domácnosti v plnej výške.
U tých občanov, ktorí v priebehu roku 2017 
nadobudli nehnuteľnosť (stavbu, pozemok) 
kúpou, darovaním, dedičstvom, ďalej občania, 
ktorí mali vydané stavebné povolenie na stavbu, 
prestavbu alebo prístavbu rodinného domu, 
kolaudačné rozhodnutie alebo búracie povolenie, 
je povinnosť podať daňové priznanie k dani 
z nehnuteľnosti pre rok 2018 do 31. januára 
2018.

A ešte upozornenie :
Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí užívajú 
poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu 
a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad, resp. 
pozemkový odbor okresného úradu s príslušným 
rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, 
aby v lehote do 28. 2. 2018 podali žiadosť 
na pozemkový a lesný odbor príslušného 
okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia 
na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia 
aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona 
č.504/2003 Z.z. Nepodaním žiadosti do daného 
termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.

ZB

OBNOVA CINTORÍNA
Dom smútku od svojho uvedenia do prevádzky 
v sedemdesiatych rokoch nebol prakticky 
obnovovaný a vyžadoval si úpravu a modernizáciu. 
Stavba už nevyhovovala súčasným dispozičným 
a prevádzkovým požiadavkám. Bol zastaraný, 
materiály a zariadenie už boli za hranicou svojej 
životnosti. V mesiacoch október a november tohto 
roka prebehla rekonštrukcia Domu smútku na 
miestnom cintoríne. Práce prebiehali plynule a dnes 
sa môžeme pochváliť celkom vynovenou budovou. 
Farebnosť a štruktúra povrchov bola volená citlivo, 
vzhľadom na funkciu stavby, aby sa dosiahla 
jednoduchosť a tvarová čistota materiálov.
Architektonické riešenie rekonštrukcie bolo 
zamerané najmä na účelnosť objektu a finančnú 
nenáročnosť. V rámci rekonštrukčných prác 
bola zmenená konštrukcia zastrešenia, pribudlo 
prestrešenie vonkajšej plochy na státie, kde 
cieľom bolo vytvoriť maximálnu krytú plochu, ktorá 
bude chrániť zúčastnených pred nepriaznivým 
počasím. Exteriér stavby je zaujímavejší o nové  

 
kruhové stĺpy, ktoré skrášlili celkový vzhľad stavby. 
Novú tvár dostala fasáda v podobe bielej omietky 
a kamenného obkladu, vymenili sa okná a dvere. 
Novinkou je architektonický prvok v podobe 
oblúkového východu z ľavej strany budovy, ktorý 
bude slúžiť na premiestnenie rakvy do exteriéru. Pri 
hlavnom vstupe je osadený veľký drevený kríž, ktorý 
je po zotmení podsvietený a na fasáde prestrešenia 
je ručne napísaný symbolický citát. Pribudlo nové 
ozvučenie vonkajšieho priestoru. V zadnej časti 
budovy bolo zrekonštruované sociálne zariadenie.
Pôdorys rozlúčkovej miestnosti sa zväčšil zbúraním 
predeľujúcej priečky bývalého skladu. Táto úprava 
umožnila väčší priestor pre sedenie a státie 
smútiacich návštevníkov. V interiéri aj na vonkajších 
schodoch je položená nová dlažba. Vnútorný 
priestor má nové omietky, elektroinštaláciu 
a svietidlá, chladiace zariadenie, ku ktorému 
v roku 2018 pribudne ešte jedno. V krátkom čase 
budú osadené drevené lavice pre smútiacich.  

V jarných mesiacoch roku 2018 sa okolie Domu 
smútku skrášli novou výsadbou zelene.
Celá rekonštrukcia bola financovaná z vlastných 
zdrojov obce a zo sponzorských darov. Dom smútku 
sa vďaka obnove stal dôstojným miestom na 
rozlúčku so zosnulými v našej obci.
Okrem rekonštrukcie Domu smútku pribudol aj 
tento rok v priestoroch cintorína nový chodník 
s osvetlením. Chodníky na cintoríne sa budujú 
postupne a sú financované z dotácií poskytnutých 
Ministerstvom financií.
Okrem chodníka a rekonštrukcie Domu smútku sa 
podarilo obnoviť aj fasádu Kaplnky Blahoslavenej 
Panny Márie na cintoríne a pribudol nový prístrešok 
nad vstupnými dverami.

HK



4 Jacovský hlásnik

Predvianočný čas v materskej škole
Máme krásnu jedličku, na jedličke hviezdičku. 
Hviezdička je veselá, anjelik sa usmieva. 
Hviezdička sa ligoce, tešíme sa na Vianoce.

Po roku k nám prišiel zas čarovný predvianočný 
čas. Medovníčky, sviečky, zvončeky zdobia 
nám v triedach vianočné stromčeky. Svieť nám 
stromček jagavý, už sú všetci zvedaví, čo všetko 
deti zažili v materskej škole od septembra do 
Vianoc. V septembri sme v našej materskej škole 
privítali nielen nových 3 - ročných kamarátov, 
ktorí začali poznávať čaro nového prostredia, 
ale i kamarátov v strednej a veľkej triede, ktorým 
sa v novom kolektíve veľmi páči. Ďakujeme 
rodičom za dôveru, ktorú prejavili vedeniu 
ZŠ s MŠ a celému kolektívu materskej školy 
tým, že sa rozhodli zapísať svoje deti do našej 
MŠ. Po úspešnom zvládnutí septembrového 
adaptačného obdobia a osvojení si základných 
pravidiel šikovného škôlkara, boli deti na začiatku 
októbra odmenené bábkovým divadielkom 
Lienka predstavením „Veselá rozprávka“. Kým 
sa naši „najmenší“ adaptovali v novom prostredí, 
deti z veľkej triedy sa usilovne pripravovali potešiť 
pásmom básní, piesní a tancov nielen starkých 
v obci, ale aj v zariadení Sv. Marty pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším. V novembri sme 
s finančnou podporou rodičovského združenia 
sprostredkovali deťom nezabudnuteľný zážitok 
v mobilnom planetáriu, kde pod odborným 
vedením lektorov deti poznávali v rozprávkovom 
príbehu zákonitosti planéty a slnečnej 
sústavy. V čase, keď sa začalo adventné 
obdobie, atmosféra v materskej škole približovala 
deťom tradície predvianočného obdobia. Zdobili 
sme v triedach vianočné stromčeky, piekli 
medovníčky a pripravovali sa na príchod sv. 
Mikuláša, s ktorým sa deti stretli v telocvični ZŠ 
v nedeľu 10. 12. 2017. Deti z veľkej triedy sa na 
toto stretnutie pripravili pestrým mikulášskym 
programom. Všetky deti z materskej školy odmenil 
sv. Mikuláš za ich poslušnosť a usilovnosť aj 
balíčkom, ktorý pre nich nechal u pani Kasalovej 
v lekárni „Šalvia“. Deti sa tešili zo sladkostí, 
pasteliek, ceruziek, pier, omaľovánok i papiera 
na kreslenie. Z lásky k svojim rodičom a blízkym 
sme sa zodpovedne pripravovali so svojimi 
pani učiteľkami v každej triede na slávnostné 
vianočné popoludnie. Pripravili sme si pásmo 
kolied, piesní, vinšov, vianočných príbehov 
a tančekov. Tešili sme sa i na chvíle prežité so 
svojimi rodičmi na vianočných tvorivých aktivitách 
počas vianočného popoludnia v materskej škole. 
Deti z veľkej triedy spríjemnili svojim programom 
predvianočné obdobie aj starkým v zariadení Sv. 
Marty.
Keď krásne stíchne svet a nastane večer 
sviatočný, keď šťastím žiaria detské očká a na 
stromčeku hviezdička sa ligoce, práve vtedy 
Vám chcú zaželať krásne a pokojné Vianoce 
deti a kolektív zamestnancov z materskej školy 
„Slniečko“ v Jacovciach.

