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Vážení spoluobčania,

dovoľte, aby som sa vám prihovoril v  tomto 

období. Druhá vlna pandémia je na ústupe, 

poznačila naše životy, musíme sa s  ňou 

naučiť žiť a  vychutnať si leto aspoň tak, ako 

nám to dovolia pandemické opatrenia. Ďakujem všetkým 

dobrovoľníkom, ktorí svojou prácou pomohli prekonať tieto 

namáhavé chvíle nášho života tým, že niekoľko sobôt po sebe 

pomáhali pri testovaní našich spoluobčanov v  telocvični pri 

ZŠ Jacovce. Menovite to bol dôstojný pán kaplán Mgr. Michal 

Peťovský, Mgr. Janka Bošanská, Mgr. Marián Kišac, Mgr. Dagmar 

Babčanová, Terézia Šuppová a  všetkým dobrovoľným členom 

hasičského záchranného zboru v  Jacovciach  – Filip Kmotorka, 

Miroslav Dvorščák, Michal Petráš, Ing. Tomáš Bošanský, Tomáš 

Suriak, Martin Paluš, Adrián Mikuš, Martin Gunár, Martin Beňo 

a všetkým pracovníkom obecného úradu. Celý tento tím si svoju 

prácu vykonával svedomito a zodpovedne.

Život v obci sa pre pandémiu nezastavil. Obec podala žiadosti 

na dva projekty na Nitriansky samosprávny kraj cez MAS 

SOTDUM. Prvý projekt je výsadba zelene na cintoríne vedľa 

chodníka, ktorý je pri hlavnom kríži. Druhý projekt bol podaný 

na Enviromentálny fond Ministerstva životného prostredia 

na vylepšenie a  doplnenie detského ihriska pri zdravotnom 

stredisku, ktoré si obľúbili mamičky s deťmi. Projekt na chodník 

na ulici Bedzianskej, ktorý bol schválený ešte v  minulom roku 

a obec vykonala aj verejné obstarávanie. Cez agentúru PPA sa 

nám znovu podarilo tento projekt oživiť a čakáme na pridelenie 

fi nančných prostriedkov a  dobudovanie chodníka, ktorý je 

v  nevyhovujúcom stave. Obec svojpomocne obnovila lavičky 

v  obci na námestí pri predajni COOP Jednota SD a  pri Dome 

smútku na cintoríne. Na stretnutí, ktoré organizoval Slovenský 

vodohospodársky podnik a odbor životného prostredia pri OÚ 

Topoľčany, nás zaradili do investičného plánu na obnovu zelene 

pri povodí potoka Chocina v časti obce Pod Hôrkou.

Krátili sa podielové dane a  hoci štát prispieval dotáciami 

a  úľavami, fi nancie v  rozpočte sa dali použiť iba na nutné 

výdavky. Čakajú nás aj iné práce, počas letných prázdnin chceme 

ponatierať oplotenie v okolí MŠ Jacovce.

Dúfam, vážení občania, že budúci rok aj tie ďalšie čo prídu, budú 

už len pozitívnejšie, že situácia sa upokojí a naša obec sa vráti 

k pôvodnému životu na aký sme boli zvyknutí.

Dovoľte mi ešte raz poďakovať všetkým, ktorí svojou prácu 

a snahou prispeli k  rozvoju a zveľadeniu našej obce. Ďakujem 

členom všetkých spoločenských organizácií v obci, ako je klub 

dôchodcov, členom TJ Družstevník Jacovce, ale aj všetkým 

poslancom a spoluobčanom, ktorí žijú v našej obci a záleží im 

na tom, ako bude naša obec v  budúcnosti vyzerať. Rovnako 

chcem poďakovať aj jednotlivcom, ktorí dennodenne dokazujú, 

že im osud našej obce nie je ľahostajný. Všetkým Vám prajem 

príjemné a zážitkami naplnené dovolenkové obdobie a deťom 

pekné prázdniny. 

Váš starosta Jaroslav Božik
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ČLENOVIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO 
ZBORU VZORNE REPREZENTOVALI NAŠU OBEC

Obec Jacovce vyhlasuje
2. kolo obchodnej verejnej súťaže

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a  § 9 ods. 2 písm. b) zákona

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

na odpredaj nehnuteľného majetku - budova Kolkárne, Májová č. 101, parcela 

č. 190/1 – zastavaná plocha o výmere 385 m2, parc. č. 190/3 – zastavaná plocha o výmere 

47 m2 a parc.č. 189/2 – zastavaná plocha o výmere 18 m2, zapísaná na LV č. 793.

Obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa začína dňom jej prvého uverejnenia na 

úradnej tabuli, na internetovej stránke vyhlasovateľa a v regionálnej tlači.

Miesto (adresa) a lehota na predkladanie návrhov:

Obec Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce od 28. júna 2021 do 31. augusta 2021 

do 14,00 hod.

Návrh do súťaže predkladá záujemca v papierovej forme v zalepenej obálke s heslom:

„Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ“

Podmienky predkladania návrhov do súťaže sú uverejnené na úradnej tabuli obce 

Jacovce a  internetovej stránke obce www.obecjacovce.sk. Navrhovateľ si ich môže 

vyžiadať písomne alebo osobne prevziať na adrese určenej pre doručovanie návrhov.

Informácie na telefónnom čísle 038/5368433 alebo 0911577171. 

Správca zberného 
dvora - oznam
Obec Jacovce prijme správcu 

zberného dvora.

Uvedená pozícia je vykonávaná 

na Dohodu o pracovnej činnosti, 

plat 200 €.

Práca sa vykonáva v  piatok, 

sobotu a  v  pondelok, kedy je 

zberný dvor otvorený.

Povinnosťou správcu zberného 

dvora je organizácia vývozu 

vytriedených odpadov, organi-

zácia činnosti občanov pri vy-

užívaní zberného dvora.

Záujemci sa môžu hlásiť osobne 

na Obecnom úrade v  Jacovciach 

alebo na tel. čísle: 0911 577 171 

do 15. júla 2021. 

Dňa 19. júna 2021 sa na futbalovom ihrisku v Horných Obdokovciach uskutočnila 

pod záštitou Dobrovoľnej požiarnej ochrany ÚzO Topoľčany v spolupráci s DHZ 

Horné Obdokovce „Územná súťaž DHZ – dospelý“ v kategórii muži.

Do súťaže sa prihlásilo 13 družstiev z  okresu Topoľčany: Horné Obdokovce, 

Lužany, Radošina, Tesáre, Kuzmice, Tovarníky, Dvorany nad Nitrou, Veľké Ripňany, 

Jacovce, Velušovce, Závada, Hrušovany, Chrabrany.

Súťažilo sa v dvoch disciplínach: štafeta 8x50m a požiarny útok. Každé súťažné 

družstvo malo po dva pokusy. DHZ Jacovce dosiahlo čas v  požiarnom útoku 

36,92 sek. a na štafete 109,28 sek. Cieľom našich zástupcov určite nebolo vyhrať 

súťaž, ale zúčastniť sa 🙂. Vieme, že Vaše nočné taktické cvičenia boli zamerané 

nielen na fyzickú zdatnosť, ale aj súhru medzi Vami - hasičmi. Veľmi si vážime, že 

aj napriek tomu, že ste išli na súťaž prvýkrát, dosiahli ste dobré výsledky. Prišli 

ste, videli ste a napriek tomu, že ste nezvíťazili, ste obec vzorne reprezentovali. 

ZB.

Obec Jacovce v  súlade so zákonom 223/2019 

Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 

2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a  metodiky Štatistického úradu Slovenskej 

republiky uskutočnila sčítanie obyvateľov. 

Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa 

vzťahovali údaje zisťované sčítaním obyvateľov 

bola polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 

na piatok 1. januára 2021. Obdobie, počas 

ktorého sa obyvatelia mohli sčítať, bolo od 

15. februára 2021 do 31. marca 2021. V  obci 

Jacovce sa týmto spôsobom sčítalo viac 

ako 88 % obyvateľov. V  druhej fáze, počas 

dosčítavania formou asistovaného sčítania, 

ktoré trvalo šesť týždňov, využilo túto možnosť 

8,6 % obyvateľov. Obyvatelia mohli využiť 

a  navštíviť do 13.  6.  2021 kontaktné miesto 

nielen v  našej obci, ale na ktoromkoľvek 

kontaktnom mieste v  ktorejkoľvek obci SR, 

bez ohľadu na obec trvalého pobytu, alebo 

si mohli objednať k  sebe domov mobilného 

asistenta. Asistované sčítanie bolo určené pre 

každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním 

z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, 

tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať 

počas obdobia online samosčítania. Celkovo 

ale sčítanie obyvateľov v našej obci hodnotíme 

ako úspešné a ďakujeme všetkým, ktorí využili 

možnosť sčítať sa na kontaktnom mieste  – 

na obecnom úrade alebo využili možnosť 

mobilných asistentov. 

/MP/

SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV
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POĎAKOVANIE PÁNU FARÁROVI
ĽUBOŠOVI MARTÍNYMU

Od roku 2007 je to už štrnásť 

rokov, čo v  našej Farnosti 

Návštevy Panny Márie v  Jacov -

ciach pôsobí pán farár vdp. 

Mgr. Ľuboš Martíny.

Vdp. Ľuboš Martíny sa narodil 

v  Rybníku nad Hronom (okres 

Levice).

Vzdelanie nadobudol postupne 

na ZŠ v  Rybníku nad Hronom, 

na Strednom odbornom učilišti 

v Leviciach a na nadstavbovom 

štúdiu na tej istej škole. Potom 

v  rokoch 1997  – 2003 študoval katolícku teológiu na vysokej 

škole  – Rímskokatolícka cyri lometodská bohoslovecká fakulta 

Univerzity Komenského v  Bratislave. Štúdium ukončil štátnou 

skúškou z katolíckej teológie dňa 6. júna 2003.

Diakonskú vysviacku prijal dňa 16. júna 2002. Ordinovaný na 

kňaza bol dňa 14. júna 2003. Svätiteľom mu bol Mons. Ján Sokol, 

bratislavsko-trnavský arcibiskup – metropolita, rodák z Jacoviec. 

Vysviacka sa konala v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave.

Ako kaplán postupne pôsobil vo farnostiach Hlohovec, 

Bratislava – Vrakuňa a Šahy.

Dňa 15. júla 2007 nastúpil ako správca fary - administrátor, do 

Jacoviec. Vo funkcii administrátora bol do 31. júla 2017 a  od 

1. augusta 2017, po menovaní nitrianskym diecéznym biskupom 

Mons. Viliamom Judákom, pôsobil ako farár farnosti Jacovce. 

Svoje pôsobenie u nás zakončí dňa 30. júna 2021.

V našej farnosti a v dekanáte Topoľčany bol veľmi činný. Pracoval 

ako dištriktuálny sekretár Dekanátu Topoľčany  – zástupca 

dekana a  zároveň ako člen Diecéznej katechetickej komisie, 

pričom mal na starosti učiteľov náboženstva.

Vo farnosti zabezpečil rekonštrukciu budovy farského úradu, 

rekonštrukciu interiéru starého farského kostola a vo fi liálnych 

kostoloch v  Kuzmiciach a  Veľkých Bedzanoch, obnovu kríža

v  areáli starého farského kostola, reštaurovanie sôch svätých 

a  ich umiestnenie v  areáli nového farského kostola, nové 

ozvučenie farského a fi liálnych kostolov, úprava areálu farského 

dvora  – nová záhradná výsadba, vyučovanie náboženstva 

na miestnej ZŠ a  vo fi liálnej obci Tesáre, podporoval prácu 

s deťmi a mládežou, vysluhoval nespočetné množstvo sviatostí 

a svätení a staral sa o dôstojné odprevádzanie našich občanov 

na ich poslednej pozemskej ceste počas pohrebov.

     Vážení čitatelia,

dovoľte v  závere nášmu drahému pánu farárovi duchovnému 

otcovi Ľubošovi vysloviť veľkú vďaku za všetko, čo v  našej 

farnosti, zasvätenej biblickému tajomstvu Návštevy Panny 

Márie, vykonal za uplynulých štrnásť rokov. Dovoľte zároveň 

popriať mu na ďalšom kňazskom pôsobisku v Ludaniciach veľa 

Božieho požehnania, veľa trpezlivosti so zverenými veriacimi 

i  neveriacimi a  pevné zdravie a  jasného ducha. Nech mu je 

vzácnou pamiatkou a  zároveň aj skromným ocenením na 

pôsobenie u  nás udelenie Ceny obce Jacovce, ktoré schválilo 

Obecné zastupiteľstvo v  Jacovciach na svojom riadnom 

zasadnutí dňa 17. júna 2021 a slávnostne mu bolo odovzdané 

dňa 22. júna 2021 za prítomnosti starostu obce, zamestnancov 

obecného úradu, poslancov obecného zastupiteľstva a vedenia 

miestnej ZŠ. 

M.K.

Dňa 1. júla nastane zmena vo vedení našej farnosti, keď novým 

duchovným otcom sa stane vdp. Mgr. Martin Országh.

Dovoľte, milí čitatelia, aspoň krátke predstavenie. 

Vdp. Martin Országh pochádza z Malej Hradnej (okres Bánovce 

nad Bebravou). Narodil sa na štedrý deň dňa 24. decembra 

1980. Neskôr sa jeho rodina presťahovala do okresného mesta 

Bánovce nad Bebravou. Za kňaza študoval v Kňazskom seminári 

svätého Gorazda v Nitre a tam bol dňa 11. júna 2005 ordinovaný 

na kňaza. Postupne pôsobil ako kaplán vo farnostiach Trenčín – 

Juh (1. júl 2005 – 30. jún 2008) a Ludanice (roky 2008 – 2011). 

Potom od roku 2011 pôsobil ako duchovný správca fi liálky 

Tlmače a  od roku 2012 až doteraz ako administrátor farnosti 

Tlmače.

Drahý náš duchovný otec Martin, buďte nám čo najsrdečnejšie 

vítaný a cíťte sa u nás ako vo svojej rodine. Nech Vás patrónka 

našej farnosti Panna Mária sprevádza svojim orodovaním pri 

múdrom sprevádzaní nás veriacich i  neveriacich na ceste do 

večnosti. 

M.K.

PRIVÍTANIE NOVÉHO DUCHOVNÉHO OTCA
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UŽ SI LEN VYDÝCHNUŤ A ČERPAŤ
„Konečne je to tu! Dočkali sme sa leta!” Asi tak by sa dali vyjadriť 

myšlienky či pocity všetkých žiakov, študentov a  učiteľov. Ale 

verím, že nielen oni sa tešia na leto. Tešia sa všetci. Zdá sa, že za 

posledné dva roky, leto ako ročné obdobie dostáva úplne iný 

význam. Je tomu tak najmä kvôli pandémii. Letné mesiace sa 

stávajú vyslobodením z obmedzení, stresu, napätia a strachu. Sú 

pozvaním k oddychu a načerpaniu síl. A práve to je myšlienka, 

o  ktorej chcem spolu s  vami teraz uvažovať. Zvyčajne by sme 

povedali, že najlepšie si oddýchneme, keď sa vzdialime od ľudí 

a nikoho nechceme vidieť. Dnes sa zdá situácia iná. Po dlhšom 

čase izolácie, sme ako ľudia v  sebe objavili našu potrebu po 

spoločenstve a sociálnom kontakte. Je to lekcia, ktorú sme asi 

všetci potrebovali. A  síce, aby sme si uvedomili a  pochopili, 

že najcennejšie môže byť práve to, čo máme, a nie to, po čom 

túžime. Učiť sa milovať všednosť a  každodennosť, to sú prvé 

a zásadné kroky k prežívaniu radosti a pokoja uprostred chaosu. 

