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ZDARMA

Vážení čitatelia našich obecných novín, 

drahí Jacovčania.

Na prahu leta a  letného oddychu sa mi do-

voľte prihovoriť. Máme za sebou polrok, keď 

doznievala pandémia corona vírusu, opäť raz 

bola slávnosť udeľovania sviatosti birmova-

nia, bolo niekoľko zasadnutí obecného zastupiteľstva a  riešilo 

sa mnoho iných vecí, najmä v spojitosti s čoraz ťažšou fi nanč-

nou situáciou. A to nám ešte hrozí krátenie podielových daní zo 

strany štátu – konkrétne ministerstva fi nancií.

Čo sa ale podarilo? Zorganizovali sa viaceré dva roky pozasta-

vené akcie  – fašiangový sprievod obcou, Deň matiek, 14. roč-

ník Jacovskej varešky, Deň detí v  novom formáte (s  aktívnymi 

dobrovoľníkmi). Vďaka vedeniu školy v jej areáli vyrástla krásna 

externá učebňa v podobe altánku.

Teraz nás v dňoch 2. a 3. júla čakajú oslavy 90-teho výročia za-

loženia športového klubu a  s  nimi spojené hodové slávnosti. 

V auguste cyklistická „Tour de priehrady“, medzi tým foto súťaž 

„Rozgajdané leto“ a na jeseň uvidíme, aká bude pandemická si-

tuácia.

Čo sa týka investičných aktivít, opravuje sa Farská ulica v časti od 

budovy obecného úradu, ďalej rekonštrukcia chodníka na Be-

dzianskej ulici a riešenie nevyhovujúceho centra obce – presu-

nutie autobusovej zastávky, aby bola bezpečnejšia pre čakajú-

cich cestujúcich.

Čo ale ja osobne považujem za najdôležitejšie, v obci sa budu-

je nová ulica súbežne s Kuzmickou (projekt Jarabina) a rozbie-

ha sa výstavba aj v bývalej záhrade rodiny Schwarzovej. Črtá sa 

šanca, že Jacovce prekročia pomyselnú demografi ckú hranicu – 

2000 obyvateľov.

Chcem sa ešte vyjadriť k fungovaniu nášho obecného úradu po-

čas corona pandémie. Vďaka obmedzeniu návštev sme toto ob-

dobie zvládli na výbornú, čo potvrdzujú aj výsledky. A chránili 

sme zdravie našich zamestnancov, čo má byť, určite mi dáte za 

pravdu, prioritou.

Dovoľte na záver Vám popriať čo najpokojnejšie leto, žiakom 

pekné prázdniny a veľa tvorivých nápadov a ochotných rúk po-

dieľajúcich sa na skvalitnení života v našej obci. A vo volebnom 

októbri šťastnú ruku pri výbere svojich zástupcov do vedenia 

našej obce a Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Váš starosta obce Jaroslav Božik

Počas slnečného júnového víkendu naplneného oddy-

chom a  zábavou sa uskutočnila aj jedna milá slávnosť. 

V sobotu bola tradičná Jacovská vareška, na ktorej sa naši 

dobrovoľní hasiči dohodli s členom poroty, pánom kaplá-

nom Michalom Peťovským, na požehnaní hasičského auta 

a  vozíka. Šli na to s  príslovím: „Bez Božieho požehnania, 

márne sú naše namáhania.”

Hneď v nasledujúci deň, v nedeľu 5. júna, po skončení svä-

tej omše, sa zástupcovia obce, veriaci, hasiči v uniformách, 

miništranti a pán kaplán zhromaždili na parkovisku pred 

farským kostolom Božieho milosrdenstva a  nasledovala 

slávnostná modlitba požehnania. Táto duchovná slávnosť 

sa stretla s veľkým záujmom občanov, čoho dôkazom bolo 

plné schodisko a veľká časť parkoviska pred kostolom.

Môžeme len vysloviť vieru v  to, že naši hasiči budú mať 

vďaka požehnaniu a  zodpovednosti občanov v  ďalšom 

období čo najmenej zásahov a že sa našej obci vyhnú po-

žiare, záplavy a nezvestní ľudia. 

MK
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PROBLEMATIKA ODPADOV V NAŠEJ OBCI
Dovolím si pár poznámok k separácii od-

padu a  kontrole smetných nádob, ktorá 

sa udiala začiatkom januára tohto roku.

My akosi zabúdame na podstatné skutoč-

nosti a  málo ich vysvetľujeme občanom 

našej obce. Na Slovensku platí zásada, 

že čím viacej separuješ, tým viacej bu-

deš platiť. A mám dojem, že je to dlhodo-

bý trend. Obdobne je to aj pri ener giách. 

Čím viacej šetríš, tým máš nevýhodnejšiu 

tarifu. Je škoda, že u nás je to takto nasta-

vené. Ja sa ani nečudujem našim ľuďom 

na Slovensku, že sme občas veľmi nekul-

túrni. Ľudí to nemotivuje k zmene mysle-

nia a konania. Zo sveta si často neberie-

me to dobré. A to nehovorím, že odpady 

tvorí obec Jacovce, ale konkrétni ľudia, 

ktorí v nej žijú.

Ako príklad uvediem osobnú skúsenosť. 

Bývam na cintoríne, ako všetci viete. Ob-

čas pozriem z okna a vidím, ako sa sprá-

vajú jeho návštevníci. Nepoznajú (alebo 

nechcú poznať a  sú leniví) farbu kontaj-

nerov a  miešajú rôzne druhy odpadov. 

Niekedy idem aspoň z vrchu časť vytrie-

diť. Stretnú ma tam ľudia, pozdravia, nie-

ktorí sa opýtajú, čo robím, ale nik sa ne-

pridá. Len pokrútia hlavou a  idú ďalej. 

(Takým ani relácia o  separovaní odpadu 

a ekológii v obecnom rozhlase nepomô-

že). Kontajnery triedia zamestnanci a ak-

tivační pracovníci nášho obecného úra-

du a niekedy p. Pavlovič. Iných nevidím, 

ani moji rodičia. Ak som na niekoho zabu-

dol, ospravedlňujem sa. Keď sa napríklad 

v piatok dňa 21. januára 2022 triedil od-

pad na cintoríne, odviezli jeden kontaj-

ner so zmiešaným odpadom. A takýmto 

spôsobom sa ušetrili peniaze za odpad. 

Takto by sa malo pokračovať pravidelne.

A  druhý príklad. Budem sa opakovať 

z  nášho posledného čísla Jacovského 

hlásnika. Častejšie sa čistí Potočná uli-

ca a  je vidieť, že postupne je tam me-

nej a menej rôzneho odpadu. Alebo časť 

Hôrky za bytovkami. Tamojší občania si ju 

začali čistiť svojpomocne. A bude sa po-

kračovať aj ďalšími časťami obce (naprí-

klad Židovský cintorín).

Myslím si, že najviac môžu pri zmene 

myslenia a  konania ľudí pomôcť naše 

osobné príklady a aktivity.

A teraz, čo sa týka kontroly smetných ná-

dob – zmesový komunálny odpad. Je po-

trebné si uvedomiť, že keď má byť kon-

trola aspoň sčasti účinná a  mať istú 

výpovednú hodnotu, nie je dobré sa 

o nej veľa baviť, lebo sa každý na ňu pri-

praví a  výsledky budú neobjektívne. To 

platí v každej sfére ľudského života. Pla-

tí aj druhá zásada, že lepšie aspoň neja-

ko, ako nijako.

Negatíva prvej kontroly vidím:

1. Ako kontrolóri sme nemali presné in-

štrukcie.

2. Kontrolovalo sa rôznym spôsobom. 

Niektorí dávali informačné nálepky na 

každú plnú nádobu, ja napríklad len 

tam, kde očividne neprebehla separá-

cia odpadu.

3. Nebolo to veľmi hygienické, lebo väč-

šina odpadu bola v  čiernych alebo 

modrých igelitových vreciach a  vysý-

pať a  otvárať ich… Neviem si to cel-

kom dobre predstaviť

Pozitíva vidím:

1. Aj keď sa kontrolovalo rôzne, získal sa 

aspoň prvotný základný prehľad o od-

pade.

2. V našej obci sa rozprúdila živá debata 

o separovaní odpadu.

3. Neprikročilo sa zatiaľ k „trestaniu“ ne-

poriadnych občanov.

4. Aj napriek negatívnym reakciám je po-

trebné v tom pokračovať, aby sa ľudia 

postupne učili poriadku a  zodpoved-

nosti.

Ako tak sledujem, na Slovensku túto 

problematiku poňali rôzne. Nie sme je-

diní, ktorí skokovo zvyšovali poplatky za 

odpad. A niektoré iné obce zvolili postup, 

skúšali nezvyšovať poplatky za komunál-

ny odpad, ale znížiť periodicitu jeho vý-

vozu na polovicu. Bola to forma nepria-

meho nátlaku na občanov, aby viacej 

triedili. Spočiatku „búrka“ nevôle na prí-

slušné obecné úrady, ale pokiaľ vytrvajú, 

verím, že výsledky sa dostavia.

Moje poznatky z prvej kontroly: Bol som 

na Májovej ulici, dolný koniec po Pizze-

riu La Gondola, strana od futbalového ih-

riska. Skontroloval som v  nedeľu v  čase 

23.20 – 00.30 hod. celkovo 46 smetných 

nádob. Z nich 14 bolo naplnených do po-

lovice a  menej, ostatné boli úplne plné. 

Väčšina odpadu bola v  neprehľadných 

plastových vreciach. Označil som len jed-

nu nádobu, v  ktorej bol dobre viditeľný 

odpad. Boli tam prevažne rôzne papie-

re a kartóny. Ak by som z každej nádoby 

mal povyťahovať všetky vrecia a  jednot-

livo ich otvárať, neviem, neviem, či by mi 

to netrvalo aj tri - štyri hodiny. A to neho-

vorím o tom, že sa vrece pri manipulácii 

môže roztrhnúť.

A  keď sme niektorí označili každú plnú 

nádobu s vrecami odpadu a nevideli sme 

do nich, nečudujme sa, že vznikla „búrka“ 

nevôle zo strany občanov na objektivitu 

kontroly. A je na škodu, že informačné ná-

lepky takto dostali aj ľudia, ktorí poctivo 

separujú odpad.

Rozmýšľajme nad tým, ako v budúcnos-

ti našu obec urobiť ešte krajšiu, s čo naj-

menším množstvom odpadu. 

