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obecný úrad

Separovaním
odpadu chránime prírodu aj seba
........................................................................................

Odpadom je každá vec, alebo látka,
ktorej sa chce držiteľ zbaviť. Do smetného koša na komunálny odpad by sa mal
vyhadzovať len odpad, ktorý nevieme
ďalej zhodnocovať podľa toho, z čoho sa
skladá do oddelených nádob (prípadne
vriec), aby bolo možné ďalej s ním nakladať. Aké druhy odpadu môžeme
triediť? Najčastejšie sú to tieto komodity: papier, plast, sklo, bioodpad a kov.
Prečo je dobré triediť odpad? Jednak
ušetríme množstvo surovinových zdrojov, znižujeme množstvo odpadu určené
na spaľovanie alebo skládkovanie a zabraňujeme tak znečisťovaniu životného
prostredia.
Ako triedime? Papier, plast a bioodpad
majú svoju prislúchajúcu nádobu, do
ktorej sa odkladajú. Tieto nádoby sú
označené a líšia sa farebne.
Do modrých zberných nádob (prípadne vriec), ktoré sú určené na triedenie
papierových materiálov triedime:
noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier, kartóny, krabice, papierové obaly a podobne. Netriedime:
znečistený, mastný, asfaltový a dechtový
papier, použité plienky, hygienické potreby.
Do žltých zberných nádob (prípadne
vriec), ktoré sú určené na plastové
materiály, triedime: plastové fľaše od
nápojov, igelitové vrecká, fólie, čisté
plastové nádoby z drogérie, rastlinných
olejov a potravín a iné. Plastové fľaše je
potrebné pred vyhodením stlačiť, aby sa
zmenšil ich objem. Netriedime: znečistené plasty, obaly od nebezpečných
látok - obaly od motorových olejov, farieb či chemikálií.
Do hnedých zberných nádob, ktoré sú
určené na bioodpad, triedime: zbytky
ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité
zbytky jedla, škrupiny z orechov a vajec,
usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny
a hobliny. Netriedime: kosti, zvyšky
mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo,
cigaretové ohorky.
Čierne nádoby sú určené na tuhý

komunálny odpad (TKO). V prípade, ak
sa Vám nezmestí do nádoby, môžete ho
dať do vriec, ktoré je potrebné zakúpiť
na obecnom úrade (1,-€/ks). TKO uložený do iného vreca nebude odvezený.
Sklo je možné vhodiť do zvonov na sklo,
ktoré sú umiestnené v obci na niekoľkých miestach a väčšie kusy skla je
treba zaniesť do zberného dvora.
V zbernom dvore sa odoberá aj olej,
ktorý musí byť oddelený kuchynský od
motorového a musí byť označený. Ďalej
je možné do zberného dvora odviezť aj
kovy, stavebný odpad a ostatný väčší
odpad, určený na separovanie.
Polystyrén je potrebné odkladať len
v zbernom dvore do príslušných vakov.
Nesmie sa dávať do nádob na plasty.
Upozorňujeme občanov, že obsah
jednotlivých nádob v domácnostiach je
pravidelne pri vývozoch dokumentovaný fotografiami. V prípade, že sa v nádobe nachádza odpad, ktorý do nej nepatrí, nebude takáto nádoba vyvezená.
Za neseparovanie odpadu v zmysle zákona o odpadoch je možné uložiť finančnú pokutu.
Treba dodržiavať harmonogram vývozu
komunálneho a separovaného odpadu
platný pre rok 2019, ktorý bol do každej
domácnosti doručený začiatkom roka,
alebo je ho možné vidieť na webovej
stránke obce, prípadne si ho môžete
prísť zobrať na obecný úrad. V prípade
poškodenia nádob pracovníkmi spoločnosti, ktorá zabezpečuje vývoz odpadu,
nafotiť a poslať mailom aj s textom na
obecný úrad aby sme mohli riešiť
opravu, prípadne výmenu poškodenej
nádoby. Použité pneumatiky nie je možné ukladať na zberný dvor. Od 1. januára 2016 sú totiž podľa nového zákona
o odpadoch č. 79/2015, ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný, nielen pneuservisy
povinné zadarmo zabezpečiť spätný
zber ojazdených pneumatík keď ich
predáva či prezúva aj bez ich predaja.
To všetko bez ohľadu na značku
pneumatiky, počet kusov a bez podmienky viazania na kúpu novej

pneumatiky alebo iného tovaru. Povinnosť spätného zberu pneumatík majú
pneuservisy aj v prípade, keď im
pneumatiku len prinesiete - pokojne aj
pešo. Platí to nielen pre pneuservisy, ale
aj predajne pneumatík v podobe kamennej alebo internetovej prevádzky.
To všetko, samozrejme, zadarmo.
Zberný dvor Jacovce je určený výlučne
pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v Jacovciach (občan sa
musí legitimovať občianskym preukazom), alebo pre osoby, ktoré majú na
území obce Jacovce vydané platné stavebné povolenie, búracie povolenie, či
ohlásenú drobnú stavbu alebo stavebné
úpravy (preukázať sa vydaným platným
povolením).
Prevádzkové hodiny v zbernom dvore:
Pondelok: 13:00 -17:00
Piatok: 8:00 – 12:00 ; 13:00 – 17:00
Sobota: 8:00 – 14:00

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
:

V zmysle zákona č. 328/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene
a doplnení zákona č.587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je každá obec povinná zverejniť na svojej webovej stránke percento vytriedenia komunálnych
odpadov. Od výšky percenta úrovne
triedenia závisí aj výška poplatku obci
za odvoz komunálneho odpadu.

obecný úrad

V roku 2018 bola úroveň triedenia odpadu v našej obci 51,70%. Je potrebné
aj naďalej separovať a pokiaľ je to možné, ešte vo vyššej miere. Ak bude percento úrovne triedenia odpadu ešte
vyššie, nebude musieť obec v budúcom
roku pristúpiť k zvýšeniu poplatku za
odvoz komunálneho odpadu.
Je potrebné, aby sa k separovaniu odpadu pripojili aj všetky podnikateľské subjekty a právnické osoby v obci. Mnohí
z nich odhadzovali do nádoby na TKO
všetko bez rozdielu. V tomto roku chceme apelovať na všetky podnikateľské
subjekty a právnické osoby v obci, aby
si zakúpili nádoby na separovanie odpadu. Obec im vie zabezpečiť nákup
nádob za nižšiu cenu. Nádoby budú ich

vlastníctvom, tak ako aj nádoby na TKO.
Budú načipované, kvôli prehľadu
o množstve separovaného odpadu. Veríme, že týmto prispejeme k zvýšeniu
percenta úrovne triedenia odpadu.
Ponitrianske združenie obcí v spolu práci s obcou Močenok, Slovenskou
poľnohospodárskou univerzitou v Nitre
a Inštitútom pre cirkulárnu ekonomiku
vykonalo analýzu zmesového odpadu
v obci Močenok. Zistili, že komunálny
odpad nebol separovaný dostatočne
a v jeho separovaní sú stále rezervy.
Touto cestou apelujeme na všetkých
občanov, aby separovali odpad, aby
objemný odpad odvážali do zberného
dvora v obci a nevytvárali čierne
skládky odpadu. Jednak tým znečisťujú
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okolie patriace všetkým, znečisťujú
prírodu a porušujú zákony SR ako aj
platné VZN. Za porušenie zákonov ako
aj platných VZN je možné vyrubiť
finančnú pokutu.
Iba správne a zodpovedne vytriedený
odpad môže prejsť procesom recyklácie a opäť nadobudnúť hodnotu.
Od nás všetkých závisí, ako predchádzať
zvýšenému odpadu, alebo ako ho inak
zhodnotiť. Separovaním odpadu chránime nielen životné prostredie, ale aj
seba. S výchovou a zodpovednosťou za
životné prostredie je treba začať už od
našich detí, ale treba ísť deťom hlavne
osobným príkladom ...
(DK)

Predhodové
upratovanie obce
........................................................................................

Občas prejdem dedinou. Dnes, keďže výdatne pršalo, listoval
som v starých číslach našich obecných novín. Našiel som tam
viacero fotografií a správ o neporiadku a čiernych skládkach
odpadu, najmä stavebného. A to obec prevádzkuje zberný
dvor.
Rozhodli sme sa preto zapojiť obyvateľov našej obce do
dobrovoľníckej akcie s názvom Predhodové upratovanie obce.
Zámerom je ukázať Jacovčanom, že skládka sa rýchlo vytvorí,
ale ťažko sa odstraňuje. Upratovanie bolo naplánované na sobotu 22. júna. Vďaka priaznivému počasiu, podpore obecného
úradu a jeho zamestnancov sa akcia mimoriadne vydarila.
Obec zabezpečila pracovné ochranné prostriedky, náradie,
vrecia na vyzbieraný odpad, cez Martina Beňa odvoz nazbieraného odpadu a výdatné občerstvenie v podobe minerálnej vody, dobrôt z našej pekárne a zabíjačkových špecialít.
Dobrovoľníci si priniesli vlastné krovinorezy. Už sme len netrpezlivo čakali, či sa do tohto nultého ročníka zapoja oslovené
spoločenské organizácie pôsobiace v našej obci. Bol som milo
prekvapený, že sa nás nakoniec stretlo sedemnásť dobrovoľníkov a za dopoludnie sa vykonal kus poctivej práce. Keďže bol
nedostatok ženských a dievčenských rúk, pri rannej káve sa

rozhodlo, že sa bude čistiť iba Potočná ulica. Za použitia troch
krovinorezov sa vyčistila časť ulice od MUDr. Vičanovej až po
záhradu rodiny Čermanovej. Dievčatá pred kosením a odstraňovaním buriny a náletových drevín zbierali komunálny
odpad. Keďže prišla letná búrka, kvôli bezpečnosti sa práce
ukončili. Neveril som, že sa na zberný dvor vyvezú dve nákladné autá prevažne bioodpadu. V jesennom období sa táto
časť ulice zatrávni, upraví sa stredový chodník, aby tam
vznikla akoby promenáda na stretanie sa a prechádzanie obyvateľov bez áut, nakoľko v obci tieto zákutia chýbajú. V mene
obecného úradu verím, že na jesennú časť upratovania príde
viacej dobrovoľníkov. Keďže ale prší, bude potrebné zo strany
zamestnancov obce dohliadnuť, aby upravená časť opäť nezarástla a mohlo sa pristúpiť k ďalšej etape úpravy tejto ulice.

