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Milostiplné a radostné sviatky
narodenia Spasiteľa sveta
a požehnaný nový rok
prajú:starosta, poslanci OcZ a
zamestnanci OcÚ
Vianočné klopanie
Ó chýr preblahý, ó čas predrahý...., takto
začína jedna z vianočných slovenských
kolied, ktorá vyjadruje jedinečnosť
tohto posvätného obdobia. A skutočne,
atmosféra týchto dní nenechá nikoho z
nás ľahostajnými. Všetci túžime prežiť
tieto neopakovateľné chvíle v duchu
opravdivej radosti a pokoja.
Hoci Vianoce, zdá sa, že dnes výrazne
strácajú svoju náboženskú hodnotu v
ľuďoch a nahrádza ju „hodnota“ konzumu,
napriek tomu, všetci chápeme, že ide o
čosi viac. Predsa slávime ich nielen z
„tlaku“ tradície, ale predovšetkým preto,
že Vianoce sú silou, ktorú do nich vložil
svojim narodením sám Boh.

Stará vianočná pieseň, pochádzajúca
z oblasti Álp začína otázkou : „ Kto
klope tam??. Je to otázka ľudí, ktorí
sedia v teple uprostred svojich blízkych
pri bohato prestretom stole. Na otázku
piesne odpovedajú bojazlivé hlasy Márie
a Jozefa, ktorí prosia o nocľah pre seba
a ešte nenarodené dieťa . Spoza dverí
sa ozve neľútostivé „ Nie“, a tak Boh
na ceste k ľuďom ako človek – dieťa je
človekom odmietnutý.
Tento pravdivý príbeh evanjelia i
piesne nie je príbehom dávnej minulosti.
Klopanie na dvere odvtedy neprestalo; a
nie sú to dvere iných ľudí, na ktoré sa
klope, ale dvere každého z nás. Jasličky

netreba dlho hľadať, nachádzame ich
na každom kroku: v detských domovoch,
medzi starými a opustenými ľuďmi, medzi
bezdomovcami, svojimi nepriateľmi, ale i
medzi svojimi blízkymi a priateľmi. Práve
v týchto ľuďoch klope betlehemské Dieťa
Ježiš na naše srdcia.
Prežite vianočné sviatky v hlbokom
kresťanskom duchu, aby Boh mohol
prostredníctvom vás priniesť na tento
svet viac porozumenia, ľudskosti,
tolerancie, odpustenia, čiže viac lásky.
To vám prajú vaši kňazi.

Vianoce
Len čo sa povie slovko Vianoce, hneď
si každý predstaví darčeky a vianočné
prázdniny. Lenže Vianoce nie sú len o
darčekoch.
Keď začína zima, všetko, čo bolo kedysi
nádherné farebné, pokryje jemná biela
snehová prikrývka. Ostrý mráz si maľuje
obrazy na okná a vietor sa pohráva s konármi
stromov, na ktorých zostali posledné lístočky
sfarbené na žlto. Ľudia zrazu vymenia

slnečné okuliare a šiltovky za hrubý šál a
čiapku. Keď sa na chvíľu zastavíme, budeme
počuť kvílenie vetra, ktorý naháňa snehové
vločky. Vo vzduchu cítiť, že prichádzajú
Vianoce. Rátame dni, kedy prídu vianočné
dni presýtené vanilkou a láskou. Vianočná
atmosféra je neopakovateľná. Vždy ma
osloví, hoci je to každý rok rovnaké, vždy
je to nádherné. Tvárim sa, že som už veľká,
skoro dospelá, ale v mojich očiach skrývam