Marián Kišac,

predseda Komisie vzdelávania, kultúry, športu,

mládeže a sociálnych služieb pri OcZ v Jacovciach

ZBERNÝ DVOR – 

DREVENÝ ODPAD
Žiadame občanov, aby pri odovzdá-

vaní starého nábytku tento odovzdá-

vali čo najviac rozobratý. Problém 

vzniká najmä s  odpadom ako sú se-

dačky, alebo staré postele. Tieto je 

potrebné odčalúniť resp. oddeliť mo-

litany a  iné mäkké časti a  odovzdať 

zvlášť drevný odpad a zvlášť ostatný. 

V  opačnom prípade sa stane, že ne-

odseparovaný drevený odpad putu-

je do veľkoobjemového odpadu, kto-

rého vývoz je drahý, zatiaľ čo odvoz 

čistého drevného odpadu je nepo-

rovnateľne lacnejší. Takto si dvíhame 

náklady na odpad sami, pritom by sta-

čilo oddeliť molitany od dreva a už je 

rozdiel v  cene likvidácie tohto odpa-

du neporovnateľný. Na porovnanie – 

uloženie veľkoobjemového odpadu 

na skládku plus doprava je päťkrát 

drahší ako odvoz a likvidácia drev-

ného odpadu. Ušetrené peniaze by 

sa dali použiť napr. na skrášlenie na-

šej obce. 

HK
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ZRNKO Z ČINNOSTI KLUBU DÔCHODCOV
Našu klubovú činnosť sme vďaka uvoľ-

neniu pandemických opatrení začali už 

v  januári výročnou členskou schôdzou. 

Pustili sme sa do príprav programu k fa-

šiangom, lebo tento rok sa chystal sprie-

vod obcou. Myslím, že sprievod bol vy-

darený, vďaka pestrým maskám, krojom 

a  veselý vďaka muzike a  spevu. Putova-

li sme Májovou a Zemianskou ulicou. Za-

stavili sme sa pred mnohými obydliami, 

kde nás počastovali pálenkou a drobným 

občerstvením. Gazda s  gazdinou dostali 

niečo na ražeň i do košíka. Masky vyzvŕ-

tali domácich za spevu tradičných fašian-

gových piesni. Veselica pokračovala pred 

COOP Jednotou na námestí. Boli sme 

radi, že sme takto mohli obveseliť našich 

spoluobčanov po dlhej covidovej dobe.

K Veľkej noci sme pripravili akciu „Veľko-

nočné vajíčko“, na ktorej si účastníci, po-

užitím rôznych techník, mohli vyzdobiť 

kraslice a tiež sa naučiť pliesť korbáče.

Rozbehla sa aj športová činnosť. Na 

Okresných športových hrách v  Nitrian-

skej Blatnici v  hode granátom na cieľ 

obsadil J. Klinčuch 3. miesto, v  hode do 

diaľky A. Zabloudil 1. miesto. V  Závade, 

na obvodnom kole v petangu družstiev, 

muži obsadili 1. miesto a ženy 2. miesto. 

Klub dôchodcov Prašice v  spolupráci so 

SOTDUM - om pripravili akciu „Batôžtek“, 

na ktorej sme sa zúčastnili aj my. Tematic-

ky bola zameraná na prípravu jedál z jar-

ného ovocia a zeleniny. Naše členky pri-

pravili sladkosti z  višní, čerešní,  jahôd 

a  zo zeleniny hlavne pomazánky s  jar-

nou cibuľkou, reďkovkou a šalátom. Keď 

chceme aktívne žiť, musíme sa aj správne 

stravovať. Naša spevácka skupina pod ve-

dením p. Čermana obveselila prítomných 

žartovnými piesňami. Takto sme repre-

zentovali náš klub, ale aj našu obec.

Už tradične sme sa zapojili do „Jacov-

skej varešky“, kde sme uvarili chutný gu-

láš a obsadili 2. miesto. V závere jarného 

obdobia a začínajúceho leta si trochu od-

dýchneme v kúpeľoch Poľný Kesov a náv-

števou hradu Beckov a  Podolia spolu 

s  našimi družobnými klubmi zo Závady 

a Prašíc, aby sme si upevnili naše priateľ-

stvá ale i zdravie, ktoré potrebujeme na-

dovšetko a  zároveň budeme spoznávať 

naše krásne Slovensko. 

EB



4 Jacovský hlásnik

Milí spoluobčania, drahí farníci!
Na úvod Vám chcem všetkým povedať, že 

mám veľkú radosť. Viem, že mnohí z Vás 

alebo z Vašich drahých veľakrát nemôžu 

povedať to isté a to hneď z niekoľkých dô-

vodov. Na nás všetkých doliehajú rôzne 

ťažkosti a kríže a práve preto považujem 

za viac ako nevyhnutné podeliť sa s Vami 

o dôvody na radosť. Myslím si totiž, že ju 

veľmi potrebujeme a  bez nej postupne 

duchovne „vymierame.” Radosť je pre ži-

vot ako soľ. To znamená, že keď jej niet, 

všetko stráca chuť. V  takých situáciach 

potrebujeme zakusovať silu spoločen-

stva, pretože spoločenstvo lásky násobí 

radosť a delí žiaľ. Združuje ľudí mladých 

i  starých, zdravých i  chorých, bohatých 

a chudobných, šťastných aj smutných. Ta-

kým spoločenstvom má byť a verím, že aj 

je, naša farnosť. A preto mám radosť. Táto 

skutočnosť totiž stále viac a  viac ukazu-

je svoju silu. Spolu sme si navzájom spo-

lupútnikmi a pomocníkmi v nesení kríža 

a vzájomne si rozháňame tmu. Ako hovo-

rí blahoslavená Zdenka Schelingová: „tam 

za oblakmi je moje milované Slnko.“

Vy, drahí bratia a  sestry, ste tie živé ka-

mene, ktoré budujú našu farnosť! A za to 

Vám patrí naša veľká vďaka a uznanie. Po 

dlhých časoch obmedzení a zákazov ste 

ukázali, že spoločenstvo viery a Kristus sa-

motný, sú pre Vás pevným základom. Pre-

žili sme nádherné slávenie Veľkonočných 

sviatkov, v našej farnosti 100 detí prijalo 

sviatosť birmovania, 24 detí po prvý raz 

prijalo Eucharistiu. Vďaka ochote mla-

dých i  našich rodín, sa tvorí živé spolo-

čenstvo viery z našich birmovancov, kto-

rí slobodne chcú budovať svoj vzťah ku 

Kristovi a tak duchovne rásť. Deti sa stre-

távajú s animátormi z eRka a takisto tvo-

ria krásne a radostné spoločenstvo, ktoré 

zapúšťa svoje korene. Detské sväté omše, 

okrášlené spevom a  úsmevom detí, pri-

nášajú radosť aj do sŕdc tých, ktorí prichá-

dzajú na bohoslužby s vráskami na tvári, 

smútkom v  očiach a  s  bolesťou v  srdci. 

A práve toto je sila spoločenstva. Sme pre 

seba navzájom darom. Toto všetko uka-

zuje, že naša farnosť a vlastne celá Cirkev 

je živý organizmus, ktorý dýcha a má srd-

ce. Nie sme prežitkom! Veď kde inde má 

dnes človek prísť, aby unikol zo všednos-

ti a tlaku sveta? Vieme, že sami na to ne-

stačíme. Známy kňaz a  duchovný sprie-

vodca, páter Elias Vella na otázku, ako sa 

vysporiadať s  preťažením psychiky od-

povedal, aby sme sa nikdy nesnažili ako 

špongia nasávať všetky problémy sveta, 

lebo to aj tak neunesieme. Ježiš Kristus, 

hoci bol Boží Syn, keď na seba vzal všet-

ky naše hriechy, trikrát padol pod krížom. 

Preto je lepšie ísť tam, kde platí „poďte ku 

mne všetci, ktorí sa namáhate a ste pre-

ťažení a ja vás posilním?” Tam, pri Ježišo-

vi a  jeden pri druhom, sa učíme byť nie 

nadľuďmi, ale skutočne ľudskými ľuď-

mi. Ježiš nás chce naučiť, čo to zname-

ná milosrdenstvo. Dnes sú ľudia chudob-

ní na milosrdenstvo. Nevieme sa zastaviť 

pri utrpení druhých. Milosrdný je každý, 

kto sa zastaví pri utrpení druhého člove-

ka, nech je to akékoľvek utrpenie. Toto za-

stavenie nemá byť zvedavosťou, ale po-

hotovosťou. Je to otvorenosť srdca, ktorá 

sa prejavuje aj vnútorným dojatím. Milo-

srdný samaritán je každý človek citlivý na 

utrpenie iných a má súcit s blížnym v utr-

pení. Láska, ktorou nás Boh premieňa, 

preniká do hĺbky srdca ako voda do štr-

bín skaly a spôsobí, že pukajú aj najtvrd-

šie skaly. Táto myšlienka nám možno pri-

pomenie, že v našej blízkosti sa nachádza 

množstvo takýchto skalnatých sŕdc, ktoré 

sú zatvrdnuté, či už v  dôsledku hriechu, 

sklamania, bolesti, znechutenia, rezigná-

cie alebo strachu. Ale niet iného spôso-

bu ako tieto srdcia obmäkčiť, len ako ich 

s trpezlivosťou a láskou prenechať Božej 

milosti a  ponúknuť svoju blízkosť. I  lás-

ka musí byť podávaná v malých, pravidel-

ných a primeraných množstvách. Veď nič 

tak nenarúša skalu, ako kvapôčky vody. 

Tie ju narúšajú do hĺbky. Potom uvidí-

me ako láska vyvoláva lásku. I veľký učiteľ 

mystiky Sv. Ján od Kríža nás poúča, aby 

„sme zasiali lásku tam, kde jej niet a  lás-

ku zožneme.“

Milovaní bratia a sestry,

verím, že pri čítaní tohto príspevku máte 

na tvári úsmev a v srdci cítite pokoj. Tak to 

totiž má byť. Viem, že všednosť dní a ťaž-

kosti spoločenského života na nás budú 

doliehať stále a  možno aj vo zvýšenej 

miere ako sa zdá únosné, ale neprepad-

nime temnote. Jedným extrémom je ne-

prijatie minulosti, ktorá nám akoby stále 

číha na päty. Aj keď zdanlivo nemáme ni-

jakú moc nad realitou, vždy máme mož-

nosť napriek všetkému ďalej veriť, dúfať 

a milovať.