Je to vzácna cnosť a ten, kto si ju zamiluje a osvojí, má vyhraté 

v každom čase. Skúsme sa zamyslieť, koľkokrát denne ďakujeme 

a naopak, koľkokrát sa sťažujeme, hundreme a sme nespokojní 

či nervózni…? Nemajte mi to prosím za zlé, ale myslím si jedno. 

Možno svet sa ako taký nemení k horšiemu, ale na zlé sa obracia 

naše zmýšľanie o svete, človeku, jeho hodnotách a základných 

pravdách. A  to nás postupne otravuje, znechucuje a  oberá 

o  radosť. Stráca sa priestor, kde si človek môže oddýchnuť 

a nájsť túžený pokoj.

Budem teraz trochu osobný. Medzi mnohé otázky, ktoré sme si 

s priateľmi či známymi medzi sebou položili bola otázka: „Ako si 

prežil pandémiu?” Možno si poviete, že podobné rozhovory ste 

mali aj vy, alebo si azda práve pomyslíte, že už by sme tejto téme 

mohli dať pokoj. No, táto téma tu bude ešte asi dlho, môžeme 

však o nej uvažovať rôznymi spôsobmi. Za seba by som povedal, 

že tento čas mi viac dal, ako zobral. Ale to je skôr osobná 

rovina. Myslím, že každý dostal príležitosť lepšie spoznať svoje 

skutočné ja v  pravde. Všetci sme dostali príležitosť vidieť svet 

reálnejšie a  nie v  tom „fejkovom” pozlátku ako sme si mysleli. 

Inak povedané, v kríze vidíme svet, človeka a život aké naozaj 

sú, a nie reklamu na svet. Veď uvážme, nemáte vy sami najlepšie 

vzťahy s  ľuďmi, ktorí vám ukázali aj svoje slabosti či zlyhania? 

Ktorí vám dali nazrieť do svojej biedy? Naopak, nemilujete 

najviac človeka, pri ktorom cítite istotu, že vás pozná a prijíma 

takých, akí ste? Zažili ste už radosť z  odhodenia pozlátka, aj 

za cenu pokory a neistoty, čo dalo za odmenu hlbokú a pravú 

radosť z  vykvitnutej pravdy? Ak áno, tak sa teším s vami. Ak 

nie, prajem vám to a uisťujem: nebojte sa! A skúste to! Niekde 

v hĺbke všetci vieme, že to je pravda, ktorú potrebujeme.

Ako kaplán v tejto farnosti sa zamýšľam aj nad tým, že som tu 

medzi vami nezažil takú tú bežnú klasiku so všetkým, čo k tomu 

patrí. Plné kostoly, škola bez rúška, tábory bez obmedzení, 

hodová slávnosť, farnosť bez Vianoc či Veľkej noci. Smutné, že? 

Svojim spôsobom áno, ALE… mám aj iný pohľad na vec. Som 

presvedčený o tom, že keby fungujeme v štandarde, nezažijem 

tu to, čo som zažil. Je úžasné ako Pán Boh dokáže pracovať 

v obmedzeniach a jeho moc v nich pôsobí stále neobmedzene. 

Učí nás, že on pre nás nechce duchovný štandard, ale vzťah. 

Ukazuje nám, že my najmä potrebujeme dôverovať mu, 

počúvať ho, čítať znamenia čias a  osvojiť si pokoru. Každý si 

môže jednotlivo prejsť sebarefl exiou o  tom, či sa so zavretým 

kostolom zavrelo aj srdce pre vieru, alebo sa ešte viac otvorilo. 

Nechávam na osobnú úvahu. Ja som za všetko vďačný. A o to 

viac môžem s istotou povedať, že sa veľmi teším. Teším sa z vás, 

farníkov a  obyvateľov našej obce a  našej farnosti. S  mnohými 

z  vás som prežil už veľa krásnych chvíľ, niektorých nepoznám 

ani po mene, iných len vidím v  kostole, či ako okoloidúcich 

v  obci, sú možno aj takí, ktorých som ešte vôbec nevidel, ale 

teším sa na vás všetkých. Máme tu úžasné rodiny, mladých, deti, 

ktoré chcú žiť naplno. Sú medzi vami starší i  chorí a  ubolení 

duševne i fyzicky, ktorí to zvládajú na jednotku a držia sa pevne. 

Ale možno vieme aj o  tých, ktorí to nezvládajú. Myslime na 

seba. Buďme tu pre seba. Ja vám ďakujem za všetku dôveru 

i podporu. Verím, že spoločne môžeme zvládnuť veľa a prispieť 

ku zveľadeniu našich rodín, spoločenstiev i  celej farnosti. Je 

nádherné, keď mnohí po svätej omši ešte trávia spolu čas pri 

kostole, keď neutekáme rýchlo preč a často aj zabudneme na 

čo sme tu vlastne boli. Pozývam vás k  prežívaniu toho, čo to 

znamená spoločenstvo. Spoločenstvo v  latinčine vyjadrujeme 

aj ako „communio”, čo je v  podstate etymologický základ pre 

slovo „komunikácia”, i termín pre označenie svätého prijímania 

Eucharistie. Mám nádej, že naše kostoly sa stanú miestom, 

kde rozmer spoločenstva budeme prežívať v  plnej miere tak, 

aby v  našich rodinách, vzťahoch a  komunitách potom bolo 

vidieť ovocie. Zažijeme množstvo chvíľ, kedy môžeme urobiť 

viac: prihovoriť sa jeden druhému, pozdraviť sa, povzbudiť 

a  podobne. Ale začnime tým podstatným. Prijmime pozvanie 

od Ježiša, očistime sa od hriechu, objavme znovu radosť zo 

svätej omše, zapojme sa aj aktívne nejakou službou v kostole. 

Povzbuďme tých, ktorí zleniveli. Najmä rodičia svoje deti, a  to 

vlastným príkladom. Veď to je to najviac. A  chceme predsa 

najviac, alebo nie? Mojou najväčšou túžbou a radosťou je vždy 

to, ak môžem druhému pomôcť objaviť zmysel tam, kde ho niet. 

Veď na to som tu. A Pán ukazuje, že sa to dá robiť takmer úplne 

všade.

V závere sa vraciam na začiatok a vravím, oddýchnite si. Naozaj 

úprimne. Ale nezabudnite na Boha. On nám dáva odpočinok. 

A nech už budeme čerpať kdekoľvek, či už to budú pláže, moria, 

lesy, hory, cesty, či len záhradka alebo vlastná izba, nezabudnime 

na jedno. Toto hovorí Pán, Boh: 

„Ja sám budem pásť svoje ovce, 

ja im dám odpočinok, hovorí 

Pán, Boh. „Vyhľadám svoje ovce 

a  ujmem sa ich. Ako sa pastier 

ujíma svojho stáda, keď príde 

medzi svoje rozptýlené ovce, 

tak sa aj ja postarám o  svoje 

ovce a vyslobodím ich zovšadiaľ, 

kam sa rozpŕchli v  oblačnom 

a hmlistom čase.” (Ez 34, 11-15) 

Požehnaný čas prázdnin a hojnosť síl
Vám vyprosujú Vaši kňazi
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V poslednom vydaní Jacovského hlásnika sme Vás, milí občania, 

pozývali na dve veľké vianočné eRko akcie: Jasličkovú slávnosť 

a  Dobrú Novinu. Tradičná Jasličková pobožnosť, ktorou sa 

každoročne snažíme priblížiť zvesť o  narodení Ježiška, sa 

však z  dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie nemohla 

uskutočniť. A  ani koledovanie sa nedalo zrealizovať bežnou 

formou, na akú sme boli doteraz zvyknutí.

26. ročník Dobrej Noviny

sa niesol v  téme „Aj mama 

chodí do školy“. Keďže sa ale 

klasické ohlasovanie Dobrej 

noviny uskutočniť nemohlo, 

my sme sa situácii prispôsobili 

a  s  deťmi vytvorili video, 

v ktorom odzneli vinše, priania 

a  tak sme zvesť o  narodení 

malého Ježiška poslali do sveta. 

