
Vážení občania,
stalo sa už určitou tradíciou, 
že sa Vám prihováram 
cestou Jacovského hlás- 
nika v období pred prázd- 
ninami.
Letné obdobie je čas 
dovoleniek, prázdnin, žatvy. 

Je to obdobie, keď slniečko rozdáva plným 
priehrštím svoje lúče, energiu do ďalšej tvorivej 
práce, ale aj obdobie oddychu a pohody. Letné 
mesiace vnášajú radosť do života, napĺňajú 
ho optimizmom, vytvárajú pocit tvorivejšieho 
myslenia.
Jednoducho a úprimne povedané, leto je dar 
od prírody a prírodu si treba chrániť, rozvíjať 
ju a v neposlednom rade prispievať k jej 
zveľaďovaniu pre nás všetkých.
Po týchto určitých úvahách, by som chcel 
upriamiť pozornosť na uplynulé obdobie 
z pohľadu ekonomického hospodárenia našej 
obce.
V roku 2017 bol rozpočet obce schválený 
ako vyrovnaný v sume 1 059 513 €. Skutočné 
čerpanie bolo 1 359 998 € na strane príjmov 
a 1 370 495 € na strane výdavkov.

Vyššie výdavky boli vykryté s rezervného 
fondu Obce Jacovce. Veľká časť z príjmov išla 
na rekonštrukciu Domu smútku.
Pri tejto príležitosti by som sa chcel poďakovať 
a vyzdvihnúť drobných podnikateľov, ktorí 
prispeli sumou 8 700 €. Dovoľte mi, aby som 
vyslovil všetkým veľké ďakujem v mene 
všetkých občanov Obce Jacovce i vo svojom 
mene. Ostatné finančné prostriedky sme 
vyfinancovali s rezervného fondu v roku 2018.
Celá rekonštrukcia Domu smútku nás vyšla na 
91 803 €.
Dotáciu v sume 3 900 €, ktorú poskytla MAS 
SOTDUM sme použili na rekonštrukciu 
dvoch autobusových zastávok a celkové 
dofinancovanie tejto rekonštrukcie bolo z roz- 
počtu obce v sume 5 752 €.
Obec Jacovce v roku 2017 nevzala žiaden úver 
a náklady, ktoré vznikli, boli vyfinancované 
z vlastných prostriedkov obce.
Do dnešného dňa splácame štyri úvery, ktoré 
sú z predchádzajúcich rokov a to z roku 2012 
a z roku 2014.
Do roku 2027 budeme splácať úver na 24 
bytovú jednotku, okrem úveru zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania, ktorý je dlhodobý.

V I. polroku 2018 sme zatiaľ urobili:
dobudovali, resp. rozšírili kamerový systém,
dobudovali ďalšie chodníky a osvetlenie na 
cintoríne, v máji 2018 bol odkúpený pozemok 
kde sa nachádza miestne futbalové ihrisko 
do vlastníctva obce, nakoľko toto nás veľmi 
zaťažovalo nájmom, ktorý bol 6 000 € ročne.
Ďalšie aktivity v II. polroku 2018 budeme 
realizovať v zmysle rozpočtu Obce Jacovce.
Po týchto ekonomických vyhodnoteniach, sa 
chcem vrátiť k pôvodnej myšlienke leta.
Pri tejto príležitosti chcem všetkým občanom 
našej obce zaželať príjemné prežitie letných 
mesiacov, žiakom príjemné prežitie prázdnin, 
dospelým v produktívnom veku príjemné 
prežitie dovoleniek a seniorom príjemné 
prežitie všedných dní.
Dúfam, že všetci načerpáte novú energiu, 
silu, oddýchnete si od každodenných starostí 
a povinností. Po letných mesiacoch sa všetci 
stretneme plný optimizmu, entuziazmu do 
ďalšej tvorivej práce pre rozvoj a rozkvet našej 
obce.
Tieto úprimné slová Vám adresuje 

Váš starosta obce

Oznam pre spoluobčanov !
Noví majitelia lekárne v Jacovciach Vám oznamujú, že od 1. 6. 2018 je lekáreň v Jacovciach z dôvodu rekonštrukcie zatvorená.
Pre zachovanie komfortu pacienta našej obce budú noví majitelia lekárne zdarma zabezpečovať dodávku liekov a zdravotníckeho materiálu /plienky, 
vložky/ priamo k Vám domov v spolupráci s MUDr. Víglaským. Lieky budú dovážané každý deň v popoludňajších hodinách až do znovuotvorenia 
lekárne, ktorú sa noví majitelia budú snažiť otvoriť v čo najkratšom možnom čase. V prípade záujmu o túto službu necháte predpísané recepty 
v ambulancii MUDr. Víglaského a lieky Vám budú zdarma dovezené.
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Kamerový systém Obce 
Jacovce

Kamerové systémy sú dnes už bežnou súčasťou 
prevencie kriminality, nielen v mestách, ale aj 
v obciach. Preukázateľne totiž napomáhajú 
k zvyšovaniu bezpečnosti občanov 
a k ochrane ich majetku a tiež pomáhajú 
chrániť aj obecný majetok. Kamerový systém 
v našej obci sa začal budovať v roku 2013, 

kedy boli inštalované 4 kamery: kamera, ktorá 
monitorovala priestor pred predajňou Jednota, 
ďalšie kamery boli inštalované v škôlke 
a v základnej škole. V roku 2017 sme požiadali 
o dotáciu z prostriedkov Ministerstva vnútra 
SR na dobudovanie kamerového systému 
v Obci Jacovce. Z uvedených prostriedkov sme 
dobudovali ďalších 13 kamier. V súčasnosti 
máme teda v obci inštalovaných 17 kamier, 
ktoré monitorujú verejné priestranstvo pred 
obecným úradom, zdravotným strediskom, 
novým kostolom, futbalové ihrisko, 

multifunkčné ihrisko a cintorín. Priestory, 
ktoré sú monitorované kamerami, sú viditeľne 
označené.
Kamerový systém smie byť používaný v súlade 
so zákonmi SR a Listinou základných práv 
a slobôd. Systém je bezobslužný, vytvára 
a uchováva záznamy z kamier po dobu 
maximálne 15 dní. Poskytovanie kamerových 
záznamov je možné iba na účely trestného 
konania alebo konania o priestupkoch.

E.O.



2 Jacovský hlásnik Jacovský hlásnik 3

ODPAD 2017
Štatistika vyzbieraného odpadu  

v Obci Jacovce za rok 2017

Druhy
vyseparovaného odpadu

Množstvo 
v tonách (t)

Vyzbieraný odpad celkom 411,54

Zmesový komunálny odpad 260,09

Plasty 35,04

Papier 29,7

Sklo 21,95

Elektroodpad 2,32

Stavebný odpad 25,9

Veľkoobjemový odpad 35,3

Nebezpečný odpad 1,24

Zmeny v odpadovom hospodárstve v našej obci:
1. Polystyrén už je možné ukladať iba na zberný dvor. Ak bude 

v smetnej nádobe pri zbere alebo vo vreciach - nebude z domácnosti 
vyvezený!

2. Otváracie hodiny zberného dvora sa rozšírili o jeden deň navyše.  
Od mája tohto roka je zberný dvor k dispozícii v tieto dni:

Pondelok 13:00 – 17:00
Piatok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Sobota 8:00 – 14:00

3. Začiatkom roka boli do obce zakúpené nové zberné nádoby na sklo.

4. Upozorňujeme občanov, že obsah jednotlivých nádob v domác- 
nostiach na separovaný odpad je pravidelne pri vývozoch 
dokumentovaný fotografiami a ak sa v nádobe nachádza odpad, 
ktorý do nej nepatrí – takáto nádoba nebude vyvezená. Za 
neseparovanie odpadu v zmysle zákona o odpadoch je možné 
uložiť pokutu až do výšky 1500 €.

5. Pneumatiky nie je možné ukladať na zberný dvor – ako zberné 
miesta sú zo zákona určené pneuservisy, ktoré majú zmluvu so 
zberovou spoločnosťou na tento druh odpadu.

HK

Rekonštrukcia Domu smútku v Jacovciach – interiér
Ako sme už informovali v poslednom čísle Jacovského hlásnika, 
v decembri 2017 prebehla renovácia Domu smútku v Jacovciach. 
V jarných mesiacoch tohto roka sa podarilo zariadiť jeho interiér. Boli 
zakúpené dva nové chladiace boxy, pribudli nové lavice pre smútiacich. 
V exteriéri boli nainštalované vonkajšie lavičky na sedenie a doplnila sa 
verejná zeleň. 

Ako sa zachovať, keď nám odíde blízka osoba?
Smrť príbuzného. Šok, ktorý prežívajú mnohí z nás. Ako ďalej, čo skôr 
vybaviť… Potrebujeme vedieť, čo všetko je nutné urobiť, aké papiere 
kam odniesť, komu volať…
V pohrebnej službe sme už boli, no to je len začiatok a ešte treba toho 
vybavovať veľa…Pomôže mi niekto? Bezmocnosť – to je to, čo v takých 
chvíľach cítime. Myslíme si, že sme na odchod blízkeho pripravení, no 
nie je to tak. Na všetko človek zabudne, má „okno“ a všetko sa z mozgu 
vygumuje.

Čo a kde je potrebné vybaviť?