Mgr. Henrieta Kudlačíková
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Rok sa s rokom znovu zišiel….
….a zasa hodnotíme, čo všetko sme za ten rok 
stihli urobiť. Bolo toho naozaj dosť. Ako škola si 
v prvom rade plníme výchovnú a vzdelávaciu 
funkciu. Sme radi, že vzájomnou spoluprácou 
učiteľov, žiakov a rodičov sa nám naozaj 
darí, o čom svedčia výsledky našich žiakov 
v celoštátnych testovaniach, predmetových 
olympiádach a súťažiach. Život v našej škole 
nie je odmeraný školským zvonením. Učitelia aj 
deti venujú svoj čas škole aj mimo vyučovania 
a keď našu školu navštívite, určite uznáte, 
že je to tak. Triedy plné kvetov, zaujímavých 
pomôcok, moderného zariadenia. Chodby 
vkusne upravené nástenkami, ktoré informujú 
o zaujímavostiach života školy i celej spoločnosti, 
nádherná tematická výzdoba, ktorá teší deti, ale 
i návštevníkov školy. Po poslednej vyučovacej 
hodine v škole nenastane ticho, deti pracujú 
v záujmových krúžkoch, pripravujú sa na 
prijímacie pohovory, predmetové olympiády, 
športujú v telocvični či na multifunkčnom ihrisku. 
Všetky naše aktivity zviditeľňujeme vo fotogalérii 
na stránke našej školy a v školskom časopise 
Školské zvesti, ktorý vychádza každé dva 
mesiace a môžete si ho prečítať tiež na stránke 
našej školy.
Meno školy i Obce Jacovce reprezentujeme 
na rôznych podujatiach, exkurziách, výletoch, 
vystúpeniach. V septembri sme sa zúčastnili 
vyhodnotenia celoslovenskej literárnej súťaže 
Takto poznám J. M. Hurbana ja v Trenčíne, kde 
si z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Jaroslava Bašku prevzali ocenenie Lea 
Jakubíková, 8. A a Nelly Grmanová, 9. A. Na 
slávnostnom vyhodnotení literárnej súťaže 
Topoľčianske textobranie si ocenenie za 3. miesto 
v poézii prevzala Ema Beláková, 9. A. Zapojili 
sme sa do súťaže Slovenskej pedagogickej 
knižnice Záložka, ktorá spája školy a so žiakmi 
sme vytvorili 90 záložiek, ktoré sme poslali 
do Základnej školy Brezovica, okres Tvrdošín 
a onedlho sme dostali pozdrav z Brezovice 
v podobe krásnych záložiek. Dňa 23. októbra 
sme sa zapojili do 13. ročníka celoslovenského 
projektu - najzaujímavejšie podujatie školskej 
knižnice – Deň Milana Rastislava Štefánika. 
Zorganizovali sme besedu s novinárom a členom 
Štefánikovej spoločnosti, ktorý žije v našej obci 
Ing. Vladimírom Štefanovičom. Na hodinách 
slovenského jazyka a literatúry, tvorivého písania 
a výchovy umením sme si spoločne čítali z vyššie 
uvedených biografií, aby sme žiakom osobnosť 
Štefánika priblížili. Žiaci potom mohli napísať 
svoj vlastný názor na Štefánika, na výchove 
umením kreslili jeho portrét. Na tvorivom písaním 
v skupinách vytvorili projekty o Štefánikovi. Všetky 
práce sme vystavili v školskej knižnici, v ktorej 
sme 23. októbra privítali pána Štefanoviča. 
Beseda s pánom Štefanovičom bola pre žiakov 
obrovským prínosom preto, lebo už to neboli len 
informácie z kníh, ktoré dostali, ale mohli sa aj 
pýtať na súvislosti, ktorým nerozumeli. Do tohto 
projektu sa zapojili 243 škôl a v hodnotení sme sa 

umiestnili na 29. mieste. V októbri sme sa zapojili 
do projektu, ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva 
spoločne s Ministerstvom pôdohospodárstva 
Hovorme o jedle. V rámci tohto projektu 
prebehlo na škole množstvo aktivít, školy boli 
pri hodnotení rozdelené do troch pásiem – zlaté, 
strieborné a bronzové. Naša škola sa umiestnila 
v striebornom pásme. 

Jesenné dni boli popretkávané ako pavučinkami 
jesennými aktivitami – šarkaniádou, tvorbou 
jesennej výzdoby a prípravou noci v škole, ktorú 
už po tretíkrát zorganizoval pán učiteľ Selecký. 
Žiaci piateho a šiesteho ročníka navštívili 
Bratislavu, aby spoznali jej zaujímavé miesta. 
Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka boli na exkurzii 
v Národnej rade Slovenskej republiky. Spolu so 
sprievodcom si prezreli rokovaciu miestnosť, 
ale aj miesta, ktoré v televízii nemáme možnosť 
vidieť. Dozvedeli sa ako parlament pracuje. 
Zapojili sme sa do rôznych športových súťaží 
basketbal, stolný tenis, futbal.

Začiatok decembra pre nás každoročne 
znamená začiatok príprav na sviatky, ktoré 
máme v roku najradšej. Nebolo to inak ani 
tento rok. Nacvičovali sme na Mikuláša, na 
Vianočnú besiedku, zdobili sme našu školu 
i triedy. Tento rok sa Vianočná besiedka niesla 
v duchu nádherného rozprávkového príbehu 
Luskáčik. Naša snaha bola odmenená vašou 
prítomnosťou a úžasným potleskom. Čoskoro tu 
budú… Vianoce…. Najkrajšie, najočakavánejšie, 
najsladšie sviatky roka. Každý rok výnimočné…. 
Výnimočnosť v drobných vianočných 
radostiach vidia takto deti:
Keď som bola tretiačka, išla som prvýkrát do 
tábora. Tam som spoznala jedno dievčatko. 