Do takéhoto netradičného 

koledovania sa zapojilo 25 detí 

a  10 sprevádzajúcich osôb. 

V našej farnosti sa vyzbieralo 1 286 €. Ďakujeme preto všetkým, 

ktorí sa zapojili do Dobrej noviny, deťom, vedúcim i ľuďom, ktorí 

si nás vypočuli, ale aj tým, ktorí zbierku fi nančne podporili. Už 

teraz sa tešíme na 27. ročník Dobrej noviny.

V  nasledujúcom roku 2021 sme v  dôsledku pretrvávajúcej 

korona krízy nemohli spustiť tradičné sobotné eRko stretká, 

nemohli sme sa osobne s deťmi stretávať, budovať spoločenstvo 

a  prežívať radostné chvíle. Podstata eRka, ktorá spočíva 

v pravidelnom stretávaní sa s deťmi i s mladými a zmysluplné 

trávenie spoločného času sa akosi posunuli do úzadia. Nechceli 

sme však úplne stratiť kontakt s „našimi“ deťmi, preto sme 

pokračovali v  online akciách. Bolo ich síce menej, ako tých 

osobných stretnutí počas bežného roka, ale veríme, že snaha 

a  čas vložený do príprav a  priebehu aktivít budú mať svoju 

úrodu. Veľká vďaka patrí všetkým deťom, vedúcim, i  našim 

rodinám.

Po doznení vianočného obdobia nastalo obdobie pôstne.

A to sa v eRku neodmysliteľne spája s pôstnou hrou. Jej cieľom 

je ukázať deťom, ako sa dá hlbšie a  aktívnejšie prežiť pôstne 

obdobie a  nahliadnuť tak akoby do svojho vnútra a  snažiť sa 

aspoň o  kúsok zmeniť, zlepšiť. Tohtoročné pôstne obdobie 

sme prežívali cez aktivitu Zmena nášho srdca. Úlohou deti 

bolo denne urobiť jeden dobrý skutok a pomodliť sa, čo si deti 

značili vyfarbovaním do pripraveného srdiečka. Počas víkendu 

sa potom ešte odfotili s  niečím, čo súviselo s  evanjeliom 

z  nedele (fotky môžete vidieť na nástenke v  obci). Veríme, že 

po šiestich týždňoch boli srdcia detí premenené modlitbou 

a dobrými skutkami, a tak pripravené na Veľkonočné posolstvo. 

Za ich snahu a vytrvalosť boli na záver odmenené. Touto cestou 

ďakujeme p. farárovi i Bohu známej pani za milé darčeky, ktoré 

deti veľmi potešili.

Ďalšou súčasťou pôstneho obdobia je i  krížová cesta. 

Spoločne sme sa ju nemohli pomodliť v  kostole, preto sme 

sa rozhodli pripraviť ju netradične, online formou. Úlohou 

zapojených detí a  vedúcich bolo nahrať prečítané jednotlivé 

zastavenia krížovej cesty. Tieto zvukové nahrávky sme následne 

spracovali a pripravili tak celistvú krížovú cestu. Obohatená bola 

i o obrazový materiál, ktorý pripravili deti. Vedúci eRka ju ešte 

spestrili o hudobnú vložku, čím vzniklo krásne spoločné dielo. 

Okrem všetkých už spomenutých by sme sa chceli poďakovať 

i p. kaplánovi, ktorý sa taktiež podieľal na jej priebehu a realizácii. 

Vyvrcholením skupinovej práce bola nedeľná online „spoločná“ 

modlitba krížovej cesty, ktorá bola dostupná na webe eRka 

Jacoviec i na stránke youtube.

Ďalšie aktivity eRka Jacovce sa ešte stále nemohli konať 

prostredníctvom osobných stretnutí a ani v online forme sme už 

nepokračovali. Ale! Prichádza leto, uvoľnené protipandemické 

opatrenia a to je pre naše eRko veľká výzva. Už teraz totiž aktívne 

pracujeme na príprave denného letného eRko tábora, ktorý sa za 

priaznivej epidemiologickej situácie určite uskutoční. Na všetky 

deti, ich rodičov a vedúcich sa nesmierne tešíme a veríme, že tak 

ako sme si po dlhej odmlke užili minulé leto na dennom letnom 

tábore, rovnako to tak bude aj tento rok. Všetky informácie 

ohľadom pripravovaného tábora budú čoskoro zverejnené.

Na záver nášho príspevku by sme sa ešte raz chceli srdečne 

poďakovať všetkým deťom, ktoré boli ochotné zapájať sa 

aj do online aktivít, ktoré obetovali svoj čas, ktoré chceli na 

sebe pracovať a  posúvať sa ďalej na duchovnej ceste eRkára. 

Taktiež ďakujeme ich rodičom, za ich obetavosť a  podporu. 

A  v  neposlednom rade ďakujeme i  našim duchovným otcom, 

ktorí nás stále podporujú a  pomáhajú v  realizácií najmä tých 

duchovných aktivít. Zo srdca vyslovujeme veľké ďakujem! 

Vaši vedúci eRka Jacovce

Z pierka eRka
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Po náročných dňoch nás čakajú letné dni plné pohody, sladkého 

ničnerobenia, hrejivých slnečných lúčov, čerstvého vzduchu. 

Tešíme sa, že sa môžeme naplno nadýchnuť po ťažkých 

chvíľach, ktoré sme prežívali všetci spoločne. Zbilancujme si 

teda spoločne uplynulý školský rok.

V  septembri začal školský rok a  pripravovali sme sa na nové 

vedomosti, priateľstvá a zážitky. Aj v tomto školskom roku sme 

sa zapojili do projektu Slovenskej pedagogickej knižnice  – 

záložka do knihy spája školy. Tohtoročné motto znelo: „Radosť 

z čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze.“ Našou partnerskou 

školou sa stala Základná škola Čáry v  okrese Senica. Záložky 

sme vytvárali na hodinách slovenčiny, tvorivého písania 

a  projektového vyučovania s  pani učiteľkami Detkovou, 

Smatanovou, Polonskou a  Podmanickou. Téma tohto ročníka 

bola pre nás veľmi zaujímavá a okrem tvorenia záložiek sme čas 

využili na to, že sme svojich spolužiakov oboznámili s knihami 

a dielami, ktoré sme čítali a ktoré boli pre nás zaujímavé.

Aj keď nám epidemiologická situácia nedovolila sa stretnúť 

s našimi starkými a odmeniť ich za ich lásku a pozornosť pekným 

programom, spomenuli sme si na nich reláciou do školského 

a  obecného rozhlasu a  pri písaní slohových prác na hodinách 

slovenčiny a tvorivého písania.

V  októbrových a  novembrových dňoch sme pripravovali 

podujatia  – Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, deň 

jablka, svetový deň cystickej fi brózy. Potom, bohužiaľ, druhé 

poschodie našej školy osirelo. Žiaci druhého stupňa vzhľadom 

na zhoršenú situáciu prešli na dištančnú formu vzdelávania. 

Mikuláša v  našej škole už privítali iba žiaci prvého stupňa. Do 

vianočného šatu obliekali školu žiaci prvého stupňa spolu 

so svojimi pani učiteľkami. Žiaci druhého stupňa sa zapojili 

do vianočnej výzvy, fotili vianočnú výzdobu doma, vianočné 

pečivo a  tvorili vianočné príbehy. Z  nich sme zamiesili krásne 

vianočné číslo školského časopisu.

A hoci po Vianociach ostala škola zatvorená aj pre žiakov prvého 

stupňa, pokračovali sme v dištančnom vzdelávaní, učili sme sa, 

pracovali, tvorili. Zapojili sme sa do literárnej súťaže Prečo mám 

rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Aj počas dištančného vzdelávania sme sa pripravovali 

a  zúčastnili okresného kola olympiády v  slovenskom jazyku 

a  v  anglickom jazyku. Napriek náročnej dištančnej príprave aj 

samotnej realizácii naši žiaci sa nestratili v konkurencii a pekne 

našu školu reprezentovali a zviditeľnili.