Pri úmrtí doma musíme okamžite zavolať pohotovosť (linka 155) 
a oznámiť službukonajúcemu dispečingu uvedenú udalosť. Na našu 
adresu služba vyšle pohotovostného lekára, ktorý vykoná prehliadku 
zosnulého.
Dôležité upozornenie! Do príchodu lekára neobliekajte, ani nijako inak 
nemanipulujte so zosnulým. Po obhliadke lekár vypisuje List o prehliadke 
mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí.
Tlačivo zaniesť obvodnému lekárovi, zavoláme pohrebnú službu, farský 
úrad, dohodneme dátum pohrebu, navštívime matriku v Topoľčanoch, 
tam nám vystavia úmrtný list.
Na matriku je potrebné doniesť : listy o prehliadke a občiansky preukaz.
Farský úrad : na zápis do cirkevnej matriky a vybavenie pohrebu je 
nutné doniesť list o prehliadke mŕtveho.
Treba si napísať telefónne čísla lekára, pohrebnej služby, farského úradu, 
príbuzných, v prípade potreby je dobre všetko mať pokope a hlavne 
všetky dokumenty si dať prefotiť, lebo originál budeme potrebovať ešte 
viackrát.
V tejto situácii ako keby náš mozog odmietal prijať skutočnosť, že náš 
milovaný človek navždy odišiel, ešte že sú okolo nás ľudia, ktorí poradia 
a pomôžu vybavovať.

Praktická rada: všetky zmluvy - plyn, elektrina, voda, RTVS, telefón, 
životné poistky, poistky na dom, byt ukončiť a uzatvoriť, polícii treba vrátiť 
cestovný pas - občiansky preukaz zostáva na matrike. Všetky účty si 
treba odložiť, vrátane účtov za vence, kar, prenajatie hrobového miesta 
a pomník, tie potom priložíte pri prejednávaní dedičstva na zníženie 
hodnoty dedičstva (a nie sú to zanedbateľné sumy). Je dobré, ak sú tie 
faktúry písané na toho, kto pohreb vybavoval.
V pohrebnej službe sa treba pre istotu spýtať, čo všetko vybavia oni - 
aby ste predišli nejakému nedorozumeniu…
Záleží od služieb, ktoré považujú za štandard a ktoré za nadštandard. 
Ešte je potrebné potvrdenie pre zamestnávateľa - potvrdenie do práce pre 
toho, kto pohreb vybavoval, potvrdenie o ospravedlnení neprítomnosti 
v práci z dôvodu účasti na pohrebe. Čo sa týka zdravotného preukazu, 
rodina zosnulého poistenca nie je povinná preukaz vracať. Pozostalým 
nevzniká povinnosť informovať o úmrtí svojho blízkeho Sociálnu 
poisťovňu. Úmrtie každej fyzickej osoby jej nahlasuje príslušná matrika.

HK + ZB

Obecné nájomné byty v 24 bytovej jednotke, 
ktoré sa nachádzajú na ulici Poľnej 
v Jacovciach, boli postavené v roku 2007 
z finančných prostriedkov Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Byty sú vo 
vlastníctve obce a prenajímateľom obecných 
nájomných bytov je obec. Momentálne je 24 
bytová jednotka plne obsadená, ale z dôvodu, 
že občania sa informujú na dostupnosť 
obecných nájomných bytov, uvádzame 
podmienky prenájmu bytov:
- fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov 
si môže podať žiadosť o obecný nájomný 
byt. Žiadosť sa podáva písomne /poštou, 
elektronicky/ alebo osobne do podateľne 
obecného úradu a musí obsahovať: meno, 
priezvisko, adresu, číslo telefónu a o aký byt 

má žiadateľ záujem /1,2,3 izbový/,
- žiadatelia o obecný nájomný byt budú 
následne evidovaní v poradovníku, zoradenom 
vzostupne podľa dátumu podania žiadosti 
v registračnom systéme obce,
- po uvoľnení alebo po získaní obecného 
nájomného bytu sa na základe aktualizovaného 
poradovníka žiadateľov o byt pripraví návrh 
na pridelenie obecného nájomného bytu 
žiadateľovi,
- žiadateľ o obecný nájomný byt predloží 
na obecný úrad vyplnený „Dotazník žiadateľa 
o prenájom bytu“ a musí splniť maximálnu 
výšku príjmu za predchádzajúci kalendárny 
rok podľa súm životného minima, ďalej žiadateľ 
dáva súhlas so spracovaním nevyhnutných 
osobných údajov na tento účel v zmysle Zák. č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
v z. n. p., ďalej dáva súhlas, že v pridelenom 
byte nebude chovať žiadne domáce zvieratá 
/psy, mačky, hlučné vtáky…/, predkladá 
potvrdenie o príjme od zamestnávateľa za 
predchádzajúci kalendárny rok a čestné 
vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa 
/nie je možné vlastniť majetok vhodný na 
bývanie/,
- pridelenie bytu po predchádzajúcom 
prerokovaní v bytovej komisii a splnení 
všetkých podmienok v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia Obce Jacovce č. 5/2011 
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Obce 
Jacovce schvaľuje starosta obce,
- nájomné za prvý mesiac a finančnú 
zábezpeku /6 mesiacov nájomného/ si 
uhradí žiadateľ vopred, najneskôr v okamihu 
podpisu nájomnej zmluvy a zmluvy o finančnej 
zábezpeke.
Obec Jacovce v zmysle platného Všeobecne 
záväzného nariadenia Obce Jacovce č. 
5/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve 
Obce zaisťuje v 24 bytovej jednotke príjemné 
životné podmienky spojené s užívaním bytov 
a nebytových priestorov a taktiež sa snažíme 
vyhnúť nepotrebným obmedzeniam vo 
vlastných aktivitách a životnom štýle každého 
nájomníka. Dosiahnutie týchto cieľov môže byť 
realizované len vzájomnou spoluprácou obce 
so všetkými nájomcami. Bývanie v 24 bytovej 
jednotke si vyžaduje ohľad na práva ďalších 
nájomcov v bytovom dome a komunikáciu 
s vlastníkmi nájomného domu. Nájomca bytu je 
zodpovedný za aktivity vlastnej rodiny a hostí 
do tej miery, že ich aktivity, alebo správanie 
neškodia záujmom ostatných nájomcov 
a vlastníkovi 24 bytovej jednotky.

/MP/

Pani učiteľkám z lásky…
Nie je to tak dávno, čo sme naše deti prvýkrát 
priviedli do škôlky a teraz, keď vyrástli, pôjdu 
do školy. Toto nie je moja obetavosť, ani 
moja vypočítavosť písať sem… Je to radosť 
a česť vysloviť úctu a povedať ako veľmi Vám 
„ďakujem“.
Ďakujem za každé utreté slzičky našich detí. 
Začínali ako malkáčikovia. Boli ustráchané, 
uplakané a bezradne hľadeli do dverí, kedy 
opäť uvidia svoje maminky.
Pani učiteľky, vždy stojíte pri nás a našich 
deťoch, aj keď sú trochu nezbedné. Ste 
ochotné pomôcť a poradiť. Pomáhate naprávať 
drobné chybičky vo výchove a usmerniť tých, 
ktorí trošku vo výchove niečo zanedbali.
Ďakujem za Vašu obetavosť, za každé 
krásne vystúpenie detí, pri ktorom ste sa 
ospravedlňovali za chybičky a nedostatky, ale 
veď pre nás aj tak boli dokonalé! Vložili ste 
do nich samých seba, svoje úsilie, trápili sa 

s nácvikmi. To sa počíta a nezabúda - každé 
pohladenie, milé slovko, pritúlenie, akoby to boli 
vaše deti, alebo vnúčatká. Tiež aj pokarhania, 
ktoré sa ukladajú do ich malých hlavičiek. 
Lebo čo dieťa dostane do srdiečka ako malé, 
navždy si zapamätá. Vy ste im dali veľa, teraz 
pôjdu do školy a ďalej ich budeme rozvíjať my, 
aj s novými pani učiteľkami. Pokračovať v tom, 
v čom ste Vy začali… Čo ste sa snažili ich 
naučiť, čo ste sa snažili im odovzdať…
Naučiť ich, ako byť slušným človekom, ako 
pomáhať a myslieť na druhého, ako neklamať, 
nebyť zákerný a hovoriť pravdu vždy do očí. 
Rozvíjali ste v deťoch úctu k nám, rodičom, 
k viere a k ľuďom… Za všetko Vám patrí veľké 
„ďakujem“.
Spoločne s deťmi ste pre nás pripravili krásny 
Deň matiek a milú, dojímavú rozlúčkovú 
slávnosť pre našich veľkáčikov. Moja dcérka 
si na ňu ešte aj teraz spomína s rozžiarenými 
očkami.

Verím, že o niekoľko rokov, keď ich stretnete už 
ako dospelých, si Vás uctia vrúcnym pohľadom 
a úprimným pozdravom a nikdy nezabudnú na 
to, čo ste ich naučili, vy, ale aj my.
Ďakujem za lásku, ktorú ste im každý deň 
odovzdávali. Veľké ďakujem patrí aj pani 
upratovačkám a kuchárkam, ktoré už dlho 
pracujú v našej jacovskej škôlke a starajú sa 
o naše detičky. Pani upratovačky, ktoré ich 
s láskou prezliekali a poumývali, s obetavosťou 
dokrmovali a občas aj pritúlili. Pani kuchárky 
im vždy dobre a chutne navarili.
Práca v škôlke nie je jednoduchá, ako si 
poniektorí myslia. Je tiež náročná, to vieme 
pochopiť len my, čo sme matky a otcovia, 
koľko úsilia a obetavosti treba pri deťoch. Ale 
vždy sú to naše deti, ktoré spájajú nás rodičov 
a všetkých zamestnancov materskej škôlky.
Za všetko Vám v mene rodičov ďakujem a zo 
srdca vyprosujem veľa zdravia a Božích milostí 
do ďalších rokov pedagogickej práce.

S láskou mamička Jana Šimunová, rodená Johančíková

Byty v obci – informácia
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V čase, keď vychádza toto číslo Hlásnika, 
sa už v eRku tešíme z novej klubovne. 
Touto cestou ďakujeme za pomoc a podporu 
obecnému úradu a všetkým obetavým 
animátorom starším, či mladším, ktorí strávili 
hodiny zútulňovaním týchto priestorov. Veríme, 
že to bude miesto, kde sa budú môcť zase 
ďalšie roky, deti a mládež radi stretávať.
Koniec júna tiež patril kampani Vypni telku 
- zapni seba!, ktorou chceme počas týždňa 
obmedziť zabehnuté pasívne konzumovanie 
voľného času. Fotky z týchto posledných dvoch 
udalosti si môžete pozrieť na nástenke.
Hlavnou témou tohto ročníka bolo šírenie 
pokoja prostredníctvom slov a motiváciou 
stretnutí bol príbeh o schátranom majáku. Pod 
heslom “S.O.S. – Spolu osloboďme slová”, 
sa skrývali rôzne aktivity - nechýbal futbalový 
turnaj, súťaže, bicyklový výlet, hry či tvorivé 
dielne.

