Jacovský hlásnik

budú odovzdávať svoje bohaté skúsenosti. Novozvoleným poslancom blahoželám k zvoleniu a verím, že v nasledujúcich
štyroch
rokoch
urobíme
maximum v prospech našich občanov
i celej obce.

Úvodom

............................

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, ako
staronovému starostovi poďakovať sa
Vám za účasť vo voľbách a zároveň sa
poďakovať za dôveru, ktorú ste mi dali
na ďalšie štyri roky. Je to aj prejav ocenenia doterajšej práce a aktivít, ktorými
sme chceli prispieť k nášmu krajšiemu
životu za uplynulé volebné obdobie. Po
štyroch rokoch skúseností, ktoré ma voviedli do tajov riadenia samosprávy, by
som Vám chcel sľúbiť, že v úzkej spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva sa budeme snažiť dôsledne realizovať všetky potreby obce. Vo svojom
mene, ale aj v mene občanov chcem vysloviť poďakovanie za obetavú prácu
všetkým poslancom obecného zastupiteľstva zvoleným v predchádzajúcom
volebnom období. Osobitne chcem
poďakovať tým, ktorí sa už o priazeň
voličov neuchádzali, ale verím, že
spolupracovať s novým obecným zastupiteľstvom neprestanú a naďalej

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
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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.
V mene svojom, v mene Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ako aj
v mene pracovníkov obecného úradu
Vám prajem všetkým, vážení spoluobčania, krásne prežitie vianočných
sviatkov a úspešný vstup do Nového
roka, všetko dobré, pevné zdravie,
veľa Božieho požehnania a veľa osobných aj pracovných úspechov.

Jaroslav Božik
starosta obce
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obecný úrad

Komunálne
voľby 2018

............................

Ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva

..........................................................
Na ustanovujúcom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva po voľbách do orgánov
samosprávy obcí sa 6. decembra zišli
novozvolený starosta obce p. Jaroslav
Božik a novozvolení poslanci:
p. Miriam Adamíková, p. Roman Beňo,
Mgr. Janka Bošanská, Mgr. Tatiana
Divišová, Mgr. Marián Kišac, p. Juraj
Lacika, Ing. Ľubica Machová, Mgr.
Rastislav Toman a p. Dalibor Bajzík
(ospravedlnenil sa z účasti).

. . . . . . . . . .
Okrsková volebná komisia č. 1
Okrsková volebná komisia č. 2
Prvovolič Adam Lacika

Na úvod predseda miestnej volebnej
komisie slečna Laura Čelechovská oboznámila prítomných s výsledkami volieb v obci na funkciu starostu a poslancov zastupiteľstva a odovzdala starostovi obce a novozvoleným poslancom
osvedčenie o zvolení.
Priebehu ustanovujúceho zasadnutia
sa venovala osobitná pozornosť, nakoľko hlavnou úlohou počas zasadnutia
bolo zloženie sľubu starostu obce a novozvolených poslancov. Pozornosť novozvolení poslanci venovali aj voľbe predsedov a členov komisií. Komisie a ich
kompetencie sú upravené v štatúte obce.
Do ekonomickej komisii bola zvolená za
predsedu Mgr. Tatiana Divišová a za
členov boli zvolení: Mgr. Janka Bošanská, Ing. Ľubica Machová, Mgr. Rastislav Toman, Ing. Jozef Pavlusík a Mgr.
Zuzana Zigová.
Do komisie životného prostredia a výstavby, dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja bol zvolený za
predsedu p. Roman Beňo a za členov
boli zvolení: p. Dalibor Bajzík, Mgr.
Marián Kišac, p. Juraj Lacika, Ing. Peter
Cagala a Ing. Pavol Grman.
Do komisie vzdelávania, kultúry, športu,
mládeže a sociálnych služieb bola
zvolená za predsedu p. Miriam Adamíková a za členov boli zvolení: Mgr.
Janka Bošanská, Ing. Ľubica Machová,
p. Dalibor Bajzík, Mgr. Marián Kišac,

Mgr. Peter Jakubis, Ing. Michal Čelechovský, Mgr. Dagmar Babčanová,
p. Alena Strižencová a p. František
Bošanský.
Do komisie bytovej, obchodu, služieb
a verejného poriadku bol za predsedu
zvolený p. Juraj Lacika a za členov boli
zvolení: Mgr. Janka Bošanská, p. Roman
Beňo, Mgr. Rastislav Toman a p. Peter
Komačka.
Predsedom povodňovej komisie bol
zvolený starosta obce, členmi komisie
boli zvolení predseda a členovia komisie
životného prostredia a výstavby, dopravy, cestovného ruchu a regionálneho
rozvoja.
Za predsedu osobitnej komisie na prešetrovanie sťažností bol zvolený starosta
obce a za členov komisie boli zvolení
Mgr. Janka Bošanská, Mgr. Marián Kišac
a p. Roman Beňo.
Za predsedu osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu bol zvolený
Mgr. Marián Kišac a členmi komisie boli
zvolení: Mgr. Tatiana Divišová, Mgr.
Rastislav Toman a p. Miriam Adamíková.
Poslanec Mgr. Marián Kišac bol Obecným zastupiteľstvom poverený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p..
V závere ustanovujúceho zasadnutia poslanci určili mesačný plat starostu obce
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov.
(MP)

. . . . . . . . . .
Na fotografii hore:
Novozvolení poslanci OcZ, starosta obce
a predsedníčka miestnej volebnej komisie.

farnosť
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Boh prichádza cez človeka

.........................................
Vianoce, ktoré voláme najkrajšími sviatkami roka, môžeme
prežiť rozličnými spôsobmi. Môžeme sa zamerať len na to
materiálne, na vianočné ozdoby, jedlo, darčeky. Môžeme sa
zamerať aj na zážitky, prežiť silné emócie, prameniace
z rodinných stretnutí, na ktoré si budeme spomínať celý rok.
Zároveň popri tom všetkom sa môžeme zamerať aj na hlbší
význam Vianoc.
Vianoce, aký je ich pravý zmysel? Aký majú pre nás význam? Zmysel objavíme, keď sa pozrieme na ich pôvod. Na
Vianoce oslavujeme Narodenie Pána. Boží Syn sa stáva
človekom. Boh sa stáva jedným z nás. Ako sa Boh stáva
človekom? Veľmi zaujímavým spôsobom. Prichádza k nám
cez človeka. Boží Syn k nám prichádza cez slobodný súhlas
Márie, ktorá sa stáva Božou Matkou. Keď sa zamyslíme nad
touto myšlienkou, môže nás to obohatiť o nové posolstvo.
Boh k nám prichádza cez človeka. Aj my sme pozvaní k tomu, aby cez nás prichádzal Boh na svet.

"A Slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami."
Jn 1, 14

Milí veriaci a ľudia dobrej vôle!
Zo srdca vám prajeme a vyprosujeme požehnané
a milostiplné Vianoce. Želáme a v modlitbe vyprosujeme
milosť, aby na orodovanie Božej Matky Márie, aj cez vás
prichádzal Boh na svet. Vtedy sa stávame darom pre
druhých, pretože Boh je ten najväčší dar Vianoc.
Vaši kňazi.