Bolo veľmi skromné. Sama mi začala rozprávať 
o Vianociach, aké mali oni doma. Rozprávala 
mi o tom, že jej rodičia nemali dosť peňazí, keď 
nemali prácu. Nemohli mať takú veľkú hostinu 
ako majú iné rodiny. Dokonca mi povedala, že 
niekedy nemali ani vianočný stromček. Tešila sa 
z toho, keď dostala len pastelky a omaľovánku. 
Hovorila, že pre ňu nie sú dôležité nejaké 
darčeky, ale pre ňu je dôležité to, že môže stráviť 
príjemné chvíle so svojimi rodičmi a súrodencami. 
Myslela som si, že vo všetkých rodinách je to 
rovnaké: stromček a veľa darčekov. Ale vtedy 
som pochopila, že to tak nie je. Uvedomila som 
si, že každé Vianoce môžu byť výnimočné. Pre 
každého sú výnimočné niečím iným. To, čo 
mnohí berú ako samozrejmosť, iní vnímajú ako 
výnimočnosť. A aj tieto Vianoce si spomeniem 
na dievčatko z tábora a budem dúfať, že aj jej 
Vianoce sú výnimočné a radostné.

Katarína Daňová, 5.A
 

ČAS ADVENTNÝ
Keď sa prvá sviečka zažne,

adventný čas nám opäť začne.
Všetci sa tešíme, je tu zas

najkrajších Vianoc čas.

Keď sa druhá sviečka zažne,
krajšie sú aj veci bežné.

Konečne k nám prichádza Mikuláš,
o dobré skutky sa snaží každý z nás.

Keď sa tretia sviečka zažne,
vianočné melódie znejú nežne.
Všade žiaria jagavé svetielka,

deti sa tešia: „Hurá, snehová nádielka!“

Keď sa štvrtá sviečka zažne,
začína sa pre nás kúzlo zvláštne.

Zdobíme, pečieme, varíme,
na Štedrý večer sa veľmi tešíme!

Stella Chrenková, 5.A

Nech je Štedrý večer štedrý k Vám to prajeme 
Vám k Vianociam. Nech máte to, čo treba - lásku, 
zdravie, šťastie, chleba. K tomu ešte jedno prianie 
na každom kroku Božie požehnanie…želajú 
učitelia a žiaci Základnej školy Jacovce

Pripravila: Mgr. Emília Polonská
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Z pierka eRka
Tak, ako býva dobrým zvykom, pozrieme sa 
spoločne na udalosti, ktorými žili malí i veľkí 
eRkári od leta, okrem pravidelných sobotných 
„stretiek“.
Jedinečnou a dlho očakávanou akciou v lete je 
Detský letný eRko tábor.
Témou 19. ročníka eRko tábora bol Odkaz 
z Fatimy. V týždni od 13. 8. do 18. 8. 2017 sme 
si priblížili životy troch detí – Františka, Lucie, 
Hyacinty a snažili sa porozumieť fatimským 
odkazom.
Tábor začal sv. omšou, po nej sme si dali 
piknikový obed v Topoľčanoch a presunuli sa 
dobrodružnou cestou vlakom do tábora. Už 
počas cesty, deti za splnené úlohy mohli od 
vedúcich získať informácie o Portugalsku. 
V pondelok ráno sme si priblížili zjavenie, 
kde sa im Pani z neba predstavila ako Matka. 
Doobeda si deti pripomenuli, čo všetko pre nás 
robia mamy, poobede sme sa bližšie venovali 
Františkovi a jeho túžbe dobre sa vyspovedať. 
Deň sme ukončili sv. omšou, adoráciou, 
opekačkou a nočnou hrou o hviezdach. 
Utorkom sa niesla téma zjavenia, kde boli 
deťom odovzdané tri tajomstvá, a keďže 
táto udalosť bola blízko spätá so sv. Jánom 
Pavlom II., cez scénky sme si priblížili život 
práve tohto svätca. Večerom nás sprevádzal 
program „Aj Jacovčan schybí“, kde sme 
zisťovali koľko vedia Jacovčania o zázrakoch 
vo Fatime.
V stredu nás čakalo 4. zjavenie, život Hyacinty 
a prebehla hra“ Púť do Fatimy“. Poobede si 
deti užili futbal, pokračovalo sa sv. omšou 
(touto cestou ďakujeme p. kaplánovi) a večer 
patril tvorivým dielňam. Štvrtok ráno aj u nás 
v tábore “tancovalo slnko”, potom nasledovali 
hry spojené s Luciiným životom a večer 
sme ukončili diskotékou a vyhodnotením 
snahy všetkých táborníkov. V piatok, cestou 
domov, sme sa išli kúpať a navštívili kaštieľ 
v Brodzanoch.

Touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom za 
podporu. Aj vďaka Vám mohli naše deti prežiť 
tento skvelý týždeň v náručí krásnej prírody, 
spolu so svojimi obetavými vedúcimi.
Jeseň už tradične otvára kampaň Detský čin 
pomoci 2017.

Počas Detského činu pomoci, ktorý prebiehal 
v októbri, sme učili naše srdcia i srdcia deti - 
byť VEĽKOdušnejším ako zvyčajne.
V rámci tejto kampane prebehli stretnutia, 
počas ktorých nás tri veľké Terézie pozvali na 
dobrodružnú misiu pokoja. Okrem pravidelných 
stretnutí sme pripravili pre starkých obce 
kultúrny program a na ďalších stretnutiach 
sme pripravovali darčeky - ježkov pre starých 
rodičov.
Tak ako každý rok mali sme naplánovanú 
i brigádu, chceli sme upravovať opustené 
detské hroby, no museli sme ju pre zlé počasie 
odvolať.
Tak ako v iných obciach aj u nás sa každoročne 
v októbri koná posedenie pre dôchodcov obce, 
aby sme si tak spoločne pripomenuli Mesiac 
úcty k starším.
Ako som už spomínala, aj my sme s deťmi 
cítili potrebu pripojiť sa k tomuto krásnemu 
podujatiu, nakoľko naši starkí si určite zaslúžia 
pozornosť a úctu.
V sobotu 14. 10. 2017 sme uvili pre 
nich kyticu vďaky z básni, piesní, hry na 
flautách obdarovali ich darčekom. Celé 
vystúpenie sme spestrili dvojicou „živých“ 
i papierových starkých a rozlúčili sme sa 
hviezdičkami s nápisom ĽÚBIME VÁS.