No poďme trošku v čase späť a vráťme sa ešte 
krátko do zimy, nakoľko aj tu bolo pár udalosti, 
ktoré určite stoja za zmienku.

25. 12. sa konala Jasličková slávnosť, ktorú 
tvorili dve dramatizácie - Červené čižmičky 
a Vianočná koleda. Cez historické príbehy 
zobrazujúce chudobu sme chceli pripomenúť 
pravý význam Vianoc - sviatkov lásky a pokoja. 
Sviatkov štedrosti i hojnosti, častokrát však len 
materiálnej a stále viac a viac „citovej“ chudoby.
Ďalšou udalosťou bolo koledovanie vo 
vianočnom období - Dobrá novina - jubilejný 
20.ročník.
Srdečne ďakujeme všetkým ľuďom ochotným 
prijať 26. 12. koledníkov, vďaka čomu 
sa Jacovce 20-ty krát zapojili do tejto aktivity.
Možno by bolo zaujímavé spočítať, koľko ľudí 

za tie roky prijalo koledníkov, koľko deti sa za 
tie roky zapojilo, či koľko sa vykoledovalo…Nič 
z toho však nie je tak dôležité ako to, že sme 
stále ochotní pomáhať núdznym. Ďakujeme 
za Vaše otvorené srdcia pre túto aktivitu i za 
štedrosť.
Tento rok 45 koledníkov ohlasovalo zvesť 
o narodení P. Ježiša v 82 rodinách, ktoré čakali 
v 56 prihlásených domoch. Výťažok zbierky 
1.825 € poputuje do Aliteny - zdravotného 
strediska, kde sa realizuje program Zlepšenia 
zdravotnej starostlivosti pre matky a deti.

Vo februári sme oslávili 19. narodeniny 
nášho eRko klubu. Možno je to zvláštne, po 
spomínanej 20-tke koledovania, ale Dobrou 
novinou sa práve naša činnosť v roku 1998 
rozbehla a prvé narodeniny sme oslavovali až 
o rok.
Pozvanie na oslavu konajúcu sa 11. 2. , prijalo 
mnoho detí, mladých, zavítal medzi nás aj pán 
kaplán i pán starosta so zástupcami obce.
Tento rok si vedúci pre deti pripravili zábavný 
aj náučný program, ktorý sa niesol v téme 
OSTROVOV POKOJA. Na stanovištiach sa 
deti mohli dozvedieť viac o pápežovi Jánovi 
XXIII, zabaviť sa pri hre špeciálneho Binga, 
otestovať svoje vedomosti z Biblie či zapojiť 
kreativitu v tvorivých dielňach.
Neodmysliteľnou súčasťou oslavy boli aj tento 
rok eRko tance, torta a kvíz.
Za všetko sme poďakovali svätou omšou.

Ako každý rok aj tento sme sa rozhodli pripraviť 
aktivitu pre deti zameranú na hlbšie prežívanie 
pôstu - Pôstnu hru.

Na začiatku dostali deti karty, kde zaznačovali 
vyfarbovaním svoje skutky, sebazaprenia 
a účasť na liturgii. Po preukázaní splnenia úloh 
získali farebné výkresy, ktorých poskladaním 
a zlepením vznikla kocka. Takto pôstna aktivita 
pokračovalo počas šiestich pôstnych týždňov 
a deťom postupne vznikali 3D kríže. Za 
rovnaký kríž, ktorý sme mohli vidieť v kostole 
vo väčších rozmeroch, touto cestou ďakujeme 
Patrikovi Beňovi.
Počas pôstu sa deti i mládež zapojili do 
modlitby krížovej cesty.

Nová akcia, ktorá prebehla 24.marca pod 
organizačnou záštitou Adama Krajčíra 
a juniorov, bol futbalový turnaj o pohár 
vedúceho OC Rybany.
9 tímov z rôznych obcí od Bánoviec, cez 

Z pierka eRka Rybany, Uhrovec, Vysočany či Chynorany docestovalo so svojimi 
podporovateľmi do Jacoviec, aby si v našej telocvični zmerali sily 
v tomto obľúbenom športe. A tu je víťazné družstvo.

25.marec - Deň počatého dieťaťa je každoročná celoslovenská 
kampaň Fóra života (tento rok už 18. ročník), ktorou chceme šíriť úctu 
ku každému počatému a ešte nenarodenému dieťaťu. Symbolickým 
vyjadrením týchto postojov je biela stužka, ktorú si v tomto období 
pripíname na oblečenie.
No a mesiac máj sa v eRku spája s Misijnou púťou detí a Dňom 
matiek.

12. 5. si aj deti z Jacoviec v Rajeckej Lesnej, spolu 1200 inými deťmi 
a s diecéznym biskupom Tomášom Galisom pripomenuli mučeníčku 
misii slovenskú sestru Veroniku Ráckovu, ktorá pôsobila ako lekárka 
v Južnom Sudáne a pred dvoma rokmi prišla o život v službe. V programe 
bola svätá omša, putovanie ku kaplnkám, eRko - tance, katechéza 
v kostole. Deti priniesli ako obetný dar konzervu pre núdznych, o ktorých 
sa stará diecézna charita v Žiline.

Posledné foto a posledná zmienka tohto článku bude patriť našim 
drahým mamám, mamkám, mamičkám i starým mamám. Ako to už 
býva dobrým zvykom aj deti z eRko klubu si uctili matky a pripravili pre 
ne program, ktorý bol o to vzácnejší a úprimnejší, lebo pochádzal z ich 
vlastnej dielne. Veríme, že sa Vám páčil.
 

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a podporu a prajeme krásne leto, plné 
oddychu a príjemných zážitkov!

Mgr. Janka Bošanská
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Tento rok leto akosi skoro otvorilo svoje brány. Dokonca skôr ako sa 
zatvoria brány škôl a všetci odídeme užiť si vytúžené letné prázdniny. Ale 
aj napriek tomu, že nás pekné letné dni lákajú von, pracujeme aktívne, 
aby sme si oddych plne zaslúžili. Snažíme sa, aby sme my učitelia, 
odovzdali čo najväčšie množstvo vedomostí a znalostí deťom a deti sa 
snažia, aby čo najviac vedomostí získali a ďalej využili vo vzdelávaní, 
prezentácií svojich schopností a reprezentácii našej školy. Naši žiaci sa 
ani v tomto školskom roku nestratili v množstve žiakov a súťaží v okrese:

Tohtoroční deviataci svojimi vedomosťami úspešne zvládli celoštátne 
testovanie i prijímacie pohovory na stredné školy. Od začiatku školského 
roka sa aktívne pripravovali spolu s vyučujúcimi SJL – Mgr. Emília 
Polonská, Mgr. Dávid Selecký, MAT – Mgr. Hana Krištienová, Mgr. Martin 
Rybnikár. Výsledky sú dôkazom, že svedomitá práca je vždy odmenená 
úspechom:
Priemer Matematika SR 55,9% ZŠ 60,3% rozdiel +4,4%
Priemer Slovenský jazyk a literatúra SR 63% ZŠ 76% rozdiel +13% 
Všetci žiaci deviateho ročníka boli prijatí v prvom kole prijímacích 
pohovorov a žiaci Oliver Uhlár a Rebeka Ölvecká, boli prijatí bez 
prijímacích pohovorov, nakoľko dosiahli z oboch testovaných predmetov 
priemer nad 90%.

V dňoch 11. – 15. júna sa v našej škole uskutočnil týždeň s anglickým 
lektorom. Intenzívneho jazykového kurzu sa zúčastnili žiaci siedmeho 
a ôsmeho ročníka. Anglický lektor, ktorý s deťmi pracoval v dvoch 
skupinách po tri hodiny denne, zhodnotil vedomosti a slovnú zásobu 
našich žiakov takto:
„Úroveň angličtiny vašich žiakov, čo sa týka rozprávania a počúvania, 
ale aj aktivity na hodine je na vysokej úrovni. Ich správanie je taktiež 
úžasné. Sú zapálení a radi komunikujú na hodinách. Bolo mi radosťou 
ich učiť. Dúfam, že si kurz užívali rovnako ako ja a že ich posunie ďalej 
v ich osobnom rozvoji.“

Matthew Johnson
English teacher from London

O tom, že aj naše mimoškolské aktivity sú veľmi pestré, sa môže 
široká verejnosť presvedčiť pri spoločenských a kultúrnych akciách 
školy a obce: Mesiac úcty k starším, vianočná besiedka, vítanie detí 
do života, stavanie mája, oslavy Dňa matiek. Príprave týchto akcií 
venujeme veľa nášho času v poobedných hodinách v rámci krúžkov. 
Každý rok sa snažíme pripraviť nové zaujímavé vystúpenia a ukázať, 
čo všetko dokážeme. Tento školský rok ste svojím potleskom odmenili 
tanečníkov pod vedením Kristíny Jančovičovej, mažoretky pod vedením 
Mgr. Zity Danišovej, členov dramatickej družiny pod vedením Mgr. Emílie 
Polonskej a ľudových tanečníkov pod vedením Mgr. Petry Brachovej. 
Tento školský rok škola z vlastných zdrojov zaobstarala ďalšie nádherné 
ľudové kroje a teší nás skutočnosť, že deti si kroje veľmi radi obliekajú 
a prezentujú sa v nich.