Otec arcibiskup Mons. Ján Sokol jubiloval

.........................................................................................
Dňa 11. novembra 2018 sa v našej obci konala milá slávnosť.
Otec arcibiskup Mons. Ján Sokol si pripomenul dve svoje významné výročia – 85 rokov života (9. októbra) a 30 rokov svojej biskupskej vysviacky (12. júna), ktorú prijal z rúk otca
arcibiskupa a pápežského vyslanca Francesca Colasuonna.
Slávnosť sa viazala na dve významné diela, výstavbu ktorých
v rodnej obci inicioval: farský kostol a DSS Svätej Marty. Najskôr bola svätá omša vo farskom Kostole Božieho Milosrdenstva v Jacovciach o 10.30 hod. Zúčastnili sa jej početní veriaci
z Jacoviec a z filiálok Kuzmice, Tesáre a Veľké Bedzany. Svätú
omšu koncelebrovali miestny pán farár Ľuboš Martiny, jacovský rodák Mons. Jozef Petráš a trnavský kňaz a arcibiskupov
priateľ Ján Košiar, ktorý predniesol aj kázeň. Opísal bohatý
kňazský život otca arcibiskupa a vyzdvihol jeho silné stránky.
Obetné dary priniesli krojovaní veriaci a po svätej omši sa pozvaní presunuli do DSS Svätej Marty, kde prebehlo jeho slávnostné požehnanie a priateľské posedenie pri chutnom obede.
Posedenie doprevádzali dve živé hudby, jedna z neďalekého
Podhradia v podaní pána starostu Milana Štefkoviča a jeho
dcéry, a druhá z Topoľčian. Otec arcibiskup si v uvoľnenej
atmosfére schuti zaspieval. Zúčastnení určite budú dlho
spomínať na túto milú slávnosť.
Dovolím si na záver v mene farníkov z Jacoviec poblahopriať
jubilantovi pevné zdravie, veľa Božích milostí a požehnania,
aby uzrelo svetlo sveta arcibiskupovo dielo – jeho kniha
spomienok. (Mgr. Marián Kišac)
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zo života obce

Demografia

........................
Počet obyvateľov k 11. 12. 2018
spolu: 1803 (muži 890, ženy 913)
Predproduktívny vek (0-14) - 216
Produktívny vek (15 – 64)) - 1258
Poproduktívny vek (65 a viac) - 329
Priemerný vek: 43 rokov
Prisťahovalo sa 30 obyvateľov,
32 obyvateľov sa odsťahovalo.

. . . . . Narodili sa . . . . .
Jasmína Saadoonová
Amélia Krištofová
Lenka Blahová
Ela Cabajová
Liana Lendelová
Kamil Grznár
Ivan Juríček
Martin Nikodém
Alex Lajčiak
Martin Ölvecký
Viliam Ondrejkov
Alex Kajan
Adam Beneš
Šimon Jánoš
Filip Herda
Matteo Patai
Fabio Massi
Matteo Grácik

Budova zdravotného strediska prešla
začiatkom novembra tohto roku zásadnou zmenou. Pôvodné okná, ktoré boli
riešené prevažne zdvojenými oknami
s dreveným rámom, vykazovali značný
stupeň opotrebovania a špáry netesnili.
Okrem toho boli na nich z bezpečnostných dôvodov z vonkajšej strany osadené mreže, ktoré nepôsobili príliš
esteticky. Z uvedených dôvodov boli
pôvodné okná nahradené plastovými,
rovnakých rozmerov. Nové okná sú bezpečnostné, preto nebolo potrebné osadiť
na nich mreže, čo vzhľadu budovy
zdravotného strediska iba prospelo.
(DK)

Rekonštrukcia
školského klubu
...........................
V priebehu mesiacov október a november tohto roku sa realizovali úpravy na
budove Školského klubu pri ZŠ v Jacovciach. Týmito úpravami by sa mala
zvýšiť energetická účinnosť budovy
Školského klubu pri ZŠ v Jacovciach.
Išlo konkrétne o zateplenie obvodového
plášťa, strechy a výmenu okien. Projekt
bol realizovaný z Enviromentálneho
fondu. V prácach na budove ŠK pri ZŠ
v Jacovciach sa pokračuje priebežne
ďalej. Prebieha úprava elektroinštalácie
v zmysle platných STN, rekonštrukcia
kuchyne. Budova dostala vlastné kúrenie, nasleduje modernizácia interiéru
predmetnej budovy. Postupne získa táto
budova nielen nový vonkajší plášť, ale
aj z vnútra prejde úpravami, aby sa
žiaci v nej cítili príjemne. (DK)

. . . . . Zomreli . . . . .
Kristína Svitačová
Mária Sitárová
Amália Ďurkovičová
Veronika Laciková
Marta Pacáková
Tomáš Holienčin
Vladimír Sommer
Marta Bobošíková
Štefan Mlynek
Ján Kollár
Mária Rybanská
Emil Adamik
Agáta Vančová
Jozef Okša
Bohuš Kolkus
Jozef Čimbora
Jozef Herpay
Jozefa Jamrichová
Marta Johančíková
Peter Gurecký
Ján Kišac

(Ne)kultúra niektorých
našich spoluobčanov
...........................

.....

Sobáš uzatvorilo
25 obyvateľov Jacoviec.

Výmena okien na budove
zdravotného strediska
...........................

(MP)

Ste otrávení z nelegálnych skládok,
ktoré sa nachádzajú v našej obci? Zistili
ste, že máte skládku na vlastnom pozemku? Čierne skládky sú javom
a stavom odzrkadľujúcim kultúru a uvedomelosť našej spoločnosti. Akékoľvek
opustené alebo aj menej opustené
miesto dokážu niektorí naši spoluobčania „ozdobiť“. Niekedy sa nestíhame ani
čudovať, čo všetko sú ľudia schopní vyhodiť! Staré televízory, kusy záchodov,
plasty, papiere, gumy, káble a stavebný
odpad, to je typické zloženie čiernych
skládok. V našej obci máme už niekoľko
rokov nádoby na separovaný odpad

a k dispozícii aj zberný dvor, tak prečo
vyvážame mimo? Nie je lepším
riešením vyviesť odpad na zberný dvor,
ktorý je otvorený v pondelok, piatok
a v sobotu? Podľa dostupných informácií sa čierne skládky nachádzajú na uliciach Potočná, Bedzianská, Zemianská,
čerešňová alej, atď. Pravidelne sa tieto
skládky odvážajú, ale o niekoľko dní
čierne skládky nachádzame opäť a na
iných miestach. Občania si však neuvedomujú, že obec musí nelegálny odpad
odstrániť na vlastné náklady. Čiernymi
skládkami sa zaoberalo aj Obecné zastupiteľstvo, ktoré ešte v roku 2016
schválilo VZN č. 7/2016 o verejnom
poriadku a životnom prostredí Obce
Jacovce, účinné od 16. 11. 2016. VZN obsahuje všetky potrebné náležitosti týkajúce sa čistoty Obce Jacovce aj sankcie
za porušenie uvedeného nariadenia.
Avšak v našej obci je najväčším problémom neochota ľudí poukázať na spoluobčanov, ktorí znečisťujú životné prostredie obce a jej okolia. Všetci o tom
vieme, len sa bojíme ozvať. Je preto dôležité začať konať. Začnime sami od
seba, vzdelávajme seba, svoje deti,
kamarátov a spoločnými silami vytvorme krajšie a zdravé miesto pre život nás
všetkých. (ZB)

Už nebudú hasiť iba smäd
...........................
Dobrovoľný hasičský zbor Jacovce vznikol v marci tohto roku. V súčasnosti
máme 10 členov a dúfame, že nás bude
v budúcom roku ešte viac. Začíname od
nuly a budeme sa snažiť, aby sme sa
rozrástli nielen členmi, ale aj technikou
a vybavením. Dňa 5. novembra nám
v Nitre ministerka vnútra slávnostne
odovzdala bohato vybavený protipovodňový vozík, ktorý prevzal starosta Obce Jacovce p. Jaroslav Božik a člen
dobrovoľného hasičského zboru Martin
Beňo a do Nového roka máme sľúbené
aj auto ... ! Veľmi radi medzi nás privítame nových členov.
(Peter Toman - predseda DHZ Jacovce)

zo života obce
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Takto si tu žijeme

Jacovčanka bola
ocenená v Taliansku
............................

............................
Rovná cesta z mesta vedie,
až do dediny Jacovce Ťa privedie.
Dedinka to nie je malá,
no zo všetkých strán ju chvália.
Všetci sa tešia, že ihrisko majú,
na jeho obnovu všetko dajú.
Športové kluby sa v súťažiach boria,
k športu totiž veľkou láskou horia.