Olympiáda slovenský jazyk a literatúra

Andrea Zubatá 9. A – 4. miesto v okresnom kole – pripravovala 

Mgr. Emília Polonská

Olympiáda anglický jazyk

Terézia Babulicová 9. A – 8. miesto v okresnom kole

Kiara Kalemaj 6. A  – 9. miesto v  okresnom kole  – obe žiačky 

pripravoval Mgr. Dávid Selecký.

SLADKÉ JAHODY A NOHY V TRÁVE….
Pavol Országh Hviezdoslav
Práve som otvorila dvere do najčarovnejšieho zákutia nášho 

mesta – do knižnice. Keď vojdem, pani recepčná ma už dobre 

pozná. Knihy, ktoré som mala so sebou, položím na pult 

pred ňu a oznámim jej, že si idem požičať nové. Odoberiem 

sa do oddelenia pod názvom Literatúra pre deti a  mládež. 

Pohľadom prebehnem po poličkách. Väčšinu moje oči už 

prečítali. Pohľad mi spočinie na Hájnikovej žene od Pavla 

Országha Hviezdoslava. V mysli sa mi vybaví myšlienka, ako 

som sem ako malá chodievala a  obdivovala som prednú 

obálku tejto knihy. Žena v kroji pozerajúc sa na muža, ktorý ju 

objíma okolo pliec. Rozhodnem sa, že si ju vezmem.

Vyšla som z knižnice a pobrala sa domov. Knihu položím na 

stôl a idem do kuchyne, aby som si urobila čaj. Keď sa vrátim 

do izby, sadnem si do kresla, prikryjem sa pletenou dekou 

a začnem čítať:

Pozdrav

Pozdravujem vás, lesy, hory,

z tej duše pozdravujem vás!

Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí,

zrak jeho urknul, zmámila

lož, ohlušila presila:

vy k žitiu privediete zas,

vy vzkriesite, vy zotavíte,

z jatrivých vyliečite rán,

v opravdu priamom, bratskom cite

otvoriac lono dokorán…

Žasnem nad úžasnými veršami, ktoré napísal jeden 

z najväčších spisovateľov všetkých čias. Neviem si predstaviť 

niekoho, kto by tomuto skvelému spisovateľovi mohol 

konkurovať. Len nie ten, kto v  rozkoši planúc žil, ale ten, 

kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil. Tak kedysi povedal 

pán Hviezdoslav a  ja s ním súhlasím, pretože na to, aby ste 

mohli povedať, že ste viedli plnohodnotný život, musíte 

tvoriť a vytvárať. Bol to veľmi významný človek, napísal diela, 

ktoré určite budú čítať moje deti a deti mojich detí. Ja čítam 

jeho diela s  otvorenými ústami a  nevychádzam pri tom 

z  údivu. Niekedy mám dokonca pocit, že dej sa odohráva 

presne predo mnou a ja som toho diela súčasťou. Tento Pán 

spisovateľ vedel do svojich diel vložiť to čaro, ktoré niektoré 

knihy od iných autorov nemajú.

Viečka mi začali oťažievať. Zaspala som. Ráno som sa zobudila 

s knihou na tvári. Už sa mi to stalo nespočetne veľakrát, a tak 

ma to neprekvapilo. Ktovie, koľkokrát sa to stalo pánovi 

Hviezdoslavovi…

Lenka Macková, 8.A
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Marec – mesiac knihy žiaci prvého stupňa privítali v škole, žiaci 

druhého stupňa dištančne. Ale aj tak sme spoločne uskutočnili 

počas online hodín mnohé čitateľské aktivity – besedy k téme 

moja obľúbená kniha, vytvorenie tajničky s obľúbenou knihou 

alebo knižnou postavou, hľadanie citátov o knihách, vytvorenie 

galérie obľúbených kníh, v ktorej sa žiaci odfotili s obľúbenou 

knihou. Poslednou čitateľskou aktivitou bolo krátke zamyslenie, 

úvaha, v  ktorej mali žiaci vyjadriť, ako sa zmenil ich vzťah ku 

knihám, k  čítaniu počas dištančného vzdelávania. Žiaci písali 

spontánne, pravdivo, vtipne a  zaujímavo. Mnohí si našli cestu 

ku knihám a čítaniu, čo je určite výborná správa.

Žiaci prvého stupňa tvorili v škole svoje práce a vytvorili krásnu 

nástenku. Zapojili sa do Svetového dňa Downovho syndrómu – 

ponožkovej výzvy, pálili Morenu a privítali jar, ktorá znamenala 

uvoľnenie a návrat žiakov druhého stupňa do školy.

Napriek uvoľňujúcim sa opatreniam Deň matiek sme oslávili 

bez nášho pravidelného programu venovaného mamičkám 

a  babičkám. Venovali sme im reláciu v  školskom i  obecnom 

rozhlase, malé darčeky a svoje vyznania.

Dňa 20. júna sme oslávili Deň otcov, venujeme mamkám 

a ockom nasledujúce riadky:

Školský rok končí…. Bol náročný pre všetkých  – žiakov, 

učiteľov, rodičov. Ale vraví sa, že všetko zlé je na niečo dobré. 

Uvedomili sme si hranice svojich vlastných schopností, to, akí 

sme my ľudia tvory spoločenské, ako nám chýbajú kamaráti, 

spolužiaci a dokonca aj učitelia. Ťažká situácia nás prinútila vážiť 

si hodnotu obyčajných jednoduchých vecí, ktoré sme predtým 

ani nevnímali a brali ich ako samozrejmosť.

Prajeme vám krásne leto, užívajme si ho spoločne plnými 

dúškami. 

Učitelia a žiaci základnej školy

Pripravila: Mgr. Emília Polonská

V náručí otca a mamy
Nie každé dieťa má mamu aj otca. 

Niektorí nemajú ani jedného, ale ja 

mám. Mám mamu aj otca a som za to 

veľmi vďačná.

Každý z nich je iný a výnimočný. Môj otec 

vo voľnom čase rád jazdí na bicykli alebo 

pracuje v  záhrade. Moja mamina vo voľnom 

čase rada varí a pečie, stará sa o kvetiny

v  záhradke alebo lúšti sudoku. Obidvaja vedia 

krásne kresliť. To po nich zdedila moja sestra.

Každý deň sa o  mňa dobre starajú. Vždy mi navaria 

chutné jedlo. Ocino ma vždy ráno zavezie do školy 

a  poobede do ZUŠ, odkiaľ ma mamina vezme domov. 

Takže taký osobný taxík.

Teraz, keď sa ten režim trochu zmenil a nechodíme do školy, 

musíme sa s  rodičmi deliť o  počítače a  notebooky. Ocino 

nám vždy ráno spraví raňajky a  keď treba, pomôže nám aj 

s počítačmi. Mamina navarí obed, aby sme mali čo jesť, kým 

bude v práci.

Moji rodičia ma od malička naučili veľa vecí. Sedieť, potom 

krok po kroku kráčať, bicyklovať sa, korčuľovať, plávať… 

Utešovali ma, keď som bola smutná. Napomenuli ma, keď 

som robila hlúposti, aby zo mňa vyrástlo slušne vychované 

dievča. Keď som si myslela, že nič nedokážem, vraveli mi, že 

všetko sa dá, keď sa chce. A tak ma naučili nevzdávať sa. Oni 

ma priviedli k tancu a som za to rada. Tancujem asi od štyroch 

rokov. Teraz mám trinásť a  tanec stále rovnako milujem. 

Rodičia ma vždy podporujú v  tom, čo ma baví. V  hudbe, 

v pohybe, v učení, vo všetkom…

Rodič je ten človek, ktorý pri tebe stojí v každej chvíli, keď si 

smutný, šťastný, nahnevaný, hladný, sklamaný, keď máš svoje 

nálady, keď sa bojíš… Rodič je ten, ktorý je na teba prísny, 

ale preto, že ťa má veľmi rád a chce z teba vychovať dobrého 

človeka. Rodič je ten, ktorému môžeš povedať všetko. Rodič 

je ten, ktorý o tebe vie viac ako ty sám. Rodič je ten, ktorý ti 

dokáže vysvetliť aj to nevysvetliteľné. Rodič je ten, ktorý ťa 

má radšej ako čokoľvek na svete.