Počas školského 
roka sme navštívili 
v DAB v Nitre niekoľko 
divadelných predstavení. 
Žiaci prvého stupňa 
predstavenia: Kráska 
a zviera, Čarodejník 
z krajiny OZ, Janko 
Hraško, žiaci druhého 
stupňa: Kráska a zviera, 
Slnko v zatmení, Štyria 
v ringu. V mesiaci január 
šiestaci absolvovali 
lyžiarsky výcvikový 
kurz s Mgr. Martinom 
Rybnikárom a Mgr. 
Monikou Dovalovou 
a v mesiaci máj štvrtáci 
školu v prírode s pani 
učiteľkou Mgr. Zitou 
Danišou a Bc. Soňou 
Matuškovou.

Leto nás už volá, hurá končí škola….

Meno a priezvisko 
žiaka, trieda

Súťaž, umiestnenie Pripravoval

Patrik Krhút, 9. A

Biologická olympiáda – 
okresné kolo – 1. miesto, 
krajské kolo – 2. miesto

Mgr. Jolana Korčíková

Peter Polonský, 8. A
Matematická 

pytagoriáda – okresné 
kolo – 2. miesto

Mgr. Hana Krištienová

Emma Molnárová, 7. A
Vesmír očami detí – 

okresné kolo – 1. miesto
Mgr. Monika Detková

Júlia Herdová, 9. A
Hviezdoslavov Kubín – 

poézia – obvodné kolo – 
3. miesto

Mgr. Emília Polonská

Linda Detková, 4. A
Hviezdoslavov Kubín – 

poézia – obvodné kolo – 
2. miesto

Mgr. Emília Polonská

Ema Beláková, 9. A
Topoľčianske textobranie – 

lit. súťaž – poézia – 
3.miesto

Mgr. Emília Polonská

Peter Polonský, 8. A
Olympiáda anglický 

jazyk – okresné kolo – 7. 
miesto- úspešný riešiteľ

Mgr. Dávid Selecký

Oliver Uhlár, 9. A

Chemická olympiáda – 
okresné kolo – 4. miesto – 
úspešný riešiteľ, krajské 
kolo – úspešný riešiteľ

Mgr. Jolana Korčíková

Maximilián Bajzík, 9. A

Chemická olympiáda – 
okresné kolo – 10. 

miesto – úspešný riešiteľ
Mgr. Jolana Korčíková

Absolvovali sme množstvo exkurzií a výletov. 
Ôsmaci a deviataci navštívili na pozvanie 
predsedu samosprávneho kraja Ing. 
Jaroslava Bašku NR SR v Bratislave, piataci 
a šiestaci boli v Bratislave a v Kolárove, kde 
si pozreli múzeum vodného mlynárstva. 
Prváci a druháci navštívili štátny žrebčín 
v Topoľčiankach, tretiaci a štvrtáci Kremnicu 
a Banskú Štiavnicu, siedmaci a ôsmaci strávili 
dva prekrásne dni na Orave, kde za dva dni 
videli Betlehem v Rajeckej Lesnej, skanzen 
v Zuberci, Oravský hrad a plavili sa po 
Oravskej priehrade. Počas celého školského 
roka sme sa zapájali do mnohých literárnych 
a výtvarných súťaží a najlepšie práce nás 
reprezentovali v okresných či celoslovenských 

kolách. Zverejňovali sme ich na stránkach 
nášho školského časopisu, ktorý môžete nájsť 
na webovej stránke základnej školy a zoznámiť 
sa s tvorivými aktivitami našich žiakov.
Pri príležitosti ukončenia kurzu spoločenských 
kurzov deviatakov sa konala v kultúrnom dome 
v Tesároch slávnostná udalosť, ktorá určite 
patrí k záveru školského roka – Venček.
Táto slávnosť je ukážkou toho, ako deviataci 
zvládli základy spoločenských tancov  
a správania. Venček otvorili slávnostným 
nástupom a predviedli všetko umenie, ktoré sa
počas nácvikov naučili. Naučili sa 
spoločenskému správaniu i základom 
spoločenských tancov. Všetky tieto vedomosti 
postupne získali od svojho učiteľa tanca  - pána 
Tomana. Venček bol pre všetkých príjemný 
zážitok. Na záver sa konali rôzne hry, na 
ktorých sa zúčastnili nielen žiaci, ale i ostatní 
prítomní. Po hrách sa podávalo občerstvenie 
a pre rodičov si žiaci pripravili tanec, ktorý 
ich naučila triedna pani učiteľka. Zvolili si aj 
venčekového kráľa a venčekovú kráľovnú 
a potom nasledovala voľná zábava. Večer 
prebiehal bezchybne, všetci žiaci, učitelia a aj 
hostia sa skvelo bavili.

Ukážky prác našich 
žiakov
Prečo mám rada Slovensko

Toto je aj naša krajina. Náš kúsok sveta, 
v ktorom teraz žijeme. A tento kúsok sveta 
nám dáva život. Stará sa o nás. Nikto a nič na 
svete nie je dokonalé. Žiadny človek, žiadne 
miesto, žiadna krajina. Nech by sme žili 
kdekoľvek, vždy by sme po čase našli niečo, 
čo by sa nám nepáčilo. Ale žijeme tu a teraz 
a máme možnosť zmeniť to, čo sa nám nepáči. 
Slovensko je krásna krajina. Chcem poznávať 
nové a nové miesta s tým, že vždy budem mať 
istotu návratu. Návratu domov. Som rada, že sú 
ľudia, ktorí nám pripomínajú, aká je naša vlasť 
a ktorí nás vedú k poznaniu našej krajiny a jej 
histórie i súčasnosti. Som rada, že som mohla 
napísať tieto riadky a uvedomiť si mnohé veci.
 Rebeka Ölvecká, 9.A

Múdra príroda

Kedysi ľudia nemali žiadne lieky, liečili sa len 
pomocou byliniek. Vždy, keď sa vyberieme do 
prírody, donesieme si domov zopár byliniek. 
Keď sme u mojej babky v Tatrách, nikdy si 
na prechádzkach nezabudneme nazbierať 
Očianku rostkovovú. Vždy, keď som mala 
boľavé a zapálené oči, moja mama uvarila 
z očianky odvar a dávala mi z neho obklady 
na oči. Raz - dva bolo po probléme. Ďalšími 
užitočnými bylinkami sú skorocel a repík. 
Dokážu pomáhať hojiť rany. Odvar z repíka 
sa používa na obklady, skorocel je výborným 
pomocníkom, keď sme niekde vonku 
a poraníme sa. Vtedy stačí odtrhnúť jeden 
list skorocelu, umyť ho a priložiť na ranu ako 
obväz. Alebo taká púpava. Tiež pomáha pri 
prechladnutí a dá sa z nej vyrobiť chutný med. 
Príroda okolo nás je múdra doktorka, starostlivá 
mať, ale aj trpezlivá učiteľka tých, ktorí ju radi 
navštevujú. Mení sa podľa ročných období, 
prezlieka sa do rôznych šiat ako princezná, 
len aby ochránila svojich obyvateľov. Toto 
sú prirodzené premeny našej krásnej matky 
prírody. Ale ľudským necitlivým konaním jej 
prinášame zmeny, ktoré ju ničia. Vyvarujme 
sa toho, aby sa príroda stala spravodlivou 
sudkyňou, ktorá potrestá naše ničivé aktivity.
 Stella Chrenková, 5.A 

Radosť zo života

Nech by som mal radosť z hocičoho, nebola 
by moja radosť dokonalá, keby sa netešili 
aj moji blízki. Radosť je dar a dar by sme si 
nemali nechať len pre seba, mali by sme 
radosť rozdávať. Ako povedal prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk: „Život meriame hrozne 
jednostranne podľa jeho dĺžky a nie podľa jeho 
veľkosti. Myslíme viac na to, ako život predĺžiť 
a nie na to ako ho naozaj naplniť. Veľa ľudí sa 
bojí smrti, ale nerobia si nič z toho, že sami žijú 
len položivotom bez obsahu, bez lásky, bez 
radosti.” A preto by sme nemali byť zameraní 
len na materiálne veci, ale skôr na to, čo sa 
za peniaze kúpiť nedá. Lebo neradovať sa zo 
života je hriech.
 Peter Polonský, 8. A

Tak toto je našich školských desať mesiacov. 
Naplnených zbieraním vedomostí a zručností, 
zážitkov, nových priateľov, poznávaním našej 
krajiny. Je čas oddychovať, založiť fotky do 
albumov a pripraviť sa ísť ďalej. Ale kým sa 
rozozvučí školský zvonec v septembri, užime 
si krásne leto.