slzy šťastia. Pre mňa sú Vianoce časom
rodiny, lásky a pokoja. Samozrejme som
aj rada, že dostanem darčeky od výmyslu
sveta, ale najväčším darčekom je pre nás
všetkých doma radosť a príjemná pohoda.
Všetci spolu pripravujeme večeru, zdobíme
stôl, ideme do kostola a naozaj čakáme,
kedy sa narodí Ježiško.
Júlia Adamíková, 9.A
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Od vízie a plánov k rukolapným činom
Jacovce, pokiaľ ide o obecné a iné verejnosti
slúžiace objekty, počas dvoch desaťročí
svojej samosprávnosti chátrali. Ak nerátame
čiastočnú rekonštrukciu štátnej cesty a nový
kostol, pretože tie sa financovali štátnymi,
resp. cirkevnými peniazmi, zostáva hádam len
cesta na Farskej ulici, pár metrov kanalizácie
a nájomný bytový dom s nezanedbateľným
úverovým zaťažením. Z tohto výpočtu je
zrejmé, že naša obec – napokon ako všetky
porovnateľné na Slovensku – je v investovaní
odkázaná na dotácie – štátne a únijné. Na
ich získanie sa však treba dlho a dôkladne
pripravovať a usilovať. Aký je doterajší výsledok
takéhoto úsilia obecného zastupiteľstva a
administratívneho tímu, hovorí starosta Imrich
Hermann.
Pán starosta, občania vás určite vnímajú
ako optimistu. Zostávate ním ako starosta
aj po troch rokoch vo funkcii?
Zostávam, pretože bez realistického optimizmu
nemožno starostovskú funkciu vykonávať. A
keď som sa o ňu uchádzal, nečinil som tak s
romantickou predstavou a hlavou v oblakoch.
Vaše funkčné obdobie sa prekrýva so
začiatkom
uplatňovania
európskych
únijných pravidiel financovania aj v našej
krajine. Európske fondy boli súčasťou
agitačných príhovorov či programov hádam
všetkých uchádzačov o starostovský úrad v
krajine. Aká je vaša praktická skúsenosť?
Aj ja som hovoril na predvolebných
zhromaždeniach o európskych fondoch, a s
optimistickým očakávaním. Musím priznať, že
realita je podstatne zložitejšia a náročnejšia, než
som vedel vtedy odhadnúť. Dnes sme, pokiaľ
ide o rozvoj obce, uprostred nej. Bruselské
dotácie a ich národné manažovanie ovplyvňujú
či presnejšie podmieňujú všetky ambicióznejšie
investície v rozhodujúcej miere. Mohli by sme
o tejto realite viesť niekoľkohodinovú debatu.
Mohol by som vyslovovať kritické názory,
ale zároveň aj dodať, že pravidlá sú síce
komplikované, ale majú logiku a svoj zmysel.
Musíme si uvedomiť, že sa nimi riadi kolos s
nespočítateľnými väzbami, často protirečivými
záujmami a so stámiliardovým rozpočtom.
Slovensko, a teda aj Jacovce, vstúpili do tohto
organizmu v mnohom nepripravené legislatívne,
technologicky, personálne a obávam sa, že aj
morálne.
Nakoniec, kto bol dňa 15. novembra 2009 na
verejnom zhromaždení občanov, mohol sa
presvedčiť o tom, ako je to komplikované, no
zároveň jednoduché, pokiaľ sa vieme všetci na
to optimálne pripraviť.
Sú však v obci občania, ktorí by toto všetko mohli
jednoducho pochopiť a podporiť, ale z akéhosi
„princípu“ to tak nechcú. Ba naopak, iba hádžu
pod nohy polená, neuvedomujúc si pritom, že
všetko je to nie o nich, o mne, o poslancoch,
ale o nás – občanoch... a keď je priestor na
prezentovanie názoru, tak chýbajú...

