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Rok sa s rokom stretol a máme tu záver roka 

2022. Aký to bol rok z  pohľadu fungovania 

obecnej samosprávy a obce?

Spočiatku nás ešte ovplyvňovali dozvuky ko-

rona pandémie, ale od jarných mesiacov sme 

sa postupne vracali do normálu. 

Čo sa nám podarilo v  tomto roku uskutočniť? V  prvom rade 

úprava centra obce, kde došlo k „presťahovaniu“ a  výstavbe 

novej autobusovej zastávky a následného vyznačenia parkoviska

pre návštevníkov našej obce a COOP Jednoty. Doterajšia 

zastávka bola použitá ako náhrada plechovej na ceste smerom 

na Tesáre. Ešte bude potrebné doriešiť, aby neplatila len pre 

cestu júcich od Tesár, ale aj možno pre cestujúcich od Podhra-

dia, či Nemečiek, pretože už sa občas stalo, že naši cestujúci 

čakali na nej na autobus „z hora“, ale ten stojí na hlavnej ceste 

a nie na križovatke s cestou na Tesáre.

Ďalšie naše aktivity smerovali k rekonštrukcii ulíc Farskej a Be-

dzianskej, ako aj chodníka na tejto ulici. Podarilo sa tak skrášliť 

ďalšiu časť obce. Niektorí občania v  tejto lokalite si doriešili aj 

otázku napojenia svojich domov na verejnú kanalizáciu. V bu-

dúcnosti tak nebude potrebná rozkopávka novorekonštruova-

nej komunikácie.

Okrem toho sme pristúpili k  riešeniu nevyhovujúcej elektro-

inštalácie a  k  výmene dverí na budove, kde sú prevádzky: 

Záhradka a Domáce potreby.

Veľkou investičnou akciou bolo aj dokončenie rekonštrukcie 

školskej telocvične, kde sa doriešilo zateplenie obvodového 

plášťa a úprava fasády, čím došlo k architektonickému zladeniu 

s budovami ZŠ a Školského klubu detí. Máme tak dôstojné špor-

tové priestory, ktoré sa v hojnej miere využívajú okrem vyučo-

vacieho procesu aj na mimoškolské športové a kultúrne aktivity. 

V  areáli školy má byť v  krátkom čase vybudované aj druhé 

obecné detské ihrisko. Tak by mal byť viac-menej vyriešený celý 

školský areál.

Postupne sa skrášľuje aj areál cintorína, v  rámci ktorého boli 

umiestnené nové plastové kontajnery na odpad a uskutočnila 

sa výsadba živého plota a osadenie lavičiek a smetných košov.

Obecnému úradu sa podarilo získať aj fi nančné prostriedky na 

fungovanie opatrovateľskej služby v obci. Ukazuje sa, že v blíz-

kej budúcnosti bude potrebné zriadiť denný stacionár, ktorý 

by poskytoval služby našim starším a  prípadne aj opusteným 

občanom.

Obec naďalej podporovala neziskové aktivity v našej obci, ako 

športové kluby, eRko, Jednotu dôchodcov Slovenska, školské 

aktivity a podobne.

Chcem z tohto miesta poďakovať všetkým zamestnancom obec-

ného úradu, všetkým aktivačným pracovníkom a poslancom za 

aktívnu spoluprácu pri riadení obce a zlepšovaní života v nej.

Tento rok bol aj rokom volebným, uskutočnili sa voľby do obec-

nej samosprávy a  voľby do vyšších územných celkov. Teší ma, 

že v zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja máme aj 

občana našej obce, pána Miroslava Aschengeschvantnera. Čo sa 

týka komunálnych volieb, mali sme viacero kandidátov na sta-

rostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Dovoľte mi as-

poň takto poďakovať za opakovane prejavenú dôveru. Verím, že 

s pomocou vás všetkých ju nesklamem.

Čo nás čaká v nasledujúcom roku 2023? Veľa bude závisieť od 

stavu obecného rozpočtu, od prísunu podielových daní zo stra-

ny štátu, ochote sponzorov a v neposlednom rade aj od úspeš-

nosti rôznych projektov.

K  nadchádzajúcim sviatkom Vianoc a  Silvestra Vám prajem čo 

najviac pokoja a  do budúceho roku veľa Božieho požehnania 

a milosrdenstva.  

Váš starosta obce Jaroslav Božik

JACOVSKÝ HLÁSNIK

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE 
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Starosta obce p. Jaroslav Božik zvolal Ustanovujúce za-

sadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo

do 30 dní od vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí. 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 

dňa 24. 11. 2022 na obecnom úrade, kde novozvolení poslan-

ci a starosta zložili zákonom predpísaný sľub. Veríme, že svo-

je funkcie starostu a poslancov budú vykonávať svedomito 

a s plným pracovným nasadením, s odhodlaním pre veci ve-

rejné a občanov Jacoviec. 

MP

zvolení kandidáti na poslancov spolu so starostom
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VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
Dňa 29.  10.  2022 sa konali spojené voľ-

by - Voľby do orgánov samosprávy obcí 

a Voľby do orgánov samosprávnych kra-

jov. V  obci Jacovce bol vytvorený jeden 

volebný obvod, ktorý pozostával z dvoch 

okrskových volebných komisií. V  zozna-

me voličov bolo zapísaných 1506 voličov, 

ktorí sa mohli zúčastniť na hlasovaní. Cel-

kový počet voličov, ktorí sa zúčastnili na 

hlasovaní vo Voľbách do orgánov samo-

správy obcí bol len 846 voličov, čo pred-

stavovalo 56,18 %. Podľa výsledkov hla-

sovania sa starostom obce stal doterajší 

starosta p. Jaroslav Božik, ktorý získal 254 

hlasov. Ďalší kandidáti na starostu obce 

mali tieto výsledky: p. Magdaléna Plačko-

vá získala 244 hlasov, Mgr. Marián Smata-

na 121 hlasov, p. Roman Beňo 95 hlasov, 

Mgr. Dana Michalková 36 hlasov, Mgr. Ju-

raj Ševčík 34 hlasov a Ing. Ivana Rusnáko-

vá 27 hlasov.

Výsledky hlasovania na poslancov obec-

ného zastupiteľstva boli nasledovné: 

Mgr. Marián Kišac získal 452 hlasov, Mgr. 

Janka Bošanská 423 hlasov, p. Miriam 

Adamíková 382 hlasov, p. Michal Petráš 

364 hlasov, p. Dalibor Bajzík 344 hlasov, 

p. Martin Gracik 333 hlasov, Ing. Pavol Gr-

man 311 hlasov, p. Tomáš Cabaj 291 hla-

sov a  Mgr. Zuzana Jánošová 284 hlasov. 

Ďalší kandidáti – náhradníci mali výsled-

ky: Ing. Bibiána Cagalová 267 hlasov, Ing. 

Michal Čelechovský 247 hlasov, Ing. Ma-

rián Železník 246 hlasov, PhDr. Imrich 

Hermann 243 hlasov, p. Emil Majtán 207 

hlasov, p. Igor Pirťan 198 hlasov a p. Fran-

tišek Benďák 101 hlasov.

Napriek nižšej účasti a nezáujmu voličov 

si splniť právo voliť, tieto voľby prebie-

hali bez akýchkoľvek konfl iktných situá-

cií, prebiehali pokojne, za čo patrí veľká 

vďaka volebným komisiám, pracovníkom 

obecného úradu a  všetkým, ktorí po-

mohli pri príprave týchto náročných vo-

lieb. 
MP

SEPAROVANIE ODPADU – TO JE CESTA
Vážení spoluobčania,

otázkou separácie odpadu sa zaoberáme už niekoľko rokov. 

Vieme, že to nie je záležitosť, ktorú dokážeme zmeniť za neja-

ké krátke obdobie.

Globálna situácia prinútila kompetentných, aby s nakladaním 

odpadu niečo zásadné robili, a  tak sa zmenila, samozrejme

postupne, celá politika tohto veľkého problému.

Áno, ide o problém. Pýtate sa prečo?

Znečisťovanie životného prostredia je problém, ktorý sa týka 

aj nás, každého jedného. Všetky veci súvisiace so znečisťova-

ním sa nakoniec odzrkadlia v našich peňaženkách. Povedzme 

si úprimne, žijeme ťažkú dobu a veľakrát nás otázka životného

prostredia až tak nezaujíma, ale opak je pravdou. Ak sa 

nebudeme zaujímať a starať sa o prostredie, v ktorom žijeme, 

doplatíme na to nakoniec my, naše deti, vnúčatá…

Prvou z ciest, ktorou by sme mali všetci ísť, je cesta separovania 

odpadu. Separáciou zabezpečíme to, že naše zberné nádoby

sa budú plniť úmerne a tým, čo do nich naozaj patrí.

Chceli by sme ale pochváliť našich spoluobčanov, pretože 

oproti minulému roku sa separácia zlepšila. Veríme, že v tejto

ceste zotrváme, budeme vytrvalí a náš cieľ bude jasný a jed-

notný: separovaním odpadu pomôžeme životnému prostre-

diu pre ďalšie generácie.

A  cena za vývoz odpadu? Predpokladaná výška nákladov 

na rok 2023 je 38 € na osobu. Poslanci obecného zastupiteľ-

stva však pre fyzické osoby schválili sumu 33 € na rok. 

Rozdiel bude uhrádzaný z rozpočtu obce. Od 1. januára 2023 

je schválená frekvencia odvozu zmesového komunálneho od-

padu na 1x mesačne. Táto frekvencia je pri správnom triedení 

úplne dostačujúca.

Za celú manipuláciu s  odpadom si môžeme sami, sami si to 

ale vieme aj ovplyvniť. Preto opätovne apelujeme na občanov, 

aby správne separovali a triedili odpad, nakoľko toto je udrža-

teľná a správna cesta, aby sme pomáhali zlepšovať život okolo 

nás a neplatili zbytočne veľa.

Prajeme Vám veľa síl, zdravia a  vytrvalosti na našej ceste so 

separovaním. Všetci veríme, že sa nám to nakoniec aj podarí! 

ADVENTNÝ OBECNÝ VENIEC
Dňa 27. novembra sa začal aj v našej obci advent – tohto roku 

z každoročných adventných období najdlhší. V týždni predtým 

na okrúhlej betónovej ploche už tradičný adventný veniec sta-

vali a  zdobili ochotní zamestnanci obecného úradu, za čo im 

patrí veľká vďaka, že pokračujú v tejto započatej tradícii.

V nedeľu, 27. novembra sa na priestranstve pred COOP Jedno-

tou konalo požehnanie adventného venca. Zúčastnilo sa ho via-

cero občanov a návštevníkov našej obce. Obrad viedol kaplán 

Michal Peťovský. Po úvodných modlitbách litánií, nasledoval sa-

motný obrad požehnania a rozsvietenia prvej adventnej sviece. 

V závere pán kaplán udelil kňazské požehnanie a starosta obce 

všetkým poďakoval za účasť a modlitby počas tejto malej sláv-

nosti. 