Druhou skutočnosťou je obava z  bu-

dúcna. Tu nie sme ani tak konfrontova-

ní s  realitou, ako len našou predstavou 

o nej. A skutočne je to tak. Veľkou prekáž-
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kou je vždy predstava a nie samotná skutočnosť. V  tomto prí-

pade zohráva dôležitú rolu aj ľudská domýšľavosť. Podobne je 

to i s utrpením. Skutočným trápením nie je utrpenie, ale strach 

z  utrpenia. Ten nás totiž vedie k  iracionálnym rozhodnutiam 

a obranným postojom. Čo je teda nevyhnutné urobiť, je na pr-

vom mieste prijať seba a odpustiť sebe i druhým. Odpustenie je 

jedna z najvyšších foriem prejavovania bratskej lásky, veď bez 

odpustenia by sme nemohli napĺňať Ježišov príkaz lásky „milo-

vať budeš svojho blížneho ako seba samého.“ A  preto prijatie 

seba a  svojej situácie, je predpokladom, aby sme mohli prijať 

i druhých a predísť napätiu a zbytočnej frustrácii.

Pokúsme sa žiť v  prítomnom okamihu, lebo len to znamená 

v pravom zmysle skutočne žiť a nie prežívať. Tešme sa zo všed-

nosti. Niekedy zbytočne mrháme silou tým, že hľadíme príliš ďa-

leko a to, čo by sme mali skutočne vidieť, napokon prehliada-

me. Možno stačí len občas pookriať a skloniť hlavu, aby sme boli 

schopní vidieť to, čo máme priamo pred sebou alebo vo svojom 

okolí. A to môže byť šťastie, po ktorom tak túžime. Podmienka 

na dosiahnutie vnútornej slobody je vedieť žiť tento prítomný 

okamih. Len vtedy sme slobodní. Na minulosť už nemáme nija-

ký dosah, nemôžeme na nej už nič zmeniť.

Skúsme každý deň prijímať ako nezaslúžený dar a každý jeden 

okamih dňa rozbaľovať a túžiť v ňom objaviť Božiu lásku. Život 

nemožno úplne naprogramovať, ale dá sa prijímať ho okamih 

po okamihu. Želám nám všetkým, nech sme dnes i každý deň 

naplnení vďačnosťou a vierou.

Teším sa na stretnutia s Vami, na spoločné radostné i neľahké 

chvíle. Som skutočne rád, že mnohí dávate najavo, že ste tu pre 

nás a rovnako aj ja Vám znovu chcem povedať, že tu chceme byť 

pre Vás a spolu s Vami. 

Požehnaný čas letných prázdnin Vám želajú

Vaši kňazi!

HASIČSKÝ POLROK ČINNOSTÍ A AKCIÍ
Prvý polrok bol s pohľadu činnosti našej 

zásahovej jednotky bez výjazdov. 

Avšak to neznamená, že sme nevyko-

návali činnosť. Naša technika potrebu-

je pravidelne kontroly funkčnosti, ktoré 

poctivo vykonávame, aby sme boli plne 

v  pohotovosti pre prípad výjazdu. Ale 

nielen o tom je naše pôsobenie v obci. 

Zúčastňujeme sa na rôznych akciách 

obce alebo aj súťažiach. Začali sme vo 

februári Fašiangovým sprievodom po 

obci. Boli sme nápomocní pri stavaní 

mája, kde sme zabezpečovali okrem iné-

ho aj bezpečnosť chodcov na priechode. 

Jún sa nám víkendovo naplnil. Odštarto-

vala to Jacovská vareška, kde sme sa spo-

medzi 15 tímov umiestnili na krásnom 

3. mieste. Snažili sme sa navariť čo naj-

lepšie a  to sa aj podarilo. Na druhý deň 

po vareške sme na ihrisku pripravili pre 

deti penovú šou a deti si mohli aj vyskú-

šať disciplínu požiarny útok s  prekážka-

mi. Deťom sa to veľmi páčilo a tak do bu-

dúcna by sme chceli aj detské družstvo. 

Po vareško-detskom víkende sme sa zú-

častnili územnej súťaže v Radošine a ďal-

ší víkend sme boli pozvaní na súťaž do 

Veľkých Ripňan. Výsledky sa zlepšujú, ale 

stále je potrebný tréning, hlavne s  čer-

padlom PS12, ktoré nám chýba. Veríme, 

že čím skôr sa nám to podarí a z ihriska sa 

bude ozývať rev našej novej mašinky pri 

tréningu. Určite zvuk mnohých priláka sa 

pozrieť, čo sa to deje. Na záver vás chcem 

oboznámiť, že z  dotácie, ktorú sme do-

stali tento rok na našu činnosť, sme za-

kúpili nové vybavenie, ktoré pomôže pri 

rôznych zásahoch. Len pre zaujímavosť 

uvediem asi najzaujímavejší kúsok z no-

vého výstroja. Sú to 2 kusy zásahového 

obleku proti bodavému hmyzu typ SR-

ŠEŇ. Ak budete mať problém s  osami 

a iným bodavým hmyzom, môžete sa na 

nás obrátiť. Ďakujem Vám, ak ste sa do-

stali až na tieto posledné riadky a prečíta-

li si niečo o našej činnosti v obci, pre obec 

a v neposlednom rade aj pre našich spo-

luobčanov. Dúfam, že sa budeme vídať 

častejšie len pri zábavných akciách. Sme 

tu pre Vás a robíme to radi. O tom je dob-

rovoľná hasičina.

„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc” – 

to je naše heslo. 

Michal Petráš

tajomník DHZ, veliteľ DHZO Jacovce
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MATERSKÁ ŠKOLA „SLNIEČKO“
Trieda „Veselé lienky“

V  druhom školskom 

polroku sme sa s deť-

mi „Veselé lienky“ ve-

novali príprave na jar.

Jarné obdobie sa ne-

sie v  znamení karne-

valových radovánok, fa-

šiangových veselostí, ale aj 

rozlúčka so zimou – Morenou. Vo februári 

sa naša trieda „Veselé lienky“ premenila 

na záhadnú, čarovnú a tajomnú rozpráv-

ku. Deti boli prezlečené za zvieratká, ľudí 

rôznych profesií a  rozprávkové postavič-

ky. No nielen deti, ale aj pani učiteľky sa 

zmenili na sedembodkované lienky. Kar-

neval bol oživený o zábavné súťaže, hry, 

hudbu, tanec a občerstvenie. Deti sa teši-

li z krásneho dňa plného nových zážitkov 

a dobrej nálady.

Dôležitým znakom prebúdzajúcej sa jari 

a nového života boli nielen krásne rozkvi-

tajúce puky, kvety či vtáčí spev, ale aj ob-

rady a ľudové zvyky, ktoré sa zameriavali 

na odohnanie zimy a prinášanie leta. Pani 

učiteľka Adriánka Helbichová z triedy „Ve-

selé lienky“ prišla s nápadom priniesť me-

dzi nás ľudové zvyky. Jedným z  nich je 

„Morena“. Do programu sa zapojili aj trie-

dy Múdre sovičky a Usilovné včielky. Spo-

ločne sme si nacvičili krásne jarné pásmo 

o Morene. Deti a p. učiteľky boli obleče-

né v krásnych ľudových krojoch. Program 

sa konal na školskom dvore v MŠ. Násled-

ne sme v  krojovom sprievode priniesli 

Morenu k  potoku, zapálili ju a  hodili do 

vody. Tak sme pochovali zlú zimu a priví-

tali krásnu jar. Rodičia a deti z MŠ sú obo-

hatení o nezabudnuteľný zážitok, na kto-

rý budú dlho spomínať. Je máj - lásky čas 

a s týmto mesiacom sa spája aj „Deň ma-

tiek“. Dňa 24. mája 2022 sa v MŠ v triede 

„Veselé lienky“ konala slávnosť pri príle-

žitosti osláv ku Dňu matiek. Pri tomto 

slovnom spojení si každý z  nás predsta-

ví svoju milú, starostlivú mamičku, plnú 

lásky a nehy. Aj deti z triedy „Veselé lien-

ky“ chceli vyjadriť svojim mamičkám vďa-

ku a  lásku kultúrnym programom. Čím 

sa predstavili? Spevom, recitáciou a tan-

com. Prežili sme spoločne pekné chvíle 

a mali z toho zážitok nielen oči a uši, ale 

hlavne srdcia. Na záver program deti ve-

novali svojím mamičkám ručne vyrobe-

né medovníkové srdiečka, ktoré vyrobila 

z triedy „Veselé lienky“ mamička p. Gurec-

ká.

Prvý jún patrí všetkým deťom. V  trie-

de sme s  deťmi prežili krásne popolud-

nie s  rôznymi pohybovými súťažami. Za 

statočnosť a  odvahu deti získali diplom 

a  sladké prekvapenia. Po súťaži sme sa 

s  deťmi boli prejsť po dedine a  zastavi-

li sme sa na miestnom futbalovom ihris-

ku v Jacovciach. Dňa 15.6 2022 sme v MŠ 

privítali Simsalala, ktorá celú škôlku ro-

zospievala a roztancovala svojím hudob-

ným vystúpením. Všetky deti z triedy „Ve-

selé lienky“ prežili príjemnú atmosféru, 

skvelú náladu, smiech a zábavu.

Milí rodičia, blíži sa koniec školského roka 

a my by sme sa Vám chceli v mene celej 

triedy „Veselé lienky“ poďakovať za spo-

luprácu, prejavenú dôveru, hračky a škol-

ské pomôcky, ktoré ste kúpili alebo nám 

darovali. 

Uč. Helbichová, Kapustová

Trieda „Múdre sovičky“
Po najkrajšom sviatku roka, 

sme sa oddýchnutí a plní 

síl vrátili do našej MŠ, do 

triedy Múdrych sovičiek. 

Mesiac február priniesol 

uvoľnenie pandemických opat-

rení a  život v  MŠ sa naplno rozbehol. 

Okrem prípravy budúcich predškolá-

kov, ktorí sa zdokonaľovali vo všetkých 

oblastiach výchovy, sme zorganizova-

li rôzne podujatia. Prvým bol karneval. 

Materskou školou sa po roku opäť ozý-

vala hudba a  smiech. Karneval prebie-

hal vo veselej nálade, deti predstavili 

svoje masky, tancovali, spievali, súťažili. 