Mgr. Emília Polonská
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V jednom z predchádzajúcich čísel Jacovského 
hlásnika sme sa zaoberali životopisom starostu 
obce, vládneho komisára, živnostníka a mlynára 
Ľudovíta Schwarza. V tomto príspevku chceme 
predstaviť významnú technickú pamiatku v našej 
obci – Mlyn rodiny Schwarzovej. Opíšeme jej 
postupný rozvoj, stagnáciu v období socializmu, 
ako i snahu o jej opätovné sprevádzkovanie.
 Na terajšom pozemku rodiny Schwarzovej 
stál a fungoval mlyn už minimálne v 19. storočí. 
Na dochovanej katastrálnej mape z roku 
1857 je mlyn zaznačený ako dvojkolesový, 
pričom vodný náhon začínal v Zemianskych 
Jacovciach, oproti dnešnej ulici Zemianskej, 
pri pozemku rodiny Bisákovej. Do roku 1857 
v mlyne mlel Ján Reichel s manželkou Teréziou 
rodenou Fridrichovou a potom Jozef Hofmann 
s manželkou Máriou rodenou Hadíkovou. 
V roku 1868 mali majetok v prenájme z polovice 
Marek Adler a druhú polovicu vlastnil mlynár 
Anton Musílek s manželkou Katarínou. Mlyn 
mal popisné číslo 8. Pre dejiny mlyna mal 
veľký význam september 1870 sa do Jacoviec 
priženil Jozef Schwarz, ktorý si za manželku 
zobral dcéru Antona Musíleka Katarínu. 
V decembri otec Anton prepísal mlyn na 
dcéru Katarínu. V roku 1875 bol mlyn Kataríny 
rodenej Musílekovej, prepísaný na jej manžela 
Jozefa Schwarza. V roku 1882 jednu tretinu 
majetku od Schwarzovcov kúpil brat zosnulého 
Karola Stummera (13. 11. 1826, Brno – 25. 
11. 1874, Viedeň). V roku 1893 sa majiteľom 
mlyna a pozemku stal natrvalo Jozef Schwarz 
s manželkou.
 Mladý mlynár Ľudovít Schwarz chcel 
podnikať a pomôcť tak matke - vdove 
a svojim súrodencom. Dňa 21. septembra 
1927 podal na Okresný úrad v Topoľčanoch 
žiadosť o „živnostensko-právne schválenie 
mlyna“. Odpoveď, vydaná v Topoľčanoch dňa 
26.októbra 1927, znela: „Pán Ľudovít Schwarz, 
mlynár v Jacovciach – Na Vašu žiadosť zo dňa 
21.septembra 1927 udeľuje sa Vám v zmysle § 
40. živn. zák. živnostensko-právne schválenie 
Vášho doterajšieho mlyna v Jacovciach ...“. 
Ďalej nasledujú podmienky, za akých môže byť 
mlyn v prevádzke. Ide napríklad o to, že v mlyne 
sa nesmie fajčiť a používať otvorený oheň. 
Ďalej v mlyne musí byť „umiestnený a stále 
v dobrom poriadku udržiavaný hasiaci prístroj“,  
príručná lekárnička, pre poskytnutie prvej 
pomoci v prípade úrazu a  „všetky vyčnievajúce 

súčasti strojov, najmä ale remenice a prízemné 
transsmissie musia byť bednením, alebo 
zábradlím chránené pred nebezpečím dotyku“.
 V roku 1928 požiadal o „živnostensko-
právne schválenie stavby vodnej turbíny“. 
Podľa neskorších dokumentov o rekonštrukcii 
mlyna z roku 1948 sme sa dozvedeli, že vodná 
turbína systému Bánki bola schválená. Pôvodná 
listina o výsledku „komisionálneho jednania“ vo 
fonde Obvodného notárskeho úradu Tovarníky 
chýbala.
 V roku 1929 mlynár Ľudovít Schwarz 
požiadal o „vodoprávne povolenie rekonštrukcie 
vodného diela na potoku Chocina v chotári 
Obce Jacovce a o užívanie vody potoka 
Chocina a potoka Slivnica“. Jednalo sa o umelý 
vodný náhon, ktorý po desaťročiach používania 
vyžadoval rekonštrukciu. Okresný náčelník Švec 
dňa 31. augusta 1929 vypísal pojednávanie na 
mieste stavby v zmysle § 162. zák. čl. XXIII. 
z roku 1885 na deň 26. októbra 1929 o 10. hod.  
na obecnom dome v Jacovciach. Podľa 
rozprávania Ľudovítovho syna Jozefa, terajšieho 
mlynára, hať fungovala ešte na začiatku 50 - 
tych rokov 20. storočia a teda rekonštrukcia 
musela byť povolená. Vodný mlynský náhon 
bol v podstate kanál hlboký približne 2 metre, 
po bokoch obložený drevom, aby sa nezosúvali 
okraje. Začínal haťou pri pozemku rodiny 
Bisákovej, pokračoval okolo dnešného Zberného 
dvora (vtedy futbalové ihrisko), povedľa hlavnej 
cesty do mlyna a ústil do potoka Chocina na 
hranici Jacoviec a Tovarník. Na viacerých 
miestach v teréne je dodnes vidieť trasovanie 
náhonu.
 Do roku 1936 za budovou mlyna bol starý 
dvojizbový dom, kde žila rodina. Ľudovít Schwarz 
započal na základe stavebného povolenia 
Okresného úradu v Topoľčanoch zo dňa  
14. apríla 1936 so stavbou nového rodinného 
domu po zbúraní pôvodného. Stavať sa začalo 
20. apríla 1936 a skončilo na jeseň 14. novembra 
1936. Dňa 23. decembra 1936 bolo Okresným 
úradom vydané „užívacie povolenie“, pričom 
sa vykonala „prehliadka na tvári miesta, ..., 
stavba vyhovuje predpisom stavebného štatútu 
a stavebnému povoleniu“. Dom pozostával zo 
štyroch izieb, jednej kuchyne, jednej komory, 
jednej predizby a jednej otvorenej chodby.
 Od roku 1948 prebiehala rekonštrukcia 
mlyna, čoho dôkazom je plán rekonštrukcie 
Bánki turbíny v mierke 1:25, vyhotovený 
12. novembra 1948 inžinierom Júliusom 
Funcíkom v Bratislave. Výkon mala 8 až 16 
koní. Vodný stĺpec bol 3  metre a cez turbínu 
sa voda privádzala na lopatky. Mohla pracovať 
na polovičný alebo plný výkon. Prebehla 
asi i elektrifikácia mlyna. Od firmy Prokop 
z Pardubíc boli zakúpené a inštalované nové 
drevené mlynárske stroje, ktoré sa v mlyne 
nachádzajú dodnes a sú plne funkčné.

 V roku 1951 bol mlyn znárodnený. Asi v roku 
1956 postihla obec povodeň, ktorá zničila hať 
na potoku Chocina a odvtedy sa voda prestala 
používať na pohon mlynských strojov. V roku 
1961 podľa výmeru Ministerstva potravinárskeho 
priemyslu v Prahe zo dňa 6. júna 1961 sa stal 
mlyn vlastníctvom Západoslovenských pekární 
a mlynov, n. p. v Nitre a dňa 6. decembra 1965 
majetkom Mlynov a cestovinární, n. p. Piešťany. 
V roku 1969 alebo 1970 sa prestalo mlieť, 
a pretože mlyn fungoval ako záložný vojenský, 
nebol zbúraný, ale iba uzavretý. V roku 1991 po 
reštitúcii bol mlyn vrátený rodine Schwarzovej 
a od roku 1992 sa po vyčistení zhrdzavených 
strojov v ňom opäť mlelo. Mlynárom bol Karol 
Hlísta, ktorý od septembra 1991 opravoval 
strojné zariadenie a vo februári 1992 mlyn aj 
sprevádzkoval. Vo vtedajšom vydaní novín 
Dnešok sa o tom dočítame: „Karol Hlísta 
z Jacoviec, dnes už 72 – ročný, sa v septembri 
m. r. pustil do opravy celého zariadenia. 
Za necelých šesť mesiacov bol s prácou 
hotový. Mlyn už melie múku pre Jacovčanov 
i obyvateľov blízkeho okolia. v minulosti silu 
mlyna rozkrútilo mlynské koleso poháňané 
vodou, dnes je to elektrická energia. Starý, 
skúsený mlynár Karol Hlísta, ktorý v minulosti 
pracoval vo viacerých procesiách, sa po vyše 
30 rokoch vrátil k pôvodnému remeslu, hoci 
už ako dôchodca. Sám o tom povedal: ´Pri 
dávaní mlyna do prevádzky som musel prekonať 
mnoho problémov: zohnať hodváb a vymeniť ho, 
urobiť údržbu strojového zariadenia ... Všetko 
sa podarilo a od februára tohto roka už meliem 
pšenicu, jačmeň i raž. Môžem tu zomlieť aj rôzne 
strukoviny, ako napr. sóju, pohanku a iné. Zo 100 
kg. obilia napríklad pšenice po zomletí je 30 kg 
múky hrubej, 32 kg múky hladkej, 36 kg otrubov 
a 2 kg rozprachu. Výkon mlyna za 24 hodín 
je zomletie 30 q obilia. Za zomletie 1 q obilia 
účtujeme 100,- Kčs. Vodná Bánki turbína sa 
nezachovala, existuje len betónový podstavec, 
na ktorom stála. Mlyn po roku 2000 prestal kvôli 
nízkej rentabilite mlieť a dnes sa nevyužíva.
 Na záver nášho príspevku chcem vysloviť 
myšlienku na revitalizáciu Schwarzovho mlyna, 
ktorý pozostáva z domu mlynára s pôvodným 
zariadením, samotného mlyna s drevenými 
strojmi a časti vodného náhonu. Čo tak využívať 
túto technickú pamiatku na občasné prehliadky 
a prezentáciu života našich predkov? 

Mgr. Marián Kišac

Mlyn Schwarz v Jacovciach
 Obec Jacovce podala žiadosť 
o poskytnutie dotácie z Fondu 
na podporu umenia, pod názvom 
projektu „Pozeraj do knihy, nie 
do mobilu“, ktorá bola Fondom 
na podporu umenia podporená 
sumou 1000 €. Zámerom tohto 
projektu bolo zlepšenie situácie pri 
vytváraní podmienok na rozšírenie 
možností využitia voľného času 
detí, mládeže a dospelých, 
možností vzdelávania a zdravého 
nasávania kultúrnych hodnôt 
z knižného bohatstva a tým 

prispieť k budovaniu kvalitnejšieho života a nie malou mierou prispievať 
k znižovaniu drogovej závislosti detí a mládeže. Výstupom  projektu je 
obnovenie a rozšírenie knižného fondu obecnej knižnice v Jacovciach 
a tým prispieť k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich 
kultúrnej úrovne.  
Rozšíril sa základný knižný fond, ktorý pozostáva z beletrie, krásnej 
literatúry, detskej literatúry, rozprávok, poézie, detektívok, náučnej 
literatúry, cestopisov a literatúry z Fondu na podporu umenia. Knihy 
z uvedeného projektu v celkovom počte 99 ks sú jasne a viditeľne 
označené pečiatkou, ktorá obsahuje vyhlásenie o podpore z verejných 

zdrojov poskytnutých Fondom 
na podporu umenia. Z hľadiska 
implementácie projektu sa obec  
podieľa na spolufinancovaní 
uvedeného projektu vo výške 10 
% z poskytnutej dotácie. Cieľom 
projektu je okrem rozšírenia 
knižného fondu aj rozšírenie 
možností využitia voľného času 
detí, mládeže a dospelých. 
Hlavným ideovým východiskom je 
dosiahnutie zvýšenia kultúrnej úrovne detí a mládeže, kde vidíme, že 
uprednostnenie mobilu pred knihou je v dnešnej dobe samozrejmosť. 
Chceme, aby tou samozrejmosťou bola kniha – kniha, ktorá človeku dá 
oveľa viac. 
Obecná knižnica, ktorá sa nachádza v budove školskej družiny pri 
Základnej škole s materskou školou, poskytuje svoje služby širokej 
verejnosti a najmä deťom, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku. 
Knižnica má spolu cca 10 tis. knižných jednotiek. Knižné fondy sú 
sprístupňované voľným výberom.  
Za činnosť knižnice je zodpovedný knihovník  p. Marián Mikuš, ktorý Vás 
privíta v návštevných dňoch v utorok a vo štvrtok od 11.45. h do 16.45 h. 