Mám ich veľmi rada a  som šťastná, že tu vždy pre mňa sú. 

A za to im patrí veľké ĎAKUJEM!

Katarína Reiselová, 7. A

Našla som si cestu ku knihám? Určite áno! Knihy tu však boli 

so mnou aj pred týmto všetkým. Knihy stáli po mojom boku 

od trinástich rokov a  som na to veľmi pyšná. Knihy sa stali 

súčasťou môjho života. U mňa majú špeciálne miesto, hlboko 

v mojom srdci. Vďaka tejto situácii som sa rozhodla spraviť si 

doma malú knižnicu. A verím, že ma to posunulo ďalej. Preto 

dajme viac času tento mesiac knihám. Zaslúžia si ho. Dajme 

im šancu. Dajte im možnosť žiariť v  našich srdciach ako ja. 

Nesklamú Vás. Sľubujem.

Ema Kudriová 9. A

Veľa ľudí mi vravelo, že knihy sú nudné, nezaujímavé. Ja 

som vtedy nevedela, čo si mám myslieť. Len som si nesmelo 

pozerala brožúrky a priťahovala ma k nim nejaká neviditeľná 

sila, ktorej som napokon úplne prepadla. Rada skúšam nové 

žánre, nových spisovateľov a spisovateľky, dokonca aj sama 

skúšam písať nejaké menšie knižky. Vymýšľam si nové konce 

kníh, ktoré sa neskončili práve najlepšie. Vždy mi je ľúto 

dočítať knižku, lebo keď dočítate, zrazu opustíte svet, ktorého 

ste boli súčasťou.

Presne, ako cesta slzy. Tlačí sa vám z  oka von, až kým 

nevypadne. Ja práve padám do nekonečného sveta fantázie, 

ktorý som objavila len vďaka knihám, ktoré si tak veľmi vážim. 

Takže svoju cestu som si našla a dúfam, že táto cesta sa nikdy 

neskončí.

Lenka Macková, 8.A
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RADOSTNÁ OSLAVA DŇA DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE
Sviatočný deň plný očakávaní a  prekvapení pripravovali pani 

učiteľky v  jednotlivých triedach už niekoľko dní vopred tak, 

aby vytvorili pre deti momenty prekvapenia, ktoré vyčaria na 

detských tváričkách úsmev a  v  rozžiarených očkách radosť 

a spokojnosť.

V triede „Usilovné včielky“ sme opäť po ročnej prestávke mali 

príležitosť osláviť s  našimi detičkami ich sviatok Dňa detí. Pre 

našich veľkáčov a  zároveň predškolákov sme si pripravili deň 

plný prekvapení, ktorý začal pripevnením balónov s  menami 

detí na školskom dvore ako symbol toho, že všetci patríme do 

materskej školy „Slniečko“ v  Jacovciach. Turisticky naladení 

s  napätím a  očakávaním sme na určitý čas vymenili areál 

materskej školy za vychádzku našou obcou, počas ktorej sme 

prešli až na Zemiansku cestu pri hruškový sad, odkiaľ sme 

mali krásny výhľad na okolitú prírodu a  našu obec. V  tomto 

príjemnom prírodnom prostredí sme sa zahrali rôzne zábavné 

pohybové hry a  občerstvili sa. Náš ďalší program pokračoval 

návratom do areálu materskej školy, kde oslava sviatku detí 

pokračovala na prekážkovom ihrisku. Po úspešnom absolvovaní 

športových disciplín sme sa veselo zabávali pri hudbe. Tanec 

a  zábava sa striedala s  chvíľami sladkého občerstvenia, čo sa 

samozrejme páčilo maškrtným detským jazýčkom. Na záver 

nesmelo chýbať prekvapenie v  podobe detských kornútov, 

ktoré sme deťom vlastnoručne vyrobili. Každý si v  ňom našiel 

malý darček pre potešenie detského srdiečka. Radosť a úsmev 

na tvárach detí nám dáva pocit dobre vykonanej práce, ktorú 

tak s radosťou vykonávame denno denne v našom povolaní.

V  triede „Múdre sovičky" bola oslava Dňa detí pripravená 

v podobe zaujímavých aktivít v areáli materskej školy, kde sme 

vytvorili pre deti štyri stanovištia s  rôznym zameraním. Prvou 

súťažnou disciplínou bolo nosenie pokrčeného papiera na 

podložke po vytýčenej trase. V ďalšej súťažnej disciplíne sa ocitli 

v  indiánskom tábore, kde pridávali správny počet pierok do 

indiánskej čelenky a upevňovali si hravou formou matematické 

vedomosti. Svoje poznatky a vedomosti o prírode mali možnosť 

využiť v  kráľovstve kvetov, kde vytvárali kvety skladaním 

lupienkov kvetov rovnakej farby, pričom si overili svoje 

znalosti o  poznávaní lúčnych kvetov. V  poslednej disciplíne 

svoje pohybové a  športové zručnosti uplatnili pri zdolávaní 

prekážkovej dráhy. Za každú splnenú úlohu deti dostali pečiatku

do sovičkového preukazu zdatnosti. Deti za odvahu a šikovnosť 

v súťažiach dostali diplom a kornútok plný sladkostí. Sovičkový 

preukaz zdatnosti bol na záver vstupenkou na veselú zábavu 

a  tanec, počas ktorého si deti pochutnali aj na sladkých 

dobrotách a občerstvení.

V  triede „Veselé lienky“ taktiež prežili deti svoj sviatočný 

deň plný radosti, smiechu a  prekvapenia. S  deťmi sme svoje 

aktivity začali na miestnom futbalovom ihrisku, kde deti svojimi 

kresbami zmenili toto prostredie na miesto detských radostí 

spojené s pohybovými hrami rôzneho zamerania. Naši najmenší 

statočne zvládli presun z futbalového ihriska do areálu materskej 

školy, kde zvládli pripravené zaujímavé športové súťaže 

a pohybové aktivity na preliezkach. Za súťaživosť a statočnosť 

získali lienkovú medailu a  sladké prekvapenie. V  závere 

sviatočného dňa naše malé lienočky svoju poslednú energiu 

investovali do veselej zábavy a  tanca a  samozrejme s  veľkou 

chuťou prijali aj pozvanie na sladké občerstvenie. Sme radi, že 

sme mohli s deťmi prežiť krásny sviatočný deň a vyčarovať im 

úsmev na tvárach.

Vo svojich kornútoch si deti s veľkou radosťou domov odniesli 

sladkosti, ktoré zabezpečili rodičia, pani vedúca školskej jedálne 

a pani kuchárka, za čo im patrí v mene detí srdečné poďakovanie.

A  čo si deti odniesli vo svojich srdiečkach? Veríme, že krásne 

spomienky na deň, ktorý bol pestrý ako dúha, veď ho pripravila 

s láskou každá pani učiteľka, ktorý je im mama druhá.