V mene organizátorov chcem všetkým poďakovať za obetavosť a ochotu pomáhať pri skrášľovaní našej obce,
zvlášť najmladšej dobrovoľníčke Emke Bošanskej a najstaršiemu účastníkovi p. Ľudovítovi Ďuračkovi.
(Mgr. Marián Kišac)
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kultúra

Vítanie detí do života obce

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

Dňa 9. februára 2019 sa priestory obecného úradu zaplnili
najmladšími občanmi našej obce. Starosta obce pozval všetkých rodičov, ktorým sa narodilo dieťatko v roku 2018, aby sa
zoznámili a spoločne stretli v zasadačke obecného úradu a aby
ich ratolesti prijal do rodiny Jacovčanov. Slávnosť spestrili svojím vystúpením žiačky zo Základnej školy v Jacovciach. Potom
sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce p. Jaroslav
Božik. Vo svojom príhovore pripomenul, že dieťa je najkrajším
kvetom lásky, rodičov zaväzuje vytrvať pri ňom a vychovať

z malého človiečika skutočne veľkého človeka. Našim najmenším spoluobčanom zaželal šťastný a úspešný život plný radosti
a zdravia a ich rodičom veľa trpezlivosti, lásky, ale aj zodpovednosti pri výchove svojich ratolestí. Nasledovali podpisy do
pamätnej knihy, kde rodičia k menám detí pridali svoje podpisy. Starosta rodičom osobne poblahoželal k narodeniu ich detí
a okrem prianí im odovzdal darčekové poukážky a pamätné
listy, ako spomienku na tento neopakovateľný deň. (ZB)

Mariášisti súťažili

Fašiangy

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

Dňa 2. februára 2019 sa v priestoroch účelového zariadenia TJ
Družstevník Jacovce uskutočnil jubilejný X. ročník mariášového turnaja. Na úvod sme si spomenuli aj na účastníka všetkých predchádzajúcich ročníkov turnaja - p. Jozefa Čimboru,
ktorý sa žiaľ už X. ročníka nedožil. V Jacovciach je viac
mariášistov, ale turnaja sa z 15 účastníkov predstavilo len 6.
Ale napriek tomu si Jacovčania hanbu neurobili a obsadili
prvé dve priečky. Víťazom turnaja sa stal po druhýkrát za
sebou Ján Bago, druhé miesto obsadil Ján Magdina. Doteraz
bol víťazom vždy niekto iný. Po prvýkrát sa podarilo zvíťaziť
dvakrát za sebou, IX. a X. ročník suverénne vyhral p. Ján Bago.
Tretie miesto obsadil Ivan Kürty. Všetci zúčastnení boli odmenení vecnými cenami a vyjadrili spokojnosť s organizáciou
turnaja. Ako organizátora by ma veľmi potešilo, keby sa rady
Jacovských mariášistov v budúcnosti rozširovali.
(Emil Šatan, st.)

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia.
Toto obdobie začína od Troch kráľov a končí v utorok pred
Popolcovou stredou, štyridsať dní pred Veľkou nocou. Je to obdobie pôstu, obdobím bez zábav a tancovačiek. Fašiangové
posedenie má u nás v Jacovciach už dlhodobú tradíciu. Aj v
tomto roku sme sa stretli v posledný fašiangový deň - v utorok
5. marca v jedálni PPD Prašice. O hudbu na počúvanie, ale aj
do tanca bolo postarané, len tanečníkov na parkete bolo veru
málo. Na úvod fašiangového posedenia vystúpil starosta obce
a potom žiačky zo základnej školy, ktoré si pre prítomných občanov pripravili pásmo ľudových tancov. Na stoloch nechýbali
šišky a tiež dobré vínečko. Zlatým klincom programu bolo Pochovávanie basy v podaní speváckej skupiny Ilusanka.V častuškách, piesňach a prosbách boli vyjadrené všetky túžby
občanov, ale aj pranierované niektoré neduhy a zlozvyky. Akt
pochovania basy symbolizoval, že hudobné nástroje zmĺknu,
zábava sa končí, nastáva obdobie pôstu a ľudia sa majú
ponoriť viac do seba. (ZB)

kultúra
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Tridsať rokov kňazstva