ZJ
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OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V NAŠEJ OBCI
Opatrovateľskú službu poskytuje 

naša obec od 1. 1. 2003 ako terénnu

sociálnu službu. Terénna sociálna 

služba znamená, že opatrovateľská 

služba je poskytovaná osobe v jej pri-

rodzenom sociálnom (rodinnom) pro-

stredí. Filozofi ou opatrovateľskej služ-

by je zabezpečenie zotrvania občana 

- prijímateľa sociálnej služby vo svo-

jom prirodzenom prostredí. Cieľovou 

skupinou terénnej sociálnej služby 

sú občania postihnutí alebo ohrození 

sociálnym vylúčením, občania žijúci 

v uzavretých sociálne izolovaných ko-

munitách s pomerne vysokou mierou 

sociálnej odkázanosti.

Pre oblasť opatrovateľskej služby má 

obec vypracované a  schválené VZN 

č. 5/2019 o sociálnych službách a sta-

novení výšky úhrad za sociálne služ-

by poskytované obcou Jacovce. Podľa 

tohto VZN prijímateľ sociálnej služby

za poskytovanie úkonov opatrova-

teľskej služby dopláca, a  to sadzbou 

1,10 € za hodinu.

Opatrovateľská služba je poskytovaná 

občanom s  trvalým alebo prechod-

ným pobytom v  obci Jacovce počas 

pracovných dní v  ich prirodzenom 

domácom prostrední. 

Rozsah úkonov sa určí vzájomnou 

dohodou medzi poskytovateľom 

a prijímateľom sociál nej služby.

Opatrovateľská služba nemôže byť 

poskytovaná osobe, ktorej sa poskytu-

je celoročná pobytová forma sociál nej

služby, ktorá je opatrovaná fyzickou 

osobou, ktorej sa poskytuje peňažný

príspevok za opatrovanie. Ďalej 

sa opatrovateľská služba nemôže 

poskytnúť osobe, ktorej sa poskytuje

peňažný príspevok na osobnú asis-

tenciu a ani osobe, ktorej je nariade-

ná karanténa pre podozrenie z náka-

zy a ochorenia prenosnou chorobou.

Občania môžu požiadať o  opatrova-

teľskú službu na obecnom úrade, kde 

občanom budú poskytnuté potrebné 

informácie, ktoré sa týkajú opatrova-

teľskej služby. 

BK

OBECNÝ ÚRAD 

INFORMUJE OBČANOV
1. Do 31. januára 2023 je potrebné doručiť na 

obecný úrad vyplnené tlačivo Oznámenie 

o  vzniku povinnosti platenia miestneho 

poplatku za komunálne odpady. Na tlačive 

treba uviesť všetkých členov domácnosti, 

ktorí majú na uvedenej adrese trvalý po-

byt alebo prechodný pobyt. V prípade, že 

požadujete zníženie alebo odpustenie po-

platku, je nutné vypísať Žiadosť o zníženie/

odpustenie poplatku za komunálny odpad 

a  priložiť potrebné doklady. Bez prilože-

ných dokladov bude poplatok vyrubený 

všetkým členom domácnosti v plnej výške.

2. Občania, ktorí v  priebehu roku 2022 na-

dobudli nehnuteľnosť (stavbu, pozemok) 

kúpou, darovaním, dedičstvom, ďalej ob-

čania, ktorí mali vydané stavebné povole-

nie na stavbu, prestavbu alebo prístavbu 

rodinného domu alebo garáž, kolaudač-

né rozhodnutie alebo búracie povolenie, 

majú povinnosť podať daňové priznanie

k  dani z  nehnuteľnosti na rok 2023 

do 31. januára 2023. 

ZB

ZHODNOTENIE 2. POLROKU ČINNOSTI DHZO JACOVCE
Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vám predniesol našu 

činnosť v druhom polroku tohto končia-

ceho kalendárneho roku 2022. Môžem 

konštatovať, že tento rok sa nám našťastie 

vyhli povodne, prívalové dažde a iné ne-

bezpečné situácie. Za to Pánu Bohu všet-

ci členovia ďakujeme. Čo sa ale týka vý-

jazdovej činnosti, dosť nás zamestnával 

bodavý hmyz. Vo väčšine prípadov sa jed-

nalo o sršňa obyčajného, ktorý sa niekedy

rozhodne založiť si hniezdo v  blízkosti

našich domov. To vytvára nebezpečne 

situácie pri strete človeka s týmto neprí-

jemným hmyzom. 

Keďže sme z  dotácie, ktorú sme dosta-

li, zakúpili oblek proti bodavému hmyzu, 

mohli sme smelo zasahovať a tak likvido-

vať ich hniezda. Likvidovali sme hniezda 

v Topoľčanoch, Velušovciach, Tvrdomes-

ticiach, ale aj v našej dedine. Skrátka, vša-

de, kde nás o  to požiadali občania. Pre-

to hodnotím nákup obleku ako výhodný 

a prospešný. Ďalej sme sa zúčastnili, ako 

aj minulý rok, súťaže s  našim hasičským 

autom vo Veľkých Ripňanoch. Je to netra-

dičná súťaž, kedy trénujeme zásah s vo-

zidlom pri požiari. Nás to nesmierne obo-

hacuje, pretože nie je veľa príležitostí si to 

pod stresom a divákmi trénovať. Výsled-

ky na súťažiach pre nás nie sú priorita. 

My sa držíme hesla: „Nie je dôležité vy-

hrať, ale zúčastniť sa.” Svoje vedomosti 

zdokonaľujeme na rôznych školeniach, 

prednáškach a  odborno - metodických 

zamestnaniach. Je to potrebné v  prvom 

rade pre našu bezpečnosť a v neposled-

nom rade aj pre správne vykonanie zása-

hov. Bez takýchto kurzov by sme nedoká-

zali kvalitne poskytnúť pomoc.

Prichádzajú najkrajšie sviatky roka - 

Vianoce. Aj v  tejto, nie práve najlepšej 

dobe, si tieto najkrajšie sviatky roka uži-

me naplno a  intenzívne. Sú raz za rok 

a vtedy sa aspoň na chvíľku zastavme od 

stresu a uponáhľanej doby, ktorú žijeme. 

Veď kedy sa rodina stretne celá pokope 

za jedným stolom?

Prosím, pamätajte aj na bezpečnosť pri 

adventnom venci a  aj pri vianočnom 

stromčeku, aby sme všetci predišli, či už 

úrazom elektrickým prúdom alebo po-

žiaru. Prevencia je to, čo sa snažíme vždy 

a všade aplikovať. Myslím, že si to každý 

uvedomuje. Ale nezaškodí si ju pripomí-

nať celoročne.

Na záver mi dovoľte zaželať vám všetkým 

pokojné a  milostiplné vianočne sviatky 

v  kruhu rodiny. Nech Vás Pán Boh a  na-

rodenie Ježiša Krista naplní pokorou 

a pokojom 
Michal Petráš,

tajomník DHZ a veliteľ DHZO Jacovce
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Nikto azda nepoprie skutočnosť, že Pán 

Ježiš sa narodil v  časoch a  v  prostredí, 

kde ako sa hovorí, „nemal na ružiach ust-

lané.” Podmienky neboli ideálne. Otázne 

je, či by bolo vhodnejšie, ak by sa malo 

dieťa Božie narodiť do dnešnej doby. Kto-

rý „svet” by bol pripravenejší? Ako nám 

napovedajú evanjeliá vianočných bo-

hoslužieb, Pán Ježiš vo svojom prostredí 

bol mnohými očakávaný, ale o  jeho pri-

jatí spoločnosťou sa už diskutuje ťažšie. 

Svätá rodina našla zavreté dvere na hos-

tincoch a otvorená zostala akurát len bet-

lehemská maštaľka. O  to naliehavejšia 

je výzva otvoriť iné dvere a  brány práve 

dnes. Je to výzva, ktorú predniesol sv. Pá-

pež Ján Pavol II. na začiatok svojho pon-

tifi kátu: „Otvorte Kristovi brány, dokorán 

otvorte srdcia. Nebojte sa!”

Podobne, ako za čias kráľa Herodesa, 

strach začal vládnuť a  plodiť zlobu, tak 

je ohrozované ľudstvo každej generácie, 

ktorá umožní strachu, neistotám a nelás-

ke zavrieť brány ľudskosti pred Bohom, 

ktorý sa pre nás poľudštil. A tak sa aj dnes, 

zastrašovaní krízami rôzneho charakteru, 

ocitáme pred existenciálnou dilemou: čo 

je väčším nebezpečenstvom? Svet v kríze 

alebo kritický svet? Čo viac ohrozuje Bo-

žiu milosť v  ľudských srdciach? Ježiš pri-

chádza do každej krízy, lebo to sú jeho 

jasle, do ktorých ho Mária vkladá, aby ich 

posväcoval a  premenil. Dáva im hodno-

tu a  zmysel. Ale prichádzať do kritiky je 

naozaj veľkou prekážkou, ktorú je možné 

odstrániť v slobode človeka. Kritický svet, 

to je taký, ktorý nenecháva miesto v jas-

liach, lebo nedostatok v nich nepokladá 

za túžbu a  príležitosť pre Božieho Syna. 

No napriek všetkému, uvedomme si na-

sledovné: „Ak máš čo jesť a čo si obliecť, 

si bohatší než 75% sveta. Ak máš penia-

ze na účte alebo odložené v peňaženke, 

patríš tiež k  najbohatším ľuďom sveta.” 

Prečo nám teda stále niečo chýba? Žije-

me v kríze alebo skôr v kritike?

Ježiš sa narodil do krízy a v kríze. Samot-

né jeho Vianoce začínajú neromanticky. 

V  meste Betlehem, v  tomto naozaj ma-

lom mestečku, došlo na lámanie chle-

ba. Jasle slúžili ako miesto na potravu 

pre zvieratká. Ježiš sa narodil na takom-

to mieste a  v  meste, ktoré samotné ne-

sie tento názov „Bet - lecham” znamená 

„dom chleba.” Je to viac ako symbolické. 

Do jasiel určených na pokrm bol skutoč-

ne vložený ten, ktorý bude raz pre celé 

ľudské pokolenie zlomený ako chlieb ži-

vota na už inom dreve, dreve kríža. Je to 

naozaj kúzelne skutočné. Boh sa stal člo-

vekom, aby objal celú, často ubolenú ľud-

skú prirodzenosť. Aj napriek tejto realite 

sme voči Bohu veľmi kritickí. Táto sku-

točnosť sa nás často nedotýka. Radšej sa 

sami hráme na Boha, miesto toho, aby 

sme Boha prijali. Človek sa hrá na Boha, 

zatiaľ čo Boh si vzal ľudské telo. Keď člo-

vek odmieta milovať Boha, Boh ukazuje, 

že je nad tým a  stáva sa človekom. Do-

konca aj keď diabol odmietol poslúchať 

Boha ako Pána všetkého, Boh si humorne 

vzal ľudské telo a diabol ho teda musí po-

slúchať ako človeka.