Srdiečko je ako strom, chráni všetko, čo je v  ňom. Za všetko 

krásne, čo zostalo v  detských srdiečkach patrí poďakovanie 

celému kolektívu MŠ, školskej jedálne a rodičom. 

za kolektív materskej školy Henka, Julka, Majka, Danka
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BRIGÁDA – ŽIDOVSKÝ CINTORÍN

BRIGÁDA – ČISTENIE HÔRKY

V sobotu dňa 19. júna tohto roku sa v našej obci prvýkrát konal 
Regionálny zraz turistov. Jeho organizátorom bol miestny ATK 
Javorina Jacovce. Z tejto príležitosti a z príležitosti Dňa Zeme sa 
turisti v  spolupráci s  obecným úradom podujali zorganizovať 
brigádu na skrášlenie našej obce. Rozhodli sa začať s čistením 
existujúceho židovského cintorína na ulici Hlbokej (dnes súčasť 
Hôrky) od odpadkov a náletových drevín.
Vieme, že v  priebehu dejín boli v  našej obci tri kresťanské 
a  dva židovské cintoríny. Dnes funguje len jeden kresťanský 
a židovský v Hôrke. Je však veľmi zanedbaný a viaceré náhrobné 
kamene sú zničené alebo boli v minulosti použité na iné účely. 
Vznikol v 19. storočí a pochovávalo na ňom do druhej svetovej 
vojny, počas ktorej prestala židovská komunita v  Jacovciach 
existovať (len pre zaujímavosť – v rámci okresu Topoľčany tu po 
okresnom meste žilo najviac Židov zo všetkých ostatných obcí – 
napríklad v roku 1916 žilo v Jacovciach podľa údajov 170 Židov, 
6 evanjelikov a 1190 rímskych katolíkov).
Brigáda sa konala dňa 14. júna 2021 v podvečerných hodinách. 
Zúčastnilo sa jej celkovo osem ľudí, z  nich sedem turistov. 
Vyčistil sa vstup do areálu cintorína a malá časť s náhrobnými 
kameňmi. Okrem iného odpadu sa tam našli sklené fľaše od 
kuchynského oleja, ktoré sa používali v  období socializmu. To 

svedčí o  tom, že vyše tridsať rokov sa židovský cintorín vôbec 
nečistil a neskrášľoval.
Je na nás, aby sme si aj takto aktívne pripomínali našu, nie vždy 
peknú minulosť. Verím, že raz sa zrealizuje zámer obce Jacovce 
vytvoriť na tomto mieste pietny areál (park) s  možnosťou 
posedenia a  spomínania na našich predkov. Vyslovujem 
veľkú vďaku starostovi obce Jacovce za chutné občerstvenie 
a  obrovské ďakujem patrí všetkým zúčastneným na brigáde 
v Hôrke – Židovský cintorín a dúfam, že v blízkej budúcnosti nás 
bude na akciách, zameraných na skrášlenie našej obce, čoraz 
viacej. 

M.K.

Začnem tak trochu netradične. O neporiadku v Hôrke som sa už 
na stránkach obecných novín zmienil. Slová asi padli na úrodnú 
pôdu, keď v dňoch 7. až 10. apríla tohto roku sa konala brigáda 
na čistení okraja Hôrky. Čistenie a  upratovanie zorganizovali 
miestni obyvatelia z tamojších bytoviek a priľahlých rodinných 
domov – Vladimír Konc, Peter Kováč st., Peter Kováč ml., Pavol 
Kováč, Mária Kováčová, Zuzana Barboríková, Adrian a  Jakub 
Kováčoví, Zdenka Dovičinová, Stanislav Daňo, Miško a  Anička 
Vaňovičoví, Andrej Reisnauer, Monika Reisnauer, Juraj Masaryk.
Brigáda spočívala v  čistení Hôrky na konci ulice Pod Hôrkou 
a  za tamojšími bytovkami, aby sa spriechodnil a  vyčistil vstup 
do Hôrky. Bolo potrebné odstrániť aj poškodené staré dreviny, 
ktoré ohrozovali tamojších obyvateľov. A  bolo tam aj priveľa 
rôzneho odpadu (sklo, plast…). Domáci si vybavili kontajner, 
použili vlastné náradie a  svoje šikovné a  ochotné ruky a  po 
štyroch dňoch bola táto časť Hôrky vyčistená. Zaujímavé bolo 
sledovať, ako do modrých plastových vriec najmenšie deti 
zbierali odpadky a tak sa prirodzene vychovávali v láske k prírode 
a zodpovednosti za svoje okolie. Nazbierali len za posledný deň 
šesť vriec odpadu z relatívne malej plochy. V závere akcie boli 
deti vlastnými rodičmi odmenené papierovými medailami za 
usilovnosť.
Chcem preto vysloviť všetkým ochotným Jacovčanom jedno 
veľké ďakujem. Verím tomu, že postupne sa pridajú aj iní 
a  vyčistia si ďalšie časti Hôrky. Takto prispejeme k  ekológii 
v našej obci a po vyčistených chodníčkoch sa bude prechádzať 
čoraz viacej obyvateľov našej obce a jej návštevníkov. 

FOND NA PODPORU UMENIA – FINANČNÁ PODPORA 
NAŠEJ ŽIADOSTI O DOTÁCIU NA NÁKUP KNÍH
DO OBECNEJ KNIŽNICE
Na základe hodnotenia žiadosti o fi nančnú podporu z verejných 
zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, ktorá 
bola podaná v rámci výzvy č. 8/2021: Program 5. 1. 4 – Akvizícia 
knižníc a  odborná komisia rozhodnutím riaditeľa Fondu na 
podporu umenia fi nančne podporila našu žiadosť  „Skvalitnenie 
knižného fondu v  obecnej knižnici v  Jacovciach“ sumou 
vo výške 1000,00 €. Podpora bude zameraná na obnovenie 
a  rozšírenie knižného fondu obecnej knižnice. Návštevníci 
obecnej knižnice sa koncom septembra môžu tešiť na nové 

tituly od slovenských ale i zahraničných autorov. 

/MP/

PRÍĎTE SI PREČÍTAŤ DOBRÚ KNIŽKU, 
ALEBO SI JU POŽIČAŤ DOMOV…
Naša Obecná knižnica sa nachádza v  budove školskej 

družiny na 1. poschodí, v  príjemnom prostredí s  počtom 

takmer 9.500 kníh. Môžete si tu zapožičať knihy z beletrie, 

odbornej literatúry z detskej literatúry a z detskej náučnej 

literatúry. Vieme, že knihy sú drahé a  nie všetci si ich 

môžeme dovoliť, preto je našou snahou udržiavať a  pod-

porovať Obecnú knižnicu. Od vynálezu kníhtlače patrí kni-

ha medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých i starších, 

pretože knihy poučujú či zabávajú. Zaslúžia si teda viac 

všímavosti, hoci na čítanie je čoraz menej času.

Nájdite si čas na dobrú knihu a príďte si ju požičať do našej 

Obecnej knižnice.

Všetci ste srdečne vítaní!

Otváracia doba:

Utorok a štvrtok od 12,45 hod. do 16.45 hod.

Zápisné:

- deti do 15 rokov 0,50 Eur /rok

- študenti  0,50 Eur/rok

- dospelí   1,00 Eur/rok

-dôchodcovia, držitelia ZŤP preukazu - bez poplatku. 

L.V.
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KULTÚRA A ŠPORT POČAS PANDÉMIE
Keď sme si v  januári podávali ruky, posielali pozdravné maily 
a  sms-ky, všetci sme verili, že tento rok bude minimálne 
o  niečo lepší, ako ten starý a  nikto z  nás nepredpokladal, aké 
obmedzenia a  zmeny prinesie vo všetkých oblastiach nášho 
života. Všetky januárové kultúrne a športové akcie sme zrušili. 
Memoriál Antona Šveca, Jacovská miniliga, ale aj mariášový 
turnaj sa v  tomto roku nemohli uskutočniť. V  mesiaci február 
sme tradične vítali na pôde obecného úradu rodičov spolu 
s  malými spoluobčanmi. V  tomto pandemickom roku sme 
museli zvoliť inú formu. Do domácnosti, v ktorej pribudlo v roku 
2020 dieťa, sme zaniesli drobný kvietok pre matku a darček pre 
dieťatko. Bolo to iné, ako v minulosti.

Fašiangy, Stavanie mája, Deň 
matiek - žiaľ, či sa to niekomu 
páčilo alebo nie, žiadnu z  akcii 
sme neuskutočnili v  tej forme, 
ako po minulé roky. Obec 
musela dodržiavať opatrenia, 
ktoré boli nariadené, museli 
sme byť zodpovední nielen voči 
sebe, ale aj voči všetkým okolo.
Však sme si ale vypočuli 
reči od niektorých našich 
spoluobčanov, ako v  iných 
obciach všetky tieto akcie 

organizovali a nikomu sa nič nestalo 🙂. Ale aj napriek všetkým 
opatreniam sme nakoniec Máj spolu s  niekoľkými žiakmi zo 
základnej školy predsa len postavili. 