Po malom občerstvení dostali deti dip-

lom za najkrajšiu masku a sladkú odme-

nu. Jar je tu! Naša MŠ sa so zimou roz-

lúčila jedným z  najstarších slovenských 

zvykov – vynášaním Moreny. Všetky trie-

dy pripravili program, ktorý sa uskutoč-

nil v priestoroch školského dvora mater-

skej školy dopoludnia pre žiakov 1. – 4. 

ročníka ZŠ a  seniorov v  ZSS Sv. Marty. 

Popoludní slávnosť pokračovala za prí-

tomnosti rodičov, starých rodičov a blíz-

kych členov rodiny. Po programe na-

sledoval sprievod rodičov s deťmi a  ich 

blízkymi k  potoku, kde sa pálila More-

na. Počas tejto slávnosti nás hrou na har-

monike sprevádzal Samko Kmeť žiak 

9. ročníka ZŠ. Nezabudnuteľným zážit-

kom pre deti bolo pozorovanie života 

motýľov v  triede. Mali možnosť sledo-

vať premenu húseníc, ktoré sa zakukli-
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Trieda „Usilovných včielok“
S  nadšením a  pozitívnymi myšlienkami sme privítali Nový rok 

2022, ktorého začiatok sa niesol v  pokračovaní celosvetové-

ho boja proti pandémii. Museli sme aj v našej triede usilovných 

včeličiek rešpektovať protipandemické opatrenia a prispôsobiť 

výchovno – vzdelávaciu prácu okolnostiam, ktoré nastali. O to 

intenzívnejšie sme sa snažili spolupracovať s  rodičmi, aby vý-

sledky našej práce boli čo najlepšie a deti získali kvalitné pred-

školské vzdelávanie. Skutočnosť, že trieda má 11 predškolákov 

(deti 5 - 6 ročné) a 14 stredňákov (deti 3 - 4 ročné) bola pre tried-

ne učiteľky tvorivou výzvou. Dnes môžeme konštatovať, že sme 

ju k spokojnosti zvládli. Detí po absolvovaní testu školskej zre-

losti v počte 9, dostali odporučenie do ZŠ, 2 deti sa testovania 

nezúčastnili. Rodičia na test súhlas nedali, bol dobrovoľný.

Počas fašiangového obdobia sme s deťmi pripravili „ FAŠIANGO-

VÝ KARNEVAL“, ktorý sa niesol v duchu ľudových tradícií, zába-

vy, hier a súťaží.

Veľmi nás potešil príchod jari a  uvoľnenie protipandemických 

opatrení, chytili sme druhý dych a pustili sa do nových nápadov 

a  práce. Nacvičili sme spoločný program s  ostatnými triedami 

„VYNÁŠANIE MORENY“, v ňom si deti vyskúšali verejné účinko-

vanie, keďže mal 2 reprízy. Odmenou bola spokojnosť na tvá-

rach zúčastnených. Nadšenie a  elán nás neopustili ani v  máji, 

keď sme mamičkám pripravili program ku „ DŇU MATIEK“, s kto-

rým sme vystúpili v dedine.

Na konci mesiaca máj sme dostali pozvanie zo ZSS Sv. Marty 

s prosbou o krátky program pre našich seniorov, pozvaniu sme 

vyhoveli a spoločne s triedou sovičiek sme im do života priniesli 

trochu slniečka. Potom prišiel „MDD“. Vytúžený 

deň, na ktorý každé dieťa nedočkavo čaká. Zor-

ganizovali sme pre deti divadelné predstavenie 

„TRI PRASIATKA“ v Topoľčanoch a návštevu mes-

ta.

Tiež sme urobili v  centre Jacoviec PREZENTÁCIU 

PRÁC detí z triedy usilovných včeličiek, ktorú deti doplnili kres-

lením na chodník s názvom  „MOJE JACOVCE“. Usilovnosť našich 

detí sme ocenili sladkým nanukom, ktorý si s pôžitkom vychut-

nali.

V  tom istom mesiaci k nám do MŠ zavítala detská animátorka 

SIMSALALA, ktorá deťom priniesla kopec piesní, zábavy, smie-

chu a pohody.

ý

li a stali sa z nich krásne motýle. Motýle 

sme spoločne vypustili do prírody. Ten-

to školský rok sme sa zapojili aj do sú-

ťaže „Adoptuj si kravičku“, kde sme sa 

umiestnili na 213 mieste z  celkového 

počtu 1019. Pri príležitosti Dňa matiek 

vystúpili naši predškoláci s  kultúrnym 

programom v  Základnej škole Jacov-

ce. Potešili srdiečka mamičiek, babičiek 

a  hostí pásmom básní, piesní a  tanca. 

Deti z  triedy Múdrych sovičiek vystúpi-

li s programom pre svoje mamičky aj na 

školskom dvore v MŠ. V máji sme prija-

li pozvanie do ZSS Sv. Marty, kde deti 

rozveselili všetkých prítomných bás-

ňami, spevom a  ľudovým tancom. Me-

siac jún začal oslavou MDD, ktorú deti 

strávili branno - športovým podujatím. 

Deti súťažili v rôznych súťažiach a za od-

menu si odniesli medailu za šikovnosť 

a  sladkú dobrotu. Oslava MDD pokra-

čovala  nasledujúci deň účasťou detí na 

divadelnom predstavení Tri prasiatka 

v  Spoločenskom dome Topoľčany. Deti 

s  nadšením sledovali príbeh o  prasiat-

kach, ktorý im vyčaril úsmev na tvárach. 

Po predstavení sa deti vyšantili a overi-

li svoju zdatnosť v  mestskom parku na 

preliezačkách, šmykľavkách, kolotoči. 

Súčasťou osláv dňa detí bolo aj hudob-

no-tanečné pásmo detskej speváčky 

Simsalala, ktoré pripravilo deťom veselú 

zábavu a tanec. Svojím programom po-

tešila všetky deti, ktoré sa vyšantili, za-

tancovali si, zaspievali. K  tradičnej uda-

losti v  mesiaci jún patrí aj rozlúčková 

slávnosť s predškolákmi, ktorá sa v trie-

de Múdrych sovičiek konala za prítom-

nosti rodičov, starých rodičov a blízkych 

príbuzných. Slávnosť začala nástupom 

predškolákov s  tablom, ktoré nafotila 

p. Melušová. Poďakovanie jej patrí aj za 

koncoročné fotenie detí. Ďakujeme tiež 

všetkým rodičom, ktorí sa podieľali na 

príprave rozlúčky, p. Rusnákovej za ko-

láčiky a tortu, p. Bieľakovej a p. Jankani-

čovej za darčeky pre deti. Skladaním sľu-

bu „Múdrej pani sove“, odovzdávaním 

vysvedčení a  darčekov sa lúčili deti so 

škôlkou s pani učiteľkami. Rozlúčka za-

nechala peknú spomienku v nejednom 

srdiečku.

Deti čaká ďalšia etapa ich života. Praje-

me im veľa trpezlivosti, usilovnosti pri 

plnení školských povinností, veľa kama-

rátov a príjemných zážitkov v škole. 

Uč. Šuchmanová, Gálisová
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Z pierka eRka
Milí čitatelia, v  nasledujúcich riadkoch Vám priblížime činnosť 

eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, ktoré vo februári 

tohto roka oslávilo v Jacovciach už svoje 23. narodeniny.

Oslava 23. narodenín eRka sa ešte na začiatku kalendárneho 

roka nemohla konať formou tradičnej veľkej oslavy, plnej ma-

lých i  veľkých eRkárov, ktorí tancujú na eRko pesničky a  súťa-

žia v rôznych zábavných aktivitách. Tento rok to bolo netradič-

né, no o to výnimočnejšie a krásne duchovné. Začali sme o 10 

- tej v  eRko klubovni nácvikom piesní a  rozdelením čítaní. Po 

úspešnom rozcvičení hlasiviek, sme sa plní očakávaní presunu-

li do kostola na svätú omšu, ktorú vysluhoval miestny pán kap-

lán Michal. Celá slávnostná svätá omša bola doprevádzaná hrou 

na gitare, detským spevom i  tematickými obetnými darmi. Po 

nej nasledovalo spoločné fotenie a veľké záverečné prekvape-

nie, ktoré bolo radostným farebným spríjemnením celej narode-

ninovej oslavy. Každé dieťa dostalo ako darček malý farebný ba-

lón naplnený héliom, ktorý potom vypustilo do neba, ako taký 

malý darček pre Pána Boha. Poslali sme Ježiškovi „balónové ďa-

kovné modlitbičky“ za 23 rokov fungovania eRka v Jacovciach. 

Radosť v očiach detí bola neopísateľná a naša vďaka Pánu Bohu 

ešte väčšia. V  úplnom závere oslavy získali deti ako narodeni-

nový darček od eRka smajlíkové koláčiky s pamätnou kartičkou. 

eRko ďakuje skutočne všetkým. Deťom, animátorom, rodičom, 

podporovateľom, sympatizantom. Ďakujeme za všetky modlit-

by vyslovené za naše eRko. 23 rokov nie je málo. Kiežby ich bolo 

ešte aspoň toľko. Vďaka za eRko v Jacovciach!

Po krásnej spoločnej oslave eRko narodenín sme sa na neja-

ký čas stíšili. Popolcovou stredou totiž začalo pôstne obdobie, 

ktoré vždy predstavuje akúsi duchovnú premenu nášho vnút-

ra. Odštartovali sme teda pôstnu hru, cez ktorú sme chceli pri-

viesť deti a  tento rok i  celé rodiny, k  aktívnejšiemu prežívaniu 

pôstu. Tento rok sa zapojili deti nielen z Jacoviec, ale aj zo všet-

kých fi liálok i mimo nich. Bolo povzbudzujúce z prichádzajúcich 

fotiek sledovať, ako sa v rodinách spoločne pripravovali na slá-

venie Veľkonočných sviatkov. Každý týždeň dostali deti v nede-

ľu po sv.omši jednu biblickú postavu spojenú s príbehom Pre-

menenia Pána. A  s  ňou dve úlohy, jednu osobnú a  druhú pre 

celú rodinu. A tak si rodiny spolu čítali, hrali sa, pozreli fi lm, pri-

Školský rok sme ukončili „ ROZLÚČKOVOU SLÁVNOSŤOU PRED-

ŠKOLÁKOV“. Deťom sme pripravili slávnostné dopoludnie, kde 

sme dekorovali budúcich prváčikov a súčasťou bol aj slávnostný 

sľub budúceho žiaka ZŠ. Potom nasledoval krátky program, po-

hostenie a tiež zábava. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí sa za-

pojili do organizovania záverečnej slávnosti pre deti a tak pripra-

vili svojim ratolestiam nezabudnuteľný zážitok.