Zjednodušene možno povedať, že rozvoj v
krajinách EU je založený na projektovom
financovaní. Už nie reči o fondoch, ale
konkrétne ciele vložené do rozvojových
projektov sa rátajú.
Trúfam si povedať, že Jacovce sú v tejto chvíli
optimálne pripravené, pokiaľ ide o projekty.
Nemám na mysli len technické výkresy, ale aj
zámery aktualizácie územného plánu obce,
demografické faktory, environmentálne kritériá,
rekreačno-športové možnosti... Skúsenosť
dvadsiatich rokov ukázala, že kto nepracuje s
istou víziou a nie je aspoň čiastočne pripravený
na budúci vývoj, prudko zaostáva. Aj preto sme
si spolu s poslancami OcZ veľmi rýchlo osvojili
zásadu: „Je lepšie byť pripravený a dostať
šancu, ako dostať šancu a nebyť pripravený“.
Lenže vízia má vtedy zmysel, ak sa napĺňa
konkrétnymi dielami.
Isteže. Jacovce stoja na štarte dvoch dôležitých
etáp napĺňania dlhodobejšieho
výhľadu.
Prvou z nich je regenerácia budov základnej
a materskej školy. To znamená zateplenie a
úprava fasád, modernizácia elektroinštalácie,
hygienických zariadení i vybavenia učební. Na
budove škôlky opravíme strechu a rozšírime
učebne zahrnutím dnešných balkónov do
interiéru budovy. Na tieto úpravy budeme
môcť použiť 615-tisíc eur, čiže v stále ešte
zrozumiteľnejších korunách, asi 18 a pol
milióna.
Druhou je regenerácia a rozvoj centrálnej zóny
obce. To znamená, že od línie niekdajšieho
majera až po administratívnu budovu
poľnohospodárskeho družstva sa vybudujú
chodníky, dokončí sa kanalizácia obce,
vybuduje sa takzvaná voľnočasová plocha v
školskom areáli, obnoví, respektíve postaví sa
nová zastávka verejnej dopravy, vybuduje sa
nová lávka cez potok Chotina. Na tento súbor
stavieb máme k dispozícii 664-tisíc eur, čiže
asi 20 miliónov korún. Toto všetko určite dotvorí
novostavba domova dôchodcov. A možno ešte
niečo...
Hovoríte v budúcom čase. Môžete povedať
aj kedy sa Jacovčania prejdú vynoveným
centrom obce a kedy žiaci a učitelia vojdú
do modernizovaných školských
budov?
Naša škola oslávi na budúci rok
polstoročnicu svojho účinkovania,
a tak si viem predstaviť sotva lepší
darček k jubileu ako začiatok budúceho
školského roka v zveľadenej budove.
No a zárodok jacovského korza by mal
byť hotový tiež v priebehu budúceho
roka. Všetky spomínané akcie schválilo
obecné zastupiteľstvo, samozrejme, k
dispozícii sú všetky technické i právne
dokumenty. Teraz prebieha verejné
obstarávanie, ktoré robí pre nás tzv.
externý manažment, čiže agentúra,
ktorá je nezávislá a zainteresovaná na
tom, aby sa nič neopodstatnene neodďaľovalo.

Pohľad na ulicu však hovorí o kanalizačných
výkopoch, pred vjazdom do obce od Trojičky
sa tiež čosi stavia ...
To sú akcie, do ktorých sme sa mohli pustiť
vďaka vládnej dotácii, resp. v prípade
spomaľovacieho ostrovčeka dotácii od
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tu ide
o moderný dopravný regulačný prvok, ktorý
okrem základnej funkcie bude informovať
vodičov o teplote vzduchu i povrchu vozovky.
Ministerstvo financií poskytlo obci 10-tisíc
eur na zateplenie budovy obecného úradu,
do konca roka ešte očakávame finančnú
podporu z Ministerstva pôdohospodárstva na
rekonštrukciu kúrenia zdravotného strediska,
kde sme uplynulý týždeň, na základe zmien
v legislatíve, museli vykonať nevyhnutné
úpravy v čakárňach pre pacientov, čo sa
možno niektorým občanom tiež nepáči. V
budúcom roku však do tejto budovy plánujeme
ďalšie investície, aby sme tak celkom
splnili sprísnené euronormy na prevádzku
zdravotníckych zariadení, ale aj vylepšili
celkový vzhľad tejto historickej budovy. Stojí
za zmienku tiež peňažná „injekcia“ obecnému
športu viac ako 11-tisíc eur, za ktoré sme kúpili
športový výstroj pre futbalistov, náradie do
posilňovne a stolnotenisové stoly pre oživený
obecný stolnotenisový oddiel. To všetko vďaka
finančnej podpore Úradu vlády SR.
Je tento vývoj dôvod na spokojnosť, na
založenie rúk a príležitostné nakuknutie na
stavby?
Túto otázku si dovolím pokladať za
dobromyseľnú provokáciu. V policiach
máme ďalších minimálne desať technicky i
administratívne pripravených objektov – dom
rozlúčky na cintoríne, most na Potočnej,
kolkáreň, spoločenský dom, ihriská, autobusové
zastávky, Hôrku ... nechcem sa rozširovať , aby
to nevyznelo ako nejaké nekritické velikášstvo.
Vrátim sa k slovu vízia. Nech bude ktokoľvek
v nasledujúcich rokoch sedieť na starostovskej
stoličke či v obecnom zastupiteľstve, nemusí
sa obávať, že sa bude nudiť.
Ďakujem za rozhovor.
(jh)