Deň matiek sme si 
pripomenuli reláciou 
s  obecnom rozhlase, 
kto rú pripravili žiaci 
základnej školy spolu 
s pani učiteľkou. Odke dy 
prišla pan démia koro-
navírusu a  lock down, 
každý z nás mal možnosť 

okúsiť život inak. Koncom mesiaca máj sa skončil núdzový stav 
a  s  ním aj zákaz vychádzania a  zhromažďovania, epidemiolo-
gická situácia sa pomaly, ale isto začala zlepšovať a podľa COVID 
automatu bol okres Topoľčany v I. stupni ostražitosti, preto sme 
sa rozhodli, že pre deti pripravíme športové popoludnie.
Športové popoludnie pod názvom „Športujeme s  úsmevom 
na tvári“ sa začalo 5. júna o 15,00 hod. na futbalovom ihrisku 
TJ Družstevník Jacovce. Pre našich najmenších bolo pripravených 
mnoho športovo - súťažných disciplín. Pri vstupe na ihrisko každý 
záujemca dostal kartičku na zbieranie pečiatok za prekonanie 
jednotlivých športových disciplín. Deti mali „plné ruky práce" 
na stanovištiach. S  mierou trpezlivosti, ktorú niekedy 
potrebovali, aby sa im daná disciplína podarila zvládnuť, sme 
na každom z nich videli úprimné nadšenie a nekonečnú radosť 
z úspechu. S úsmevom zvládli hlavolam, chytali rybičky, skákali 
na fi t lopte, zhadzovali kolky, hádzali krúžky, strieľali z  luku… 
Akciu sme realizovali s  fi nančnou podporou Nitrianskeho 
samosprávneho kraja a  preto každé dieťa, ktoré sa zapojilo 
do športovania, bolo za svoju šikovnosť odmenené medailou, 
drobnými športovými potrebami a  nechýbal ani balíček so 
sladkosťami. Okrem tradičných športových disciplín si deti 
užili aj veľa zábavy. Na tribúne si mohli nechať namaľovať 
tváričky a  v  priebehu niekoľkých minút sa zmenili na rôzne 
zvieratká, rozprávkové postavičky alebo fi lmových hrdinov. Na 
ihrisku zase členovia nášho dobrovoľného hasičského zboru 
zaparkovali hasičské auto a pripravili penovú show. Sneh v lete? 

Veru áno, pre niektoré detičky to bola tá najbláznivejšia zábava! 
Spestrením nášho športového dňa boli aj dva skákacie hrady, 
kde si deti do sýtosti zaskákali, ale aj opekanie, keď si spolu 
s  rodičmi prišli opiecť špekáčiky a  trochu si pri ohni oddýchli 
🙂. Počasie nám prialo, detičky si zašportovali a my…. spokojne 
môžeme vyhlásiť: „Akcia sa vydarila“.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám nezištne pomohli 
zorganizovať toto športové popoludnie: hasičom, animátorom, 
ale aj dobrovoľníčkam na tribúne, ktorí obetovali svoj voľný čas 
a strávili ho spoločne s nami.
Pandémia ukázala nám všetkým, že aj všedné veci sa môžu 
razom stať vzácnymi. Žijeme s nádejou, že tento rok si vytvoríme 
spomienky, na ktoré budeme určite s  láskou spomínať, 
a  začneme si vážiť také veci, ktoré sme kedysi považovali za 
samozrejmosť. 

ZB
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ATK JAVORINA JACOVCE
Čo robili turisti v I. polroku 2021? Na to je jednoduchá odpoveď: 
dodržiavali epidemiologické pravidlá a chodili do okolitých hôr 
v malých skupinkách.
Začiatkom roka sme sa brodili snehom na Oponický hrad 
a potešili sa výhľadom na okolie, lebo slniečko nám to doprialo. 
Hrdovická nás prijala v  marci a  ukázala, že aj v  blízkom okolí 
máme nádherné skalné útvary.
Okolie Čertovej pece nám doprialo okrem peknej prechádzky aj 
medvedí cesnak.
Čo však pre nás bolo dilemou, bola otázka, či bude Regionálny 
zraz turistov v  Jacovciach v  tomto roku alebo nie? Situácia sa 
postupne zlepšovala a všetko nasvedčovalo tomu, že predsa len 
budeme môcť privítať turistov z okolia v Jacovciach.
Samozrejme sme sa chceli čo najlepšie pripraviť a  ukázať 
návštevníkom niečo z histórie obce. Navštívili sme aj našu Hôrku, 
ktorá je najvyšším miestom obce a vypočuli sme si tam štebot 
vtákov. Pred zrazom sme uskutočnili brigádu i  na židovskom 
cintoríne na okraji Hôrky, kde sme upravili okolie pomníkov, 
ktoré tam ešte sú. Prechádzka pokračovala návštevou starého 

i  nového kostola. Naše historické putovanie skončilo pri 
Mlyne, ktorý už nie je síce funkčný, ale je to predsa kus histórie 
v Jacovciach.
Cyklisti mali asi 30 km okruh po širšom okolí Jacoviec. Po návrate 
obidvoch skupín peších aj cyklistov, bolo pripravené chutné 
občerstvenie, ktoré nám veľmi dobre padlo.
Po občerstvení boli neformálne rozhovory a  popoludní po 15 
hodine bol odovzdaný putovný kolík so stužkami starostovi 
obce Veľký Klíž. Nasledovali súťaže pre deti i  dospelých a  vo 
večerných hodinách bol zraz ukončený. 

B.M.

KLUB DÔCHODCOV
Vzhľadom na situáciu v  celej krajine, ani náš klub nemohol rozvíjať 
svoju činnosť. Až v období mesiacov máj a  jún sme sa stretli v klube, 
aby sa členovia oboznámili s možnosťami našej činnosti.
Sú obmedzené na činnosť vo vonkajšom priestore, takže sme sa mohli 
zúčastniť okresného kola v  petangu, ktoré sa konalo v Topoľčanoch. 
Náš klub úspešne reprezentoval Janko Klinčuch, ktorý obsadil prvé 
miesto v  súťaži mužov. V  ďalšom období plánujeme urobiť hlavne 
brigády a  opekanie v  prírode, tiež sa zúčastníme športových hier 

v rámci okresu. 

Mgr. E. B.

Jacovské 
hody

SOBOTA 3. júl 2021

10,00 hod. - 13,00 hod. 

MEMORIÁL JÁNA DUBNÉHO PRÍPRAVIEK U10

16,00 hod. - 17,30 hod. 

PRIATEĽSKÝ FUTBALOVÝ ZÁPAS 

(bývalí hráči Jacovce - TJ Slovan Nitra - Kynek)

20,00 hod. - 02,00 hod. 

HODOVÁ ZÁBAVA

(hudobná skupina DISK)

NEDEĽA 4. júl 2021

10,30 hod. 

SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA

(Kostol Božieho milosrdenstva)

Počas hodových slávnosti v priestoroch základnej školy budú 

kolotoče a stánky (autodróm, detské zábavné atrakcie, nafukovací 

hrad, strelnica, cukrová vata a všeličo iné...)
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07. 
AUGUST 

2021

915 –– PREZENTÁCIACIA   
1000 – ŠTART 

Štart – cieľ 
FC PUB 

JACOVCE

Cyklistika vhodná pre bicykle MTB a CROSSBIKE
Trasa bude viditeľne označená, pri zápise dostanete mapu trasy.

Na každého zúčastneného cyklistu bude v cieli čakať malé občerstvenie 
(guláš, pivo, kofola), magnetka a účastnícky list. 

ŠTARTOVNÉ JE DOBROVOĽNÉ.