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

Pred dvomi rokmi sme v Jacovskom okienku histórie písali
o kňazoch rodákoch – Liborovi Škriputovi a Mons. Jozefovi
Petrášovi. Viacerí čitatelia sa pýtali, prečo sme vynechali
nášho Jožka Žemberu. Pri rozhovoroch sme sľúbili, že si na
neho na stránkach našich novín ešte spomenieme. V týchto
dňoch je na to príležitosť a adekvátny priestor.
Rímskokatolícky kňaz, rehoľník, salezián Mgr. PaedLic. don
Jozef Žembera, SDB sa narodil dňa 15. januára 1961. Jeho
rodičmi boli Jozef Žembera (*14. apríl 1911, Jacovce – †31.
december 1986, Jacovce) a Margita Žemberová, rodená
Kocúrová (*17. február 1926, Jacovce – †3. január 2008,
Jacovce). Otec bol povolaním údržbár a matka bola
robotníčkou vo firme Baťa v Baťovanoch, pomocnou
kuchárkou a nakoniec robotníčkou na Jednotnom roľníckom
družstve v Jacovciach. Ako dôchodkyňa bola v Jacovciach
kostolníčkou. Don Jozef pochádza zo štyroch detí, jeho
súrodencami sú Agnesa, Marta a brat Dezider.
Ako rástla jeho viera a zbožnosť? Dňa 21. januára 1961 bol
vtedajším jacovským farárom ThLic. Jozefom Olšovským
pokrstený a krstnými rodičmi sa mu stali Augustín Kocúr
a Oľga Naňová. Dňa 4. mája 1969 prijal v Jacovciach prvé sväté
prijímanie a už o týždeň dňa 11. mája 1969 z rúk trnavského
apoštolského administrátora Mons. Júliusa Gábriša sviatosť
birmovania. Birmovným rodičom mu bol Vít Brezina.
Aká bola jeho cesta za vzdelaním? V rokoch 1966 – 1976
navštevoval Základnú deväťročnú školu v Jacovciach, kde mu
triednymi učiteľkami boli Brišková a Klišmaničová.
Nasledujúce štyri roky študoval na Gymnáziu v Topoľčanoch
v triede IV.C spolu s ďalšími štyridsiatimi študentmi. Triednou
mu bola profesorka Emília Gejdošová. Po študijnej prestávke
študoval v rokoch 1984 – 1989 na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a v rokoch 1991 –
1995 na Università Pontificia Salesiana v Ríme (Saleziánska
pápežská univerzita), pričom dosiahol vysokoškolský titul
PaedLic.
Počas študijnej prestávky v roku 1980 pracoval ako sústružník
v závode ZŤS v susednej obci Tovarníky, následne v priebehu
dvoch rokov absolvoval povinnú vojenskú službu a v rokoch
1982 až 1984 pracoval ako robotník v Západoslovenských
vodárňach a kanalizáciách v Topoľčanoch.
Aká je jeho kňazská dráha? Pred tridsiatimi rokmi, dňa 17.
júna 1989 prijal z rúk spolurodáka arcibiskupa Mons. Jána
Sokola kňazskú vysviacku. O týždeň neskôr slúžil v rodnej
obci primičnú svätú omšu a slávnosť pokračovala v záhrade

rodného domu pod dlhým vojenským stanom. Slávnostným
kazateľom mu bol spolurodák, otec arcibiskup Mons. Ján
Sokol. Ako kaplán pôsobil v rokoch 1989 – 1990 v Žiline,
v rokoch 1990 – 1991 ako správca farnosti v Predmieri (okres
Bytča), potom študoval v Ríme, potom v rokoch 1995 – 1997
pôsobil ako výpomocný duchovný v Bratislave na Miletičovej
ulici, v rokoch 1997 – 2000 v Banskej Bystrici – Sásovej. Potom
v roku 2000 pôsobil v Bratislave na Miletičovej ulici,
v Petržalke ako výpomocný duchovný a rektor saleziánskeho
študentátu a do roku 2008 v Bratislave – Dúbravke ako
výpomocný duchovný a riaditeľ SALES-u (skratka – saleziáni
v lese). Následne bol preložený do Košíc, kde sa v auguste 2011
stáva kňazom vo farnosti svätého Bartolomeja v Košiciach –
Myslave, filiálka Luník IX., kde sa venoval pastorácii Rómov
a zastával post ekonóma. Od 10. septembra 2018 pôsobí
v severnom Taliansku, v Castelnuovo Don Bosco blízko
Turína, kde má na starosti sprevádzanie pútnikov.
Do ďalších rokov kňazskej služby mu želáme a vyprosujeme
pevné zdravie, veľa Božích milostí, trpezlivosti a optimizmu
pri pastoračnej práci.
(Mgr. Marián Kišac)

deti a mládež

.................................................
V sobotu 15. júna sme pokračovali narodeninovou eRko
veselicou pre rodičov, ktorou sme chceli poďakovať rodičom
za ich dôveru – za to, že nám zverujú svoje deti a podporujú
deti v účasti na aktivitách organizovaných eRkom. Veríme, že
sa spolu dobre cítili, zabavili sa, zasúťažili, vytancovali
i zaspievali a na guláši si pochutili. (Za ochotu pripraviť guláš
ďakujeme človeku z tímu, ktorý obsadil tento rok na Vareške
2. miesto).
V nedeľu sme za všetkých a všetko chceli poďakovať svätou
omšou sprevádzanou speváckym zborom Gihon. V ďakovaní
sme pokračovali aj počas Slávnostnej akadémie, ktorej
atmosféru dotvárala úžasná hudobníčka a speváčka Slávka
Tkáčová - víťazka projektu Gospeltalent roku 2013.
Ako prvým sme za spoluprácu poďakovali našim kňazom p. farárovi i p. kaplánovi, pánom starostom, ktorí stáli na čele
obce počas spomínaných 20 rokov, poslancom súčasného
i bývalého zastupiteľstva, zamestnancom obce a pani riaditeľke ZŠ s MŠ. Poďakovania sa striedali s prezentáciou činnosti
eRka, ktorej neodmysliteľnou súčasťou sú detské letné eRko
tábory a tak sme využili možnosť verejne sa poďakovať
vedúcim, zdravotníkom, sponzorom a všetkým podporovateľom. Darček - narodeninovú šálku, sme odovzdali
i všetkým prítomným rodinám. A ako jedna veľká rodina, sme
ukončili túto akadémiu, spoločnou modlitbou korunky
a litániami k Božiemu milosrdenstvu.
Kde sa niečo končí, vytvára sa priestor inému začať ... a aj
eRko v Jacovciach začína ďalšiu etapu svojho, verím, že
požehnaného fungovania - už však pod vedením Mareka
Šuppu. Prevzal úlohu zodpovednej osoby za farnosť Jacovce
a tak mu prajeme veľa síl, energie a chuti viesť deti i vedúcich
radostnou cestou viery ďalšími rokmi.