/MP/

Nové knihy v našej obecnej knižnici

Vítanie detí do života obce

Fašiangy 2018

Dňa 10. februára 2018 sa v zasadačke obecného úradu v Jacovciach 
konalo slávnostné uvítanie detí do života obce. Starosta obce Jaroslav 
Božik v slávnostnom príhovore vyzdvihol radosť, akou sú naši najmenší 
pre rodičov, starých rodičov a pre našu obec, pretože sú signálom jej 
rastu i chuti rodičov vychovávať svoje deti práve 
v Jacovciach. Slávnosť bola popretkávaná 
krásnymi slovami, básňami a tónmi hudby, ktoré 
si pre našich malých spoluobčanov pripravili 
žiačky zo základnej školy. Po slávnostnom 
programe sa uskutočnil zápis do pamätnej 
knihy obce a rodičom boli odovzdané darčekové 
tašky a pamätné listy, ako spomienka na tento 
neopakovateľný deň. 

Detičkám a ich rodičom prajeme veľa zdravia a šťastných 
nezabudnuteľných chvíľ s ich ratolesťami.

ZB

Aj v tomto roku sa konalo v našej obci 
fašiangové posedenie. Opäť sme sa stretli v 
jedálni PPD Prašice, aby sme si pripomenuli 
fašiangové zvyky, niektorí sa zapojili do 
sprievodu masiek a nakoniec členovia Klubu 
dôchodcov so všetkou „úctou a vďakou“ 
pochovali basu. No smiechu, ale aj plaču bolo 
neúrekom, ale všetko to patrí k fašiangovej 
zábave. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne 
zapojili a podieľali na príprave fašiangového 
programu. Všetci sme sa dobre zabavili a tí, 
ktorí sedeli doma a neprišli medzi nás, veru 
môžu banovať ☺.

 ZB

http://www.obecjacovce.sk/index.php/fotogalerie-rok-2018r/988-uvitanie-deti-do-zivota-obce
http://www.obecjacovce.sk/index.php/fotogalerie-rok-2018r/991-fasiangy-2018
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28. marec 2018

Stavanie mája - 30.4.2018
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za 
obdobie lásky a zrodu nového života. Májová 
zeleň je symbolom sily a dobrého rastu. 
Najvýznamnejšie postavenie v zvykoch tohto 
obdobia je strom, ktorý sa v tejto súvislosti 
označuje ako máj. Ako máj slúžia najmä 
vysoké rovné stromy. Ich vrcholce sa zdobia 
pestrofarebnými stuhami. Zvyk stavania 
májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes. 
Stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom 
uprostred dediny, alebo hlavného námestia. 
Vždy je to 30.apríla. Spoločný máj tak 
symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá 
a ženy obce a oslavuje zdravie a vitalitu 
nositeliek života. Aj v našej Obci Jacovce 
sa táto pekná tradícia zachovala. Už pred 
17.00 hod. sa začali pomaly schádzať 
zvedaví občania na námestie pred COOP 
Jednotu, kde už na nich čakal pripravený 
strom. Členovia kultúrnej komisie spolu 
so starostom obce a ďalší šikovní občania 
našej obce priložili ruky k dielu. Nechýbali 
ani žiaci, ktorí pekne ustrojení v krojoch, 
vyzdobili stromček farebnými stuhami. Po 
úvodnom slove starostu Obce Jacovce, 
vystúpili žiaci zo ZŠ, ale aj naši seniori s 
pestrým kultúrnym programom. A potom 
nastala ta chvíľa, na ktorú čakali hlavne tí 
najmenší spoluobčania - postaviť vyzdobený 

strom. A veru, ako sme sa kukali, dalo 
im to zabrať. Mládenci sa kdesi zabudli 
a tak sa museli chytiť roboty tí vekom 
starší. Ale všetko dopadlo tak ako 
malo a jacovský máj už krásne stojí. 
Poďakovanie patrí všetkým chlapom, 
ktorí sú vždy tam, kde ich treba, ale 
aj všetkým občanom, ktorí sa stavania 
mája zúčastnili.

ZB

Deň narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského, je vzácna 
príležitosť pripomenúť si prácu pedagógov, ktorých poslaním je 
vzdelávať, vychovávať a formovať novú generáciu. Je to práca náročná, 
ale zároveň krásna a záslužná. Deň učiteľov je symbolom „vďaky a 
uznania“ nielen pre učiteľa, ale aj pre všetkých tých pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov školstva, ktorí sú neoddeliteľnou 
súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu. 
Starosta Obce Jacovce preto pozval v stredu 28. marca 2018 všetkých 
pedagogických zamestnancov základnej a materskej školy, ale aj 
bývalých pedagogických pracovníkov, na malé posedenie do Pizzerie 
La Gondola. Všetkým prítomným vo svojom krátkom príhovore vyslovil 
slová úcty, vďaky a uznania a poďakoval sa za ich náročnú prácu. 
Zároveň im poprial do ďalších rokov pevné zdravie, veľa osobného 
šťastia a životného optimizmu a nech sa im aj naďalej darí šíriť vôkol 
seba radosť a nech odovzdávajú našim deťom množstvo vedomostí, 
skúseností a poznatkov. 
Na záver odovzdal Mgr. Oľge Čermanovej pamätnú plaketu Jána 
Amosa Komenského za dlhoročnú pedagogickú prácu a riadenie školy 
v Jacovciach. Mgr. Čermanová pracovala ako pedagogická pracovníčka 
od 27.8.1979 a v čase od 3.6.1996 do 31.8.2001 bola riaditeľkou ZŠ s 
MŠ v Jacovciach. Po príhovore pána starostu posedenie pokračovalo 
malým pohostením a voľnou debatou medzi všetkými prítomnými. 

ZB

Krásny májový sviatok – Deň 
matiek sme oslávili v nedeľu 20. 
mája už tradične v telocvični 
základnej školy v Jacovciach 
na milom podujatí, na 
ktorom vystúpili deti z eRko 
hnutia a žiaci z materskej 
a základnej školy pod 
vedením svojich učiteľov. 
Všetky prítomné mamky, babky 
i prababky privítal slávnostným 
príhovorom starosta obce, 
ktorý pripomenul dôležitú rolu 
matky v živote rodiny i celej 
spoločnosti.  Deň matiek 
patrí medzi najdojemnejšie 
sviatky - pre každého človeka 
je jeho matka najdôležitejším 

človekom na svete. Od detstva si človek nesie v sebe jedinečný a 
neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, 
vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké je. 
Všetci sa radi vraciame k mame domov. Na miesto, kde je nám dobre, 
k svojim spomienkam, tajným snom a láskam, kde nás vždy čaká 
prestretý stôl, kde cítime pokoj, pohodu a lásku. A po príhovore sa už 
rozzvučali tóny piesní, za srdcia chytali dojímavé verše, pastvou pre oči 
boli tance v pestrých krojoch. 

  ZB

Oslava Dňa matiek 

Opäť po roku sa  súťažilo vo varení guláša 
Dňa 16. júna o 13,00 hodine sa na futbalovom 
štadióne v Jacovciach začala už tradičná 
súťaž vo varení guláša. Išlo  už o dvanásty 
ročník tejto obľúbenej súťaže. Aj v tomto roku 
záujem prevýšil priestorové možnosti, niekoľko 
družstiev sme preto museli odmietnuť. Na 
nálade a atmosfére to však nikto nezbadal. 
Obec všetkým pripravila malé balíčky, ktoré 
obsahovali chlieb, min. vody, misky na guláš, 
poháre, lyžičky a drevo na podkúrenie kotlíkov. 
Súťažiaci si už od poludnia pripravovali kotly, 
mäso, zemiaky a všetky potrebné ingrediencie, 
aby tak vykúzlili ten najlepší guláš. Z kotlíkov 

sa dymilo, oči štípala cibuľa, horúco bolo 
nielen pri ohni, ale aj „zhora“. Každé súťažiace 
družstvo si ten svoj guláš vylepšovala niečím 
iným. A porota vôbec nemala ľahkú úlohu 
- vybrať spomedzi hovädzích, bravčových 
gulášov a gulášov z diviny, ten najlepší.
Napriek súťaži si všetky tímy navzájom 
pomáhali a spoločne sa bavili. Porotcovia 
nazreli do všetkých kotlíkov. A veruže to 
príjemne to bublalo☺. Všetci si dali na svojom 
výtvore patrične záležať. Všetky guláše boli 
výborné, ale predsa išlo o súťaž a tak sa 
vyhlasovali výsledky. 

V tomto ročníku najlepší guláš uvarilo družstvo 
pod názvom A je to ..., druhé miesto si obhájili 
súťažiaci pod názvom Duo Pade a tretí 
najlepší guláš navarilo družstvo KALOMA. 
Výborný bol však aj obecný guláš, ktorý varili 
členovia komisie kultúry a športu na čele 
s hlavným šéfkuchárom. Slnečná sobota bola 
najmä o tom, že sa ľudia zišli, zabavili, dobre 
sa cítili a organizátori podujatia zistili, že tajnou 
ingredienciou všetkých súťažiacich bola dobrá 
nálada.