Okrem pravidelných piatkových modlitieb sv. 
ruženca, sme sa zapojili i do aktivity Milión 
deti sa modlí ruženec.
Slovensko sa dňa 18. októbra pripojilo 
k takmer 70 krajinám, v ktorých sa deti zjednotili 
v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Možno 
to neviete, ale je viac ako 40 krajín sužovaných 
prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.
Cieľom iniciatívy pápežskej nadácie ACN je 
povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými 
dostupnými prostriedkami – predovšetkým 
modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca 
a mier vo svojich mestách a krajinách. Pripojili 
sme sa i my v Jacovciach. Deti a ich rodičia, 
v prítmí kostola Božieho milosrdenstva, 
spoločne modlitbou sv. ruženca prosili za pokoj 
a jednotu.
2. november: Sviečka za nenarodené 
deti je spomienkou na deti, ktoré zomreli pri 
spontánnom alebo umelom potrate.
Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí ste sa 

akýmkoľvek spôsobom zapojili do kampane – 
či už modlitbou za úctu k životu, alebo 
zakúpením plastovej sviečky s logom. Takto 
sme si pri spomienke na všetkých zosnulých 
pripomenuli i nenarodené deti.

Ani november nezostal bez akcii, deťom sme 
ponúkli Spoznávací výlet Sampor - Sliač - 
Handlová.
Dňa 4. 11. 2017 sa konal veľmi zaujímavý 
výlet. Mikrobusom sme sa presunuli do 
Samporu, kde sme začali krásnou prehliadkou 
kláštora. Kláštor Premenenia Pána v Sampore 
je od roku 2010 domovom nového mníšskeho 

spoločenstva benediktínov. Videli sme 
rôzne zákutia tohto kláštora, ako napríklad 
rozostavanú časť, kde v budúcnosti budú bývať 
iba mnísi a bežne sa tam človek už nedostane.
Ďalej sme pokračovali na letisko Sliač, 
kde nás čakali veľmi milí ľudia, ktoré nám 
predstavili celý proces - od vstupu cestujúceho 
do letiskovej haly až do lietadla. Dozvedeli 
sme sa mnoho zaujímavosti o fungovaní 
letiska (batožine, príletoch, odletoch, údržbe, 
protipožiarnej bezpečnosti, kontroly.). 
Toto letisko v súčasnosti poskytuje lety do 
dovolenkových destinácii, realizuje športové 
lety, slúži i na vojenské a záchranárske účely.
Následne nás čakali tvorivé dielne v Handlovej 
v baníckom múzeu, kde sme si najprv vyrobili 
výrobky z plste (náušnice, brošne a tulipány) 
a potom sme mali prehliadku, v ktorej deťom 
porozprávali o prevádzke bane, ľuďoch, ktorí 
tam pracovali a strojoch, ktoré im pomáhali. 
Nakoniec sme sa vrátili unavení, ale šťastní 
s dobrým pocitom, čo všetko sme zažili 
a spoznali za jeden jediný deň.
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Už tradične 17. november patrí okrem štátneho sviatku aj športu. 
V telocvični sa konal už po 10-tý krát Florbalový turnaj.
Všetko začalo ešte pred desiatou hodinou prezentáciou jednotlivých 
tímov. Slávnostný vhod urobil p. starosta, ktorý všetkých najskôr privítal. 
O občerstvenie sa postarala p. Bošanská a hlavným rozhodcom bol T. 
Pavlovič.
V kategórii Junior bolo 6 štvorčlenných tímov: Super štvorka  
(1. miesto), Ohnivé strely, Batmani (3. miesto), Veľké tigre, Malí 
Vietnamci a Jednorožci (2. miesto).
V staršej kategórii Elite zabojovalo 9 tímov: Wasabi (3. miesto), 
Thrasher, Tesárski Hasiči, PLV, Gumeňáci (2. miesto), Sme tu omylom, 
DMAA team, Ludanice (1. miesto) a Jumpers.
Víťazom S. O. Kmeťovi, O. Bajtalovi, S. Machovej a A. Kubalákovi srdečne 
blahoželáme. Uznanie patrí i víťazom staršej kategórie: L.Balajkovi,  
F. Jančovičovi, M. Uhlárovi i P. Šmídovi.
Prvý turnaj sa konal v roku 2002 v rámci aktivity Vypni telku - zapni seba 
a odvtedy s väčšími či menšími prestávkami až do súčasnosti.
Sme radi, že z tejto akcie sa stalo obľúbené športové podujatie pre 
starších i mladších športových nadšencov z Jacoviec i okolia.

Tak ako v našej obci aj v iných funguje eRko a ich spoločné stretnutie 
sa volá Deň radosti.
Deti z celej oblasti Rybany, kam patríme i my, sa stretli 21. 11. 2017 
v Žabokrekoch nad Nitrou, kde spolu s viac ako 170 deťmi začali sv. 
omšou v miestnom kostole. Potom sme sa spolu s deťmi presunuli do 
priestorov základnej školy. Tu sme sa po úvodnej scénke a nalodení detí 
na loď vydali spolu s deťmi po rôznych stanovištiach za dobrodružstvom 
pokoja a hľadali sme, kde ho nájsť. Celkovo bolo 7 stanovíšť: 
Tematické rozprávali sme sa na tému pokoja v médiách, na internete, 
tanečné naučili sme sa nové tance, či oprášili tie staršie. Počas 
modlitebného stanovišťa sme prosili o pokoj, ďalej bolo stanovište 
hravé a športové. Na tvorivom si deti vyrobili na pamiatku obrázok 
s majákom - symbolom pokoja. Nechýbal ani spev, kde sa deti naučili 
pieseň o sv. Františkovi - nástroji pokoja. Po absolvovaní všetkých 
stanovíšť sme spoločne ukončili tento vzrušujúci deň v telocvični 
spoločnou fotkou. Myslíme, že tento deň, v duchu hesla DOBROdružstvo 
pokoJA, bol pre deti nezabudnuteľný a obohacujúci.
Aj tento rok sme sa odhodlali formovať sa a rozšíriť obzor vedúcich 
pracujúcich s deťmi o ďalšie vedomosti na kurze Životné zručnosti 
vedúceho.
Nosnou témou bola prednáška na tému „Ako horieť a nevyhorieť“, čo 
je dnešnej dobe veľmi aktuálna otázka. Počas kurzu bol priestor na 
prehĺbenie priateľstiev i na otázky duchovného života, nakoľko zavítal 
medzi nás aj p. kaplán.
Kurz prebiehal v sobotu a v nedeľu 2. – 3. 12.  2017. Začalo sa prednáškou 
O identite muža a ženy, pokračovalo organizačnými záležitosťami v našej 
farnosti – príprava a organizácia podujatí v nasledujúcom období. 
A pokračovali prednáškou o Pochvale a povzbudení. Po večeri sme si 
zaspomínali na 10.rokov kurzov a iných podujatí, ktoré sme spoločne 
prežili. Sme radi, že i tento rok sa nám opäť podarilo poučiť sa a prežiť 
hodnotne čas v spoločenstve.