Ak patríme k tým, ktorí sa nazývajú „kres-

ťania”, t. j. patriaci Kristovi, mala by byť 

jasná odpoveď na nasledovné: cítim sa 

byť naplnený, alebo prázdny? Možno na 

mieste je otázka, prečo sa niekedy, ale-

bo práve dnes, neviem usmiať? My kres-

ťania by sme mali väčšmi „nakaziť“ svet 

úsmevom. A  aj svoje okolie, aby sme sa 

stali svedkami toho, že to, čo veríme, nám 

dáva aj zmysel.

Všetkým dobre známa herečka Helena 

Ružičková sa vyjadrila nasledovne: „Ne-

zabúdaj na úsmev. Je to svetlo, ktoré na 

ľudskej tvári prezrádza, že srdce je doma.“ 

A úsmev na tvári kresťana a radosť kres-

ťana, ktorý je zúčastnený na svätej omši, 

ktorý je prítomný v  Božom chráme, by 

mala vyjadrovať, že verí a vyznáva, že tu 

je Kristus doma a  má prebývať aj v  mo-

jom vlastnom vnútri. On je ten, ktorý ťa 

má rozžiariť. Možno si uvedomujeme, že 

nám chýba toto svetlo. Svetlo Božej prí-

tomnosti. Kde ho však nájsť?

Objavujme svetlo betlehemskej hviezdy, 

ktorá nás privádza ku kráľovi. Tým svet-

lom sú pre nás sviatosti, odpustenie, od-

riekanie niečoho, čo nás zotročuje. Tým 

svetlom môže byť príležitosť nájsť si čas 

na seba, svoje posvätenie, na modlitbu, 

na rozhovor s Bohom. Čas pre tých, ktorí 

sú v mojom okolí. Tou príležitosťou a svet-

lom môže byť už aj to, keď sa možno len 

snažíme byť trošku milší jeden k  druhé-

mu a i keď prejavíme o druhého záujem 

s otázkami: „Ako sa máš? Čo ťa trápi? Čo 

ťa dnes potešilo?“ Keď zdržíme zlé slovo, 

keď riešime staré krivdy, nezrovnalosti, 

keď sa snažíme o vyliečenie starých rán. 

Toto všetko a ešte oveľa viac je cesta k zá-

zrakom. Je to odhodlanie, osobné roz-

hodnutie podľa príkladu troch mudrcov 

vydať sa na cestu k Ježišovi. Potrebujeme 

sa k nemu ako iní vydať, lebo mu máme 

čo dať. Ale najskôr musíme podľa ich vzo-

ru otvoriť svoju pokladnicu.

Zvykneme Boha zahŕňať rôznymi mod-

litbami, prosbami, svojou nábožnosťou, 

dodržiavaním prvých piatkov, účasťou 

na krížových cestách, prikázaných sviat-

koch a podobne, čo je zaiste chvályhod-

né. Ale v tom všetkom stále dávame len 

to, čo je jeho a to nás nemusí vždy napĺ-

ňať. Zahrňme ho radšej svojou biedou, 

svojou slabosťou, hriechom, tmou. Veď 

Boh sa stal človekom, aby sa obťažil naši-

mi bôľmi. Stal sa človekom, nie aby si pri-

svojil našu „božskosť“ či našu nábožnosť. 

Stal sa človekom, aby si prisvojil našu 

krehkú a  ubolenú ľudskú prirodzenosť. 

Dajme mu ju. Má ju rád, miluje ju a  túži 

po nej. On sa rozhodol si ju vziať, preto-

že to je niečo, čo je výsostne naše. Toto je 

originálny dar človeka Bohu. Musíš však 

vedieť pomenovať to, čo mu potrebuješ 

odovzdať. Musíš vedieť pomenovať to, čo 

v  tebe nemôže a nechce prijímať svetlo. 

Kým nepomenujeme a  nebudeme riešiť 

vlastnú tmu, nebude nikdy schopná pri-

jať svetlo. Nezabúdajme však pritom na 

to, že čím hlbšia je tma v  ľudskom srdci, 

o to väčšie je svetlo, ktoré nás z tmy vyvá-

dza. Traja mudrci prichádzajú len s tým čo 

majú, ale odchádzajú naplnení. A to nás 

môže motivovať.

Drahí priatelia, žijeme ťažké časy, ale vy-

užime ich ako sa len dá. Pracujme na 

sebe. Neľakajme sa, neklesajme na du-

chu. Modlime sa za všetkých, ktorí to naj-

viac potrebujú a modlime sa aj za seba, za 

svoje duše. Nesmieme upadať a zabúdať 

na spásu seba i druhých. Boh nás neopus-

til. Žime ho aj v týchto časoch. Hľadajme 

spôsoby ako si udržať milosť, vieru, mod-

litbu a nejakú duchovnú disciplínu. Buď-

me ako tí biblickí mudrci. Oni sa od Ježiša 

vrátili „inou cestou do svojej krajiny.” 

To je pozvanie pre nás. Vykročiť na cesty, 

kde nás neženie prenasledovanie a oba-

vy, ale premieňajúca skúsenosť Božej ra-

dosti, potechy a naplnených prísľubov.

Nech sa Pán zjaví a koná zázraky vo vás 

všetkých i  vo Vašich rodinách, dňoch 

a rozhodnutiach!

To Vám s láskou v modlitbe vyprosujú 
a želajú Vaši kňazi.

„ ŠŤASTNÉ A VESELÉ! ” - tak sa to hovorí… ale pre koho?
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Rok sa prehupol do druhej polovice a na-

stalo teplé slnečné počasie – leto. Nastal 

čas, vhodný na kúpanie, tak aj my sme sa 

rozbehli do kúpeľov, aby sme dostatočne 

využili blahodarné účinky termálnej vody 

na naše zdravie. V  rámci klubovej druž-

by – Jacovce, Závada, Prašice, sme navští-

vili termálne kúpalisko v Poľnom Kesove 

a vo Vincovom lese. 

Mnohí z  nás absolvovali pravidelné vy-

chádzky do prírody v  okolí obce, do To-

varníckeho parku a to nielen peši ale aj na 

bicykloch. Ďalší využili možnosť kúpeľnej 

liečby s 5 – dňovým pobytom. Každoroč-

ne má naša organizácia pridelené pouka-

zy, na ktoré člen dostane príspevok 50€ 

na osobu a pobyt z JDS. Začiatkom sep-

tembra sme boli na trojdňovom zájazde 

v Prahe. Hoci to boli iba 3 dni aj s cestou, 

predsa to stálo zato. Mnohí si oživili spo-

mienky z  mladosti, keď navštívili Prahu 

ešte ako hlavné mesto Československa, 

a mnohí, ktorí tam už boli, si doplnili svo-

je poznatky o stovežatej Prahe. Boli sme 

vďační pani Danke Psotnej  – Herdovej, 

ktorá sa nám venovala celé tri dni a pre-

viedla nás tými najkrajšími pamiatkami 

a zákutiami Starého mesta Prahy.

V oblasti športovej činnosti to bola účasť 

na okresnom kole petangu v  Topoľča-

noch, kde Ing. B. Zabloudilová obsadila 

2. miesto, ďalej bol športový deň v  Pra-

šiciach, kde sme spolu s  dôchodcami - 

vojakmi, súťažili v  rôznych disciplínach. 

Nedali sme sa veru zahanbiť.

Pán D. Čerman obsadil 2. miesto v streľ-

be zo vzduchovky, Ing. J. Vančo 2. miesto 

o najlepšieho rybára a 2. miesto v hádza-

ní šípok.

Jeseň je aj čas brigád. Zapojili sem sa do 

všetkých, či už do upratovania kostola po 

maľovke, úprave okolia fary a nášho klu-

bu. Záleží nám na tom, aby naša obec 

bola čistá a upravená.

V  septembri sme navštívili Stupavu, kde 

prebiehal festival „Dni zelá“. Videli sme 

výstavu ovocia, zeleniny a rôznych ume-

leckých výrobkov. Ochutnali sme dobrú 

sudovú kapustu a rôzne šaláty z nej. Zá-

sobili sme sa nimi na zimu. Súčasťou zá-

jazdu bola aj návšteva Mariánskeho údo-

lia, ktorého súčasťou je aj lurdská jaskyňa, 

krížová cesta a zázračný prameň, ktorý sa 

spomína vo viacerých legendách.

Ani tento rok sme nevynechali opekač-

ku. Zišli sme sa na miestnom futbalovom 

ihrisku, kde sme prežili príjemné a vese-

lé popoludnie v sprievode nášho harmo-

nikára pána Čermana. Pod jeho vedením, 

raz mesačne naši členovia navštevujú 

Zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, 

aby svojim programom spríjemnili pobyt 

jeho obyvateľom.

Čo nás ešte čaká? Bude to návšteva via-

nočných trhov v  Budapešti a  vianočné 

posedenie, na ktoré sme pozvali pána 

starostu a našich duchovných otcov.

Byť starý, nie je žiadna zásluha, ani pred-

nosť, ale byť príjemný starý človek, to je 

umenie. Každé ráno si môžeme vybrať: 

pripomínať si problémy a  ťažké chví-

le z  minulosti, alebo byť vďačný za kaž-

dý krásny okamih, ktorý nám je daný ešte 

dnes. A my všetci vďační sme.

Takto žijeme, športujeme, spoločensky 

a  kultúrne sa vyžívame. Myslím, že sme 

v  našej obci úspešnou spoločenskou 

organizáciou.

Nech tichá hudba veselosti Vám počas 

celých Vianoc znie, nech ten rok nastá-

vajúci Vám pokoj, šťastie a lásku prine-

sie. 
EB

Z ČINNOSTI KLUBU DÔCHODCOV
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Vianočný zvonček sa ligoce, deti sa tešia, že sa blížia Vianoce. Pocit radosti a spokojnosti prežívajú deti v materskej škole nielen počas 

vianočného obdobia, ale aj počas ostatných dní školského roka pod odborným vedením pani učiteliek, ktoré sa snažia rôznymi 

aktivitami vytvoriť deťom pocit, že skutočné šťastie je užívať si prítomnosť daného okamihu.

VIANOČNÝ ZVONČEK BIM, BAM, BOM,
UŽ ZVONÍ V MATERSKEJ ŠKOLE ZA OKNOM

Trieda „Múdre sovičky“
Pekné leto, s  dostatkom horúcich dní, je nená-

vratne preč a začal sa nový školský rok. Deti, kto-

ré chodili do triedy „Múdrych sovičiek“ privítali no-

vých kamarátov z  triedy „Usilovných včielok“ a  vykročili spolu 

do školského roka 2022/2023 ako predškoláci.