ZB 

http://www.obecjacovce.sk/index.php/fotogalerie-rok-2018r/1014-stavanie-maja-30-4-2018
http://www.obecjacovce.sk/index.php/fotogalerie-rok-2018r/1024-oslava-dna-matiek
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Mariášový turnaj o pohár starostu Obce Jacovce 

V sobotu 16. júna  2018 sa za krásneho slnečného počasia v priestoroch 
areálu futbalového ihriska zišli malé, ale aj tie väčšie deťúrence, aby 
spoločne s rodičmi oslávili svoj sviatok - Medzinárodný deň detí. Príjemná 
atmosféra, skvelá nálada a bohatý program plný hier, smiechu, zábavy, 
tak možno stručne charakterizovať tohtoročný športovo - zábavný deň.
Akciu pod názvom: Rozhýbme svoje telo športom – zodpovedne 
a spoločne celá rodina, sme organizovali za finančnej podpory 
Nitrianskeho samosprávneho kraja  V tomto roku spoločne športovali 
deti s rodičmi v rôznych olympijských disciplínach. Veľký záujem  

a neustály rad bol pri olympijskej disciplíne – lyžovanie po tráve. Ale 
rady sa tvorili aj pri ostatných disciplínach. Po absolvovaní všetkých 

súťažných disciplín na detičky čakali bohaté balíčky a zlaté medaile. 
Počas celej oslavy sa všetci mohli povoziť na koníkoch, pozorovať, ako 
si žijú malé včielky v úli, posedieť si v niektorom z autičiek - veteránov, 
ale  aj skákacie hrady boli stále plné detí. Deti si tiež mohli pochutnať na 
cukrovej vate, popcorne a iných dobrotách. 

Ďakujeme animátorom z eRko hnutia za prípravu športových disciplín, 
ale aj našim zdravotníkom, ktorí ochotne ošetrovali drobné úrazy, 
ktoré sa prihodili počas celého športového popoludnia. Bez Vás – nás 
všetkých, by sa toto podujatie neuskutočnilo a to by bola veľká škoda.
Veríme, že sa Vám disciplíny páčili, že ste sa dobre vyšantili a o rok sa 
tešíme na Vás opäť. 

ZB

V prvú februárovú sobotu, dňa 3.2.2018, 
sa v priestoroch Účelového zariadenia TJ 
Družstevník Jacovce už po deviatykrát konal 
mariášový turnaj o pohár starostu Obce 
Jacovce. 
Pred deviatimi rokmi som zorganizoval turnaj 
v mariáši pre hráčov z Jacoviec. Prvé dva 
ročníky odohrali iba jacovčania. Nasledujúci 
ročník sme zvýšili počet hráčov z 9 na 15 
a preto bolo potrebné pozvať hráčov aj z okolia. 
Najskôr sme robili nábor, teraz sa situácia 
zmenila a musíme robiť výber. V tomto roku 
sme hrali už IX. ročník mariášového turnaja, čo 
znamená, že turnaj sa stáva tradíciou a hráči 
sa ho radi zúčastňujú. Na deviatom ročníku 
sa z 15 hráčov zúčastnilo 6 jacovčanov. 
Víťazom sa stal Ján Bago z Jacoviec. Druhé 
miesto získal Dušan Turčan z obce Lipovník, 
tretia priečka patrila Ing. Petrovi Kolbíkovi 
z Topoľčian.
Turnaj prebiehal v priateľskej atmosfére  a 
aj v tomto roku sa podarilo získať ceny od 
sponzorov a tak každý účastník bol odmenený.
Veríme, že všetkým prítomným sa u nás 
v Jacovciach páčilo  a už teraz sa tešíme  na 
jubilejný -  X. ročník turnaja, ktorý sa bude 
konať vo februári 2019. 

Emil Šatan st. 

Maratóny a lekárske povolanie
Obec Jacovce má veľa zaujímavých osobností, 
ktoré šírili alebo aj šíria jej dobré meno nielen 
na Slovensku, ale aj za hranicami našej vlasti. 
Jednou z nich je aj lekár – internista MUDr. 
Jozef Štreicher, ktorý pôsobí v topoľčianskej 
nemocnici.
MUDr. Jozef Štreicher pochádza z rodiny 
Jozefa Štreichera (28. 06. 1931 – 7. 11. 1991) 
a manželky Ireny. Mal troch súrodencov – 
Milana, Helenu a Mariku. Helena (31. 10. 1958 – 
19. 02. 2015) bola lekárkou, anesteziologičkou 
a pôsobila v topoľčianskej nemocnici.
Má veľmi zaujímavý koníček, ktorým 
reprezentuje našu obec v celej Európe. Tým 
koníčkom je maratónsky beh.
Oslovený lekár Jožko Štreicher si takto 
spomína na svoju záľubu a jej začiatky: 
„Celý môj bežecký príbeh sa začal počas mojej 
lekárskej praxe, ktorú vykonávam dlhodobo 
ako internista. Je to veľmi náročné poslanie. 
Nutnosť fyzickej, ale predovšetkým duševnej 
relaxácie, bola veľmi veľká a potrebná.
Za podpory výborného bežca, priateľa 

a kardiológa MUDr. Faláta som začal 
s Národným behom Devín – Bratislava, ktorý 
má svoju históriu a bohatú kultúrnu hodnotu. 
Počet štartov úctyhodne narastal. Postupne 
sme pridali náročnejšie behy (polmaratóny – 
dĺžka 21 km), ale vždy som cítil, že to pravé 
ešte len príde. Môj prvý  maratón (dĺžka 42 
km) som odbehol v Košiciach v roku 2013. 
Práve to bol ten impulz, kedy som pocítil, 
že som na správnej vlne a  maratón je 
to, čomu sa chcem naďalej venovať. 
Postupne prišli maratóny v Salzburgu, Berlíne, 
Budapešti, Viedni, Kremse (Rakúsko), päťkrát 
Košice, Bratislava, Banská Bystrica, Rajec 
a Florencia. Štyrikrát som behal v Prahe a to 
za veľkej podpory môjho priateľa, jacovského 
rodáka, futbalovej legendy Dušana Herdu. Do 
dnešných dní (jún 2018) som vďaka Bohu so 
šťastím zabehol dvadsaťdeväť maratónov.
Plány do budúcnosti sú veľké - mám obrovskú 
túžbu zabehnúť maratón v New Yorku.
Maratón je plný driny, odriekania, je ťažký, 
vyžaduje trpezlivosť, vytrvalosť a bolí, tak ako 
občas aj sám život. V tom je však veľmi krásny. 

Nie je to len fyzický výkon, je to sprcha duše.
Ďakujem všetkým, najmä mame a bratovi, ale 
aj všetkým ostatným, ktorí ma aspoň v mysli 
podporujú a zároveň som rád, že môžem šíriť 
dobré meno našej Obce Jacovce ako lekár 
a zároveň ako maratónec vo svete.“
Za celú obec mu prajeme veľa zdravých 
pacientov a mnoho tisíc ubehnutých kilometrov 
bez zranení.

Mgr. Marián Kišac

Stolný tenis
Stolný tenis – konečná tabuľka
KSTZ Nitra – 4. liga A, muži – bilancia po skončení súťaže  ročníka 2017/2018

Poradie Mužstvo Stret. Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1. ŠOG Nitra B 21 17 2 2 233:145 57

2. Žitavany A 21 17 1 3 239:139 56

3. Z. Moravce B 21 15 3 3 246:132 54

4. Jacovce A 21 8 3 10 180:198 40

5. Čab B 21 9 1 11 208:170 40

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

Poradie úspešnosti v mužstve

Poradie Hráč Stret. Zápasy Výhry Prehry Sety Úspešnosť

1. Pavol Slovák ml. 18 70 59 11 194:64 84,29 %

2. Lukáš Török 9 34 25 9 86:40 73,53 %

3. Igor Goga 19 66 31 35 126:126 46,97 %

4. Dávid Chrenko. 12 48 19 29  93:101 39,58 %

5. Pavol Slovák st. 19 73 25 48 112:168 34,25 %

6. Adam Lacika 5 12 2 10 10:32 16,67 %

7. Martin Bezák 10 25 1 24 9:72   4,0  %

Celkové poradie úspešnosti v súťaži od 100% do 40% odohraných zápasov

Poradie Hráč Stret. Zápasy Výhry Prehry Sety Úspešnosť

2. Pavol Slovák ml. 18 70 59 11 194:64 84,29 %

7. Lukáš Török 9 34 25 9 86:40 73,53 %

24. Igor Goga 19 66 31 35 126:126 46,97 %

29. Dávid Chrenko. 12 48 19 29  93:101 39,58 %

31. Pavol Slovák st. 19 73 25 48 112:168 34,25 %

Celkové poradie úspešnosti  v súťaži od 40% do 0% odohraných zápasov

Poradie Hráč Stret. Zápasy Výhry Prehry Sety Úspešnosť

27. Adam Lacika 5 12 2 10 10:32 16,67 %

36. Martin Bezák 10 25 1 24 9:72   4,0  %

Stolný tenis – konečná tabulka 
OSTZ – Majstrovstvá okresu, muži – bilancia po skončení súťaže  ročníka 2017/2018

Poradie Mužstvo Stret. Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1. Malé Bedzany A 16 13 2 1 123:37 44

2. Ludanice Sl.orol B 16 12 1 3 108:52 41

3. Tovarníky A 16 12 1 3 111:49 41

4. Jacovce B 16 8 3 5 88:72 35

5. Lužany  A 16 6 3 7 77:83 31

6. Ludanice STK A 16 7 1 8 68:92 31

7. H. Štitáre A 16 5 1 9 69:91 26

8. Tovarníky B 16 3 0 13 48:112 22

9. M. Bedzany B 16 0 0 16 28:132 16

Poradie úspešnosti v mužstve

Poradie Hráč Stret. Zápasy Výhry Prehry Sety Úspešnosť

1. Dávid Chrenko 12 27 27 0 81:11 100%

2. Lacika Adam 16 48 27 21 96:82 56,25 %

3. Bajzík Michael 11 21 8 33 30:47 38,10 %

4. Bezák Martin 12 35 12 23 58:78 34,29 %

5. Kmeťko Miroslav 4 12 2 10 9:32 16,67%

Celkové poradie úspešnosti  v súťaži od 100% do 40% odohraných zápasov

Poradie Hráč Stret. Zápasy Výhry Prehry Sety Úspešnosť

1. Dávid Chrenko 12 27 27 0 81:11 100%

15. Lacika Adam 16 48 27 21 96:82 56,25 %

22. Bajzík Michael 11 21 8 33 30:47 38,10 %

25. Bezák Martin 12 35 12 23 58:78 34,29 %

Celkové poradie úspešnosti v súťaži od 40% do 0% odohraných zápasov
Poradie Hráč Stret. Zápasy Výhry Prehry Sety Úspešnosť

14. Kmeťko Miroslav 4 12 2 10 9:32 16,67%

Rozhýbme svoje telo športom

Zaujímate sa o stolný tenis? Bližšie informácie o tom, aké sú pravidlá tohto športu, aké vybavenie je potrebné pri hre a ostatné informácie 
sú na stránke www.obecjacovce.sk v sekcii Stolný tenis.