Tohtoročná Adventná hra sa nesie v duchu hesla „Naplnení Duchom 
Svätým“. Počas pätnástich adventných dní sa deti dozvedajú 
o postavách a udalostiach z Božieho slova daného dňa (ich obrazy 
môžete vidieť i v kostole na baneri). Spoznávajú chvíle a okolnosti, pri 
ktorých tieto postavy konali naplnené Duchom Svätým, vedené Duchom 
Svätým a s pomocou Ducha Svätého. Za splnenie úloh na jednotlivé dni 
deti získavajú figúrky, ktorými si vypĺňajú vlastný Betlehém.

Aj tento rok Vás pozývame všetkých na Jasličkovú slávnosť, ktorá 
bude 25. 12. a taktiež zapojiť sa do Dobrej noviny - prijatím koledníkov 
- 26. 12. 2017.
Pripravuje sa 5 skupiniek detí, ktoré prídu ohlásiť narodenie P. Ježiša, 
zaspievať pár kolied a popriať rodine len to dobré do ďalšieho roka.
Ťažiskový projekt 23. ročníka Dobrej noviny vedú sestry z kongregácie 
Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktoré založili v Alitene malé 
zdravotné stredisko.
Tam sa realizuje aj program Zlepšenia zdravotnej starostlivosti pre 
matky a deti, ktorý podporujú koledníci a darcovia Dobrej noviny od 
roku 2015.
Okrem toho podporí Dobrá novina v roku 2018 aj ďalšie rozvojové 
projekty v Etiópii, Kamerune, Južnom Sudáne, Keni a Ugande.
Ďakujeme za Vašu podporu a najmä za prijatie koledníkov.

Vedeli ste, že v Jacovciach sa koleduje už 20 - ty krát? Ďakujeme 
za túto možnosť! Vďaka Vaším otvoreným srdciam, príbytkom 
a štedrosti, môžeme spoločne už 20 rokov pomáhať núdznym 
v Afrike.

Janka Bošanská

https://www.dobranovina.sk/projekty/etiopia/
https://www.dobranovina.sk/projekty/kamerun/
https://www.dobranovina.sk/projekty/juzny-sudan/
https://www.dobranovina.sk/projekty/kena/
https://www.dobranovina.sk/projekty/uganda/


8 Jacovský hlásnik

Mesiac úcty k starším – 14. október 2017
Prišla jeseň a s ňou mesiac október – Mesiac 
úcty k starším. Tento mesiac si možno viac ako 
inokedy uctievame našich starších spoluobčanov. 
Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Sem – 
tam niečo zabolí, objaví sa vráska, skôr či neskôr 
obelejú vlasy. Človek sa ocitne v jeseni života a 
obzerá sa do minulosti. Staroba sa nás týka, je 
prirodzenou súčasťou nášho života. Aj keď sú 
už na zaslúženom odpočinku, predsa naďalej 
pomáhajú. Mnohí sa ešte stále zapájajú do 
aktivít v obci. Stále sú plní elánu a tak si takmer 
neuvedomujeme ich pribúdajúce roky. Aj preto 
sme v našej obci v sobotu 14. októbra 2017 
pozvali našich seniorov na slávnostné posedenie, 
ktoré sa konalo vo veľmi milej a veselej atmosfére 
v jedálni PPD Jacovce. Po príhovore starostu 
obce Jaroslava Božika, začal pestrý kultúrny 
program, ktorý si pre našich seniorov pripravili 
deti z materskej škôlky Slniečko, žiaci zo 
základnej školy a deti z eRko klubu. Spestrením 
kultúrneho programu boli manželia z Mojmíroviec, 
ktorí nám zaspievali a zahrali na netradičných 
hudobných nástrojoch. Nechýbal pohár dobrého 

vína, zákusok, chlebíček a malé 
darčeky, ktoré sme zakúpili s 
finančnou podporou Nitrianskeho 
samosprávneho kraja.
Týmto posedením sme si uctili 
našich seniorov a veríme, že 
všetkým sa páčilo a už teraz sa 
tešíme na spoločné stretnutie v 
budúcom roku.

ZB

Posledné výnimočné Vianoce….

Milujem Vianoce. Ich vôňu, nebezpečný chaos, 
adrenalín v obchodoch, doma. Prežívam 
každučký deň ich príprav, píšem si vianočný 
plán, čím sa stávam terčom zábavy mojej 
drahej rodiny. Ale aj tak milujem Vianoce. 
Vždy sú pre mňa krásne. Vždy sú pre mňa 
jedinečné. Ozdobujem náš dom, v každej izbe 
sa objaví voňavá sviečka, obrus, vianočná ruža, 
anjelik. Upratujem, píšem vianočné pohľadnice, 
pečiem sladkosti, nakupujem, balím darčeky. 
A spomínam…. Od istého času vianočný čas 
je pre mňa okrem tých všetkých krásnych vecí 
naplnený aj bolestivou spomienkou….
Pred dvanástimi rokmi….
Je predvianočný čas. Milujem ho. Som celá 
šialená z Vianoc. Teším sa…. niekedy mám 
dojem, že viac ako moja šesťročná dcérka 
Romanka. A myslím si, že pri stromčeku mi budú 
oči žiariť viac ako môjmu osemnásťmesačnému 
synkovi Peťkovi. Hrám sa sama so sebou na 

schovávačku a skrývam darčeky ako šibnutá 
po celom dome. Dúfam, že ich nájdem všetky 
ešte pred Vianocami, nie ako minulý rok až na 
konci januára. Horúce linky k sestre do Prahy by 
vedeli povedať, že polovica hračkárstiev v Prahe 
má poplach. Som napnutá ako struna. Romanka 
vníma atmosféru podobne ako iné deti a teší sa. 
Peťko vníma Vianoce po prvýkrát naplno. Tešia 
ho blikajúce svetielka okolo nášho domu, na 
stromčeku. Moja mamina hovorí, že to máme 
ako Las Vegas. Nevadí….
24. december…. A je to tu… Ešte stále po 
šiestich rokoch nemám to srdce povedať 
mamine a ockovi, že na Vianoce neprídeme. 
Že budeme večerať doma, sami. Ocko hovorí, 
že doma som stále aj u nich. Že deti sa potešia. 
Tvárim sa, že mu to žeriem. Tak ako každý rok. 
Viem, že on sa s maminou teší viac ako obe 
moje deti. Romanka už niečo tuší. Podozrievavo 
chodí za všetkými členmi rodiny a vyzvedá, kam 
idú, čo robia. Dochádza mi, že tento rok akcia 
s Ježiškom praskne. Nevadí, moje dieťa pochopí, 
že aj keď Ježiško darčeky nenosí, darčeky sú 
a budú a Vianoce tiež, lebo sú okolo ľudia, ktorí 
ju milujú. Ale dnes to ešte dáme. Romanka sedí 
v jedálni s mojou sestrou a otravuje ju otázkami, 
na ktoré jej ona trpezlivo a pobavene odpovedá. 
Samozrejme sa stále snaží mať všetkých pod 
kontrolou, aby niekto neodišiel dávať darčeky 
pod stromček. Vysmejeme ju celá rodina. Veď 
to Ježiško. Ocko v kuchyni spriada s maminou 
konšpiračnú teóriu. Z kuchyne vedú dvere 
na dvor, keď vybehne, obehne dom, príde 
druhou stranou dnu a rýchlo podáva darčeky 