V septembri sa deti vzájomne spoznávali a s radosťou sa pusti-

li do práce. Maľovali, kreslili, strihali, riešili logické úlohy, hrali di-

vadielko. Nakoľko začal školský rok bez pandemických opatre-

ní, deti začali navštevovať krúžok anglického jazyka a hudobnej 

výchovy. Celá trieda absolvuje Tréning fonematického uvedo-

movania každú stredu, ktorej cieľom je uľahčiť vstup predškolá-

ka do nového prostredia školy a pripraviť ho na rolu žiaka. V me-

siaci október vystúpili deti s  krátkym kultúrnym programom 

v školskom klube k Mesiacu úcty k starším. Básňami a tancom 

potešili srdiečka starých rodičov, pozvaných hostí. Prijali sme aj 

pozvanie do Zariadenia sv. Marty, kde deti vyčarili úsmev na tvá-

rach prítomných a boli odmenené nielen potleskom, ale aj ob-

čerstvením a sladkosťou. Jeseň, jej krásu, čaro a pestrofarebnosť 

sme využili pri práci s  prírodninami, kde deti vytvárali z  listov 

húsenice, sovičky, z  gaštanov panáčikov a  zvieratá, vyrezávali 

tekvice. Pri pobyte na školskom dvore zbierali gaštany, hraba-

li lístie.

Vážení priatelia,

opäť je tu sviatočný čas, čas vianočnej 

prípravy, kupovania darčekov, obdobie, 

kedy myslíme ešte viac na tých druhých.

Ako to už býva, o chvíľu budeme môcť po-

vedať, že je ďalší rok za nami. S niektorý-

mi našimi drahými klientmi sme sa museli 

rozlúčiť, ale zároveň sme tohto roku pri-

vítali aj nové tváre. Aj v našom zariadení 

dochádza počas roku k rôznym zmenám, 

pretože sme ako živý organizmus – žije-

me, rastieme a meníme sa. Vplyvom von-

kajších okolností sme museli občas aj za-

bojovať. Myslím však, že sme sa nevzdali 

a ako klienti zariadenia, tak aj náš perso-

nál bol statočný. Podľa slov nemeckého 

fi lozofa Jaspersa, má človek domov tam, 

kde sa cíti dobre. Táto myšlienka nás mo-

tivuje poskytovať dôstojný život ľuďom, 

ktorí nemôžu žiť vo vlastnej domácnosti 

z dôvodu postupnej straty sebestačnosti.

Týmto sa chcem poďakovať zamestnan-

com ZSS Sv. Marty, pretože každý je-

den z  nich je dôležitý a  prikladá svojimi 

schopnosťami, vôľou a usilovnosťou ruku 

k  spoločnému dielu. Práve personál za-

riadenia je ten, ktorý každodenne našim 

klientom podáva svoje rameno, požičiava 

svoje oči, pretože ich milé oči už tak jasne 

nevidia, svoje ruky a nohy, pretože ich sú 

už unavené a nevládzu ako kedysi.

Kultúrna a záujmová činnosť je neoddeli-

teľnou súčasťou starostlivosti o prijímate-

ľa sociálnej služby. Práve preto aj v našom 

zariadení klienti počas roku mali organi-

zované rôzne kultúrne akcie.

Na záver chcem poďakovať za spoluprácu 

všetkým, ktorí nám počas roka boli nápo-

mocní k  vytvoreniu kvalitných podmie-

nok pre život v zariadení v oblasti spolo-

čenskej, zdravotnej a duchovnej.

Všetkým želám požehnané vianočné 

sviatky a zároveň úspešný

Nový rok 2023. 

Mgr. Juraj Géczy

riaditeľ zariadenia Sv. Marty

ZARIADENIE PRE SENIOROV SV. MARTA
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Rok ubehol ako voda a  nastalo obdobie, kedy vládu preberá 

mesiac december. Blížia sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce, pri-

chádza Advent. Zvyky, tradície, ktoré sa s deťmi učia aj p. uči-

teľky. Tento rok príjemná atmosféra adventného obdobia začala

spoločnými stretnutiami s  p. kaplánom Michalom Peťovským, 

ktorý pútavým rozprávaním obohatil duchovný život detí, 

na ktoré sa veľmi tešili. Ďakujeme aj rodičom za pomoc pri 

domácich úlohách vo forme pracovných listov. Aj my sme sa 

v  MŠ na toto obdobie pripravili. Deti spolu s  pani učiteľkami 

v každej triede vyzdobili okná, vianočné stromčeky. Toto krás-

ne obdobie si zachovajú deti na vianočných fotkách, ktoré za-

bezpečila p. Melušová, za čo jej srdečne ďakujeme. A prišiel deň, 

kedy do zimne vyzdobených priestorov MŠ zavítal Mikuláš s an-

jelikom. Deti sa na príchod Mikuláša veľmi tešili a každá trieda si 

pripravila krátky mikulášsky program s pesničkami, básničkami

a  tancom. Mikuláš odmenil deti mikulášskym balíčkom, 

spríjemnil chvíle v  škôlke a  urobil deťom veľkú radosť. Viano-

ce, to je i vôňa medovníčkov a tie si upiekli deti z triedy Múd-

rych sovičiek v radostnej nálade pri počúvaní vianočných piesni. 

Vianočná besiedka  „Múdrych sovičiek” sa konala 14. decembra. 

Deti pripravili kultúrny program z  pásma básni, piesni, tanca 

a divadielka „Vianočné nebo“.

Po programe deti obdarili rodičov vlastnoručne vyrobenými 

medovníčkami. Toto krásne obdobie sme ukončili štedrovečer-

ným obedom v jedálni MŠ spolu s p. kaplánom. Na druhý deň si 

deti našli pod vianočným stromčekom darčeky od Ježiška, ktoré 

s nadšením rozbaľovali.

Deťom začínajú prázdniny, blíži sa koniec roka. Nech tichá 

hudba veselosti, Vám počas Vianoc znie, nech ten rok nastávajúci

Vám šťastie a lásku prinesie. 

Deti z triedy „Múdrych sovičiek” s p. učiteľkami Majkou a Adrian-

kou prajú veľa zdravia a Božieho požehnania. 

Trieda
„Usilovných včielok“
stredniačikovia

Nový školský rok pre nás začal 

veľmi pozitívne, keďže sme mohli s deť-

mi slobodne fungovať bez obmedzení.

Nový školský rok nám ako pani učiteľ-

kám priniesol nové detičky, na ktoré 

sme sa veľmi tešili. Dostali sme usmiate, 

šikovné detičky, ktoré nám každý deň 

vytvárajú úsmev na tvárach a  tým aj 

radosť z  našej práce, ktorú potom ešte 

s väčšou radosťou každý deň vykonáva-

me.

Jeseň nám začala úpravou školského 

dvora. S  deťmi sme zbierali prírodniny, 

ktoré nám ponúkla príroda na našom 

školskom dvore. Pomocou šišiek, listov, 

gaštanov sme tvorili a  dotvárali naše 

práce.

V  októbri sme mali možnosť s  deťmi 

navštíviť školskú knižnicu, ktorú pripra-

vila pani učiteľka Emília Polonská. Deti 

mali možnosť popozerať si rôzne knižky, 

žiaci zo základnej školy im prečítali roz-

právku a  tiež sme si mohli pozrieť pre-

zentáciu, ako deti pracovali a čo všetko 

vytvorili ku dňu zdravia a  zdravej výži-

vy. Deťom sa táto akcia veľmi páčila. No-

vember nám začal Halloweenom a  ten 

v našej triede prebiehal 3 dni, kedy deti 

mali možnosť chodiť oblečení v najrôz-

nejších strašidelných maskách. Mali sme 

taktiež pripravené občerstvenie, kto-

ré nám zabezpečili rodičia a tiež nechý-

bali rôzne hry, aktivity a  diskotéka. De-

cember, ako každý rok, už vyčkávame 

Mikuláša. Aj tento rok k nám prišiel. S de-

tičkami sme si pripravili básničky a pes-

ničky a  Mikulášovi krásne zarecitovali 

a zaspievali. A za to nás čakali od Mikulá-

ša bohaté mikulášske baličky. 

Deti z triedy „Usilovných včielok” spolu 

s pani učitelkami Blankou a Julkou prajú 

všetkým štastné Vianoce  
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Trieda „Veselé lienky“
Nový školský rok 2022/2023 sme s  trie-

dou „Veselé lienky“ začali zmenami, kto-

ré detičky krásne zvládli, privítali nové 

pani učiteľky s  veľkou láskou. Počas 

náročnejších začiatkov, kedy si naše naj-

mladšie deti zvykali na materskú školu 

a  nových kamarátov, sme si všetci krás-

ne našli k sebe cestu a naše rána začínali 

s  úsmevom. Počas tohto obdobia sme 

vytvárali výrobky na rôzne témy, v ktorých 

sme si priblížili tému dopravy a  zároveň 

absolvovali prvú vychádzku mimo školský 

areál, taktiež sme sa naučili, čo je pre naše 

zdravie prospešné a  často sme využívali 

exteriér materskej školy na pobyt vonku, 

počas ktorého sa deti medzi sebou viac 

zblížili aj so staršími kamarátmi. Vytvárali 

sme taktiež výrobky z rôznych prírodných 

materiálov a skrášľovali nimi interiér ma-

terskej školy a našej triedy. Spoločne sme 

si na seba zvykli a kráčame prvým polro-

kom s radosťou.

Tieto mesiace nás čakalo veľa pekných 

momentov počas jesene a  rovnako aj 

zimy. V  decembri nás navštívil Mikuláš, 

ktorý zároveň zabezpečil krásny zážitok 

pre naše deti. Vianočná besiedka pre ro-

dičov sa konala 15. decembra. Počas nej 

sa deti predstavili piesňami, recitáciou aj 

tancom a obdarovali svojich rodičov ma-

lým darčekom. Pani učiteľky sa deťom aj 

v tomto veku snažia priblížiť zážitok z ad-

ventu a  rozprávajú im o  zimných sviat-

koch počas celého vianočného obdobia. 

Taktiež im pripravili aj adventný kalendár 

z perníkov a ozdobili stromček, ktorý sto-

jí v  triede. Vianočnou výzdobou taktiež 

navodili vianočnú atmosféru a  podpori-

li zážitok detí v očakávaní Vianoc. Tešíme 

sa na jedny z najkrajších sviatkov v roku 

a ešte viac sa tešíme, čo všetko nás spo-

ločne s deťmi bude čakať v druhom pol-

roku. Na záver by sme vám všetkým chceli 

popriať krásne vianočné sviatky a šťastný 

nový rok. 

Deti z triedy „Veselé lienky”
a pani učiteľky Lenka a Annamária

Vianočný zvonček sa ligoce, prajeme radostné a  pokojné Vianoce naplnené želaním, aby Vám vianočné sviatky priniesli poznanie, 

že iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to, preto dajte každému dňu šancu, aby sa stal tým najkrajším dňom Vášho života. 

Zo srdca praje vedenie ZŠ s MŠ Jacovce a kolektív zamestnancov MŠ Jacovce.