Z verejného zhromaždenia
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Aj Jacovčania splnili bojovú úlohu
Opäť sme si užili pár hviezdnych okamihov
demokracie, tej omamnej chvíle, v ktorej sme
držali volebný lístok. Tú krehkú tehličku, ktorú
sme mohli priložiť na veľkú stavbu našich
pokojných a možno blahobytných dní. Prepych
občianskeho sebavedomia si však dopriala
iba o niečo viac ako štvrtina oprávnených
Jacovčanov. Väčšina z nás sa rozhodla urobiť
radosť rôznym politológom a analytikom,
ktorí už štvrť roka pred 14. novembrom 2009
oznamovali, že volebná účasť bude nízka.
Zvolení kandidáti sa však na svojich
spoluobčanov asi ani najmenej nehnevajú.
Taktika „národného frontu“ z čias reálneho
socializmu, dnes nazývaná veľká slovenská
koalícia naprieč politickými stranami, sa
osvedčila. Slovenskí Maďari v Nitrianskom
kraji „no pasaran!“, po slovensky, neprejdú!.
Teda nie v takom počte, aby mohli v
samosprávnom parlamente štyri roky diktovať
svoje menšinové podmienky.
Za zmienku hádam stojí predvolebná kampaň.
Nielenže nebol zadarmo guláš s pivom, ako
vraj bývalo kedysi dobrým zvykom, ale ani
pokorné príhovory spoza rečníckeho pultu
ozdobené sľubmi, čo všetko nádejní poslanci
urobia pre pospolitý ľud. Že sa nekonala
kalinčiakovská kortešačka, možno zapríčinila
hospodárska kríza a možno zaneprázdnenosť

pracovitých uchádzačov o voličskú priazeň.
Zlé jazyky však čosi trkotali o pohodlnosti, ba
až pohŕdaní občanmi – voličmi. Ešteže nám
kandidáti poslali anonymnou poštou svoje
farebné podobizne so šiestimi neurčitkom
začínajúcimi veľaničvravnými vetami. A boli aj
takí, ktorí sa žiadnymi vetami neobťažovali.
Napokon, v informatickej dobe je už taký zvyk.
Spomínate si vari, milí spoluobčania, na nejakú
pozvánku od niektorého z našich regionálnych
zastupiteľov v minulom volebnom období, na
stretnutie, na ktorom by nám porozprával, ako
sa mu poslancuje, rozhoduje o miliardách
korún (ba už aj o miliónoch eur), o utlmovaní
etnického napätia v našom kraji a o ďalších
strastiach poslaneckého údelu, nehovoriac už
o splnených či nesplnených sľuboch?
Ale to je všetko už minulosť, budúca história.
Dôležité je dnes, že sme splnili svoju
občiansku povinnosť a bojovú úlohu, ktorú
pred nás vytýčil osvedčený, a preto vo funkcii
znova potvrdený župan alias predseda NSK
– nedopustili sme, aby menšina ovládla
väčšinu. Držme si palce, aby ju splnili aj nami
potvrdení legionári, príslušníci „najväčšej
slovenskej koalície“, ktorá sa bude ďalšie štyri
roky usilovať o naše slnečné dni a pokojné
sny.
(vič)