do obývačky pod stromček. Sláva. Podarilo 
sa, tesnotka… Romanka sa totiž tak ľahko 
oklamať nedá. Kontroluje aj kuchyňu. „Dedko? 
Si tam s babkou?“ Ocino ledva lapá po dychu, 
ale odpovedá: „Áno, divonka moja. Pomáham 
babke.“ Dorozumievame sa očami a všetkých 
nás hreje pri srdci, že sme to tento rok ešte 
zvládli.
15. január…. Je po Vianociach. Sneží…. Nielen 
vonku, ale aj v mojej duši. Ako keby ten sneh 
chcel zakryť môj žiaľ, bolesť, nemý krik v mojej 
duši. Veď pred pár dňami si dával darčeky pod 
stromček a na rukách si hojdal pyšne môjho 
syna. Tešil si sa, že sa tak veľmi podobá na 
teba…. A zrazu nie si. Zrazu, zrazu, zrazu… 
Nech to poviem tisíckrát, nezvrátim to. Nedá 
sa to zmeniť. Nesmiem kričať nahlas, len nemo 
hladkám jemné líčka svojich detí. Peťko sa ku 
mne túli, ničomu nerozumie. Romanka rozumie. 
Dedko už nie je. Ale nechápe prečo. Chce sa mi 
kričať, ale nemôžem. Nesmiem jej dušu rozvrátiť 
ešte viac.
Po dvanástich rokoch….
Milujem Vianoce… Už som to povedala, 
hovorím to stále…. Bolesť už v srdci zbledla…. 
Vyberám vianočné dekorácie, ozdoby a behám 
s nimi po izbách. Vyberám vianočné pozdravy…. 
Ten jeden dávam vždy na čestné miesto. Nežne 
ho vždy pohládzam. Rukami, očami, srdcom. 
„Krásne Vianoce 2005 želajú mamina a ocino.“ 
Boli to výnimočné Vianoce….Bol si s nami ocko.

Mgr. Emília Polonská

http://www.obecjacovce.sk/index.php/fotogalerie-rok-2017r/930-mesiac-ucty-k-starsim-14-oktober-2017
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Keď sa leto prehuplo do jesene, zmenila 
sa aj náplň činnosti nášho klubu. Oživili 
sme spoluprácu s priateľmi z Prašíc 
a Závady. V Prašiciach sme súťažili v streľbe 
a v Tovarníkoch sme sa stretli na bowlingu. 
O tom, že sme ešte vitálni, svedčia 
umiestnenia našich členov. Najvydarenejšou 
akciou, čo do počtu účastníkov a výkonov, bola 
súťaž v kolkoch. Po jej ukončení vládla veselá 
a priateľská nálada pri harmonike a pohostení. 
Pre obohatenie poznatkov z histórie sme 
navštívili kultúrne pamiatky v Hradci nad 

Moravici a Mikulášske zvyky vo Valašských 
Kloboukoch. Jesennou brigádou sme prispeli 
ku skrášleniu okolia kostola a fary. Novinkou 
v akciách klubu bolo pečenie oblátok. Mnohí 
si to vyskúšali a zároveň si zaspomínali, ako 
sa piekli oblátky v minulosti. Do budúcnosti 
chceme našu činnosť spestriť spoločenskými 
hrami a ručnými prácami. Bodkou za 
celoročnou činnosťou je vianočné posedenie. 
Pri hudbe a spoločnej večeri spolu precítime 
vianočný čas.

Mgr. Eva Babulicová

Činnosť KD v Jacovciach

Mikuláš prišiel aj k nám….

Dňa 10. 12. 2017 o 16.00 hod. sa v priestoroch 
telocvične základnej školy začali prípravy 
na príchod Mikuláša. Rozžiarené detské očká 
netrpezlivo očakávali, či príde a či donesie so 
sebou aj nejaké sladkosti. Veľký krik detí, ktoré 
z plných hrdiel kričali jeho meno, ho nakoniec 
privolal a deti so zatajeným dychom sledovali, 
čo bude nasledovať. Mikuláš,
v sprievode čertov a anjelika, vstúpil do 
telocvične. Malé aj veľké deti, rodičia i starí 
rodičia ich privítali veľkým potleskom. Ako 
prvé privítali Mikuláša pásmom básničiek 

a pesničiek tí najmenší - detičky z materskej 
školy. Všetky deti sa snažili a keď ešte aj 
pani učiteľky trošičku pomohli, tak to zvládli 
na jednotku. Mikuláša svojim krátkym 
programom privítali aj deti zo základnej školy. 
Nechýbal ani krátky príhovor starostu obce. 
Radosť, očakávanie, ale aj prekvapenie, 
to všetko sme mohli čítať z tváričiek detí, 
ktoré prišli v hojnom počte. Mikuláš so 
sebou priniesol veľa sladkých balíčkov, ktoré 
pomocou svojich pomocníkov rozdal všetkým 

deťom za pekný program, ktorý pre neho 
a jeho pomocníkov pripravili. Veľa detí si 
nebojácne prišlo pre balíček a zarecitovali 
aj básničku, ale pri pohľade na čertov, 
zabudli skoro všetko. Mikulášovi všetky 
deti svorne tvrdili, že poslúchajú (no veď 
Mikuláš aj tak o všetkých 
nemusí všetko vedieť A).Tí 
smelí škôlkari a školáci, 
ktorí sa nebáli čertov, sa 
spoločne odfotili a budú 
mať krásnu spomienku na 
jeho príchod. Veríme, že sa 

mu medzi nami páčilo a o rok 
príde s plným košom sladkosti 
zase….

ZB
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Futbal očami tých najpovolanejších...
A – mužstvo
S jesennou časťou nie som spokojný, najmä 
s domácimi zápasmi. Naopak veľmi dobré 
výkony hráči podali na súperových ihriskách. 
Taktiež nás potešil zápas Slovnaft cup 
s Trnavou, ktorá sa stala jesenným majstrom. 
Myslím si, že vôbec nie je hanbou, že sme 
s ňou prehrali 10:0, bol to pre nás zážitok na  

celý život. Mrzí ma prístup niektorých hráčov k majstrovským zápasom. 
Dúfam, že sa to zlepší. V zimnej príprave chceme káder doplniť vlastnými 
odchovancami z dorastu. Zvýši sa konkurencia, ktorá v mužstve chýba. 
Ja ako tréner nepoľavím v názore, že KTO BUDE POCTIVO TRÉNOVAŤ 
bude aj hrávať. Pevne verím, že sa budeme naďalej zlepšovať a budeme 
dôstojne reprezentovať obec Jacovce v V.lige.