Čo dodať na záver? Z celého srdca ďakujem za výbornú
spoluprácu deťom, rodičom, všetkým, čo nás podporovali
materiálne či duchovne počas celých 20 rokov fungovania
eRka v Jacovciach.
(Mgr.Janka Bošanská)

9

10

základná škola

Leto,
leto, letičko, svieti na nás slniečko
.........................................................................................
Hovorí sa, že čas plynie rýchlo ako
voda. To však vôbec nie je pravda. Čas
sa ponáhľa oveľa rýchlejšie. Zdá sa nám,
akoby včera bol prvý školský deň, keď
v zástupe žiakov na začiatku stáli
ustráchaní prváci a stískali ruku svojim
rodičom a na konci zástupu stáli najstarší – deviataci, ktorí boli plní obáv,
ako dopadne testovanie, prijímačky,
kam sa dostanú na strednú školu.
A odrazu ... je to všetko za nami. Prváci
sa popasovali s prvými písmenkami, naučili sa čítať a počítať. Deviataci úspešne
zvládli testovanie, prijímacie pohovory
a dostali sa na svoje vysnívané školy.
Všetci žiaci i učitelia našej školy sa desať
mesiacov snažili, pracovali, učili a učili
sa. Tento rok bol pre žiakov i učiteľov
veľmi úspešný. Aktívna príprava
deviatakov priniesla svoje ovocie. Výsledky celoslovenského testovania v porovnaní s celoslovenským priemerom:
Matematika – SR 63,1%, ZŠ Jacovce
72,4% rozdiel +9,3%. Tento výsledok nás
zaradil na 1. miesto v okrese Topoľčany.
Pripravovali Mgr. Hana Krištienová
a Mgr. Martin Rybnikár. Slovenský
jazyk a literatúra – SR 62,3%, ZŠ Jacovce
66,7% rozdiel +4,4%. Výsledok zo
slovenčiny nás zaradil na 4. miesto v okrese Topoľčany. Pripravovali Mgr. Emília Polonská, Mgr. Dávid Selecký.
O úspešnosti našich žiakov i učiteľov
svedčia aj výsledky v mimoškolských
aktivitách – predmetových olympiádach
a súťažiach:

Lea Jakubíková, 9. A
Olympiáda SJL, okresné kolo - 4. miesto
Mgr. Emília Polonská
Peter Polonský, 9. A
Olympiáda ANJ, okresné kolo - 2. miesto
Mgr. Dávid Selecký
Peter Polonský, 9. A
Chemická olympiáda
okresné kolo - 1. miesto
krajské kolo 4. miesto
Mgr. Jolana Korčíková
Lea Jakubíková, 9. A
Biologická olympiáda
okresné kolo - 1. miesto
krajské kolo 2. miesto
Mgr. Jolana Korčíková

Emma Geschvandtnerová, 7.A
Okresné kolo – Vesmír očami detí –
1. miesto
Mgr. Martina Krhútová
Lenka Macková, 6. A
Celoslovenská literárna súťaž – Moje
Vianoce, moje sny – próza - 3. miesto
Mgr. Emília Polonská
Kevin Lo Porto, 5. A
Celoslovenská literárna súťaž – Dúha –
poézia – 3. miesto
Mgr. Emília Polonská
Katarína Lukáčová, 9. A
Celoslovenská literárna súťaž – Dúha –
próza – čestné uznanie
Mgr. Emília Polonská

Nina Leoni Matušková, 9. A
Biologická olympiáda
okresné kolo - 2. miesto
krajské kolo 6. miesto
Mgr. Jolana Korčíková

Peter Polonský, 9. A
Medzinárodná literárna súťaž
Prečo mám rád slovenčinu
čestné uznanie
Mgr. Emília Polonská

Nela Patience Géciová, 4. B
Obvodné kolo HK – I. kategória, próza
2. miesto
Mgr. Petra Brachová

Ingrid Tomanová, Emma
Geschvandtnerová, 7. A
Bedminton – okresné kolo – 3. miesto
Mgr. Martin Rybnikár

Linda Detková, 5. A
Obvodné kolo HK – II. kategória, poézia
2. miesto
Mgr. Emília Polonská

Ingrid Tomanová, Miriam Tomanová,
Katarína Habajová, Ema Kudriová,
Diana Daňová – 7. A
Sandra Machová, Lenka Macková,
Katarína Daňová – 6. A
Malý futbal ml. žiačky
okresné kolo – 1. miesto
krajské kolo – 3. miesto
Mgr. Martin Rybnikár

Ella Lajčiaková, 5. A
Obvodné kolo HK – II. kategória, próza
3. miesto
Mgr. Emília Polonská
Linda Detková, 5. A
Okresné kolo – Vesmír očami detí
2. miesto
Mgr. Martina Krhútová