Spoločne sme odniesli tablo absolventa MŠ do dediny, konkrét-

ne sa nachádza v budove, kde sídli obchod Záhradka a Domáce 

potreby, kde si môžu miestni obyvatelia pozrieť usmiate a šťast-

né tváre budúcich prvákov. 

Napísali triedne učiteľky:
Blanka Klčová a Júlia Gábriš
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šli na krížovú cestu, vyšli do prírody, piekli a delili sa a to všetko 

spoločne ako rodina. Na záver boli za svoju snahu odmenení, 

a touto cestou ďakujeme za podporu našim kňazom i p. Ruman-

číkovej, ktorá nám upiekla krásne medovníčky a za spoluprácu 

rodičom.

Po rozbehnutí Pôstnej hry a  teda v  procese aktívnej duchov-

nej prípravy na veľkonočné sviatky patrili dva marcové víkendy 

v eRku práve modlitbe krížovej cesty. Najskôr sa nad jednotlivý-

mi zastaveniami krížovej cesty zamýšľali animátori a ďalšiu ne-

deľu si pred oltárom pokľakli deti. Samotnej modlitbe v miest-

nom kostole ešte predchádzalo detské tvorivé stretko, na 

ktorom sme si jednotlivé zastavenia pripravili. Jej zaujímavé pre-

vedenie vo forme siete, na ktorej boli prichytené farebné zasta-

venia, bolo ešte niekoľko týždňov vystavené vo vestibule nové-

ho kostola. Veľká vďaka našim kňazom za túto možnosť.

Počas samotnej Veľkej noci, konkrétne v  Piatok utrpenia Pána 

odohrali mladí z  našej farnosti dramatizovanú krížovú cestu, 

ktorá mala napriek svojej absolútnej premiére veľmi pozitívne 

ohlasy od všetkých farníkov. Ochotní mladí eRkári i birmovanci 

nám na vlastné oči priblížili Ježišovo utrpenie, ktoré prežíval na 

svojej krížovej ceste. Vďaka za ich odhodlanie, čas, trpezlivosť, 

chuť i nadšenie. Úprimná vďaka patrí skutočne všetkým, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácií tohto nového die-

la, ktoré v Jacovciach tento rok vzniklo.

V mesiaci máj sa malí i veľkí eRkári z našej farnosti zúčastnili tra-

dičnej Misijnej púte detí, ktorá mala kvôli pandemickej situácií 

dvojročnú prestávku. Do tejto celoslovenskej púte sme prispeli 

počtom 40 účastníkov, ktorí spoločne putovali po Rajeckej Les-

nej a navštívili rôzne miesta. Púť bola odštartovaná spoločnou 

modlitbou misijného ruženca, následne naše kroky viedli krížo-

vou cestou ku kaplnke nad obcou Rajecká Lesná. Taktiež sme 

navštívili kaplnku Lurdskej Panny Márie s prameňom a pokloni-

li sa krížu. Po putovaní sme boli účastní katechézy s misionárom 

Thomasom, v  Bazilike Narodenia Panny Márie, ktorý nám veľ-

mi zaujímavou a pre deti pútavou formou priblížil veľkosť Božej 

lásky k nám. Pred záverečnou svätou omšou sme mali možnosť 

prezrieť si ešte Slovenský Betlehem, zakúpiť si suvenír v miest-

nych stánkoch, či potešiť sa sladkou cukrovou vatou, ktorú sme 

si poctivo a doslova tvrdo vystáli v nesmierne dlhom rade. No tá 

radosť v očiach detí bola najlepšou odmenou. Absolútny záver 

Misijnej púte patril svätej omši, ktorú celebroval žilinský biskup, 

Mons. Tomáš Galis. Správne unavení, no naplnení množstvom 

radostných spoločných zážitkov, sme sa šťastne vrátili domov. 

Skutočná vďaka za toto obrovské Božie dielo.

Okrem už vyššie spomínaných rôznych akcií eRka prebiehajú 

každú druhú sobotu v klubovni v Jacovciach detské eRko stretká, 

ktoré sú bohaté nielen na účasť, ale i na svoj obsah. Stretko vždy 

odštartujeme modlitbou, pri ktorej pozveme Pána Ježiša medzi 

nás. Následne sa s deťmi hravou, či tvorivou formou učíme rôz-

ne veci, ktoré nás posúvajú na našej duchovnej ceste k Ježišo-

vi. Tento polrok sme sa toho naučili skutočne veľa. Priblížili sme 

si rôzne biblické postavy i význam jednotlivých dní Veľkej noci, 

učili sa rozoznávať hriech a spôsoby, ako mu predchádzať, vy-

robili rôzne maličkosti pre našich blízkych a tešili sa neskutoč-

nej sile spoločenstva, ktoré sa nám podarilo vďaka Pánu Bohu 

každú druhú sobotu vytvoriť. Tá radosť a detská úprimnosť udr-

žiavajú eRko v Jacovciach stále v takej dobrej kondícií. Ďakuje-

me všetkým deťom i ich rodičom. Veríme, že to má veľký zmysel.

Keďže sa nám blížil koniec školského roka, veselým a  deťmi 

i animátormi naplneným stretkom sme i my spoločne ukonči-

li náš stretkový rok. Prežili sme skutočne radostné a požehnané 

chvíle a už teraz sa tešíme, ako v septembri odštartujeme novú 

sériu eRko stretiek. Aj touto cestou vás teda milé deti pozývame 

pridať sa k nám, aby sme spolu vytvárali ďalší jedinečný eRko 

príbeh. Animátori eRka v Jacovciach už teraz aktívne pracujú na 

príprave 24. ročníka letného eRko tábora, ktorým vyvrcholí ce-

loročné stretávanie sa s deťmi, naša spoločná práca, toto Božie 

dielo, ktoré sme s Ním vytvorili. Tešíme sa, že radostnou cestou 

svedectva viery, kráčame spolu malí i veľkí. 

Vaši animátori eRka v Jacovciach,
Pavučina radosti



10 Jacovský hlásnik

Každý rok v  júni sa lúčime po deviatich rokoch školskej do-

chádzky s našimi deviatakmi. Tento rok to boli naozaj úspešní 

deviataci. V celoslovenskom testovaní z matematiky a slovenči-

ny dosiahli pozoruhodné výsledky: Matematika celoslovenský 

priemer 53,2%, ZŠ Jacovce 76,7%, čo je o 23,5% lepší priemer 

ako celoslovenský. Slovenský jazyk a  literatúra celoslovenský 

priemer 59,1%, ZŠ Jacovce 77,6%, čo je o 18,5% lepší priemer 

ako celoslovenský. Deviataci nás tento rok aj úspešne repre-

zentovali v mnohých vedomostných súťažiach. V piatok 17. 6. 

ukončili deviataci slávnostným venčekom tanečnú prípravu. 

Videli sme, že okrem šikovných hlavičiek majú aj šikovné nohy.

PRICHÁDZA UŽ LETO…
Končí sa školský rok, ktorý sme úspešne strávili naozaj celý v škole. Dôka-

zom toho sú aj naše výsledky v tomto školskom roku, aktivity, ktoré sme 

uskutočňovali. Uvoľňovanie opatrení znamenalo pre nás, že môžeme 

navštíviť divadelné predstavenia, ísť na výlety a exkurzie. Žiaci 6. a 7. roč-

níka navštívili divadelné predstavenie v DAB v Nitre Robin Hood. Žiaci 8. 

a 9. ročníka sa v DAB v Nitre zúčastnili edukatívnej hry pre mládež pod 

názvom Kým nastane ticho. Inscenácia je upozornením na ťažbu dreva 

a jej následkov na viacerých územiach Slovenska. Hra vysvetľuje potre-

bu ochrany lesov mladým divákom. Žiaci 1. stupňa absolvovali exkurziu 

do zábavno-náučného centra Atlantis v Leviciach. Prváci a druháci mali 

sprievodný program o Harry Potterovi. Stali sa na chvíľku študentmi tej-

to úchvatnej školy. Spoznali záhady Rokfortu, vyskúšali si plášť aj čaro-

dejnícky klobúk. Tretiaci a štvrtáci zažili atmosféru starovekého Egypta. 

Stali sa na chvíľku bohmi a bohyňami. Srdce stredného Slovenska Ban-

skú Bystricu a miesto narodenia spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského 

Tajov navštívili žiaci 6.A a 7.B. Žiaci 7.A pochodili miesta, kde sa pohybo-

val legendárny slovenský zbojník Jánošík.

Počas celého školského roka škola žila mnohými aktivitami: najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, Hviezdoslavov Kubín, po-

nožková výzva, fašiangy, karneval, lúčenie s Morenou, interaktívne predstavenie Aljaška, marec mesiac knihy, deň vody, zapojili sme 

sa do mnohých literárnych súťaží a v závere školského roka do čitateľského maratónu, ktorý organizovala detská linka istoty.

Súťažiaci, trieda Súťaž, umiestnenie Pripravoval vyučujúci

Dávid Paulovič 7.A, Matteo Massi 7.A, Dávid Beniak 7.A, Dominik Fulka 5.A,

Adam Gábriš 5.A, Peter Gábriš 5.A, Lukáš Hlbočan 5.A, Peter Mikuš 7.B,

Matej Mikuš 7.B

Malý futbal mladší žiaci, okresné kolo, 4. miesto Mgr. Andrea Bedeová

Lucia Chrkavá 6.A, Nela Beniaková 6.A, Ema Ďurčeková 7.B, Laura Blahová 7.B,

Sofi a Božiková 7.A, Jessica Čuchorová 7.A, Kiara Kalemaj 7.A, Nina Stoličná 7.A,

Klára Košecká 7.A, Simona Grznárová 7.A

Malý futbal mladšie žiačky, krajské kolo,

3. miesto
Mgr. Martin Rybnikár

Matteo Massi, 7.A, Dávid Paulovič, 7.A Bedminton žiakov, okresné kolo, 3. miesto Mgr. Martin Rybnikár

Sofi a Božiková, 7.A, Ema Ďurčeková, 7.B Bedminton žiačok, okresné kolo, 5. miesto Mgr. Andrea Bedeová

Katarína Daňová, 9.A Olympiáda zo SJL, okresné kolo, 3. miesto Mgr. Emília Polonská

Adam Čarnogurský, 9.A
Dúha, celoslovenská literárna súťaž,

čestné uznanie
Mgr. Emília Polonská

Linda Detková, 8.A
Obvodové kolo Hviezdoslavov Kubín, poézia

3. miesto
Mgr. Emília Polonská

Lenka Bieľaková, 5.A
Obvodové kolo Hviezdoslavov Kubín, próza

3. miesto
Mgr. Emília Polonská

Filip Bieľak, 9.A
Celoslovenská literárna súťaž – vianočný príbeh,

3. miesto
Mgr. Emília Polonská

Nadja Matušková, 9.A
Celoslovenská literárna súťaž – vianočný príbeh,

2. miesto
Mgr. Emília Polonská

Katarína Reiselová, 8.A Olympiáda z matematiky, okresné kolo, 1. miesto Mgr. Hana Krištienová

Bianka Križmová, 7.A Biologická olympiáda, okresné kolo, 4. miesto Mgr. Alena Koporcová

Katarína Daňová, 9.A Biologická olympiáda, okresné kolo, 6. miesto Mgr. Alena Koporcová

Ocenení žiaci v súťažiach v školskom roku 2021/2022
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Dobrý človek ešte žije?
Túto otázku sme si zaiste už všetci neraz položili. Kto je to dob-

rý človek? Existuje vôbec? Myslím, že defi nícia slovného spoje-

nia dobrý človek nie je vo všetkých ľudských mysliach rovnaká.