Komu sme dali svoj hlas
Z 1 534 osôb, ktoré boli v jacovskom volebnom
okrsku zapísané do zoznamu voličov pre
voľby poslancov a predsedu Nitrianskeho
kraja, prišlo do volebnej miestnosti 442, čiže
28,8 percenta. Niekoľkí voliči urobili pri úprave
volebného lístka nejakú chybu, a tak platných
hlasov pre voľby poslancov bolo 437 a pre
voľby predsedu 423.
Prirodzene, najviac hlasov dostali kandidáti
– občania Jacoviec – Ľubomír Bošanský
– 246, Jaroslav Božik – 235 a Emil Šatan
– 151, ale ani jeden z nich nezískal toľko, aby
sa stal členom regionálneho zastupiteľstva. Z
kandidátov na post predsedu, župana NSK
suverénne najväčšiu dôveru Jacovčanov
získal Milan Belica, keď ho podporilo 85
percent, teda 360.

Z pierka eRka
V dňoch od 26. 7. do 1. 8. 2009 sa otvorili pre
nás brány rekreačného zariadenia Skaličan
v Zlatníckej doline. Práve tu sme prežili už
náš 11. letný detský eRko tábor.
Tak ako po iné roky ani teraz nechýbali
súťaže, hry, opekanie, či výlety zamerané na
spoznávanie regiónu. Navštívili sme múzeum
v Holíči, Záhorské múzeum a kalváriu v Skalici
ale aj ZOO v Hodoníne.
Vedomosti
si
účastníci
preverili
v
„Prírodokvíze“, talent ukázali v súťaži „Tábor
má talent“, zručnosť rozvíjali v tvorivých
dielňach. Zhotovovali sme výrobky servítkovou
technikou, sypali piesky, vyrábali 3D origamy,
či odlievali sádru. Veľký úspech u malých i
veľkých malo kúpanie v prírodnom kúpalisku
s tobogánom a skokanským mostíkom.
Hlavná myšlenka vychádzala z citátu: ,,My
máme nádej v živého Boha“ a tá sa prelínala
celotýždňovým programom. Živého Boha sme
hľadali v prírode, evanjeliu, spoločenstve, v
živote svätých, ale aj v sebe samom. Vďaka za

pomoc pri organizovaní tábora patrí všetkým
vedúcim a ich pomocníkom, p. kaplánovi a
všetkým sponzorom.
Podporili nás: eRko – MŠSR, OcÚ Jacovce.
Firmy: Liporta - J.Chrkavý, Fang Dent, Reswod

- J. Lacika a V. Rešetka, Vančo a Krajčovič i
Drevovýroba Sokol. Ďalej: Ing. D. Imriška, Ing.
P. Vičan s manželkou, Ing. Ľ.Janček. Rodiny:
Kudriová, Lacenová, Šuppová, Beňová,

Pospišílová. Všetkým srdečne ďakujeme!
Po tábore máme vo zvyku ísť na spoznávací
výlet. Dňa 30.10. 2009 sme spolu s deťmi
navštívili Španiu Dolinu a v nej sme si prezreli
miestnu architektúru: kostol Premenenia
Pána, Baštu, Klopačku, Štôlne, Haldy, ale
podarilo sa nám vidieť i počuť Banícky orloj so
sochou sv. Klementa - patróna baníkov. Potom
sme sa presunuli do Habakuk– dediny na
Donovaloch, vystavanej podľa Dobšinského
rozprávok. Tu sme okrem príbytkov z
jednotlivých rozprávok, zažili aj stretnutia
s rozprávkovými postavičkami či umelecké
interpretácie rozprávok, ako napr. Neboj sa,
Zlatá priadka, a pod., ktoré nám sprítomnili
bábky, alebo skutoční herci. Rozprávky
neskôr vystriedali motokáry, na ktorých si
zajazdili hlavne chlapci, ale ani dievčatá sa
nedali zahanbiť. Celý výlet sme zakončili vo
Zvolene v mestských kúpeľoch, kde si prišli