Marína Hostačná Grossi v jesennom období získala prestížne literárne ocenenie
v talianskom meste Spoleto: Premio
Internazionale Spoleto Art Festival 2018
za jej miniromán Salotto Ester (Salón
Ester), zároveň zaň obdržala aj ďalšie
ocenenie : IL PREMIO INTERNAZIONALE
" IL DONO.DEL UMANITA". Tak ako všetky deti aj ona obľubovala rozprávky a rada chodila do miestnej knižnice
v Jacovciach. Krátko po magisterských
štátniciach sa presunula pracovne do Talianska, kde žije a pracuje.
Román napísala ešte v roku 2009 na Slovensku. Inšpiráciou k napísaniu tohto
diela boli pre ňu životné osudy žien, ktoré
odpozorovala, alebo o nich počula. V blízkom čase bude vydaný v taliančine. Na
slovenský knižný trh bude kniha uvedená v marci. Kniha bude doplnená ilustráciami, konkrétne ide o fotografie
obrazov významnej maliarky Baronessi
Soares.

Zo života nášho klubu
dôchodcov
............................
V tomto roku sme si pripomenuli 10. výročie od obnovenia činnosti Klubu dôchodcov v Jacovciach. Desať rokov je

Zdravotné stredisko,
čo Vaše zdravie chráni,
má nové okná, už sa tomu nebráni.
Školská družina, tá sa ešte len buduje,
veľa robotníkov sa s tým morduje.

dosť v živote človeka. Za toto obdobie
sme prežili veľa pekných a veselých dní
v klube, v prírode a v spoločnosti našich
klubových priateľov z Prašíc a Závady.
Či to už bola návšteva v kúpeľoch, opekačky na Závade, brigády a tiež rôzne
športové súťaže, v ktorých sa naši
členovia nedali zahanbiť. S hrdosťou
sme reprezentovali náš klub. V tomto
roku to boli víťazi v petangu Mgr. Eva
Babulicová, Ľudovít Adamec, v streľbe
Erika Sokolovská, Ľudovít Adamec
a v kolkoch František Bošanský, Ján Sako a Dominik Čerman. Adventný čas
sme využili na zdobenie perníkov pod
vedením Mgr. Moniky Detkovej a tiež
pečením oblátok. Boli aj smutné chvíle,
keď sme sa rozlúčili s našimi členmi Jánom Lacikom, Veronikou Lacikovou
a Jánom Kišacom, ktorí obohacovali náš
život v klube. Ďakujeme Pánu Bohu, že
sme opäť ďalší rok prežili v zdraví
a v pokoji v kruhu rodiny a našich
priateľov. (Mgr. E. Babulicová)

S veľkými ťažkosťami
sme Dom smútku stavali,
vďaka patrí tým, čo to nevzdali.
Vo večnom spánku
tu naši blízki prebývajú,
v našich srdciach
a spomienkach navždy ostávajú.
Iba kultúrny dom, čo za cestou stál,
veru smutný osud mal.
Je dnes opustený , chátra,
nevie, čo ho čaká zajtra.
A takto si tu žijeme ...
(JG)

........................................................................................

Poplatky a dane

............................

- do 31. januára 2019 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, ktoré
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
2018 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 2019 do 31. januára 2019,
- pre rok 2019 zostáva daň z nehnuteľnosti, poplatok za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad a daň za
psa v rovnakej výške ako v roku 2018.
(ZB)

Upozornenie

............................
Upozorňujeme vodičov, parkujúcich
pred predajňou Coop Jednota, aby
svoje automoboly neparkovali na výjazde pre cyklistov. Zabránia tak
prípadnému zraneniu cyklistov, príp.
poškodeniu svojho automobilu.
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Zima vníma spánok lánov, prikrýva ich perinou ...

........................................................................................

Stromy zhodili svoje šaty, kvietky odkvitli, slniečko ukazuje už iba svoju zubatú zimnú tváričku. Príroda sa uložila
k zimnému oddychu, no my sme sa naopak „zobudili.“
September nás privítal ešte teplými slnečnými dňami, ktoré nám pripomínali
letné prázdninové dni plné oddychu.
Vyzdobili sme si školu plodmi jesene
a začala sa naša aktívna desaťmesačná
práca.
V mesiaci október sme sa zapojili do
celoslovenských projektov Záložka do
knihy spája školy a Najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice.
Záložka do knihy spája školy
Žiaci 5., 6., a 7. ročníka na hodinách
tvorby projektov a tvorivého písania vytvorili nádherné záložky na tému: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Naše záložky v počte 90
kusov sme poslali do Základnej školy
s materskou školou v Helcmanovciach
v okrese Gelnica. Z tejto základnej školy
sme aj my dostali pekné záložky
a spomienkové predmety.
Najzaujímavejšie podujatie školskej
knižnice – 100. výročie založenia ČSR
Dňa 22. 10. 2018 sme sa zúčastnili celoslovenského projektu Najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice. Tohtoročnou témou bolo 100. výročie vzniku
ČSR. Žiaci si zaujímavým spôsobom pripomenuli obdobie, ktoré nezažili, ale
práve ich najbližší im ho priblížili. Dozvedeli sa veľa o vzniku a existencii Československa, v ktorom sa narodili a žili
ich rodičia. Žiaci mali možnosť priniesť
veci, predmety, ktoré sa používali v Československu, zároveň s predmetmi mali
priniesť aj príbeh, ktorý sa spájal s touto
vecou. Tak isto mali možnosť napísať
svoj názor na Československo, ktorý im
mohli pomôcť napísať rodičia alebo starí
rodičia, ktorí si túto dobu pamätajú.
Žiaci priniesli veľké množstvo predmetov a príbehov, z ktorých sme vytvorili
v školskej knižnici výstavku. V pondelok
22. 10. 2018 sme v školskej knižnici
uskutočnili besedu s Ing. Štefanovičom,
ktorý pôsobil v Československu ako
novinár a Mgr. Babulicovou, ktorá pôsobila dlhé roky na našej škole ako učiteľka a zástupkyňa školy. Slovenská pedagogická knižnica tento projekt následne
vyhodnotila. Zapojilo sa doň 213 škôl,
naša škola sa umiestnila v tejto veľkej

konkurencii na 28. mieste. Mesiac
november a december sa každoročne
u nás v škole nesú v znamení vianočných príprav. V novembri sme sa zapojili do literárnej súťaže Najkrajšia
vianočna rozprávka, ktorú vyhlásila
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi.
V kategórii mladších žiakov sa na vynikajúcom 3. mieste umiestnila Lenka
Macková zo 6. A.
29. novembra sme so žiakmi 8. a 9. ročníka navštívili hlavné mesto Maďarska
Budapešť. Po príchode sme najskôr absolvovali návštevu najväčšieho akvária
v strednej Európe Tropicárium. Videli
sme žraloky, raje, rôznofarebné rybičky,
ktoré žijú v rôznych častiach sveta. Po
prehliadke Tropicária sme si prezreli
krásy mesta. Na záver naše kroky viedli
na tradičné vianočné trhy, na ktorých
sme vyskúšali chutné maďarské sladké
i slané špeciality a nakúpili drobné darčeky pre svojich blízkych.

6. decembra našu školu navštívil Mikuláš. Prvým darčekom, ktorý nám
priniesol, bolo predstavenie o Rumcajsovi a po predstavení Mikuláš rozdal
sladké balíčky, pretože sme celý rok poslúchali.
V pondelok 10. decembra sa naša škola
premenila na veľkú dielňu, aby sme našu školu vianočne vyzdobili.
Naše vianočné prípravy vyvrcholili 14.
decembra večer vianočnou besiedkou
v telocvični školy. Tohtoročné predstavenie sa nieslo v duchu krásneho
príbehu – Čo Boh daroval Slovákom.
Deti pod vedením Mgr. Dovalovej, Mgr.
Brachovej, Mgr. Polonskej, Mgr. Martinkovičovej, K. Jančovičovej vyčarili svojimi tancami, spevom i hovoreným slovom nádhernú vianočnú atmosféru,
ktorá naplnila všetkých prítomných. Tí
všetkých účinkujúcich odmenili úžasným potleskom. My veríme, že ste si
preniesli vianočnú atmosféru aj do svojich domovov.
Prajeme Vám, aby ste uprostred všetkých darčekov, ktorými izba praská,
našli vo Vašich srdciach záblesk poznania, že Boh podelil sa s človekom
o darček menom LÁSKA.
Učitelia a žiaci základnej školy

(Mgr. Emília Polonská)