Z pierka eRka
Drahí obyvatelia Jacoviec, dovoľte nám priblížiť Vám činnosť 

eRka za posledný polrok a  vrátiť sa tak ku krásne slnečné-

mu letu, prejsť si jesennými aktivitami a oboznámiť Vás o tom, 

čím aktuálne v eRku žijeme a čo sa počas vianočných sviatkov 

v eRku chystá.

Celoročne očakávanou a počtom účastníkov i najväčšou eRko 

akciou je práve letný tábor. Tento rok sa opäť uskutočnil den-

nou formou, v termíne od ôsmeho do štrnásteho augusta. Cie-

ľom tábora bolo priblížiť deťom Stvorenie sveta. Zaujímavo, hra-

vo, tvorivo, detsky a radostne ukázať deťom veľkosť diela nášho 

Stvoriteľa. Poukázať na všetko krásne, čo je okolo nás, na úctu 

k prírode, zvieratám a človeku. Prežiť radostné spoločenstvo ma-

lých i veľkých eRkárov a vytvoriť priateľskú atmosféru, kde sme 

si všetci rovní a máme sa radi. Denne sme začínali ráno o 08:00 

v  areáli klubovne a  miestneho farského kostola. V  pondelok 

ráno sme si predstavili tému, táborové pravidlá, pieseň a zvuč-

ku. Popoludní sme sa už venovali konkrétnej téme stvorenstva 

prvého dňa, ktorým bolo: „Svetlo a  tma, deň a  noc“. V  utorok 

sme sa venovali téme: „Obloha a voda“. Tento deň sme naplnili 

najmä duchovnými aktivitami a nechýbala ani svätá omša. Stre-

da predstavovala tému: „Zem a rastliny“, ktorú sme si niesli na 

táborový výlet do Piešťan. Vo štvrtok ráno sme modlitbou od-

štartovali štvrtý táborový deň, ktorý sa niesol v duchu stvorenia: 

„Slnko a lúče, mesiac a hviezdy“. Naplnili sme ho aktivitami s té-

mou planét. Popoludnie sme strávili tvorivo a  podvečer sme 

zrealizovali opekačku. Po nej sa väčšina detí spolu s  vedúcimi 

presunula do budovy školskej telocvične, kde sme strávili jed-

nu táborovú noc. V piatok ráno sme už v plnom počte rozlúšti-

li záhadu piateho dňa Pánovho stvorenstva, ktorým boli: „Vtáky

a  ryby“. Toto naše spoločne dvojdnie sme zakončili krásnou 

detskou svätou omšou. 

Predposledný táborový deň sme odkrývali tému stvorenstva: 

„Živočíchy a  človek“. Hlavnou náplňou bola stopovačka, kedy 

sme prechádzali našou obcou a  hľadali všelijaké živé i  neživé 

zvieratká. Zábavnú, ale i vyčerpávajúcu stopovačku sme zavŕšili 

sladkým prekvapením - čokoládovou fontánou s ovocím. 

Nedeľa predstavovala posledný deň Stvorenstva, kedy Pán Ježiš 

po všetkom čo vytvoril, odpočíval. Náš denný letný eRko tábor 

sme zakončili slávnostnou svätou omšou, ktorú slúžil pán kap-

lán Michal. Skutočne obrovská vďaka Pánu Bohu za každý jeden 

táborový deň, za každého jedného člena tábora, za každú jed-

nu táborovú hru, vyslovenú modlitbu, všetky zážitky, výborné 

obedy a za každý jeden úsmev na tvári. Obrovská VĎAKA Bohu!
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Pred začatím školského roka sme stihli zorganizovať ešte jednu 

eRko akciu, s názvom Potáborová stanovačka, ktorá sa konala na 

prelome mesiacov august a september v obci Hajná Nová Ves. 

Aby sme nadviazali na táborovú tému, venovali sme sa tomu, čo 

bolo pred Stvorením sveta. Program pozostával z aktivít, ktoré 

sa týkali staroveku - výroba oštepov, stredoveku - škola pre prin-

cezné a princov, i novoveku -„príprava liekov“ a výroba rakiet. 

Ako prezrádza názov akcie, počas celej stanovačky sme skutoč-

ne spali v stanoch a vyskúšali si tak nepohodlie i nočný chlad. 

O to zaujímavejšia a atraktívnejšia akcia to pre deti je tým, že do 

určitej miery opustia svoju komfortnú zónu a vyskúšajú si nie-

čo už nie bežné. Ďakujeme všetkým zúčastneným odvážlivcom!

Keď je september v  plnom prúde, v  eRku sa začínajú pre deti 

pripravovať pravidelné sobotné eRko stretká, ktoré prebiehajú 

viac-menej v dvojtýždňových intervaloch. Tento školský rok sa 

venujeme téme „Krajší svet pre všetkých”, ktorou chceme deti 

učiť nezištnej pomoci druhým, ochote pomáhať vlastnými ruka-

mi a tým seba samých premieňať v krajších a lepších ľudí. Stre-

tiek sa zúčastňuje skutočne bohatý počet detí, za ktorý sme 

nesmierne vďační. Veríme, že je to pre ne zmysluplne a  hod-

notne strávený čas a  že spoločne rastieme v  zrelé kresťanské 

osobnosti.

Mesiac október sa v  eRku neodmysliteľne spája s  kampaňou 

„Detský čin pomoci”, v novom názve „DOBROčin”. V Jacovciach 

sme náš čin uskutočnili formou hrabania a  zametania lístia 

v areáli eRko klubovne, nového kostola a  farskej budovy. Kaž-

dý účastník, menší či väčší, mal svoju úlohu, každý priložil ruku 

k  dielu. Prežili sme parádny spoločný čas, utužovali sme našu 

eRko rodinu, urobili sme dobrý skutok, svojimi rukami sme 

skrášlili okolie klubovne a fary, zažili sme radostné spoločenstvo 

a aj sme sa výborne občerstvili. Vďaka Pánu Bohu za každého, 

kto bol ochotný prísť a pomôcť!

V  októbri sme sa stihli zapojiť aj do celosvetovej akcie „Milión 

detí sa modlí ruženec”, ktorej cieľom je, aby sa deti na celom sve-

te „spoločne“ modlili modlitbu svätého ruženca za pokoj a mier 

vo svete. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto iniciatívy zapojili.

Koncom mesiaca november sme začali naplno žiť celosloven-

skou koledníckou akciou - Dobrou Novinou. Táto kampaň pre-

bieha vo vianočnom období, u  nás v  Jacovciach konkrétne 

26. decembra, kedy môžete prijať koledníkov do svojich domo-

vov. Deti z eRka si pre Vás pripravujú rôzne kolednícke progra-

my, ktoré majú spoločný cieľ - ohlasovať narodenie Božieho 

Syna a fi nančnou zbierkou pomôcť ľuďom v krajinách tretieho 

sveta. V tomto ročníku Dobrej Noviny podporíme tému ekolo-

gického farmárčenia v kraji Samburu v Keni. Dobrá Novina tak 

mení púšť na záhradu.

Súčasne s koledníckymi stretkami prebieha i adventná hra. Ten-

tokrát si deti postupne skladajú svoj vlastný Betlehem. Jeho jed-

notlivé časti získavajú postupne, vždy v nedeľu, po slnení úloh 

na ten daný týždeň. Úlohy sú rôzne, no ich spoločným cieľom 

je, aby sa deti dobrými skutkami, modlitbou, sebazapieraním, 

účasťou na svätých omšiach, či hodnotne tráveným voľným ča-

som kvalitne pripravili na príchod malého Ježiška. Odmenou im 

bude čisté srdce a určite ich neminie ani malý darček.

V decembri by sme zároveň chceli pre Vás pripraviť i Jasličkovú

slávnosť, pri ktorej Vám deti hranou formou približujú 

posolstvo Vianoc. Veríme, že nám to chorobnosť detí neprekazí,

preto Vás ešte o jej realizácií budeme informovať. 

Ďakujeme za pochopenie.

Milí čitatelia, prajeme Vám všetkým radostné, požehnané 

a v zdraví prežité celé vianočné sviatky. 

Vaši animátori eRka v Jacovciach, Pavučina radosti
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OPÄŤ SÚ TU VIANOCE, VERÍ LEN TEN, ČO CHCE…
…Melódii o  prímerí každý neuverí… Toto nie sú len slová 

nežnej vianočnej piesne od Mira Žbirku, ale aj realita dnešnej 

doby. Opäť sú tu Vianoce, čas radosti, pokoja, lásky a obety, na 

ktorý sa tešia veľkí i malí. Svetlo lásky by malo žiariť do každé-

ho kúta našej zeme, žiaľ, nie je to tak. Náš svet je poznačený bit-

kami a vojnami. Nielen tými skutočne viditeľnými, ktoré sledu-

jeme v médiách, ale aj tými v nás samých, proti sebe navzájom. 

Je smutné, že melódii o prímerí každý neuverí…vlastne je málo 

tých, ktorí jej uveria.

Keď sa narodil Boží syn, nad svetom zažiarila tá najjasnejšia 

hviezda, aby ukázala cestu všetkým ľuďom, ktorí uverili. Naše 

príbytky sú rozžiarené stovkami nádherných svetielok, plné 

tepla, ale často v nich chýbajú ľudia, ktorí uverili. Zastavme sa 

v tomto vianočnom čase, dajme šancu obyčajným veciam, kto-

ré rozohrejú naše srdcia. Darujme si spoločný čas, štrngnime si 

voňavým punčom na rozsvietenom námestí, vytvorme „krabi-

cu lásky“ pre tých, ktorí už nikoho nemajú, navštívme priateľov, 

ktorých návštevu odkladáme. Venujme sa sebe navzájom, da-

rujme si pochopenie.

Boli by sme radi, keby naše rodiny, dediny, krajina žili takým ži-

votom ako naša škola. Nechceme povedať, že sme dokonalí, že 

sme príkladom pre všetkých, ako žiť a  pracovať. Sme plní ne-

dokonalostí, problémov, každý učiteľ, každé dieťa v našej ško-

le je diametrálne odlišné od toho druhého. Spojením všetkých 

dokonalostí a nedokonalostí jednotlivcov vytvárame skvelý tím. 

V našej škole sme hrdí na to, že spoločne dokážeme toho nao-

zaj veľa. Snažíme sa, aby sme v každom našli to, čo je v ňom naj-

lepšie. Jeden dokáže krásne maľovať, iný spievať, ďalší výborne

hrá futbal, hovorí anglicky… My, v  našej škole, stále veríme. 

Veríme našim šikovným deťom, ich schopnostiam i  našim 

učiteľským možnostiam.

Skvelým príkladom vzájomnej spolupráce bola aj akcia v našej 

školskej knižnici, ktorou sme sa zapojili do projektu Slovenskej 

pedagogickej knižnice  – najzaujímavejšie podujatie školskej 

knižnice. Podujatie sme realizovali formou čitateľského marató-

nu, do ktorého sa prispelo svojím čítaním 281 čitateľov z našej 

školy i obce. Do podujatia sa zapojilo celkovo 199 škôl z celého 

Slovenska a v celkovom hodnotení sme obsadili 29. miesto. Na 

konci októbra sme pripravili kultúrny program pre našich star-

ších spoluobčanov obce i v zariadení pre seniorov.