V dnešnom svete plného rasizmu, terorizmu, reality show, lží 

a klamstiev je takmer nemožné rozlíšiť dobrého človeka. Kaž-

dý človek má svoje ideály, znázorňujúce dobrého človeka, 

avšak sú tieto ideály ideálne?

Dobrý človek neprilieva viac benzínu do ohňa, naopak. Sna-

ží sa pomôcť stoj čo stoj, za každú cenu. Čaká niečo od ostat-

ných na oplátku? Dobrý človek nečaká na oplátku nič. Nijaké 

splatenie.

Byť dobrým človekom nás nenaučí žiadna stredná či vysoká 

škola. Jediná škola, ktorá nás naučí byť dobrými ľuďmi, je sám 

život. Dobrí ľudia sa dokážu poučiť z vlastných chýb, dokážu 

využiť svoje skúsenosti.

Na našej modrej planéte žije okolo sedem miliárd ľudských 

bytostí. Určite sa medzi nimi nájde človek, ktorému srdce bije 

v rytme dobra, ochoty, láskavosti. Veľa ľudí však dobrých ľudí 

prehliada, pretože sa nestotožňujú s ich ideálom dobrého člo-

veka. Aký je ich ideál? Ich ideál je titul, povolanie, sláva, alebo 

všetkým dobre známe peniaze, obety. Nonsens. Dobrého člo-

veka robí šťastným robiť druhých ľudí šťastnými. Nezáleží na 

tom, či sme inej národnosti, či sme v putách biedy, či sme inej 

rasy, či nám osud vzal ruku, nohu, zrak… Osud nám nemôže 

zobrať vôľu byť dobrým človekom. Nezáleží na tom, ako vyze-

ráme. Nesúďme knihu podľa obalu. Bohatstvo, ktoré si dobrí 

ľudia nosia v srdci, je kľúčové. Názov tejto slohovej práce je to-

tožný s dielom od autora Romaina Rollanda. Kniha zachytáva 

príbeh muža, ktorý sa mu snažil podlomiť nohy viacerými tra-

gédiami. Tento muž však vďaka svojmu neutíchajúcemu opti-

mistickému mysleniu osudu podlomenie nôh nedovolí. Uva-

žujem nad jednou recenziou, ktorá bola mierená tomuto dielu: 

Jeho láska k  životu a  neutíchajúci optimizmus dokáže naka-

ziť aj okolie. Optimizmus. Myslím, premýšľam, hútam. Aj to by 

mala byť vlastnosť dnešného človeka. Optimizmus, nie pesi-

mizmus a ľudská hlúposť.

Dajme svetu veselšie farby, popretkávajme svet poéziou. Daj-

me optimizmu krídla, aby mohol zavítať tam, kde ho v dnešnom 

svete treba. Buďme dobrými ľuďmi. Činy robia dobrého člove-

ka. Dobrý človek drieme v každom jednom z nás. Preberme ho 

k životu.
Lenka Macková, 9. A

A ešte z pera a myšlienok našich šikovných žiakov:

Prečo mám rada Slovensko a slovenčinu?
Pretože tu mám rodinu.

Moju rodinu. Rodinu so všetkým, čo k nej 

patrí. Spoločné rozhovory, výlety, rodin-

né oslavy. Spolu trávený čas je k nezapla-

teniu.

Pretože tu mám priateľov.

Myslím, že mať dobrého priateľa, kama-

ráta, kamoša, svoju spriaznenú dušu, je 

vzácne. Je to dar. Nemyslím priateľov se-

zónnych, ale takých ozajstných. Takých, 

ktorí sú so mnou od narodenia až dote-

raz. Takých, ktorí stoja pri mne v dobrom 

aj v zlom. Takých, ktorí ma povzbudzujú, 

nezávidia a doprajú mi. Samozrejme aj ja 

im.

Pretože mi tu chutí.

Tradičné aj netradičné jedlá. Od klasic-

kých bryndzových halušiek cez vypráža-

ný rezeň až po tajomstvá šéfkuchárov. 

Sladké palacinky, slané pirohy… jedlo 

pripravené s láskou chutí vždy.

Pretože ma bavia hry.

Slovné hry. Hry so slovíčkami. A naša slo-

venčina ponúka veľké množstvo hracie-

ho materiálu  – slovíčok na hranie. Na-

príklad taký jazyk. Jeden mám v  ústach, 

druhým píšem tieto riadky – slovenským 

jazykom, tretí mám v  topánke a  štvrtý 

som videla popri ceste zo snehu.

Pretože slovenčina je mojim rodným ja-

zykom.

Vraj je jedným z najťažších jazykov sveta. 

My Slováci si neuvedomujeme všetky tie 

pády, rody, skloňovanie, spodobovanie, 

ale pre cudzincov je to fakt ťažké. Takže 

pre mňa ako rodenú Slovenku, je vlastne 

výhodou ovládať jeden z najťažších jazy-

kov sveta.

Pretože máme netypické písmená – zna-

ky.

Písmená s mäkčeňom š, č, ž, alebo ia, ie, ô, 

dz, dž, ľ, ď sú raritou. A práve tieto písme-

ná dávajú tú pomyselnú ľubozvučnosť 

našej reči, našej slovenčine.

Pretože môžem mať rande so svojim Slo-

venskom každý deň v rôznych podobách. 

Je len na mne, kam sa dám pozvať – či na 

kus reči s kamarátmi alebo niekam do prí-

rody. Viem, že ma vždy čaká niečo typic-

ky slovenské.
Linda Detková, 8. A

Ško ls ký ro k sa  ko nčí pr áve ,
mo týle  za s šan ti a v tr áve ,
le to  všet kých  čak á nás,

v se pt em br i sa  vi díme  za s…
Pekné prežitie letných dní želajú učitelia a žiaci ZŠ Jacovce. 

Pripravila Mgr. Emília Polonská
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FAŠIANGY V OBCI

STAVANIE MÁJA

V nedeľu dňa 27. februára 2022 sa v popoludňajších hodinách 

konala v našej obci fašiangová slávnosť. Hlavnými organizátor-

mi boli komisia vzdelávania, kultúry, športu, mládeže a sociál-

nych služieb pri OcZ v Jacovciach a členovia Jednoty dôchodcov 

Slovenska. Naši dôchodcovia si na pravidelných stretnutiach pri-

pravili a nacvičili kultúrny program, pozostávajúci z hovoreného 

slova a ľudových piesní. K nim sa pridali členovia dobrovoľného 

hasičského zboru obce, niekoľkí mladí z eRko klubu a naše mla-

dé mamičky so svojimi najmenšími ratolesťami. Program sa za-

čal pred budovou obecného úradu, kde predviedli svoj program 

vedeniu obce. Odtiaľ sa sprievod pohol po hlavnej ulici smerom 

na Tovarníky a po ulici Zemianskej sa vrátili do centra obce. Vo 

viacerých domácnostiach mali občania pre sprievod v maskách 

pripravené chutné fašiangové občerstvenie. Pred budovou 

COOP Jednoty na betónovom kruhu účinkujúci v maskách za-

spievali niekoľko piesní a zatancovali si aj s prizerajúcimi sa di-

vákmi z radov občanov obce, ako i návštevníkov. V dobrej nála-

de sa účinkujúci presunuli do zasadačky OcÚ, kde bolo pre nich 

pripravené bohaté občerstvenie. Ďakujeme všetkým organizá-

torom a účinkujúcim za zachovávanie starodávnych tradícií. 

ZB

S príchodom mája, mesiaca lásky, prišiel 

aj čas stavania májov, ktoré sú symbo-

lom príchodu jari, znovu sa obnovujúcej 

prírody a  lásky. Stavanie mája v  predve-

čer prvomájovej noci bývalo v našej obci 

vždy spoločenským podujatím. Ukazuje 

sa, že obdobie prísnych opatrení máme 

za sebou a  všetci iste veríme, že práve 

stavaním mája sa opäť vraciame k nášmu 

bežnému životu tak, ako sme naň boli 

zvyknutí.

V úvode kultúrneho programu sa priho-

voril občanom, ktorí prijali pozvanie od 

obecného úradu a členov DHZO, starosta 

obce p. Božik. Nasledoval krátky kultúrny 

program, počas ktorého vystúpili deti zo 

základnej školy, ale aj členovia Jednoty 

dôchodcov Slovenska. Dievčence v  kro-

joch vyzdobili pripravený máj stuhami 

rôznych farieb a  veľkostí. Po vyzdobení 

zamestnanci obecného úradu spolu s ha-

sičmi máj postavili. Mladí hasiči pristúpi-

li k  máju, a  tak, ako býva zvykom, vlast-

noručne máj postavili. Stavať máj ručne 

je síce náročné, ale dopadlo to dobre…

Pripravené bolo aj chutné občerstvenie 

a všetci veríme, že si návštevníci poduja-

tia odniesli len príjemné zážitky. Už teraz 

sa tešíme na stretnutie pri ďalších kultúr-

nych alebo športových podujatiach. 

ZB
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SPOMIENKA NA UKONČENIE VOJNY

DEŇ MATIEK

Aj v tomto roku sa tradične dňa 7. mája konal pietny akt klade-

nia venca z príležitosti skončenia druhej svetovej vojny.