.
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Vianočná rozprávka
Bolo raz jedno malé mestečko a v tomto mestečku žil malý chlapec Alexander. Žil so svojimi rodičmi. Jeho otec bol veľmi chorý.
Práve bol vianočný čas. Deti mali vianočné prázdniny. Všetci sa sánkovali a lyžovali, len Alexander sa chcel starať o svojho otca,
lebo veril, že sa predsa len vyzdravie. Chodil pracovať do malého starožitníctva, aby získal peniaze pre svojho otca. A potom prišli
Vianoce...
Mama varila večeru a upratovala , otec spal a Alexander písal list Ježiškovi. Do listu napísal:
„Drahý Ježiško, verím, že moja prosba doletí k tebe včas. Neželám si drahé hračky, vlastne neželám si nič pre seba. Želám si, aby môj
otecko sedel s nami pri štedrej večeri a tešil sa spolu s nami.“ Večer uvidel padajúcu hviezdu a požiadal ju o zdravie svojho otca. Ráno sa zobudil a išiel pozrieť svojho otca do spálne, ale posteľ bola prázdna. Od strachu mu skoro prestalo byť srdiečko. Bežal do kuchyne a tam ho uvidel. Otec bol zdravý ako rybička. Alexander sa mu vrhol do náruče a v duchu ďakoval hviezde, Pánu Bohu
a Ježiškovi za zdravie svojho ocka. Spoločne pripravili večeru a zasadli k štedrovečernému stolu. Alexander prežíval nekonečné
šťastie. Po večeri ho mamička poslala pozrieť sa pod vianočný stromček. Alexander bol prekvapený, veď on žiadny darček nečakal
a ten najkrajší už dostal. Predsa len otvoril dvere do izby, kde uprostred stál krásny vysvietený stromček a pod ním bol uložený
krásny novučičký bicykel. Hoci niekde v kútiku jeho duše driemala túžba po bicykli, nedokázal myslieť na seba, ale myslel na svojich
blízkych. Boh však vidí aj do najtajnejšieho kútika našej duše a plní želania tým, ktorí viac myslia na iných ako na seba. Alexander
dostal svoj vysnívaný darček za svoju dobroprajnú dušu. O tomto je čaro každých Vianoc. Pretože Vianoce nie sú o daroch či o státi
v obchodoch v dlhých radoch, ale o láske ľudí k svojim blízkym.
(Lenka Macková 6. A, ZŠ Jacovce)

....................................................................................................

Vianočné zvončeky

............................
Zvoní zvoní zvonček malý,
Vianoce sú pred dverami.
Rozvoniava celý dom,
vianočný je plný stôl.
Začínam tento príspevok zámerne
touto básňou. Pretože ten malý zvonček
zvoní aj v každom malom srdiečku našich detí, ktoré sa už veľmi tešia na
Vianoce. Tešia sa, že príde Ježiško a
prinesie im darčeky. Ale to, čo nám
možno tieto detičky nevedia povedať, je
že sa tešia, že Vianoce strávia s maminkou a ockom, či bračekom a sestričkou
doma. Každý deň sa stretávam s Vašimi
detičkami, a vidím, akú neskutočnú radosť majú, keď Vás uvidia stáť vo
dverách triedy s ich menom na perách.
Napriek tomu, že im je v materskej
škole dobre, že sa tu hrajú s kamarátmi
a učia sa nové veci, ... tešia sa, že idú
domov. Domov, na miesto, kde je rodna.
A Vianoce sú predsa sviatky rodiny. Nie

sú to sviatky bohatstva, peňazí, či pôžičiek na dary, len aby druhí videli, že na
to máme. Ukážme im, že my máme na
to byť rodinou, v ktorej sa všetci máme
radi, v ktorej sa vieme rešpektovať aj
napriek odlišnostiam každého člena...
aby sme boli rodinou, ktorú tvorí nielen luxusný dom, ale práve aby tento
náš príbytok bol pravým DOMOVOM.
Domovom, v ktorom zvonia
detské
srdiečka radosťou zo spolupatričnosti,
radosťou zo spoločnej večere, z ozdobovania stromčeka, z pomáhania pri pečení, radosťou z toho, že majú milovanú
rodinu spolu. Učme detičky pravým
hodnotám Vianoc. Dajme im pevné zázemie, more lásky, darujme im náš
drahocenný čas ... a toto sa nám vráti
stonásobne viac, ako keď ich len zapraceme darmi.
Želáme Vám tie najkrajšie Vianoce,
aké ste doteraz prežili. Aby vaše srdcia ZVONILI radosťou a láskou k Vašim najbližším. Aby toto zvonenie
prehlušilo všetko to zlé, čo sa Vám
v minulom roku udialo.

Ježiško v jasličkách spinká sladko,
v sníčkoch svoje plány spriada hladko.
Chce rozžiariť všetky detské očká ,
nech každé srdiečko sa lásky
a prekvapení dočká .
S láskou kolektív MŠ Slniečko.
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kultúra

Jacovské hody

Veterány v Jacovciach

...........................................

...........................................

Hody patria k tradičným sviatkom vari každej obce. Oslavujú
sa ako deň hojnosti, zábavy a blahobytu. V areáli futbalového
ihriska sa v sobotu 7. 7. 2018 zišlo množstvo Jacovčanov
a susedov z blízkeho okolia, ktorí si prišli užiť Jacovské hody.
Prví športoví nadšenci dorazili už po tretej hodine popoludní,
kedy sa odohral tradičný predhodový zápas starí páni z Jacoviec a starí páni z Nitrianska Blatnica. Potom nasledoval zápas
A - mužstva s FC Vion Zlaté Moravce. Po zápasoch sa už začalo
ihrisko zapĺňať rodinami s deťmi, ale aj mládežou a hosťami
z okolia. Pekné počasie priam lákalo sadnúť si a občerstviť sa
s priateľmi a známymi, vypočuť si pekné pesničky. Do tanca
a na počúvanie hrala skupina DISK. Veselú hodovú atmosféru
umocňovala vôňa gulášu a pečenej klobásy. O jedlo a občerstvenie veru nebola núdza. O 23.00 hod. sa losovala bohatá
tombola, do ktorej sponzorsky prispeli podnikatelia nielen
z našej obce. Na futbalovom trávniku sa bezstarostne zabávali
mladí spolu so skôr narodenými až do neskorých nočných
hodín. Hody pokračovali v nedeľu 8. 7. 2018. Slávnostná svätá
omša sa začala o 10.30 hodine v kostole Božieho milosrdenstva, po nej o 16.00 hodine sa súčasne hral priateľský futbalový zápas, kde dorastenci TJ Družstevník Jacovce privítali
súpera z TJ Oponice a na námestí pred COOP Jednotou na počúvanie a do tanca zaspieval Roberto. Okrem futbalu a kultúrneho programu nechýbali v priestoroch základnej školy rôzne
atrakcie, strelnica, detské kolotoče, či nafukovací hrad pre najmenších. Pripravené boli aj stánky so suvenírmi a cukrovou
vatou. Veríme, že všetci tí, ktorí spolu s nami prišli osláviť
hody, si užili krásne sviatočné chvíle v kruhu svojich priateľov
a známych. (ZB)

Milovníci retra z Jacoviec sa mohli tešiť! V sobotu 25. 8. 2018
sa konal už X. ročník spanilej jazdy historických vozidiel na
Duchonke. Počas dňa mali prihlásení účastníci naplánovaný
zaujímavý program. Prešli z Duchonky do Prašíc, krátke zastavenie si naplánovali u nás v Jacoviach, od nás do Partizánskeho a späť na Duchonku. Nešlo o klasický zraz, ale
zaujímavé celodenné podujatie, ktoré je určené všetkým
priaznivcom veteránov, motoriek, ale hlavne všetkým, ktorí
chcú zažiť pekný zážitok. O 9.15 hod. dorazila kolóna veteránov na parkovisko pred Kostol Božieho milosrdenstva, aby
predviedli svoje krásne stroje. Posádky si dali veľmi záležať,
aby ich oblečenie ladilo. V kolóne veteránov bola zastúpená
celá história automobilizmu. Zastúpené boli autá, vyrobené
pred prvou svetovou vojnou, ale aj nablýskané veterány zo 70.
rokov, ktoré sú dokladom dokonalého prepojenia techniky
a estetiky. Návštevníci sa mohli pri vozidlách odfotografovať,
porozprávať s majiteľmi o histórii či priebehu renovácie ich
vozidiel. Dokonca u nás sme vyhlásili aj najkrajšie vozidlo zo
všetkých veteránov. (ZB)

kultúra

Mesiac úcty k starším

...........................................