Svoju úctu a lásku k starým rodičom vyjadrili deti pekne slova-

mi vo svojich slohových prácach, ktoré boli súčasťou prvého čís-

la školského časopisu i súčasťou výzdoby sály, kde sa uskutoč-

nilo vystúpenie.

Pri príležitosti Svetového dňa potravín sme sa zapojili do 

X. ročníka akcie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej 

komory „Hovorme o  jedle.“ Deti čítali, kreslili, tvorili umenie 

z potravín, cvičili, vypĺňali pracovné listy, jednoducho sme celý 

týždeň na našej škole žili aktivitami o jedle.

Ruky plné skúseností
Aj keď nám budú naše telá starnúť a  slabnúť, tak vedo-

mosti a  zručnosti nám nikdy neoslabnú a  nezostarnú. Svet 

sa mení, ale spomienky navždy zostanú. Život starších je síce 

náročný a ťažší ako kedysi, ale spomeňte si, že ste silní a že 

ste tu kvôli nám. Neberiete nič osobne a dokážete si spraviť 

vtip aj z maličkostí. Najcennejšiu vec, čo môže človek mať, sú 

zážitky, ktorých máte nespočetne. Zo zážitkov ste si vytvori-

li spomienky a zo spomienok príbehy, ktoré nám rozprávate. 

Starí rodičia sú ľudia, ktorí nám chcú vždy pomôcť v každej 

situácií. Rovnako ako moji, tak aj ostatní nám prezradia niečo, 

čo by sa nám mohlo v živote zísť. Babka ma učí ako sa stať 

správnou gazdinou. A  dedko ako si pomôcť s  problémom. 

Snažím sa čo najčastejšie vás navštevovať, aby ste nepodľahli 

samote. V  ich blízkosti sa človek necíti sám, ale naopak mi-

lovaný. Som veľmi rada, že ste tu s nami a že mi vždy zdvih-

nete náladu, keď to najviac potrebujem. Ste moje RUKY PLNÉ 

SKÚSENOSTÍ.

Simona Pastiriková 9. A

Jedlo nás všetkých spája. Či si to uvedomujeme alebo nie. 

Všetci ho potrebujeme, sme na ňom závislí, prežívame aj 

vďaka nemu. Pre mnohých ľudí na planéte je jedlo samozrej-

mosťou. Máme ho doma v chladničke, špajzi alebo v záhrade. 

Ak je treba, ideme do obchodu a tam si kúpime, čo potrebu-

jeme, čo nám chutí. Ale pre mnohých ľudí je jedlo vzácne alebo

nedostupné. Pre milióny ľudí, ktorí hladujú, nie je jedlo

každodennou samozrejmosťou. Je to každodenná výzva.

K potravinám by sme mali pristupovať s rešpektom. Mali by 

sme rešpektovať ľudí, ktorí ich vypestovali, vyrobili. Energiu, 

ktorú do nich vložili. Za každou potravinou, či už vypestova-

nou alebo spracovanou, sú hodiny práce. Všetci máme radi 

dobré jedlo, ale nie vždy sa k  nemu správame tak, ako si 

zaslúži. Jedlo je oveľa viac ako to, čo máme na tanieri. Ako 

teda prejaviť rešpekt k jedlu, potravinám? Neplytvať nimi. Ku-

pujme len to, čo naozaj potrebujeme. Vnímajme potraviny 

ako palivo pre naše telo. Berme ich ako niečo, čo nás vyživu-

je, ako vďaka nim môžeme fungovať.

Uvedomme si však, že jedlom môžeme veľa získať, ale si ním 

môžeme aj ubližovať. Dajme pozor, aby nás neovládalo. Jed-

lo je tým, čím sme živí, ale nie je tým, prečo by sme mali žiť.

Linda Detková, 9. A

Štvrtácke „vitamíny“ v akcii:
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Záver kalendárneho roka sa vždy nesie vo vianočnom duchu. 

Začíname Mikulášom, ktorý nám priniesol sladkosti, lebo sme 

celý rok poslúchali. Vyzdobili sme si školu, triedy a vianočne sme 

sa naladili prípravou na vianočnú besiedku, v  ktorej znela zas 

a znovu melódia o prímerí.

Nalaďme sa spoločne s láskou trošku smutne vianočne:

OPÄŤ SÚ TU VIANOCE, VERÍ LEN TEN, KTO CHCE.

DÁ NÁM NÁDEJ VIEM,

BOH JE VRAJ LÁSKA,

NAJKRAJŠIA Z TÉM.

Nech nádej Štedrého večera rozozvučí

vo vašich srdiečkach melódiu o prímerí…

S úctou a láskou učitelia a žiaci Základnej školy Jacovce
Spracovala: Mgr. Emília Polonská

Vianočný príbeh
Presne takto pred rokom sme si sľúbili, že o rok pôjdeme na 

vianočné trhy do Bratislavy. Krstný vtedy nebol na tom naj-

lepšie. Mal zlé výsledky, zlá diagnóza, zostal na vozíčku. Naša 

viera v lepšie konce nás všetkých uisťovala, že o rok to bude 

lepšie a  na tie trhy, tak tradične ako chodíme, aj pôjdeme. 

Že bude všetko už v  poriadku a  minulý rok všetko zlé uza-

vrie. Nestalo sa tak. Krstný vo februári zomrel. Všetci sme to 

niesli a aj nesieme zle. Povedali sme si však, že na tie trhy do 

Bratislavy pôjdeme. Na jeho počesť, lebo sme si to sľúbili. Išli 

sme vlakom. Pre moju sestru to bol veľký zážitok, lebo tým-

to prostriedkom ešte nešla. O električke nehovoriac. Ona sa 

veľmi tešila. Ja, krstná a moja mamina, sme to prežívali trochu 

inak. Vo vlaku sme spomínali Paľka, jeho humor a  nápady. 

Triafali sme sa, že čo by povedal a akú zábavu by zas vymys-

lel. Trhy boli také ako vždy. Ľudia chodili od stánku ku stán-

ku, kupovali si dobroty, jedli, pili, smiali sa. Veľký stromček na 

námestí svietil, aj keď to nebolo také výrazné na dennom sve-

tle. Aj my sme sa pod ním zastavili. Každá mala v rukách plas-

tový pohárik s  punčom, ktorý nám hrial prsty. Ani neviem, 

prečo som sa pozrela na nebo a videla som malé chumáčiky 

snehu ako sa kotúľajú z  oblohy na nás. Vykríkla som plná 

nadšenia: „Pozrite sa, pozrite… “ a ukázala som prstom smerom

hore. Každej z nás sa v tej chvíli zaligotali oči. K hlavám zdvih-

nutým k nebu sme zdvihli aj plastové poháriky a spolu nahl-

as sme povedali: „ Aj ty nám chýbaš.“ Trvalo to len chvíľku, bol 

to vlastne len taký okamih.

Vločky sa stratili, neviem, či si ich vôbec niekto všimol 

okrem nás. Vlastne ani nikto nemusel. Bol to odkaz pre nás. 

Poutierali sme si slzy a mala som pocit, že nálada sa zlepši-

la. Zostalo zrazu tak veselšie. Asi preto, že sme si uvedomi-

li, že sme tam v plnej zostave ako vždy. Ja, Terezka, mamina, 

Martinka a Paľko.

Vivien Kretíková, 8. B

D

UCTIME SI NAŠICH STARKÝCH
A opäť prišla jeseň a s ňou mesiac október – Mesiac úcty k star-

ším. V našej obci sa stalo peknou tradíciou, uctiť si našich star-

ších spoluobčanov, pozvaním na malé posedenie.

Dňa 8.  10.  2022 o  15,00 hod. v  priestoroch jedálne školského 

klubu detí pri ZŠ s MŠ v Jacovciach sa zišli jacovskí seniori, aby 

sa porozprávali, pospomínali na svoju mladosť a medzi sebou 

rozobrali zážitky zo života s rodinou a vnúčatami. Po úvodných 

slovách žiačok zo základnej školy sa naše posedenie začalo prí-

hovorom starostu obce, v ktorom všetkým prítomným poďako-

val za prácu, ktorú urobili pre našu obec, zaželal veľa zdravia, 

veselú myseľ a ešte veľa elánu a radosti do ďalšieho života. Po 

príhovore nasledoval pestrý kultúrny program. Ako prví vystú-

pili naši malí škôlkari, po nich ukázali svoj talent žiaci zo zák-

ladnej školy. Pán starosta každému z prítomných seniorov odo-

vzdal upomienkové predmety  – dekoratívne košíky s  logom 

obce Jacovce a NSK. Drobné darčeky pre našich starkých vyro-

bili aj deti z eRko klubu.

Do tanca a na počúvanie začala hrať hudobná skupina PRIMA. 

Darčeky sme zakúpili s fi nančnou podporou Nitrianskeho samo-

správneho kraja. Finančnú podporu z  NSK sme mali aj na hu-

dobnú produkciu.

Pri dobrom vínku, obložených chlebíčkoch a  zákuskoch sa 

naši pozvaní hostia výborne zabávali a tancovali do neskorých 

večerných hodín, i keď nohy už tak neposlúchali, ako v mladosti.

Cieľom nás všetkých, ktorí sme posedenie pripravovali, bolo 

vyčariť na tvárach našich starších spoluobčanov úsmev 

a zanechať pekné spomienky a dúfame, že sa nám to aj podarilo 

a  starkí ešte dlho budú spomínať na tento príjemne strávený 

sobotňajší deň.

Určite s láskou budeme na tento deň spomínať aj my, ktorí sme 

akciu pripravili, lebo takýmto príjemným posedením sme si 

chceli uctiť našich starkých.

Akciu sme propagovali prostredníctvom relácií v obecnom roz-

hlase, plagátov po obci, na webovej ako aj facebookovej strán-

ke obce Jacovce. 

ZB
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SVÄTÝ MIKULÁŠ
Dovoľte mi trochu spomínania na krás-

ne detstvo. V období pred Nežnou revo-

lúciou, sa na našich školách a inde na ve-

rejnosti oslavovala rozprávková bytosť 

z  východu  – Dedo Mráz. Mala potierať 

kresťanské korene Európy, podobne ako 

dnes Santa Claus. Vtedy ako žiak druhé-

ho stupňa našej základnej školy, som so 

svojimi pomocníkmi  – anjelom a  čer-

tom pochodil v predvečer sviatku sväté-

ho Mikuláša Zemianske a  Malé Jacovce. 