Tomáš Kudri, 9. A
Atletika – skok do výšky
okresné kolo – 1. miesto
krajské kolo – 5. miesto
Mgr. Martin Rybnikár
Dávid Pavlovič, Dávid Beniak, Dávid
Krošlák, Lenka Škvareninová, Samuel
Hlísta, Matteo Massi – 4. roč.
Martin Meluš, Nela Beniaková – 3. A
Minifutbal žiakov a žiačok
Mc Donalds cup – 3. miesto
Mgr. Martin Rybnikár

základná škola

Škola využila štátny príspevok na lyžiarsky výcvik, ktorý sa uskutočnil vo februári. Šiestaci sa učili lyžovať spolu s pani
riaditeľkou Mgr. Dagmar Babčanovou
a pánom učiteľom Mgr. Martinom Rybnikárom a pani vychovávateľkou Bc. Soňou Matuškovou. V mesiaci apríl sa
uskutočnila škola v prírode pre žiakov
štvrtého ročníka. Žiaci 4. A a 4. B spolu
so svojimi p. učiteľkami Mgr. Monikou
Detkovou, Mgr. Petrou Brachovou a pani vychovávateľkou Bc. Soňou Matuškovou vyrazili v termíne 23. 4. – 27. 4.
2019 za novými zážitkami do školy
v prírode Detský Babylon v čarokrásnom prostredí dedinky Jasenie, okres
Brezno. Deti sa preniesli do čarovného
sveta Malého princa. Aby sme si spestrili
bežné vyučovanie, učitelia pripravovali
počas školského roka rôzne aktivity a tematické vyučovania – fašiangové šašovinky, návštevy Tribečského múzea,
Žblnky – vlnky – svetový deň vody, Kolovrátok – deň čitateľskej gramotnosti.
Navštívili sme aj divadelné predstavenia: 4. A a 4. B v starom divadle v Nitre –
Kráska a zviera, 5. A a 6. A v DAB v Nitre
- Trója, 7. A, 8. A, 9. A v Bratislave na
Novej scéne muzikál Boy Band. Za desať
mesiacov školského roka sme pochodili
veľa krásnych miest v našej krajine aj
v zahraničí napr. vianočnú Budapešť
a Tropicárium, zámok Schonbrunn

a zoo vo Viedni, Bradlo, Košariská, Bojnice, Bratislavu, Nitru, Piešťany. Tancovali, spievali a recitovali sme v krúžkoch
a na vystúpeniach pre starších, na
Mikuláša, Vianoce, pri vítaní detí, na
1. mája a Deň matiek. Počas desiatich
mesiacov školského roka sme si pripomenuli aj výročne našej obce Jacovce.
V tomto školskom roku sme sa zapojili
do mnohých literárnych a výtvarných
súťaží:
- celoslovenský projekt
slovenských knižníc
Najzaujímavejšie podujatie
školskej knižnice
- Moje Vianoce, moje sny
- Prečo mám rád slovenčinu,
prečo mám rád Slovensko
- Vesmír očami detí
- Kľúče od zlatého mesta
- Hviezdoslavov Kubín
- Odkaz Karolíny Brustleovej
Mojej matke
- Cesty za poznaním minulosti
- Povedz drogám nie,
zvoľsi umenie
- Topoľčianske textobranie

Na stránkach školského časopis Školské
zvesti ste sa mohli počas školského
roka zoznámiť s príspevkami našich
žiakov do týchto súťaží. V máji sme sa
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zúčastnili slávnostného vyhodnotenia
medzinárodnej súťaže Prečo mám rád
slovenčinu, prečo mám rád Slovensko,
kde získal svojou prácou Peter Polonský
z 9. A čestné uznanie.

Poprajme si na záver prekrásne leto
plné nádherných zážitkov
a dovidenia v septembri.
(Mgr. Emília Polonská)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jacovce
V Jacovciach som sa narodila
a veru dobre som pochodila.
Narodil sa tu slávny hokejista
Miroslav Šatan
na ľade je rýchly ako satan.
Kúsok od základnej školy
sa nachádzajú dva kostoly.
Jeden nový, novučičký
druhý starý, historický.
Ako každá dedina aj Jacovce erb majú
ten náš veľké biele gajdy vyzdobujú.
Síce Jacovce nie su veľká dedina
ale za to krásna - je pre mňa jediná.
(Simona Štreicherová, 6. A)
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Ukážky prác žiakov základnej školy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hviezdny Hviezdoslav
Mám štrnásť, čoskoro pätnásť rokov.... Hľadám sa... Hľadám, čím som, čím budem...Z každej strany počúvam o tom, že si mám
správne vybrať, že si mám nájsťsprávny vzor. Nepáčia sa mi práve „hviezdy a hviezdičky“ showbiznisu. Večer, keďvezmem von na
prechádzku svoju bielu labradorku Merci, zdvihnem hlavu a vidím hviezdy. Je ich veľa.... Pani učiteľka na slovenčine nám rozprávala, že Hviezdoslav si dal svoje meno po hviezdach, ktoré ho fascinovali. Aj keď nie som práve literárny typ a pri čítaní jeho
textov na hodinách literatúry som často mimo, Hviezdoslav je hviezda. Svoj život zasvätil práci, slovenskému národu v časoch neistých. Veľmi ma prekvapilo, keďmi mamina ukázala bankomatovú kartu, na ktorej bol podpis Pavla Országha Hviezdoslava. Takže
nebol len literárnou hviezdou. Dokázal spojiť pragmatickú prácu notára so spisovateľským kumštom. Žil na začiatku dvadsiateho
storočia, bol pri zrode Československej republiky a uznaní Slovákov ako národa. V časoch neistých stál pri svojich Slovákoch. Dnes
ho národ slovenský vystrelil medzi hviezdy. Jeho literárne dielo patrí k zlatému fondu slovenskej literatúry, jeho osobnosť patrí k
najväčším osobnostiam slovenského národa. Aj po sto rokoch Slováci nezabúdajú na svojho velikána Hviezdoslava. Mnohí tvrdia
o Slovákoch všeličo. Niekedy to nie je vždy všetko práve pozitívne, ale ak je hviezdou slovenského národa v 21. storočí Pavol Országh Hviezdoslav, tak národ slovenský sa určite v moderných časoch medzi veľkými národmi nestratí. Keď na prechádzke večer
zdvihnem hlavu ku hviezdam, spomeniem si na Hviezdoslava. Nepracoval, netvoril so zámerom byť hviezdou. Veril len tomu, že je
jedným z tých, ktorí pomôžu vytvoriť Slovákom hrdú pečať národa. Veril len tomu, že je jednou z miliónov hviezd, ktoré tvorilo pre
neho tak fascinujúce hviezdne nebo. Práve preto zažiaril a žiari na slovenskom nebi dodnes. (Peter Polonský z 9. A)