Október patrí predovšetkým naším seniorom - babkám, dedkom, starenkám a starkým, tetám a ujom ... Staroba je pre nás
všetkých prirodzenou etapou životnej púte a jej príchod nemôžeme zastaviť. Jediné, čo môžeme urobiť, je spríjemniť si ju.
Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom. Pri tejto príležitosti sme aj
tento rok pripravili pre našich starších spoluobčanov malé posedenie v jedálni PPD Jacovce. Úvodným slovom sa obyvateľom obce prihovoril starosta, ktorý nám všetkým pripomenul,
že úcta k starším ľuďom by mala byť prirodzenou súčasťou
nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia
si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti,
ktoré odovzdávajú nám, mladším. Všetci raz budeme starí.
Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať.
Človek sa učí celý život. Potom sa pridali so svojim s láskou
pripraveným programom detičky z MŠ, žiaci zo ZŠ a deti z eRko klubu. Veselými pesničkami, básničkami, tancami a scénkami vyčarili radostnú iskričku v oku a úsmev na nejednej tvári
našich spoluobčanov. Na záver programu vystúpil vzácny hosť
– Martin Jakubec, ktorému sa podarilo rozospievať, ale aj roztancovať všetkých prítomných. V tejto príjemnej a veselej
atmosfére si každý vychutnal pripravené malé občerstvenie
a darček v podobe dáždnikov, ktoré boli zakúpené s finančnou
podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. V neskorých
popoludňajších hodinách sa starkí a starké príjemne unavení,
ale spokojní, rozišli do svojich domovov. (ZB)
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Mikuláš všetkých potešil

...........................................

Mikuláš so svojimi anjelsko-čertovskými pomocníkmi neobišli
Jacovce ani tento rok. V pondelok 3. decembra doniesli pre
naše detičky koše plné mikulášských dobrôt a rozsvietili
vianočný stromček pred Kostolom Božieho milosrdenstva.
Deťom urobili radosť na originálnom voze. Také sane, aké má
trojica Mikuláš, anjel a čert, veru ešte nikto nevidel! Pri rozdávaní mikulášskych nádielok hrala zo saní krásna vianočná
hudba a čo robil čert? Hľadal neposlušné deti, ktoré chcel
vziať zo sebou. No keďže v Jacovciach máme samé poslušné
detičky, nenašiel nikoho. Všetky deti postupne Mikuláš s anjelom odmenili sladkosťami. Tí smelí škôlkári a školáci, ktorí
počas celého roku poslúchali a nebáli sa čerta, sa spoločne so
Svätým Mikulášom odfotili. Čas pokročil a Svätý Mikuláš s anjelikom a čertom sa museli rozlúčiť, lebo na nich čakali detičky
aj v iných obciach. My sa však už teraz všetci tešíme na budúci
rok, pretože Mikuláš, anjelik a čert sa u nás cítili dobre a prisľúbili, že s košom plným dobrôt, prídu aj o rok. (ZB)
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eRko

Z pierka eRka

...........................................

Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí
– toto eRkárske motto sme sa snažili napĺňať aj počas leta, kedy vyšlo posledné číslo Jacovského hlásnika a tak sa teda pozrime späť, kadiaľ naše spoločné kroky viedli ...

Ako prvé nás zaviedli do novej eRko klubovne, ktorú sme naozaj s radosťou slávnostne otvorili 24. 6. 2018. Po desiatich
rokoch strávených v priestoroch za poštou a všetkých upratovacích a prerábacích útrapách, sme sa naozaj tešili novým
priestorom v zdravotnom stredisku. Túto výnimočnú udalosť,
počas ktorej boli pripravené rôzne aktivity: maľovanie na tvár,
zvieratká z balónikov, tanec či opekačka, obohatil i p. kúzelník
svojim predstavením. Ďakujeme všetkým, čo si našli čas
a prišli sa potešiť spolu s nami. Zvlášť patrí poďakovanie našim kňazom, ktorí nám priestory posvätili a p. starostovi s poslancami, ktorí nás v tejto aktivite podporili.
Ďalej sme spoločne malí i veľkí kráčali na Ostrý Grúň, kde sa
12. - 17. 8. 2018 v chate Kollárová konal už 20. detský letný
eRko tábor. Témou bolo Desať Božích rád. Vedúci sa snažili
každý deň deťom cez rôzne aktivity priblížiť Božie prikázania,
aby im deti lepšie porozumeli, vedeli ako ich správne žiť
a vrátili sa tak k základom viery. Nechýbali hry, súťaže, pohyb
v prírode no bola i disco - oslava s tortou, či kúpanie v hoteli
neďaleko štiavnických tajchov. Touto cestou ďakujem rodičom
za ich dôveru zveriť deti do našej starostlivosti, sponzorom
a všetkým, čo nás akýmkoľvek spôsobom podporovali, p. kaplánovi za osobnú účasť na tábore a najmä vedúcim, ktorí zas
a opäť venovali svoj voľný čas príprave tábora a boli ochotní
prevziať za deti už 20-tykrát zodpovednosť.

V septembri začali pravidelné eRkostretká pod vedením
J. Paulovičovej a D. Beňovej, počas ktorých sa venovali ročnej
téme Z malého zrnka strom. A. Krajčír sa zase venuje starším
eRkárom - juniorom, pre ktorých spolu s p. kaplánom pripravuje rôzne aktivity v snahe udržať živé veriace spoločenstvo
mladých ľudí.
Október už tradične patrí našim starkým a Detskému činu
pomoci. Pre dôchodcov našej obce sme pripravili darčeky mydlové vrecúška a pod vedením D. Beňovej i milý program.
V oslave, ktorú organizovala obec 15. 10. z príležitosti Mesiaca
úcty k starším, si deti v scénke zahrali starkých spomínajúcich
ako sa bavili, keď boli mladší ... a tak sa v programe nielen
modlilo, ale i tancovalo, recitovalo a hralo na hudobný nástroj. Detský čin pomoci. Tento rok sme ho poňali trochu inak
- akčnejšie. Napriek tomu, že deti radi upravujú opustené
hroby či hrabú lístie, rozhodli sme sa pre osobnejšiu zaangažovanosť a išli sme na návštevu do Domova sociálnych služieb
Sv. Marty. Tu sme si spolu s klientami domova zahrali spoločenské hry, porozprávali sa, zaspievali i pomodlili spolu sv.
ruženec. Toto sobotňajšie dopoludnie bolo pre nás i starkých
výnimočné. Myslím, že sme sa vzájomne veľmi obohatili a deti
svojou prítomnosťou spravili obyvateľom domova veľkú radosť. Do druhej aktivity sa zapojili viac starší eRkári, nakoľko
ich cieľom bolo navštíviť bezdomovcov v Topoľčanoch. Nešli
len tak naprázdno, okrem milého slova mali pre nich pripravené i sladkosti.

eRko
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nenia p. starosta J. Božik a starších prišla zase odmeniť za
športový výkon p. D. Babčanová - riaditeľka ZŠ. Víťazom
blahoželáme.
Sviečka za nenarodené deti – 2. november. Hlavnou myšlienkou kampane je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri potrate. Kampaň má viac rozmerov, nám sa podarilo naplniť ten duchovný - modlitbou za
Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti, ale aj praktický
- zakúpením sviečky. Ponúknuté boli v celej farnosti a podarilo sa nám spoločne vyzbierať 233 eur, z ktorých budú podporené projekty zamerané na ochranu života a jeho dôstojnosti
od počatia a podporu rodiny.
A už je tu 17. november, dátum kedy kroky mnohých viedli do
Jacoviec. Malí i veľkí eRkári prišli na Deň radosti, ktorý sa
konal v Jacovciach. Okolo 190 deti z 9 obcí začalo program
sv.omšou a potom sa presunulo do ZŠ, kde ich privítal
p. starosta. Potom sa deti rozdelili do skupín a už sa spievalo,
hralo, športovalo, tancovalo, tvorilo i modlilo všetko na tému
Z malého zrnka strom. Nálada bola skutočne úžasná, džavot
a smiech sa ozýval zo všetkých kútov školy. Ďakujeme všetkým, čo nám pomohli so sladkým, či slaným občerstvením. Aj
vďaka Vám sme mohli našich hostí prijať ako sa patrí.