 I.H.
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U15 starší žiaci

Mladší žiaci TJ Družstevník Jacovce - U13
súťažný ročník 2017/2018

U19 starší dorast:

Do jarnej časti sezóny 2017/2018 sme vstupovali s úmyslom skončiť 
na prvom mieste a vyhrať súťaž. Mali sme dobrú zimnú prípravu a na 
súťaž sme sa tešili. Tréningová morálka bola na vysokej úrovni, za čo 
patrí vďaka všetkým hráčom . V majstrovských zápasoch sa nám darilo, 
predvádzali sme pekný futbal. Z desiatich zápasov sme osem vyhrali 
a dva prehrali. Dali sme najviac gólov (45) a najmenej sme dostali (12). 
Získali sme 24. bodov a zaslúžene skončili na prvom mieste a stali 
sa MAJSTRAMI OKRESU. Všetci hráči si zaslúžia veľkú pochvalu. 
Poďakovanie patrí aj celému výboru a pánovi starostovi za vytvorené 
podmienky v klube.

Miroslav Ďuriš (tréner kategórie U15)
Popis k fotografií: 
horný rad zľava: Golešényi (vedúci družstva),Šnajder, Adamčík, Janček, 
Sloviak, Šulo, Šporer, Manina, Ďuriš (tréner)
dolný rad zľava: Goga, Lampert, Grman, Lajčiak, Toman, Kollár, Kubričan

Autor fotografie : Mgr. Zdenko Zigo 

Rovnako ako aj dospelí, aj dorast Jacoviec sa 
v sezóne 2017/2018 predstavil v V. lige Stred. 
Lepšie výkony striedali tie nevýrazné a často 
zápasy rozhodovalo naše nepremieňanie 
šancí, ktoré nám bránilo k väčšiemu bodovému 
zisku. V 22 zápasoch sme tak nazbierali 24 
bodov s negatívnym skóre 51:62, čo nás 
v tabuľke zaradilo na 8. miesto. Vyzdvihnúť 
môžem zápasy so Zbehmi a Novými Sadmi, 
kde sme v oboch zápasoch otočili manko 
troch gólov a zvíťazili. Hráči tak ukázali, že sa 
dokážu pobiť o dobrý výsledok.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým hráčom, 
dvojnásobne tým, ktorým skončil dorastenecký 
vek, celému výboru TJ, vedúcemu družstva 
Milanovi Lacikovi a v neposlednom rade svojej 
rodine za podporu. Do budúcej sezóny prajem 
všetkým hráčom veľa športových úspechov 
a pevné zdravie.  
 Juraj Lacika (tréner kategórie U19)

Popis k fotografiám :
Ukončili dorasteneckú kariéru:
zľava: M. Lacika (vedúci družstva), Matuškovič, 
Cikatricis, Ďuriš, J. Lacika (tréner), chýba 
Šedivý (pracovne odcestovaný) 

horný rad zľava: Lacika (tréner), Paluš, 
Cikatricis, Čarnogurský, Ďuriš, Golešényi 
(zástupca klubu), Mojžiš ml., Matuškovič, 
Bražník, Mojžiš st. (vedúci družstva) 
dolný rad zľava: Krahulík, Rusňák, Šulo, 
Chrenko, Palák, Kotruch, Šedivý, Toman 
(masér)

Autor fotografií : Mgr. Zdenko Zigo 

Jarnú časť sezóny 
2017/2018 sme odohrali 

v skupine o 1. až 6. miesto, do ktorej sme 
postúpili z 2. miesta v jesennej časti súťaže a 
tým sme  splnili stanovený cieľ - zabojovať o čo 
najlepšie umiestnenie v súťaži. 
V boji o titul som očakával náročné zápasy, 
pretože sme hrali proti kvalitným mužstvám 
z okresu, v ktorých  veľmi dobre pracujú 
s mládežou. Výsledkom bolo 5. miesto / 2 
-2 - 6 /. V zápasoch sme predvádzali dobré 
výkony a aj keď sme nezvíťazili, vždy sme 
favoritov dokázali potrápiť. V počte strelených 
gólov sa v sezóne najviac darilo Sandre 
Machovej /25gólov/. Teší ma  však účasť detí 
na tréningoch a ich chuť sa zlepšovať, čo sa 

preukazuje aj v zápasoch.
Káder nám prakticky ostáva nezmenený a tak 
verím, že už nasledujúcu sezónu zakončíme 
ešte lepším umiestením. Osobitne by som 
sa chcel poďakovať kapitánke mužstva Nine 

Matuškovej za jej prístup k tréningom a 
výkonom 
v zápasoch a želám jej veľa futbalovej radosti 
v kategórii U15. Poďakovanie patrí aj starostovi 
obce p. Božikovi, vedeniu futbalového klubu a 
rodičom za vytvorené podmienky a podporu 
svojich detí počas zápasov.     

tréner Ján Kubalák

Popis k fotografiám :   
horný rad zľava: Dovičín Marek (vedúci 
družstva), Cifra, Tomka, Matušková, Machová, 
Kmeť, Kubalák Ján (tréner) 
dolný rad zľava: Kubalák Adam, Krošlák Adrián, 
Krošlák Andrej, Dovičín Matúš, Paulovič, 
Korenec, Meluš, Krošĺak Denis

Autor fotografie : Mgr. Zdenko Zigo 

A – mužstvo
Jarné účinkovanie družstva dospelých 
v ročníku 2017/2018 nemôžem hodnotiť 
kladne. Záverečné deviate miesto je pre mňa 
veľkým sklamaním. V jednotlivých zápasoch 
nás brzdila nízka produktivita našej útočnej 
fázy. Najlepším strelcom je najstarší hráč 
Dalibor Bajzík, čo je zlá vizitka pre našich 
útočníkov. Góly sme dostávali po lacných 

chybách, v dôležitých zápasoch nás nepodržal brankár Uhlár. Pevne 
verím, že budúca sezóna bude výrazne lepšia a napravíme to, čo sa 
nám počas minulej nedarilo. Zároveň chcem poďakovať celému výboru 
TJ a pánovi starostovi za vytvorené podmienky. 

Jakubička, tréner  A - mužstva

Popis k fotografiám :  
horný rad zľava: Golešényi (vedúci družstva), Čimbora (tajomník 
TJ), Ďuriš (asistent trénera), Chrenko M., Švec, Bazala, Hustý, 
Bujna, Bajzík, Piterka, Mihálik (masér), Jakubička (tréner)  
dolný rad zľava: Kaman, Uhlár, Bukvay, Cikatricis, Paulovič, Beňo, 
Majba, Chrenko D., Glos, Zigo 

Autor fotografie : Mgr. Zdenko Zigo

Hurá prázdniny, takto si zakričia žiaci 
a študenti na konci školského roka. A ako sa 
tešia turisti na konci kalendárneho roka a na 
začiatku nového?
Je to úplne jednoduché - tešíme sa zo zážitkov 
a stretnutí, ktoré boli v uplynulom roku.
Na začiatku roka sme sa brodili snehom po 
Považskom Inovci. Veľkonočný pondelok 
sme tradične išli na Panskú Javorinu, kde 
naši turisti nezabudli na tradície. V máji sme 
navštívili Krompachy, Gelnicu a s nimi spojené 
Volovské vrchy. Bolo nádherné počasie 
a úžasné výhľady.
Turisti - chodíme po horách, ale zároveň, keď 
treba, aj v prírode čistíme a upravujeme. Tento 
rok sme sa podieľali na brigáde v altánku na 
Panskej Javorine. Interiér altánku bol ošetrený 
náterom a zároveň bolo presunuté ohnisko 
a upravené okolie altánku. Príroda nášho 
Slovenska je uchvacujúca, avšak navštívili 

sme i zahraničie a to konkrétne Slovinsko, 
kde sa cyklisti kochali výškou horstiev 
a priezračnou vodou so zeleným nádychom 
bystrín a potôčikov. Mesiac jún sa završuje 
Regionálnym zrazom turistov nášho regiónu. 
Tento rok privítala turistov obec Uhrovec, 
ktorá nás pozvala do múzea Ľudovíta Štúra 
i do múzea obce, kde sú nádherné exponáty 
rezbárov, sklárov i paličkárov. Po historickom 
výklade sme sa vybrali na Uhrovský hrad 
a Jankov Vŕšok.
Prvý polrok je už skoro minulosťou, ale tešíme 
sa na akcie, ktoré nás čakajú v nasledujúcich 
mesiacoch a pozývam všetkých, ktorí majú 
záujem sa pridať k nám na potulky prírodou. 
 Ing. B. Minarovičová

Turistické potulky prírodou
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