Deťom sme pri dverách rozdávali cukrí-

ky. Kuzmickú ulicu s  okolím a  Pod Hôr-

kou chodili ďalší „svätí Mikuláši“. Rodičia 

nás vtedy učili: „Len sa nikdy nestretnite 

dvaja, lebo Mikuláš bol jeden a nech si ho 

navštívené deti tak pamätajú.“

Mali sme dva roky korona pandémie, rôz-

nych obmedzení a  nemožnosti riadne 

a voľne sa stretať a budovať medziľudské 

vzťahy. Táto doba nám poskytla možnosť 

viacej sa zastaviť, uskromniť sa a vrátiť sa 

k tradíciám, akým bolo v minulosti sláve-

nie biskupa svätého Mikuláša. 

Ten navštevoval deti len potajme, aj to 

len, keď spali a  len raz v  roku. Dnes za-

žívame jeho návštevu viackrát za deň 

(obec, rodina, škola…) a  najmä mladí 

strácajú správny pohľad na túto význam-

nú historickú postavu, ktorá pri všetkej 

skromnosti pomáhala najmä chudobným 

a núdznym.

Po vlne neopodstatnenej kritiky za pred-

chádzajúci rok, sa naša obec s ochotnými 

poslancami, zamestnancami obecného 

úradu a členmi Komisie kultúry a športu 

rozhodla opäť zorganizovať „obecného"

svätého Mikuláša. Konal sa v  podvečer 

druhú adventnú nedeľu 4. decembra 

na priestranstve pred farským kostolom 

za veľkej účasti dospelých a najmä detí.

Po úvodnom umeleckom programe detí 

z  nášho eRka, ktorý pozostával z  hry na 

fl autu, spevu a  recitácie, sa z  tmy kos-

tola vynorila postava svätého Mikuláša 

a jeho troch pomocníkov – jedného čerta 

a dvoch anjelov, krásna symbolika toho, 

že dobra by malo byť medzi ľuďmi vždy 

viacej ako zla. Svätého Mikuláša najskôr 

privítala v  našej obci poslankyňa Zuzka 

Jánošová, potom pán starosta, ktorý zá-

roveň poďakoval všetkým ochotným za 

pomoc pri tejto slávnosti. Následne sa 

prihovoril samotný svätý Mikuláš, roz-

svietil obecný vianočný stromček a  po-

tom sa pristúpilo k  rozdávaniu sladkých 

odmien za poslúchanie detí počas celé-

ho roka. Pre veľké ale aj menšie deti bola 

pripravená schránka s nápisom: Pošta pre 

Ježiška. Tam mohli detičky vložiť svoj list 

Ježiškovi. Kto však nedoniesol napísaný 

list, mal možnosť priamo na mieste svo-

je priania napísať a  vhodiť do schránky. 

Anjeli, keď odchádzali spolu s  Mikulá-

šom, celú schránku vzali a  sľúbili, že ju 

osobne odovzdajú Ježiškovi.

Členovia komisie kultúry podávali počas 

celej akcie horúce občerstvenie v  podo-

be sladkého čaju a dospelým čaj aj s ru-

mom. Pripravené boli sladké medovníčky,

štrúdle, ktoré sa rýchlo minuli, ako teplé 

rožky v pekárni.

Na záver sa deti spoločné odfotili so svä-

tým Mikulášom a jeho sprievodom.

Svätý Mikuláš, dovoľ na záver poďakovať 

sa Ti za krásne stretnutie s Tebou, za Tvoj 

vzácny čas, ktorý si venoval našim deťom 

a  zároveň veľká vďaka aj za záverečné 

„biskupské“ požehnanie, ktoré si nám 

ochotne udelil. 

MK

ATK JAVORINA JACOVCE
Hurá už sú prázdniny, takto sa tešia deti. A čo my, čo už deťmi nie sme?

Tešíme sa na dovolenku a turisti na zážitky v horách a na bicykli. Júl bol v znamení bi-

cyklov v českých krajoch. Zlákali nás chodníky v Karlových Varoch, Chebe, Aši. 

Zažili sme Karlove Vary, ako sa chystali na fi lmový festival. Atmosféra úžasná, histó-

ria, ktorá chytí za srdce. Mesto Cheb nám ukázalo námestie s kockami ako v Topoľča-

noch. Bicykle to veľmi radi nemajú, ale zvládli sme to našťastie bez pádov. August je už 

v Jacovciach typický pre Tour de priehrady, kde turisti nechýbali. Samozrejme naše nohy 

ani v septembri nezaháľali a navštívili sme krajinu, ktorá má more a to bolo Chorvátsko.

Dá sa tu jazdiť bicyklom i  chodiť pešo. Bola to kombinácia, ktorá nám vyhovovala 

a samozrejme sme skúsili i more i slniečko, ktoré prialo našej pokožke. Pokračovanie 

bolo na Slovensku a to v našich veľhorách vo Vysokých Tatrách. Teryho chata bola zdo-

laná i s odovzdaním nového preukazu novému členovi klubu.

Pomaly a  isto sa blíži koniec roka, kde december je už tradičný stretnutím na Miku-

láša, kde turisti tento rok nepoužili kolky, ale stretnutie bolo posiate zážitkami z dôb 

dávnejších. Spomínali sa milé a úsmevné príhody. A aké by to bolo na koniec roka bez 

stretnutia na Panskej Javorine? Nebude chýbať ani tento výstup a samozrejme s pies-

ňou Tichá noc, svätá noc a stolom hojnosti. Záver roka si prajeme veselého Silvestra na 

Mačacej skalke a už chystáme, čo by sme navštívili budúci rok. 

Zaprajme si zdravie a radosť zo spoločných stretnutí i v budúcom roku 2023. 

BM
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JACOVSKÁ ŠPORTOVÁ DEVÄŤDESIATKA
Blíži sa koniec 

kalendárneho 

roka, ktorý bol 

vďaka už končiacej pandémii naplnený 

opäť viacerými zaujímavými udalosťami. 

Jednou z  najväčších bola pripomienka 

a zároveň oslava 90-teho výročia založe-

nia športového klubu v  Jacovciach. Ja-

covský športový klub bol ofi ciálne za-

ložený dňa 10. júla 1932 a  spočiatku sa 

zameriaval najmä na futbal.

V  sobotu, 2. júla, počas hodových sláv-

ností obec Jacovce a funkcionári TJ Druž-

stevník Jacovce zorganizovali oslavy 

športu.

Spomienkové oslavy mali dve časti. Naj-

skôr v účelovom zariadení TJ (ľudovo na-

zývané „kabíny“) bolo slávnostné stretnu-

tie významných osobností nášho športu 

a hostí z radov Slovenského futbalového 

zväzu a sponzorov. Stretnutie začalo prí-

hovorom pána starostu a  zároveň pred-

sedu TJ Jaroslava Božika. Potom sa pri-

hovoril pán Pavol Šípoš, predseda ObFZ, 

ktorý funkcionárom klubu odovzdal pa-

mätnú plaketu od SFZ. Následne pán sta-

rosta a tajomník TJ Juraj Lacika odovzdá-

vali pozvaným hosťom pamätné darčeky 

na túto slávnosť. Ďalej sa prihovoril pán 

Jozef Nemec, bývalý zamestnanec To-

pvaru, ktorý spomínal na sponzorova-

nie a  výchovu talentovaných hokejistov 

v Topoľčanoch. Jedným z nich bol aj náš 

Miroslav Šatan. Vysvetľoval, aká je dnes 

situácia v  športovom hnutí a  ako je 

potrebné rozvíjať spoluprácu sponzorov 

a mladých športových talentov.

Druhou časťou osláv bol exhibičný futba-

lový zápas, ktorý začal slávnostným ná-

stupom domácich futbalistov a  hviezd 

z  mužstva „Československý lev“. Na ih-

risko ich sprevádzali mladé športové ja-

covské nádeje. Po spoločnej úvodnej fo-

tografi i nasledovali rozhodcovské hvizdy 

dlhoročných miestnych rozhodcov Jožka 

Wenderlu a Jána Dubného. Potom už na-

sledoval samotný exhibičný zápas 2x35 

minút za veľkej diváckej kulisy. Počas pre-

stávky na tribúne vystúpil spevák Paľo 

Drapák z rockovej kapely Metalinda.

Silným zážitkom pre mňa bolo konanie 

najväčšej hviezdy v  drese „leva“, majstra 

Európy z  pamätného roku 1976, Karola 

Dobiáša, ktorý si po zápase sadol na ih-

risko, zavolal našich malých futbalistov 

a učil ich vo svojom veku driblovať s lop-

tou. Ani jeden z našich ho nevedeli napo-

dobniť.

Potom nasledovalo spoločné posedenie 

futbalistov a hostí v Penzióne Luna a na-

koniec hodová zábava na miestnom ih-

risku.

Chcem vysloviť poďakovanie sponzorom 

a ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom 

prispeli k dôstojným oslavám športu v Ja-

covciach.

Počas osláv v  priestoroch „kabín“ bola 

inštalovaná výstava fotografi í z  histórie 

nášho športu. 

MK

FUTBALOVÝ ODDIEL TJ DRUŽSTEVNÍK JACOVCE
Vo futbalovom oddieli TJ Družstevnik Jacovce pôsobia v sezóne 

2022/2023 tri družstva.

Naše najmladšie nádeje U9 pod vedením trénerov Michala Va-

ňoviča a Davida Chrenka.

Po jesennej časti súťaže im patrí druhé miesto. Zúčastnili sa 

turnaja Memoriál Jána Dubného, ktorý organizovala naša TJ.

Obsadili pekné druhé miesto. Predstihli ich iba rovesníci 

z FC Topoľčany.

Družstvo U15 vedú Ľudovít Ondrka a Roman Rybanský. Niekto-

ré zápasy im vyšli, iné menej a  preto im v  tabuľke patrí ôsme 

miesto.

A-mužstvo pôsobí v  súťaži ZsFZ 6. liga 

stred. V  porovnaní s  rovnakým obdobím 

minulého súťažného ročníka, je vidieť 

značný herný aj výkonnostný progres. 

Pri malých bodových rozdieloch im patrí 

priebežné 14. miesto.

V  mene výboru futbalového oddielu, Vám chcem popriať 

pokojné s požehnané vianočne sviatky a v novom roku hlavne 

veľa zdravia a rodinnej pohody. 

JL
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MEMORIÁL JÁNA DUBNÉHO
Dňa 19. 11. 2022 sa uskutočnil v telocvični ZŠ Jacovce Memoriál 

Jána Dubného vo futbale v kategórii prípraviek U9. Zúčastnili sa 

ho 4 družstvá: Jacovce, Topoľčany, Hrušovany, Krušovce.

Po úvodnom príhovore starostu obce Jacovce prebiehali zápa-

sy v systéme každý s každým. Víťazom turnaja sa stali Topoľčany, 

ktoré vyhrali všetky zápasy. Druhé skončili domáce Jacovce, tre-

tie Hrušovany a štvrté Krušovce.

Najlepším brankárom turnaja sa stal Kamil Oravec z Topoľčian, 

najlepším strelcom Adam Štefanka z Hrušovian a najlepším hrá-

čom turnaja Leo Goga z Jacoviec.