Milión deti sa modlí ruženec je tiež októbrová aktivita. Aj my
v Jacovciach sme sa pripojili k takmer 80 krajinám, kde sa deti
18. 10. zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete,
v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.
K novembru zase patrí kampaň Sviečka za nenarodené deti
a florbalový turnaj. Florbalový turnaj sme tento rok presunulý na mimoriadný štátny sviatok a tak sa konal 30. 10. 2018.
Po registrácii p. starosta všetkých privítal, T. Pavlovič dal ako
hlavný rozhodca pokyny k hre a turnaj sa mohol začať. Tento
rok bola zmena v tom, že doobeda prebehli zápasy medzi
mladšími hráčmi a poobede hrali starší. Mladší vytvorili 4 tímy: Super štvorka, Žeravé strely, Žochári a www.vietnamci.sk.
Starších sa prihlásilo 5 skupín: Wasabi, XD, Krivé hokejky,
Gumkáči a Šamani. K pohodovej atmosfére a dobrej športovej
nálade prispela hudba i občerstvenie, ktoré zabezpečovala
p. Z. Bošanská. Na záver mladším účastníkom odovzdal oce-

A už sme „prekráčali" až do decembra. Každú nedeľu prebiehali kolednícke stretnutia, na ktorých sa deti pripravovali
na Dobrú novinu. Veríme, že ako po minulé roky i tento rok
otvoríte svoje domovy pre ohlasovanie radostnej noviny
o narodení p. Ježiša a príjmete koledníkov dňa 26. decembra. Ak hľadáte iný spôsob ako podporiť DN môžete tak urobiť modlitbou či darom online, alebo darom na účet
SK7711000000002940457894. Témou 24. ročníka je Padlo do
úrodnej pôdy. Pomyselné zrnko podpory zo strany Dobrej
noviny nachádza úrodnú pôdu v srdciach a životoch našich
partnerov a komunít v Ugande, Keni, Etiópii, Rwande, Kamerune a Južnom Sudáne.
No a ako posledné prichádza pozvanie na Jasličkovú slávnosť, ktorá bude 25. 12. 2018 o 16.00 hod. s výstižným názvom ,,Niečo veľké sa chystá".
Tu naše kroky pre tento rok končia. Prajeme Vám požehnané
sviatky, veľa radosti v kruhu blízkych či priateľov, pokoj
a pevné zdravie.
(Mgr. Janka Bošanská)
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história obce

František Očenáš

............................

V aktuálnom vianočnom čísle obecných
novín sme chceli predstaviť osobnosť
kňaza, dlhoročného jacovského pána
kaplána, saleziána Františka Chudého.
Z dôvodu smrti jeho priateľa a dlhoročného jacovského farára Františka
Očenáša opíšeme jeho životné osudy.
Narodil sa 14. augusta 1938 v Banskej
Štiavnici. Pochádzal z troch súrodencov
(mal dve sestry). Po formácii a štúdiu
v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda a na Cyrilometodskej bohosloveckej
fakulte bol 25. júna 1961 v Bratislave
vysvätený za kňaza vkladaním rúk otca
biskupa Mons. Ambróza Lazíka.
Jeho
kaplánskymi
miestami
boli
v rokoch 1961 – 1963 Levice, 1963 Sereď,
1963 – 1965 Malacky, 1965 – 1967 Šurany, 1967 Topoľčany, 1967 - 1968 Zlaté
Moravce a 1968 – 1969 Senec.
Ako farský administrátor a farár pôsobil
od roku 1969 do konca júla 1989
v Jacovciach, od 1. augusta 1989 do roku
1998 v Bratislave – Rači, a v rokoch 1998
– 2000 v Kozárovciach. Potom ako duchovný správca pôsobil od 15. novembra 2000 do 30. júna 2001 v Charitnom
domove v Pezinku. Jeho posledným farárskym miestom bola Dolná Krupá, kde
pôsobil od 1. júla 2001 do 30. augusta
2009. Následne bol krátko výpomocným
duchovným v Bratislave – Rači.
Od roku 2009 žil na odpočinku v Nitre
na Kalvárii v kláštore misionárov zo
Spoločnosti Božieho slova. Tu v sobotu
1. decembra 2018 zaopatrený svätými

sviatosťami odovzdal svoju nesmrteľnú
dušu Pánovi v 80. roku života a 58. roku
kňazstva.
Čo možno povedať o jeho bohatom
kňazskom živote? Kde prišiel, všade budoval a opravoval. Napríklad vo farnosti Bratislava – Rača opravil za výdatnej
pomoci bývalých farníkov z Jacoviec
farský kostol. V Dolnej Krupej modernizoval farskú budovu, pokračoval v rekonštruovaní interiéru kostola svätého
Ondreja po svojom predchodcovi, saleziánovi Františkovi Chudom, pričom
vymenil osvetlenie a vytvoril presklenú
stenu pod emporou (chór) kostola.
Najdlhšie ale pôsobil u nás, v jacovskej
farnosti Návštevy Panny Márie. Pätnásť
rokov mu bol asistentom, priateľom
a kaplánom Ing. František Chudý,
s ktorým realizovali všetky stavebné
projekty. Zaslúžili sa o výstavbu súčasnej budovy fary. Ďalej previedli celkovú
rekonštrukciu kostola a modernizáciu
jeho interiéru v duchu druhého Vatikánskeho koncilu. Bola položená nová
dlažba, nové omietky, nový obetný stôl,
krstiteľnica, ambona, bohostánok, krížová cesta a farebné vitrážové okná. Do
kostola zabezpečil nový nábytok do sakristie, kostolné lavice a nechal zrekonštruovať píšťalový organ. Postavilo sa
nové oplotenie kostola.
V obci Tesáre realizovali prístavbu
Kostola svätého Martina. Pristavili nové
presbytérium, dali vyhotoviť bohostánok, ambonu, obetný stôl a krížovú
cestu. Zabezpečili aj nové oplotenie
kostola.
Vo Veľkých Bedzanoch realizovali výstavbu kostola Panny Márie Pomocnice
kresťanov a zabezpečili aj oltárny obraz. Jeho autorkou v roku 1975 bola
Bedřiška Znojemská z Prahy.
V Kuzmiciach previedli rekonštrukciu
starobylého kostolíka svätého Štefana
vo Vítkovciach, ktorá spočívala vo vymaľovaní interiéru. Zaslúžili sa o výstavbu
nového
filiálneho
kostola
svätého pápeža Pia X., v ktorom sa
5. decembra slávila zádušná svätá omša
za zosnulého kňaza.
Nemenej významná bola aj jeho pastoračná činnosť, ktorú realizoval najmä
medzi mladými, nakoľko jeho kaplánom
bol salezián (vtedy tajný) František Chudý. Na fare používali cyklostilovú
tlačiareň, robili pracovné listy na hodiny náboženstva, ktoré ochotní veriaci
prepisovali. Vo farnosti pôsobil mládežnícky spevokol pod vedením Petra
Podolského a rodiny Mišíkovej.
V rámci dekanátu bol v podstate pravou

rukou pána dekana a kanonika ThDr.
Ladislava Dorušáka. S neskorším pánom kostolníkom Jankom Pavlovičom
zabezpečovali dovoz náboženskej literatúry zo zahraničia, najmä z Maďarska. Ďalšími jeho spolupracovníkmi boli
dlhoročný organista František Mišík,
kostolníci Jozef Burza v Jacovciach a Jozef Kišac v Kuzmiciach a stolárski majstri a mnohí ochotní spolupracovníci
a spolupracovníčky vo všetkých štyroch
obciach farnosti.
Pánu Bohu vďačíme za dar kňazstva
a pánu farárovi Očenášovi a pánu kaplánovi Chudému za príklad pre kňazov
Libora Škriputu, Jozefa Petráša a saleziána Jozefa Žemberu z Jacoviec,
Mareka Smatanu a saleziána Jozefa
Baga z Tesár.
Treba si uvedomiť, že toto všetko sa
u nás dialo v rokoch tvrdej komunistickej totality, ktorá nepriala slobode Cirkvi a slobode myslenia.
Ako ukončil svoju pozemskú životnú
púť? Tri dni pred smrťou ho navštívil
v charitnom domove v Nitre na kalvárii
jeho „duchovný syn“, dekan v Seredi Libor Škriputa. Udelil mu posledné pomazanie a viatikum a takto duchovne
pripravený odišiel dňa 1. decembra
2018, v posledný deň cirkevného roku,
do domu svojho Nebeského Otca – do
Nebeského kráľovstva. Otec František,
ako ho nazývali jeho farníci, do bodky
naplnil svoje heslo: „Môj najslávnejší
deň bude, keď zomriem.“
Otec František, odpočívajte vo večnom
pokoji v nebi a orodujte za svojich farníkov.