Roman Jakubička, tréner A - mužstva

Postreh Jacovčana – ešte 
k zápasu s Trnavou

9. augusta 2017 sa v našej obci konal veľký 
športový sviatok. V rámci Slovnaf cupu k nám 
zavítali vzácni hostia z Trnavy – hráči slávneho 
klubu Spartak Trnava na 2. kolo slovenského 
pohára.
Celá obec, športoví funkcionári, zamestnanci 
obecného úradu a samotní jacovskí futbalisti 
sa zodpovedne pripravovali na túto udalosť 
od zápasu so Solčanmi, ktorí sme vyhrali 
v pomere 2:1.
Zabezpečila sa zdravotná služba z Topoľčian, 
dobrovoľní hasiči z Kuzmíc, strážcovia poriadku 
z Policajného zboru SR, ktorí sa starali 
o plynulosť dopravy a bezpečnosť v našej 
obci. k tomu je potrebné pripočítať zhruba 30 
ochotných dobrovoľníkov a usporiadateľov, 
ktorými boli okrem iných aj rodičia našich 
futbalových nádejí. Pripravili záchytné 

parkoviská, prenosné toalety a dostatok 
občerstvovacích stánkov. 1318 platiacich 
a spokojných divákov hovorí za všetko. Ani 
na zápasy Fortuna ligy niekedy nepríde toľko 
divákov. Dokonca aj členovia trnavského Fans 
clubu sa správali veľmi slušne.
Program zápasu bol bohatý. Najskôr 
slávnostné privítanie hostí, potom odovzdanie 
daru – futbalových lôpt pre žiakov našej 
TJ od JUDr. K. Gerháta, slávnostný výkop 
v podaní rodákov futbalistov Petra Herdu 
a Mariána Novotného. Po nerušenom zápase 
nasledovalo pohostenie pre pozvaných hráčov 
a funkcionárov v zariadení TJ Družstevník 
Jacovce.
Nakoľko som mal na starosti prípravu 
fotodokumentácie pre obecnú kroniku, bol 
som svedkom niekoľkých pekných situácií. 
Spomeniem len jednu. Príslušníci Policajného 
zboru stáli oproti ihrisku na hlavnej ceste. 
Pýtam sa ich: „Smiem Vás odfotografovať pre 
našu obecnú kroniku?“ Ochotne súhlasili. 
Keďže v obci bola obmedzená rýchlosť na 

komunikáciách, jedno auto šlo viditeľne o niečo 
rýchlejšie. Pýtam sa ich: „Vy dnes vodičov 
u nás nezastavujete?“ Odpoveď jedného 
z nich: „My tu nie sme na vyberanie pokút, ale 
aby sa futbaloví fanúšikovia cítili bezpečne 
a bez obmedzení. Prajeme si slávnostný 
a pokojný priebeh dnešnej športovej udalosti.“ 
Táto odpoveď ma príjemne prekvapila.
V zápase pre Jacovce ani tak nešlo o výsledok, 
ako o to, aby naši futbalisti získali bohatšie 
skúsenosti a naši žiaci mohli na vlastné oči 
vidieť svoje futbalové vzory. Bol som veľmi 
potešený atmosférou na ihrisku po zápase, 
keď sa naše deti rozbehli po ihrisku a prebehla 
neplánovaná autogramiáda a fotografovanie 
s futbalovými hviezdami. Deti na to určite tak 
ľahko nezabudnú.
Chcem sa poďakovať všetkým za úspešný 
a slávnostný priebeh celej akcie. Najväčšiu 
vďaku si zaslúžia náš pán starosta J. Božik, 
funkcionári klubu J. Čimbora a J. Golešényi 
a zamestnanci obecného úradu.

Mgr. M Kišac

Mladší žiaci U13 2017/218:
Jesenná časť súťaže sa mi hodnotí veľmi 
dobre, pretože v priebežnej tabuľke sme 
obsadili pekné druhé miesto s vysoko 
aktívnym skóre 68:5,keď sme v desiatich 
zápasoch ani raz neprehrali a získali sme 
24 bodov. V zápasoch sa strelecky darilo A. 
Kubalákovi - 20 gólov, S. Machovej - 18 gólov, 

D. Paulovičovi - 11 gólov a N. Matuškovej  
9 gólov. Pred súťažou som si stanovil cieľ 
skončiť do 2. miesta čo sa nám výbornými 
výkonmi aj podarilo a postúpili sme do skupiny, 
kde sa na jar bude hrať o majstra okresu. 
Potešiteľné je aj to, že až traja naši hráči /A. 
Kubalák, S. Kmeť, M. Dovičin/ reprezentovali 
výber okresu a boli súčasťou mužstva, ktoré 
skončilo na 2. mieste z celkového počtu 12. 

Osobitne by som sa chcel poďakovať vedeniu 
TJ Družstevník Jacovce a pánovi starostovi, 
že nám vytvárajú veľmi dobré podmienky pre 
rozvoj našich malých futbalistov a rodičom, 
ktorí nás v zápasoch povzbudzujú.
Zároveň by som chcel Všetkým popriať pokojné 
a krásne prežitie Vianočných sviatkov a všetko 
dobré do Nového roku.

tréner J. Kubalák 

Starší žiaci
Pred začiatkom jesennej časti sezóny 
2017/2018 som chcel, aby moje mužstvo 
starších žiakov U15 skončilo v našej základnej 
skupine po jeseni na jednom z prvých dvoch 
miest, aby sme v jarnej časti hrali v skupine 
o prvé až šieste miesto a pokúsili sa o čo 
najlepšie konečné umiestnenie na konci 
súťaže. Podarilo sa. Po jeseni sme v našej 
skupine skončili na prvom mieste, vyhrali sme 
všetkých osem zápasov, získali 24. bodov, 
skóre sme mali 71:7. Som veľmi rád, že všetci 
hráči sa snažili na tréningoch plniť to, čo som 
od nich požadoval a s radosťou som pozoroval, 

ako sa zlepšujú. To, čo natrénovali, vedeli 
predať v zápasoch, aj keď nás počas jesene 
trápili zranenia a choroby. Samozrejme, stále 
je čo zlepšovať a preto musíme naďalej tvrdo 
na tréningoch pracovať. Všetci hráči si zaslúžia 
za jesennú čas pochvalu. Nechcem nikoho 
vyzdvihovať, vsádzam na súdržnosť, lebo 
spolu ako kolektív vyhrávame aj prehrávame. 
To, že hráči mali dobrú formu, sme dokázali 
aj koncom novembra, keď sme na zimnom 
halovom turnaji starších žiakov organizovanom 
OBFZ Topoľčany obsadili prvé miesto. Chcem 
poďakovať funkcionárom futbalového klubu 
a pánovi starostovi, že nám vytvárajú veľmi 

dobré podmienky a starajú sa, aby nám nič 
nechýbalo.
Prajem všetkým krásne VIANOČNÉ SVIATKY 
a všetko naj do NOVÉHO ROKA.