Ako to bolo s ukončením vojny v našom regióne? Dňa 29. marca 

1945 vydalo nemecké veliteľstvo v Topoľčanoch rozkaz o eva-

kuácii svojich jednotiek. Následne 1. apríla do mesta vstúpili ru-

munské jednotky a oslobodili naše okresné mesto. Čo sa týka 

obce Jacovce, postupujúce vojská sovietskej Červenej armády 

vstúpili do našej obce dňa 4. apríla 1945 bez väčších bojov. Na-

príklad na okraji miestneho cintorína bola nemecká delostrelec-

ká batéria s jedným delom, ktoré podľa spomienok pamätníkov 

nebolo použité. A pri našom starom farskom kostole padlo nie-

koľko výstrelov. Nemecké vojská sa báli obkľúčenia a tak radšej 

ustúpili smerom na Bánovce nad Bebravou. Najväčšie vojnové 

škody v našom regióne vznikli počas prechodu frontu v dňoch 

29. marca – 4. apríla 1945.

Na pietnom akte z príležitosti 77 - ho výročia konca vojny v Eu-

rópe sa zúčastnilo vedenie obce, niektorí zamestnanci OcÚ, 

poslanci OcZ a  niekoľko občanov našej obce. Verím, že účast-

níkov pietnych spomienok v  našej obci bude stále pribúdať. 

V dnešnej dobe vidíme, ako je dôležité si pripomínať tieto his-

torické udalosti a brať si z nich poučenie. Veď história je učiteľ-

kou života. 

MK

V druhú májovú nedeľu sme si aj v našej 

obci pripomenuli Deň matiek.

Pri tejto príležitosti sme pozvali všetky 

matky, mamy, mamičky, babičky, staré 

mamy, do telocvične základnej školy, aby 

sme spoločne oslávili tento krásny svia-

tok. Pri vchode ich privítal starosta obce, 

poprial im všetko najlepšie a  odovzdal 

kvietok a drobnú sladkosť. Potom sa za-

čal kultúrny program. Na úvod vystú-

pil starosta obce so svojim príhovorom, 

v ktorom zdôraznil najmä to, že mama je 

prvým človekom, ktorý nás s  láskou ob-

jal pri príchode na svet, tiež prvé slovo, 

ktoré sme vyslovili. S  pribúdajúcimi rok-

mi a životnými skúsenosťami si stále viac 

uvedomujeme, že je to práve naša mama, 

ktorá to s  nami myslí najlepšie. Po prí-

hovore začal pestrý kultúrny program, 

v  ktorom vystúpili detičky z  materskej 

školy Slniečko, ako aj žiaci základnej ško-

ly. Všetkých prítomných svojim progra-

mom potešili pásmom básní, piesní, tan-

cov. Bolo to krásne… Z  ich vystúpenia 

bolo vidieť a cítiť, s akým elánom a nad-

šením predviedli celý program. Veríme, 

milé mamičky a babičky, že ste si Deň ma-

tiek spoločne s nami užili a prajeme Vám, 

aby ste z úst Vašich detí často počuli slo-

vá: „Mám ťa rád/rada, drahá mamička“. 

ZB
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JACOVSKÁ VAREŠKA
A OSLAVA DŇA DETÍ
V prvý júnový víkend (4. – 5. jún) sa v Jacovciach konali tra-

dičné akcie – v sobotu 14. ročník Jacovskej varešky a v nede-

ľu oslava Dňa detí. V minulosti sa obe akcie konali súbežne 

na futbalovom ihrisku, ale teraz došlo k zmene a prebieha-

li samostatne.

Na Jacovskú varešku sa prihlásilo celkovo pätnásť tímov, 

z  ktorých jeden bol z Tesár a  jeden z  Kamanovej. Ostatné 

boli domáce tímy a nesúťažný bol tím číslo 16, ktorý pozo-

stával z  hlavného kuchára a  pomocníkov z  radov zamest-

nancov OcÚ a občanov obce. Keďže sa súťažilo, bolo potreb-

né pripraviť aj porotu. Porotu tvorili – predseda p. Miroslav 

Petráš a členmi boli p. Jozef Bobošík a kaplán Michal Peťov-

ský. Dopoludnia sa pripravoval areál ihriska, obec zabezpe-

čila drevo, vodu, chlieb a stoly s lavicami. Samotná súťaž za-

čala slávnostným príhovorom pána starostu o 13:00 hodine 

a privítaním každého súťažného tímu. Potom sa už veselo 

pri družných rozhovoroch varil guláš. Atmosféru spríjemňo-

vala živá hudba v  podaní skupiny Prima, na čele ktorej je 

pán starosta z Podhradia Milan Štefkovič. Porota mala ťažké 

rozhodovanie, ale nakoniec o 18:00 boli vyhlásené výsled-

ky. Víťazom putovnej varešky sa stal tím z Tesár (Babinec), 

druhé miesto získali naši dôchodcovia (Seniorské iskričky) 

a tretie miesto obsadili naši dobrovoľní hasiči (Hasiči) pod 

vedením mladého šéfkuchára Martina Paluša.

Čo sa týka oslavy Dňa detí, pozostávala z dvoch častí. Prvá 

časť popoludňajšieho programu bola v  budove základnej 

školy na prízemí, kde skupina ochotných dobrovoľníkov 

pod vedením Mgr. Danky Michalkovej pripravila bohatý 

program v podobe tvorivých dielní. Deti mali možnosť tvo-

riť zdobené kvetináče, maľovať kamene, vyrobiť si farebné 

náramky z korálikov, kresliť na papier a občerstviť sa sladký-

mi palacinkami s ovocím a sladkými nápojmi. Mnohé deti sa 

nechali pomaľovať na tvár.

Druhá časť programu prebiehala na futbalovom ihrisku. 

Program pozostával z  moderného prevedenia „Lietajúcej 

rozprávky“ na motívy „Perníkovej chalúpky“. Vďaka rozprá-

vačskému talentu p. Haydena, jeho pomocníkov, lietajú-

cich dronov, pyrotechniky a  sladkostí sa rozprávka stretla 

s  veľkým záujmom malých aj veľkých divákov. Na ihris-

ku boli aj dve penové show, jedna od p. Haydena a druhá 

od jacovských dobrovoľných hasičov. Potom bolo niekoľ-

ko športových súťaží. S  veľkým záujmom sa stretol vodný 

pretek našich hasičov. Deti so striekajúcou pištoľou uteka-

li cez prekážky, na konci nasadili pištoľ na hadicu a prúdom 

vody triafali plastovú fľašu. Veľký úspech a  potlesk zožal 

pán kaplán Michal Peťovský, ktorý bol jedným zo súťažia-

cich. Program na ihrisku bol zakončený spoločnou opekač-

kou detí a ich rodičov.

Veľká vďaka za oba dni patrí aj našim dobrovoľným hasi-

čom, ktorí sa po oba dni starali o našu bezpečnosť a chys-

tali veci potrebné na bezproblémový priebeh (stoly, lavice, 

upratovanie odpadkov…).

Ukázalo sa, že peknú akciu počas Dňa detí vedia zorganizo-

vať aj dobrovoľníci mimo komisie kultúry. Zato im všetkým 

patrí veľká vďaka. Začína byť vidieť, že v obci nemusia všet-

ko robiť stále tí istí. Aj takto sa postupne rozvinie kultúrny 

život v obci. 

MK

Deň detí
1. miesto

Jacovská vareška
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2. miesto 3. miesto
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DEVÄŤDESIAT ROKOV ORGANIZOVANÉHO ŠPORTU V JACOVCIACH
Niečo zo zápisníc ohľadom založenia Ja-

covského športového klubu:

„Zápisnica z  1. schôdze dňa 10.VII.1932: 

v miestnosti p. Neumanna. schôdzu zahájil 

Moric Neumann, načo začala sa živá deba-

ta o volení výboru, a menovaní zakladajú-

cich a  čestných členov, potom menovanie 

jednotlivých členov a voľby výboru. Do vý-

boru zvolení boli: František Žembera za 

predsedu, čestným predsedom navrhnu-

tý bol pán dekan Jaross, Štefan Lukáč za 

pokladníka a zapisovateľa, p. Dezider Kul-

ka a p. Rudolf Tlstý revizormi účtov, Emil To-

man kapitáňom I. mužstva, Géza Kšinant 

náhradným kapitánom, Moric Neumann 

jednateľom, Gustáv Toman a  Emil Toman 

poverení boli vyberať členské zakladajú-

cich členov. Budúca schôdza koná sa vo 

štvrtok, dňa 14. júla. Zakončenie schôdze. 

František Žembera predseda, Š. Lukáč za-

pisovateľ.“

„Zápisnica zo schôdze dňa 26. sept. 1932 

konanej v miestnosti p. Žemberu… Po za-

hájení rozpútala sa čulá debata o kúpe ko-

pačiek. Usnesené bolo, že kúpa kopačiek 

sa prevedie, kopačky sa hneď v nasledujúci 

deň objednajú (27.IX.1932). Ujednané bolo, 

že kopačky vydané budú svojmu účelu až 

vtedy, keď hráči vyrovnajú si členské prí-

spevky i za minulé zameškané mesiace…“

Takto vznikol v našej obci športový klub. 

Postupne sa šesťkrát menil jeho názov. 

Spočiatku sa menoval Jacovský športový 

klub v Jacovciach (JŠK, 10. júl 1932 – 31. 

december 1939), potom Športový klub 

Hlinkovej gardy Jacovce (ŠK HG, 1. janu-

ár 1940 – 25. jún 1945), následne opäť Ja-

covský športový klub v  Jacovciach (JŠK, 

26. jún 1945 – marec 1950). Po komunis-

tickom prevrate vo februári 1948 sa klub 

premenoval na Sokol Jacovce, potom 

na Telovýchovnú jednotu Sokol Jednot-

né roľnícke družstvo v Jacovciach. V roku 

1960 nastala posledná zmena názvu klu-

bu. Odvtedy nesie názov Telovýchovná 

jednota Družstevník Jacovce (TJ Druž-

stevník).

Predsedami klubu boli postupne: Franti-

šek Žembera, Dr. Štefan Gažo, Gejza Ne-

umann, Ľudovít Grznár, Jozef Rauko, 

Rudolf Herda, František Mišík, Michal Jan-

ček, Michal Šupa, Štefan Sako, Ján Dub-

ný (najdlhšie), František Bobošík, Ľudo-

vít Švec, Ján Matejovič, Ján Kšinant, Jozef 

Čimbora, Imrich Hermann, Jaroslav Bo-

žik (dvakrát). Čestnými predsedami boli 

dekan Karol Jaross, Dezider Busztín, Os-

kar Hecht, dekan Ľudovít Šimuth a Jozef 

Ušák.