Moja dedina
Bol to deň ako každý iný. Prišla som zo školy a vtom som zazrela, ako dedko sedí pri krbe a v rukách drží veľkú škatuľu. Bol usmiaty
od ucha k uchu a bolo vidieť, že mu to spravilo radosť. Keď som podišla bližšie, všetko som pochopila. Bola to škatuľa plná starých
fotiek. Prisadla som si k nemu a začal mi ukazovať všetky fotky pekne po rade. Ku každej mi povedal aj nejaký príbeh. Väčšina fotografií bola fotená práve tu v Jacovciach. Môžem povedať, že môj dedko je hrdý obyvateľ našej dediny, čiže mi vedel odpovedať na
každú otázku. Rozprával mi veci od svojho detstva až po prítomnosť. Ako chodili na náš dedinský potok Chotina chytať rakov, ako
sa chodili zabávať do kultúrneho domu. Niektoré fotky boli naozaj veľmi staré, pretože tam boli aj starí rodičia mojich starých rodičov, ktorí odjakživa žili tu v Jacovciach. Zakaždým sa ma opýtal „A vieš kde je toto?“ „ A vieš aká budova je tam teraz?“ „ A vieš
načo to slúžilo?“ a podobne. Bolo to celkom zaujímavé. Zrazu som objavila fotku, na ktorej bol nejaký muž a žena. Keďsom sa opýtala dedka, kto to je, s úsmevom mi odvetil, že sú to jeho starí rodičia, čiže moji praprarodičia. Prapradedko bol menšieho vzrastu,
mal husté fúzy a v ruke držal veľký bubon. Dedko mi o ňom rozprával rôzne príhody a ja som sa cítila, akoby som cestovala v čase
do minulosti. Predstavovala som si všetky tie miesta, domy a aj ľudí, ktorých som na fotkách videla. Zdalo sa mi, akoby som tam
s nimi naozaj bola, všetko bolo tak reálne. Videla som Jacovce v trochu inej podobe, tak ako boli v minulosti. Prapradedko bol obecný hlásnik, hájnik a aj zvonár. To znamená, že bubon mu slúžil, keď išiel niečo vyhlásiť, napríklad keď odbila dvanásta hodina.
Jedného dňa si na obecný úrad predvolali staršiu paniu, ktorá sa niečím previnila. Bola tvrdohlavá a odkázala vtedajšiemu richtárovi, že sa tam nemá ako dostať a pešo nepôjde, pretože už jej tak nohy neslúžia. Richtár teda povedal, že jej odvoz zabezpečí. V deň D
prišiel môj prapradedko pred jej dom, aby ju zviezol. No nebol to len tak hocijaký odvoz. Cez celé Jacovce ju totižto viezol na fúriku!
A takýchto príbehov o svojom dedkovi mi povedal neúrekom. O tom ako chodieval v noci po dedine so psom a strážil, ako vždy
zvonil, keďboli v starom kostole litánie. No ako som spomínala, na tej fotke nebol sám, ale bola tam aj moja praprababka. Pôsobila
na mňa takým prísnym dojmom. No veruže aj bola. Raz sa mládenci z vedľajšej dediny Bedzany vybrali do Jacoviec na zábavu. Aby
si skrátili cestu, išli krížom cez pole a nie po ceste. Praprababka to uvidela, postavila sa na koniec poľa aj so svojím vlčiakom a počkala si na nich. Prišli až úplne na koniec, a v tom ich moja praprababka poslala naspäť cez pole a museli ísť pekne po ceste. Už len
keď som videla ten jej prísny pohľad na fotke, bolo mi jasné, že tí chlapci ani len nepomysleli na odvrávanie. Bolo to pre mňa veľmi
poučné popoludnie. Uvedomila som si, že aj ja niekam patrím a som hrdá, že žijem v obci mojich predkov. V Jacovciach bývam od
malička, chodila som tu do škôlky a teraz tu chodím do školy. Mám tu veľa kamarátov, s ktorými som zažila veľa pekných chvíľ.
Jednoducho som tu vyrastala a cítim sa tu dobre. Možno v budúcnosti zakotvím niekde inde, ale už teraz viem, že do mojej rodnej
dediny sa budem vždy vracaťs radosťou. (Lea Jakubíková, 9. A)

materská škola / dôchodci
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Klub dôchodcov v Jacovciach
Škôlka
plná zábavy
........................................... ...........................................