Miroslav Ďuriš, tréner starších žiakov
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Stolný tenis v polčase
Oddiel stolného tenisu TJ Družstevník Jacovce zahájil nový ročník 
súťaži v nasledovnom zložení hráčskeho kádra:
Muži A: Pavol Slovák ml., Lukáš Török, Igor Goga, Pavol Slovák st., 
Dávid Chrenko, Adam Lacika, Martin Bezák, Tomáš Čerman, Imrich 
Hermann.
Muži B: Dávid Chrenko, Adam Lacika, Martin Bezák, Michael Bajzík, 
Miroslav Kmeťko, Tomáš Čerman.
Z družstiev odišli do iných klubov Pavol Hermann a Karol Kováč 
/Tovarníky/, Jaroslav Škriputa /Veľké Bedzany/, ktorým ďakujeme za 
doterajšiu reprezentáciu nášho oddielu. Novým členom sa stal Martin 
Bezák /Bošany/ a od januára 2018 pribudne Juraj Ondruška /Bánovce 
nad Bebravou/.

Muži A postupom do 4. Ligy zápasia o udržanie sa, o čom rozhodne 
nadstavbová časť súťaže a veríme, že v ďalších dvoch zápasoch si 
vybojujú najlepšie pozície pre nadstavbu.
Muži B po stabilizácii kádra si držia 3. riečku a je predpoklad, že na nej 
aj zostanú.
Aktuálne postavenie oboch mužstiev, ako aj úspešnosť našich hráčov 
v priebežnej štatistike vidno v tabuľkách po prvej časti súťaží. Za 
pozornosť stojí postavenie Dávida Chrenku, ktorý v okresnej súťaži 
neprehral ani jeden zápas a úspešne „zaskakuje“ aj v A družstve.

MK a IH 

Poradie Mužstvo Stret. Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1. Malé 
Bedzany A

7 7 0 0 53:17 21

2. Tovarníky A 7 6 0 1 57:13 19

3. Jacovce B 8 4 2 2 47:33 18

4. Ludanice 
Sl.orol B

7 4 1 2 46:24 16

5. Ludanice 
STK A

7 3 1 3 29:41 14

6. Lužany A 7 2 2 3 29:41 13

7. Tovarníky B 7 2 0 5 22:48 11

8. H. Štitáre A 7 1 0 6 26:44 9

9. M. Bedzany 
B

7 0 0 7 11:59 7

Poradie Mužstvo Stret. Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1. Z. Moravce 
B

11 9 1 1 134:64 30

2. ŠOG Nitra 
B

11 8 2 1 122:76 29

3. Žitavany A 11 8 1 2 122:76 28

4. Čab B 11 5 1 5 113:85 22

5. Jacovce A 11 2 2 7 85:113 17

6. Nitra 08 B 11 3 0 8 75:126 17

7. Vráble B 11 2 2 7 70:128 17

8. Neverice A 11 2 1 8 74:124 16

tabuľka 4. Liga A mužstvo po 1. časti Jacovce B – tabuľka MO po 1. časti

VII. ročník Memoriálu Antona Šveca
Dňa 16. 12. 2017 sa uskutočnil  v Jacovciach 
VII. ročník Memoriálu Antona Šveca v stolnom 
tenise mužov. Zúčastnilo sa na ňom 19 hráčov zo 
7 oddielov stolného tenisu  /Tovarníky, Ludanice 
- Slovenský orol, Ludanice - STK, Malé Bedzany, 
Tovarníky, Handlová, Jacovce/.
Víťazom sa stal Dávid Chrenko z TJ Družstevník 
Jacovce, na druhom mieste sa umiestnil Kazemi 
Sali z TJ STK Ludanice a tretí skončil Adam 
Lacika z TJ Družstevník Jacovce.

I. H.

Aktivity našich turistoch
Keď sa zima opýta jacovských turistov čo robili 
v lete, máme jednoznačnú odpoveď.
Hýbali sme sa pešo, na bicykli a stmelovali sme 
ľudí k pohybu a vzájomnému stretaniu sa. Ale 
pekne po poriadku. Druhá polovica roka, čiže od 
júla sme sa venovali najskôr Medzinárodnému 
zrazu turistov krajín V4 – na Duchonke  boli 
turisti z Čiech, Maďarska, Poľska a samozrejme 
zo Slovenska. Bola to pre nás nová skúsenosť 
a stála za to. Jacovčania mali úlohu postarať 
sa o to, aby turisti boli ubytovaní podľa svojich 
predstáv. Bolo to náročné, ale aj poučné, 
jednoznačne milé slovo a úsmev nám pomáhali. 
Leto pokračovalo a naša augustová akcia Tour 
de Priehrady bola pred dverami. I. ročník akcie 

sa vydaril, čo sa týka počasia, aj účastníkov. 
Tento rok prišli aj mladé rodiny s deťmi. Je to 
povzbudzujúce a zároveň aj výzva na druhý 
ročník, aby sme pokračovali v nádejnej akcii.
Koniec augusta sme venovali bicyklovaniu 
okolo Neziderského jazera. A aby sme to mali 
zaujímavé, ubytovanie sme mali v meste Sopron 
v Maďarsku aby sme sa zoznámili i s históriou 
tohto mesta. Jeseň je nádherné obdobie roka 
a príroda nám každý rok pripraví sortiment 
nádherných farieb, ktoré nemožno odmietnúť.  
Navštívili sme Vrátnu dolinu, ktorá nás očarila 
ako už mnoho krát predtým. Radi sa vraciame 
na miesta, ktoré sme už navštívili, lebo nás 
obohacujú výhľadmi a radosťou zo stretnutí. 
Koniec roka už býva obsadení tradičnými akciami, 

či už je to Panská Javorina pred Vianocami alebo 
predsilvestrovský výstup na Marhat. Silvester 
tento rok bude netradičný a bude to prechádzka  
na Oponický hrad.
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Až vianočné zvony zazvonia, 
ihličie Vám doma zavonia, 

zahoďte všetky trápenia a starosti, 
užite si sviatky v šťastí a radosti.
Vianoce čisté a biele ako sneh, 

v živote len radosť, zdravie a smiech. 
Silvestrovskú náladu po celý rok, 

šťastie nech sprevádza Váš každý krok

prajú starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu.

Pripravujeme :
Štefanský turnaj v kolkoch – 26. 12. 2017 o 14,00 hod.
Štefanský turnaj v stolnom tenise – 26. 12. 2017 – 14,00 hod.
Silvestrovský ohňostroj – 31. 12. 2017 o 22,00 hod.
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