Počas celého turnaja sa udržiavala priateľská atmosféra, kde kaž-

dé mužstvo malo obrovskú podporu fanúšikov, ktorí sa mohli 

s radosťou pozerať na mladé futbalové talenty. Turnaj sa vydaril 

a tešíme sa na ďalší ročník.

 DCH
domáci hráči spolu s trénermi

TOUR DE PRIEHRADY
Dňa 6. augusta 2022 MTB Team v spolupráci s obcou a sponzor-

mi zorganizovali už šiesty ročník tradičného podujatia Tour de 

priehrady. Už pri registrácií sme začali tušiť, že prekonáme re-

kord v  účasti z  minulého roku. Zaregistrovalo sa viac ako 430 

športovcov, kde boli zastúpené všetky vekové kategórie. Niek-

torí účastníci sa aj sami priznali, že počuli, aká je to pekná akcia 

a preto sa chceli osobne presvedčiť. Starosta obce ofi ciálne pri-

vítal všetkých účastníkov a mohlo sa začať. S chuťou a dobrou 

náladou vyrazili skupinky na trasu okolo troch priehrad. Všet-

ci plní elánu a očakávania, aj napriek tomu, že počasie v tom-

to roku bolo viac ako premenlivé. Najskôr fúkal vietor, potom 

sa začalo usmievať na všetkých slniečko. Keďže nešlo o žiadne 

preteky, každý účastník šiel svojim vlastným tempom. Niektorí 

si počas cesty potrebovali trochu oddýchnúť a občerstviť sa, iní 

išli priamo po trase späť bez zastavenia. Tí, ktorí sa počas jazdy 

kochali výhľadom nielen na okolité hory a  priehrady, neskôr 

možno aj trochu banovali. Bolo to tým, že sa počas dňa zatiah-

la obloha a začali padať najskôr drobné, potom aj väčšie kvap-

ky dažďa. Dážď samozrejme zanechal stopy vo forme blata. Nič 

to však neubralo našim účastníkom na dobrej nálade. V cieli na 

námestí pred FC PUB všetkých účastníkov čakalo občerstvenie 

v podobe pivka, kofoly alebo výborného gulášu.

A že to bola vydarená akcia, píše jeden z mnohých účastníkov 

našej Tour de priehrady na www.mtbiker.sk pod názvom: Tour 

de Priehrady 2022 – naša prvá rodinná tour.

Ďakujeme, že sa Vám páčilo a  v  dobrom spomínate na toto 

podujatie. Veríme, že sa o rok znovu stretneme. 

ZB
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17.  11.  2022 v  čase od 8.30 - 15.00 hod. 

sa v telocvični ZŠ s MŠ v Jacovciach konal 

ďalší ročník fl orbalového turnaja.

Už od 8.00 hodiny stáli nedočkaví hráči 

pred telocvičňou, aby sa zaregistrovali, 

prezliekli a rozohrali na prvé zápasy. Pri-

hlásených bolo 11 tímov, turnaj odohra-

lo 10 tímov.

Po organizačných pokynoch nasledo-

val príhovor starostu obce p. Jaroslava 

Božika, po ktorom rozhodca Denis Ďurák, 

oboznámil všetky tímy s  pravidlami hry. 

Po slávnostnom vhode prvej loptičky 

p. starostom, sa turnaj mohol začať.

Zápasy boli rozpísané tak, aby strieda-

vo hrali hráči mladšej kategórie - Junior, 

s  kategóriou Elite - staršími hráčmi. 

Za bohatej podpory fanúšikov sa udržia-

vala dobrá nálada počas celého turnaja. 

Nechýbalo ani chutné občerstvenie, kto-

ré zabezpečil obecný úrad a D. Bajzík, kto-

rým touto cestou ďakujeme.

A tu je konečný stav:

V  kategórii ELITE získali: 1. miesto Mlá-

dežníci, 2. miesto GCM a 3. miesto Hasiči.

V kategórii JUNIOR obsadili: 1. miesto BO-

ZOVIA, 2. miesto MIMONI, 3. miesto ČIER-

NI TIGRI, ktorí si prevzali z rúk p. starostu 

vzácne trofeje, diplom a sladkosť.

Naprázdno neobišli ani ostatné tímy. Dip-

lomom za účasť a sladkosťou boli za svo-

je nasadenie odmenení aj hráči tímov: 

MMMA, UFÓNI, NINJA KORYTNAČKY 

a BLONDÍNY.

Ďakujeme všetkým za účasť a veríme, že 

sa na fl orbalovom turnaji stretneme aj 

v budúcom roku. 

víťazi JUNIOR 1. miesto BOZOVIA

ODDIEL STOLNÉHO TENISU TJ DRUŽSTEVNÍK JACOVCE
V ročníku 2022/2023 A-družstvo stolnotenisového oddielu po 

prvýkrát v 70-ročnej histórii stolného tenisu v Jacovciach nastú-

pilo v 3. lige v rámci Nitrianskeho kraja. Po prvej polovici súťa-

že sa umiestnilo na 6. mieste a veríme, že sa nám podarí toto 

umiestnenie udržať a tak zachrániť túto súťaž aj pre budúci rok, 

nakoľko je súťaž veľmi vyrovnaná a náročná.

B-družstvo stolnotenisového oddielu sa v  okresnej súťaži 

umiestnilo na peknom 5. mieste.

O úspešné účinkovanie nášho oddielu stolného tenisu v tomto 

súťažnom ročníku – jeho prvej polovici sa zaslúžili: Goga Daniel, 

Goga Igor, Slovák Pavol, Chrenko Dávid, Mikuš Dávid, Ing. Török 

Lukáš, Bezák Martin, Čáp Peter, Lacika Igor, Lacika Adam, Mgr. 

Božik Tomáš, Ondruška Juraj. 

KSTZ Nitra  – 3. liga muži  – ročník 2022/2023
Priebežná tabuľka

OSTZ Topoľčany - Nitriansky kraj
6. liga Muži - sezóna 2022/23

PhDr. Imrich Hermann,
predseda oddielu stolného tenisu

Mužstvo Stret. V R P Skóre Body

1. Ludanice B 7 5 2 0 85:41 19
2. M. Bedzany 7 4 1 2 75:51 16
3. Urmince 7 4 1 2 79:47 16
4. ŠKST Topoľčany 7 3 3 1 79:47 16
5. Jacovce B 7 4 0 3 71:55 15
6. Chynorany 7 2 1 4 61:65 12
7. Tovarníky 7 2 0 5 47:79 11
8. V. Uherce D 7 0 0 7 7:119 7

Mužstvo Stret. V R P Skóre Body

1 Čab 11 11 0 0 151:47 33
2 Bánov 11 7 1 3 104:94 26
3 Ludanice 11 5 4 2 109:89 25
4 Močenok 11 5 3 3 100:98 24
5 Levice B 11 6 1 4 107:91 24
6 Jacovce A 11 6 0 5 93:105 23
7 Pok. Komárno 11 5 1 5 102:96 22
8 N. Zámky C 11 5 1 5 91:107 22
9 N. Baňa/Podl. 11 5 0 6 103:95 21
10 Žitavany 11 2 1 8 81:117 16
11 Lehota 11 2 1 8 85:113 16
12 Domino ŠOG Nitra B 11 0 1 10 62:136 12

Pozývame Vás na tradičný Štefanský turnaj

v stolnom tenise neregistrovaných hráčov /amatérov/

dňa 26. 12. 2022 od 15.00 hod.

do telocvične Základnej školy.

Zároveň Vás pozývame na X. ročník

Memoriálu Antona Šveca v stolnom tenise 

registrovaných hráčov /uvedených na súpiskách 6. ligy /

dňa 7. januára 2023 od 08.00 hod.

/prezentácia/ do telocvične Základnej školy.

aj

FLORBALOVÝ TURNAJ

viťazi ELITE - 1.miesto Mládežníci
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DEMOGRAFIA

1785
obyvateľov má obec Jacovce

33
obyvateľov sa prihlásilo na trvalý pobyt

34
obyvateľov sa odhlásilo z trvalého pobytu

13
detí sa narodilo

19
obyvateľov zomrelo

(počty sú k 13. 12. 2022)

NNechh rraaddoossťť a šťassttiiee vvllááddnnee uu VVáás ddoommaa,,
nneecchh zzďďaleka oobbcchhhááddzzzaa VVáááss nneššťťaasttiee aa smmoolla.

NNech ppoohhooddaa vvlláádddnnee zzaa ssvviiaattooččnýýmm sttolomm,,
nnecchh llááásskkaa pprreevlláádda nnaadd nneemmilýmm  sslloovvoomm..

Pokojné sviatky praje starosta obce,

poslanci obecného zastupiteľstva

a zamestnanci obecného úradu

SPOLOČENSKÁ KRONIKA OBCE JACOVCE ZA ROK 2022
Životné jubileá

80. rokov
Ernest Godál
Marta Laciková
Zita Kopecká
Anna Brabcová
Veronika Danišová
František Várady
Ladislav Ondruška
Helena Machová
Marie Božíková
Melánia Bilenná
Daniel Bobošík
Júlia Božiková
Ivan Handrk
Ľudovít Koporec
85. rokov
Edita Ďuračková
Pavla Beňová
Anton Lacko
Alžbeta Móciková
Magdaléna Staňová
Amália Ďurkovičová

87. rokov
František Petráš
Mária Škaláková
Helena Kohútová
Imrich Detko
88. rokov
Irena Štreicherová
Anton Ďurkovič
89. rokov
Alžbeta Herdová
Paula Opačitá
Anna Adamiková
90. rokov
Jozef Domin
Mária Macková
Alica Jančeková
92. rokov
Karol Pospíšil
Emília Dovalová
93. rokov
Klement Vaňo
Jozefína Psotná

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme!

Narooddiilliii ssaa
Ema Gracik
Mateo Markovič
Matúš Klobučník
Matej Tomány
Adam Grznár
Timotej Koprda
Dajana Hubinská
Lucia Krajčíková
Tereza Blahová
Eve Nihal Salhi
Janka Jančovičová
Samuel Puch
Adrián Bielik

VšVš tetkýkýým ddr bobččekkom prp jajjeme,,
ababyy y sasa iimm nana ttomomtoto ssvevetete 
pápáp čičilolo, , ababy y icichh neneprprp íjíjjememnéné 
vevecici vv žživivototee obobchchádádzazalili!!

Opustili nás
Marián Mikuš

Štefan Božik

Emília Sokolová

Ladislav Jamrich

Pavel Sucháň

Jozefa Herpayová

Stanislav Trtík

Anna Hudecová

Róbert Rusňák

Marie Bajzíková

Mária Novotná

Jozef Pavlov

Jolana Petrášová

Eva Machová

Agneša Vaňová

Stanislav Macho

Valéria Ondrušková

Eleonóra Hudecová, Mgr.

Pavol Žembera, Ing.

Pozostalým vyjadrujeme

úprimnú sústrasť!
97. rokov Ján Polonský - najstarší občan obce