(Mgr. Marián Kišac)

rôzne
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Kognitívna rehabilitácia a tréning pamäti
seniorov v ZSS Sv. Marta Jacovce

..........................................................
Kognitívna rehabilitácia, ako aj tréning
pamäti našich seniorov sa koná
pravidelne jedenkrát týždenne. Optimálny počet v skupinke je približne 10
až 12 seniorov, s ktorými precvičujeme
orientáciu, koncentráciu, pohyb, krátkodobú a dlhodobú pamäť, či slovnú
zásobu.
Cieľom týchto cvičení je porozumieť začínajúcej demencii, jej zákonitostiam,
príčinám a príznakom, osvojiť si spôsoby posilňovania poznávacích funkcií
mozgu (zvlášť pamäti), tiež postupy
a cvičenia, viesť individuálnu a skupinovú prácu s touto cieľovou skupinou.
V neposlednom rade je potrebné zvládnuť prípravu takéhoto tréningového
stretnutia a to organizačne ako i metodicky. Aby sme mohli hovoriť o efektívnom tréningu pamäti, je potrebné
aktivizovať viac funkcií. Tieto koncentračné cvičenia sú navrhnuté tak, aby sa
zlepšila koordinácia jednotlivých častí
tela, ako aj aby sa zaťažovali obe mozgové hemisféry rovnomerne. Náš mozog si
vyžaduje zásobovanie kyslíkom a ten
môžeme najlepšie zabezpečiť pohybom.

Motorická pamäť zahŕňa veľa našich
schopností či zručností, zaraďujeme ju
medzi dlhodobú pamäť. Súvisí so sebaobslužnými úkonmi, ale môžeme sem
zaradiť aj recitovanie básní, odriekanie
modlitieb, či chôdzu a šoférovanie.
Neoddeliteľnou súčasťou života klientov
v ZSS Sv. Marta sú koncentračné cvičenia tréningu pamäti. Pravidelne jedenkrát do týždňa sa preto stretávame
v skupinkách a vypĺňame pracovné listy, dokresľujeme chýbajúce časti na
obrázku, riešime numerické úlohy či vyhľadávame jednotlivé písmená či slova
v textoch. A verte, či nie, popri tom zažijeme spolu i veľa zábavy.
Srdečne ďakujeme Cirkevnej umeleckej škole sv. Lukáša v Topoľčanoch
za originálne vyzdobenie vianočného
stromčeka v ZSS Sv. Marta Jacovce.

(GM)

Členovia ATK JAVORINA Jacovce chodili a bicyklovali

.........................................................................................
Vianoce sa blížia a čo robili turisti v II.
polroku 2018? No samozrejme chodili
a bicyklovali. Áno, to je správne, bicyklovali. Tour de Priehrady už II. ročník,
ktorý sa uskutočnil 4. augusta nám ukázal, že akcia láka deti i dospelých. Počet
účastníkov bol 101 a to svedčí o vydarenej akcii. Koniec augusta a začiatok septembra brázdili turisti z Jacoviec okolie
Banskej Štiavnice. Neobišli sme ani zre-

konštruovanú Štiavnicku kalváriu, kde
sme sa stíšili a zároveň sa kochali nádherným výhľadom okolia mesta Banská
Štiavnica. Navštívili sme i baňu Všechsvätých v Hodruši – Hámroch a vypočuli sme si ako žili a pracovali baníci
z tohto okolia. Mikuláš je už tradičný
pri kolkoch. Vyskúšali sme železo, či sa
gúľa ako po iné roky. A ešte nás čaká
tradičný výstup na Panskú Javorinu tes-

ne pred Vianočnými sviatkami, kde sa
budú niesť tóny piesne Tichá noc, svätá
noc. Je to nádherná scenéria prírody
a slová nádhernej Vianočnej piesne.
Záver roka je v prírode a to cítime ako
poďakovanie za celý rok, že môžeme
spoznávať blízke i širšie okolie. (BM)
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Aj cyklisti vzorne reprezentujú našu obec

.....................................................................................

Aj tento rok sa konal v Obci Jacovce
cyklistický výjazd TOUR DE PRIEHRADY pod vedením ATK JAVORINA
a MTB TEAM. Bol to už 2. ročník a prihlásilo sa viac ako 100 cyklistov. Z roka
na rok býva viac a viac zúčastnených.
Tiež sa ho zúčastnili aj naši cyklisti
z MTB TEAM JACOVCE.

A - mužstvo

...........................
Ako by ste zhodnotili jesennú časť
z pohľadu Jacoviec ?
Myslím si, že môžem povedať, že
v mužstve Jacovce vládne po jesennej
časti spokojnosť. Ak si odmyslím niektoré zápasy, tak môžem povedať, že
sme predvádzali dobrú hru spojenú
s dôležitými a ťažkými víťazstvami.
Ak to mám špecifikovať iba z pohľadu
Jacoviec ako futbalového klubu, tak je
to pre nich veľmi vydarená sezóna.
Umiestniť sa na 4. mieste vo veľmi vyrovnanej a silnej súťaži, je pre klub
ako sú Jacovce aj malým úspechom.
Ste spokojný so súčasným umiestnením ?
Ako som už povedal v otázke predtým,
pre mužstvo Jacovce je to malý
úspech, nemyslím to tak, že by toto
mužstvo na to nemalo, ale keď porovnám podmienky, aké máme mi na futbal a asi 90% ostatných klubov v tejto
súťaži, tak je to úspech. Pre mňa osobne ako trénera je určitá spokojnosť
s umiestnením, ale nikdy sa nesmiete
uspokojiť. Boli zápasy, ktoré vôbec
nedopadli dobre, hráči neplnili to, čo
sme si pred zápasom povedali. Keby
sme zvládli o jeden - dva zápasy viac,

V tomto tíme je veľa mladých cyklistov,
cyklistiek a pridali sa už aj malí cyklisti, ktorí poctivo trénujú, zbierajú kilometre a tiež reprezentujú obec aj svoj
tím na rôznych cyklistických závodoch
a pretekoch. Ako správny tím majú už
aj svoje cyklodresy. (JĎ)

tým myslím zápas druhého kola v Rumanovej alebo zápas s Veľkým Lapášom, mohlo byť naše umiestnenie
o jednu či dve priečky vyššie.
Príležitosť dostávajú postupne aj
mladí hráči, ako tí zapadli do systému ?
Musím povedať, že veľmi dobre sa
chytil svojej šance mladý Dávid Chrenko, postupne sa k nemu pridal aj Dávid Cikatricis, čo ma veľmi teší. Mladí
hráči majú obrovské nedostatky herné, taktické, či s disciplínou, je to veľa
tvrdej práce, ktorou musia prejsť, aby
sa prebojovali do základnej zostavy,
ale veľmi ma osobne teší, ak sa tak
stane, pretože tú prácu, ktorú spolu
robíme, zrejme robíme správnym
smerom. Nie som tip trénera, ktorý
stavia len na starých a skúsených hráčov, rád dám šancu mladým, pokiaľ
preukážu potrebnú kvalitu a snahu.
Ku koncu súťaže sme do tréningového
procesu zapojili ďalších troch hráčov
zo staršieho dorastu. Sú to všetko odchovanci Jacoviec s ktorými počítam,
ale musia na sebe veľa a tvrdo pracovať.
Na čo sa treba zamerať v zimnej
príprave ?
Prvá vec, na ktorej mi záleží, je aby
hráčov obchádzali zranenia a aby celé

mužstvo, ktoré bolo na ukončení, zostala pokope. Prajem si, aby títo hráči
mali chuť trénovať a zlepšovať sa, aby
sa vytvorila kvalitná konkurencia v tíme. Čaká nás dlhá zimná príprava,
ktorú mám už teraz naplánovanú. Zameriame sa na všetko, najmä si treba
uvedomiť, že futbal je hra, takže všetko budem sústrediť na herný prejav
mužstva.
S akou ambíciou chcete vstúpiť do
jarnej časti ?
S ambíciou získať ešte viac bodov ako
na jeseň, predvádzať dobrý futbal,
prilákať viac divákov a potrápiť viac
mužstiev v tejto súťaži, pretože si myslím, že toto mužstvo má na to hrať
dobrý futbal s každým mužstvom
v tejto súťaži.
(odpovedal tréner A - mužstva)