V klube postupne popri futbalovom od-

dieli pôsobili aj horolezecký, kolkársky 

stolnotenisový a turistický oddiel.

Čo sa týka úspechov jacovského športu, 

najvýznamnejším bol zisk Slovenského 

pohára po linke Sokola a následné druhé 

miesto v rámci vtedajšieho Českosloven-

ska v roku 1956. V tomto roku Jacovce vy-

hrali aj I. B triedu Nitrianskeho kraja a za-

bezpečili si tak postup do I. A triedy. 

TJ Sokol JRD vyhrali 18 zápasov, 1 remizo-

vali a 2 prehrali. Získali celkovo 37 bodov 

z možných 44 pri skóre 63:21. Mužstvo in-

kasovalo aj najmenej gólov zo všetkých 

mužstiev (druhé Topoľčany 29 inkasova-

ných gólov a posledný Uhrovec až 91 gó-

lov). Aj tieto výsledky hovoria o  kvalite 

brankára Jacoviec Ľudovíta Šveca.

Majstrami okresu Topoľčany sa naši fut-

balisti stali v rokoch 1953 a 1955, v sezó-

nach 1979/1980, 1985/1986 a  naposle-

dy v  sezóne 2006/2007. Žiacke mužstvo 

získava titul majstra okresu v  sezónach 

1974/1975 a  1997/1998. Naši doras-

tenci sa stali majstrami okresu celko-

vo štyrikrát, a  to v  sezónach 1979/1980, 

1987/1988, 1990/1991 a 2007/2008.

Prijmite túto krátku históriu nášho športu 

ako pozvánku na oslavy založenia, ktoré 

sa budú konať v sobotu dňa 2. júla 2022. 

MK

DRUŽSTEVNÍK

1932 2022
JACOVCETJ Družstevník Jacovce - U19 - VI.liga - 2021/2022

horný rad zľava: Juraj Lacika (tréner), Matúš Cabaj, Jozef Manina, Andrej Sloviak, Nikolas Šporer, Dávid Janček,

Marek Adamčík, Martin Hajnovič, Milan Lacika (vedúci družstva)

dolný rad zľava: Raffaello Topič, Alexander Tomka, Johannes Jakubička, Ivan Goga, Samuel Oto Kmeť, Adrián Jakubička
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TJ Družstevník Jacovce a obec JacovceTJ Družstevník Jacovce a obec Jacovce
Vás srdečne pozývajú pri príležitosti oslavy 
90. výročia vzniku organizovaného futbalu v Jacovciach 
na exhibičný futbalový zápas

JACOVCEACOVCE

2. júla 2022 o 15,30 hod. 

ktorých súperom bude

DRUŽSTEVNÍK

1932 2022
JACOVCE

na futbalovom štadióne TJ Družstevník Jacovcena futbalovom štadióne TJ Družstevník Jacovce
Exhibíciou bude sprevádzať Marián Marián VALKOVALKO. Polčasovú prestávku 

svojim hudobným vystúpením spríjemní Palo Palo DRAPÁKDRAPÁK. 
Počas celej akcie bude pripravené občerstvenie. VSTUP VOĽNÝ!VSTUP VOĽNÝ!

Ladisl v Jurkem
M osl v K rh nM osl v K rh n A t n P eA t n P e J z f S mpJ z f S mp

Ladislav Jurkemik

Peter Herda

Dušan Herda

Marián Novotný

a mnohí ďalší

ktorý sa uskutoční

ESKOSLOVENSKÝ ESKOSLOVENSKÝ LEVLEV
osobnosti športu Česka a Slovenska

Antonín Panenka •• futbal, majster Európy 1976
Karol Dobiaš •• futbal, majster Európy 1976
Jozef Stümpel •• hokej, majster sveta 2002
Miroslav Karhan •• futbal SR
Ján Kocian •• futbal ČSSR
Michal Hipp •• futbal SR
Ladislav Pecko •• futbal SR
Igor Bališ •• futbal SR

Marek Ujlaky •• futbal SR
Róbert Semeník •• futbal SR
Ján Pardavý •• hokej SR
Július Šimon •• futbal SR
Jaroslav Timko •• futbal SR
Ľubomír Luhový •• futbal SR

Anton Dragúň (tréner ČL)
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STOLNÝ TENIS

KSTZ Nitra – 4. liga A, muži – ročník 2021/2022
Konečná tabuľka – o postup do 3. ligy

Súpiska družstva: Goga Daniel, Ing. Török Lukáš, Goga Igor, 
Chrenko Dávid, Slovák Pavol, Goga Ľubomír, Gunišová Ivana, La-
cika Adam, Bezák Martin, Bajzík Michael, PhDr. Hermann Imrich, 
Bc. Božik Tomáš, Ondruška Juraj, Čáp Peter, Mikuš Dávid.

Vedúcim družstva je PhDr. Hermann Imrich.

Naše družstvo dosiahlo najväčší úspech v histórii stolného teni-
su v Jacovciach, keď postúpilo do 3. ligy po úspešnom absolvo-
vaní nadstavby súťaže o postup.

OSST Topoľčany – 6. liga, Topoľčany - 
Partizánske, muži - ročník 2021/2022
Súpiska družstva: Goga Igor, Gunišová Ivana, Lacika Adam, 

Bezák Martin, Bajzík Michael, PhDr. Hermann Imrich, Bc. Božik 
Tomáš, Ondruška Juraj, Kmeťko Miroslav, Čáp Peter, Mikuš 
Dávid, Lacika Igor.

Vedúcim družstva je Martin Bezák.

Priebežná tabuľka

Súťaž sa dohrávala veľmi problematicky pre ochorenie niekto-

rých hráčov a nielen v našom družstve. Naviac aktívnu činnosť 

ukončili Miroslav Kmeťko a Michael Bajzík.

Veríme, že do nového ročníka súťaže sa podarí doplniť káder 

a budeme môcť pokračovať aj v tejto súťaži. 

IH

Mužstvo Stret. V R P Skóre Body

1. Ludanice B 16 13 3 0 217:71 45
2. Urmince A 16 11 3 2 186:102 41
3. M. Bedzany A 16 10 2 4 187:101 38
4. Žabokreky n/N B 16 10 1 5 180:108 37
5. Topoľčany B 16 9 3 4 171:117 37
6. Tovarníky A 16 4 2 10 128:160 26
7. Jacovce B 16 4 2 10 127:161 26
8. Veľké Uherce D 16 3 0 13 89:199 22
9. Veľké Uherce E 16 0 0 16 11:277 16

Mužstvo Stret. V R P Skóre Body

1. Ludanice A 10 9 1 0 101:79 29
2. Jacovce A 10 6 2 2 97:83 24
3. Lehota A 10 4 1 5 88:92 19
4. Žirany A 10 3 1 6 92:88 17
5. Levice C 10 2 2 6 81:99 16
6. Nitra 08 A 10 2 1 7 81:99 15

ATK JAVORINA JACOVCE
Rok 2022 sa pomaly prehupne do druhé-

ho polroka. Je tu čas prázdnin a dovole-

niek.

Čo sme turisti ale robili v prvom polroku? 

No samozrejme chodili po horách, bicyk-

lovali a tešili sa v prírode. Nasávali sme at-

mosféru zelene aj katedrály na Hostýne 

(Hostýnske vrchy).

Naše potulky v  roku 2022 začali túrou 

k Medvedej studienke a chate Javorníček.

Zimu a krásnu zimnú prírodu sme si uži-

li na vrchole Vtáčnika. Sneh a slnko láka 

i lyžiarov a lákalo i nás na bežky. Vyskúša-

li sme bežeckú stopu i sneh.

Potom sme absolvovali túru na Javorový 

vrch. Individuálne sme navštívili rozhlad-

ňu nad Klížskym Hradištom  – Choteno-

vec, nad Skýcovom – Vápenná.

Veľká noc sa niesla v  tradičnom duchu 

a aj v slávnostnom pri odovzdávaní pre-

ukazov novým členom turistického klu-

bu. V mesiaci apríl sme navštívili i Hostýn-

ske vrchy a to konkrétne Hostýn, kde sme 

sa tešili z pohľadu na katedrálu. Navštívi-

li sme i pozostatky hradu Lukov a na zá-

ver ZOO Zlín.

1. mája 2022 začala ofi ciálna cyklosezó-

na s návštevou Topoľčianok. Počasie bolo 

nádherné a naše nohy si vyskúšali, ako po 

zime vedia ťahať na skýcovský kopec.

Tradičná májová pešia akcia bola tento 

rok v Košiciach. Navštívili sme okolie i pa-

miatky v centre Košíc.

Na brigádu v  rámci Dňa zeme sme sa 

stretli na bývalom židovskom cintoríne, 

kde sme upravili a vyčistili chodník.

A čo na záver? Kto má chuť sa pridať do 

hôr, či brigádu alebo popreháňať bicykel, 

nech sa páči, pridajte sa. 

Beáta Minarovičová
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06. 
AUGUST 

2022

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, párky, pivo, kofola), magnetka a účastnícky list. 

ŠTARTOVNÉ JE DOBROVOĽNÉ.
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2.-3.júl 2022Jacovské hody
sobota 2.júl 2022
15,30 hod. - 17,30 hod.

ZÁPAS Z PRÍLEŽITOSTI OSLÁV

90. VÝROČIA VZNIKU ORGANIZOVANÉHO 

FUTBALU V JACOVCIACH

(Internacionáli Jacovce – Československý Lev)

20,00 hod. - 02,00 hod.

HODOVÁ ZÁBAVA - hudobná skupina DISK

(futbalový štadión)

nedeľa 3.júl 2022
10,30 hod.

SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA

(kostol Božieho milosrdenstva)

17,00 hod. - 19,30 hod.

VYSTÚPENIE HUDOBNEJ SKUPINY

GIPSY ČÁVE Z TOPOĽČIAN

(námestie pred COOP Jednotou)

DRUŽSTEVNÍK

1932 2022
JACOVCE

Pozývame Vás na

Počas hodových slávností v priestoroch základnej školy budú kolotoče a stánky

(autodróm, detské zábavné atrakcie, nafukovací hrad, strelnica, cukrová vata a všeličo iné…)