Naša MŠ Slniečko v roku 2019 zažila pár príjemných chvíľ, aktivít, ale aj premien. Najskôr sme s detičkami oslávili fašiangový karneval, kde sme sa tešili z masiek a mali sme aj krásny
program, o ktorý sa postarala Danielka Hýbanka so svojimi
dievčatami. Detičky si pozreli pestrý program, zatancovali, zašportovali a zahrali si súťaže.
Ku dňu matiek si každoročne všetky triedy pripravili program, ktorý dúfame, že potešil každé srdce mamičky, či babičky. Dieťatko vynakladá veľké úsilie, aby niečo vedelo prezentovať pred publikom a práve osobe, ktorú veľmi ľúbi. Veľmi nás
potešila Vaša účasť na týchto besiedkach a tiež každé milé
slovo, či poďakovanie od Vás. Verte mi, niekedy je to to najcennejšie, čo pani učiteľka môže dostať.
Na deň detí, deti opäť zažili krásny program. Tentokrát z dielne Crazy Chichi & friends. Veľkí maskoti, ktorí k nám zavítali
už druhýkrát, prezlečení za detských zvieracích hrdinov, vyčarovali úsmev na každej tváričke a rozhýbali všetky nožičky
a ručičky. Detičky dostávali krásne medaile či diplomy vyrobené rukami pani učiteliek a malý darček v podobe bublifuku.
A jún pre nás nekončí dňom detí! Veľmi sa tešíme z našej
novej, krásnej liatej plochy, ktorá sa nachádza v areáli MŠ, na
našom ihrisku. Liate gumové povrchy sú tou najlepšou a najtrvalejšou variantou povrchu pre dopadové plochy na detských ihriskách. Je bezproblémový, nevyžaduje častú údržbu,
povrch nie je sypký, ale naopak celistvý a pevný. Táto plocha
pre nás veľa znamená, pretože vie zabezpečiť ochranu. Plocha
tlmí nárazy, znižuje riziko úrazu spôsobené pádom, teda
chráni Vaše deti.
Na záver školského roka sme sa ešte rozlúčili s našimi predškolákmi. Želáme Vám , nech ste v škole šikovní a máte záujem
o nové poznatky, čo vám zabezpečí úspech. Budete už zapísaní
nielen na Vašom krásnom table, ale navždy aj v srdciach pani
učiteliek.
Tento koniec roka nám tak trochu zaváňa aj nostalgiou. Rozlúči sa s nami aj pani učiteľka a dlhoročná zástupkyňa našej MŠ
Alenka Dubná, ktorá odchádza do zaslúženého dôchodku.
Ďakujeme jej za mnohé pokroky v našej MŠ, ktoré by bez nej
boli doteraz pre nás iba snom. Dala do svojej práce dušu, a táto duša sa premenila na škôlku, ktorá dýcha láskou a porozumením. Bude nám chýbať , ale spojíme naše sily a srdcia, aby
sme udržali jej anjelský odkaz v tejto MŠ. ĎAKUJEME.
(Marianna Bártfayová)

Rok 2019 priniesol pre našich členov významné zmeny v činnosti a organizácii nášho klubu. Stali sme sa členmi Jednoty
dôchodcov Slovenska, čo prispelo k obohateniu nielen kultúrneho, ale aj športového života. Táto zmena nám umožňuje zapájať sa do rôznych akcii v rámci okresu, čo sme aj dostatočne
využili. 3. mája sme sa zapojili do akcie „ Batôžtek“ v Prašiciach, kde sme sa prezentovali chutnými jedlami a kultúrnym
programom „Staviame my máje“. V oblasti športu sme sa 7.
mája zapojili do súťaže v kolkoch, ktorá bola v Preseľanoch,
kde sme sa umiestnili na 6. mieste zo 16 družstiev. 12. júna si
naši členovia zasúťažili v športových disciplínach v Ludaniciach, kde Anna Klinčuchová získala striebornú medailu v petangu a Ľudovít Adamec obsadil dokonca dvakrát 2. miesto
a to v streľbe zo vzduchovky a tiež v hode medicimbalom.
Pred Veľkou nocou sme v klube usporiadali pre členov i občanov obce maľovanie kraslíc rôznymi technikami pod vedením
pani učiteľky Detkovej a pletenie korbáčov pod vedením pána
Herpaya. S KD zo Závady sme navštívili mincovňu v Kremnici,
kde sme si pozreli múzeum razenia mincí a zoznámili sa s razením v minulosti a dnes. Naša známa gulášová partia navarila chutný guláš, ktorým na „Jacovskej vareške“ pohostila
nielen našich členov, ale každého, kto sa pri nich zastavil.
V závere mesiaca jún sme zorganizovali zájazd na Moravu a to
do Ledníc a Valtíc, na ktorý sme pozvali aj členov z družobných klubov zo Závady a Prašíc. Sme radi, že naši členovia
klubu sú aj vzhľadom na svoj vek kultúrne a športovo aktívni
a tešia sa dobrému zdraviu. Príďte medzi nás, svoj život
obohatíte novými zážitkami a zveľadíte nielen svoje telo, ale aj
dušu. (Mgr. Eva Babulicová)
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