šport
Dorastenci a ich cesta k úspechom
Už pred sezónou sme vedeli, že nás čaká zložitý rok. Zo
základnej zostavy nám odišlo 7 hráčov, čo je na dedinské
pomery naozaj veľké číslo. Avšak na základe veľmi dobrej
práce s mládežou nám zo žiackeho mužstva prišlo 10 hráčov.
Veľká vďaka patrí ich bývalému trénerovi Ďurišovi, ktorý im
dal veľmi veľa po stránke futbalovej, osobnostnej, ale aj po
stránke disciplíny. Som veľmi rád, že chlapci pochopili, že
výsledky neprídu hneď. Od prvého zápasu bolo vidieť
neskutočný progres. Takú účasť v tréningovom procese, aká
bola u nás, by nám závidelo nejedno konkurenčné mužstvo.
Chlapcom chcem poďakovať za ich prístup k povinnostiam
a sami sa presvedčili o tom, aký veľký rozdiel je v zápase, keď
nastúpia 14 - 15 roční, proti 18 - 19 ročným. Ku cti im slúži to,
že až na jeden zápas, sami vedia ktorý, išli vždy až na dno
svojich síl a pôsobili ako jednoliaty kolektív. Zámerne som
neuviedol štatistiku a čísla, lebo títo chalani majú jednu veľkú
výhodu, že môžu hrať 4 roky spolu a pokiaľ im vydrží ich chuť,
odhodlanie a nasadenie v tréningoch a v zápasoch a uveria
tomu, aká sila v nich je, je dosť pravdepodobné, že túto súťaž
by mohli o pár rokov vyhrať, ale je to v prvom rade na nich.
(Juraj Lacika - tréner)

U15 - starší žiaci
Starších žiakov U15 som začal trénovať v auguste, kde zo 16 hráčov zostalo 6 futbalistov a tak sme museli mužstvo dopĺňať
z mladších žiakov U13, kde spolu s 15 ročnými hrali aj 9 – 11 roční futbalisti. Mužstvo sa iba zohrávalo, čomu zodpovedajú aj výsledky zápasov jesennej časti. V tabuľke sme sa umiestnili na
7. mieste. Zimnú prípravu strávime prevažne v telocvični, kde
chlapci sa budú zdokonaľovať v technike a obratnosti hry. Starší žiaci sa v mesiaci novembri 2018 zúčastnili Vianočného turnaja, kde sa umiestnili na veľmi peknom 2. mieste. (ĽO)
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dopravu na zápasy. Zároveň by som chcel všetkým popriať
pokojné a krásne prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré
do Nového roku. ( J. Kubalák - tréner)

U10 - prípravka
V letných mesiacoch 2018 sme založili žiacke družstvo zo 6 až
9 ročných detí, kde sa prihlásilo 16 detí. Týchto malých
futbalistovsme prihlásili do okresnej súťaže, kde sa hrá
turnajovým spôsobom. Pri tomto množstve detí sa mi podarilo
osloviť na spoluprácu dvoch mladých ľudí - Romana
Rybanského a Jakuba Šveca, ktorým ďakujem za veľkú pomoc
pri tréningovom procese. Na jeseň sa uskutočnili 4 turnaje:
v Urminciach, na Bojnej, v Horných Štitároch a v Jacovciach,
kde nešlo ani tak o góly a body, ale zmyslom bolo, aby si deti
- začínajúci futbalisti, zahrali futbal medzi sebou a mali z toho
radosť. Taktiež sa chcem poďakovať p. Jozefovi Golešényimu
za pomoc pri organizačnom zabezpečovaní turnajov
a zápasov. Veľká vďaka patrí hlavne rodičom a starým
rodičom, ktorí svoje deti poctivo vozili na tréningy a zápasy.
( Ľudovít Ondrka - tréner)

U13 - mladší žiaci
Jesenná časť nám vyšla na výbornú, keď zimujeme na
1. mieste. V deviatich zápasoch sme 8x vyhrali a jeden zápas
sme remizovali, získali 25 bodov s aktívnym skóre 65:5.
V zápasoch sme všetkých súperov herne prevýšili, čo ma teší a
je vidieť napredovanie našich hráčov. V zápasoch sa strelecky
darilo A.Kubalákovi a S.Machovej, ktorý zaznamenali po 12
gólov. Vyzdvihnúť musím aj výkony N.Grácovej, ktorá sa
vrátila z hosťovania v MFK Topoľčany. Potešiteľné je, že máme
vo výbere okresu Obsfz najviac nominovaných hráčov zo
súťaže v dvoch kategóriách U13 a U15 (M. Dovičín, D. Krošlák,
S. Machová, D. Paulovič a M. Meluš). Na záver by som sa chcel
poďakovať vedeniu TJ a pánovi starostovi, že nám vytvárajú
veľmi dobré podmienky pre rozvoj našich malých futbalistov
a rodičom, ktorí nás v zápasoch povzbudzujú a zabezpečujú

Stolný tenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oddiel stolného tenisu TJ Družstevník Jacovce zahájil nový
ročník súťaží v nasledovnom zložení hráčskeho kádra:
Súpiska Muži A: Pavol Slovák ml., Lukáš Török, Igor Goga,
Pavol Slovák st., Dávid Chrenko, Adam Lacika, Martin Bezák,
Imrich Hermann, Michael Bajzík, Tomáš Božik, Ivana Gunišová.Vedúcim družstva je Imrich Hermann.
V priebežnom poradí po 10. kole 4. A ligy je naše družstvo s 21
bodmi na spoločnom 3 - 5. mieste z 8 účastníkov. Podľa tabuľky úspešnosti sú po 8. kole v priebežnom rebríčku súťaže
Pavol Slovák ml. na 10. mieste a Lukáš Török na 11. mieste.

Súpiska Muži B: Pavol Slovák st., Adam Lacika, Martin Bezák,
Michael Bajzík, Miroslav Kmeťko, Tomáš Božik, Ivana Gunišová, Imrich Hermann. Vedúcim družstva je Miroslav Kmeťko.
V priebežnom poradí po 8. kole Majstrovstiev okresu je naše
družstvo s 18 bodmi na spoločnom 1 – 2. mieste zo 7 účastníkov, čo dokazuje zlepšenie výkonnosti oproti minulému
roku. Podľa tabuľky úspešnosti sú po 10. kole v priebežnom
rebríčku súťaže Pavol Slovák st. na 1. mieste, Ivana Gunišová
na 6. mieste, Michael Bajzík na 7. mieste, Adam Lacika na
9. mieste. (IH)

Až zvony ohlásia príchod čarokrásnych Vianoc,
zabudnite na všetky starosti a prežite ich
v šťastí a radosti.
Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma,
nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne za vianočným stolom,
nech láska prevláda nad nemilým slovom.

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2019

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

Pripravujeme pre Vás :
Štefanský turnaj v stolnom tenise ( neregistrovaní ) 26. 12. 2018 o 15.00 hod.
Silvestrovský ohňostroj 31. 12. 2018 o 22.00 hod.
Memoriál Antona Šveca ( VIII. ročník ) 12. 01. 2019 o 09.00 hod.
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