na svoje najmä plavci.
Myslím, že všetci účastníci si odniesli z tohto
dňa
príjemné
zážitky a rozišli
sme sa kultúrne
a aj športovo
obohatení.
Ďalšou aktivitou,
do ktorej sme sa
v októbri zapojili,
bol Detský čin
pomoci. Ako už
z názvu vyplýva,
ide o kampaň,
keď deti môžu
pomáhať
vo
farnosti, či obci.
My sme tento
rok venovali jedno stretnutie téme Červeného
kríža a jeho zakladateľovi a na ďalšom sme
pripravovali kulturný program a darčeky pre
dôchodcov našej obce.
No a celoslovenská aktivita, ktorá nás čaká v
blízkom období je Dobrá novina. Kolednícka
akcia spojená so zbierkou pre africké krajiny
vznikla pred pätnástimi rokmi.
Vďaka dobrovoľníckemu zápalu tisícov detí
a mladých ľudí, nečakanej štedrosti darcov
a podpore farností môže pomáhať zlepšovať
životné podmienky ľudí v núdzi v prostredí
exrémnej chudoby. Budeme radi, ak aj vy
otvoríte svoje dvere koledníkom Dobrej
noviny.
Inou formou podpory je cez darcovskú SMS,
či vložením finančního príspevku na účet. Viac
sa dozviete www.dobranovina.sk alebo www.
darcovskasms.sk
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Z batoha viery a chuti do života
Neobyčajnú lekciu a posolstvo kresťanského optimizmu, humanity, „filmovej“ školy na celý budúci rok.
zemepisu i finančníctva absolvovali ôsmaci a deviataci jacovskej školy v Civilná, bezprostredná lekcia pána farára a misionára z Jasovej obsiahla
treťom adventnom týždni. Pripravil a predniesol im ho František Kapusňák, za jedinú hodinku toľko zarmucujúcich, ale aj nádejných faktov, že tí, ktorí
hutník, architekt, pašerák biblií, emigrant, absolvent rímskej Gregoriánskej ju počúvali s otvoreným srdcom a prajnou mysľou, majú nad čím rozmýšľať
univerzity a napokon kňaz, správca farnosti v Jasovej pri Nových Zámkoch. najmä teraz v sviatočnom vianočnom čase. Sotva mohla Mária Gulišová
Medzi školákov však prišiel ako manažér, jeden z organizátorov Pápežských osloviť povolanejšieho a zapálenejšieho lektora, ktorý zavŕšil malý cyklus
misijných diel na Slovensku.
tohtoročných knižničných besied zorganizovaných obecnou knižnicou.
Rozprával dievčatám a chlapcom o až neuveriteľnej biede miliónov ich (vič)
rovesníkov v chudobných krajinách tohto sveta. Hovoril o chlapcoch –
vojakoch , o ľuďoch – cynikoch, ktorí vyrábajú týmto deťom zbrane „na mieru“,
hovoril o tom, že mnohomiliónové peňažné podpory, ktoré do ubiedených
krajín plynú z bohatého sveta, veľmi často skončia na súkromných účtoch
vládcov chudobných krajín...
Boli to zarmucujúce fakty, ale pán farár nelamentoval ani neburcoval do
revolučných prevratov, iba optimistickým až humorným tónom ukazoval
poslucháčom, čo sa s toľkou biedou dá robiť, ak je na to vôľa. Čo potrebuje
misionár i laický dobrovoľník, aby sa mohol vybrať na pomoc hladným,
smädným, chorobami i krutosťou dospelých sužovaným deťom v Afrike či
v Ázii?
„Vieru a jazykové znalosti a v batohu pribalenú modlitbu, obetavosť a Výsledok školskej zbierky odovzdala pánu Kapusňákovi pani učiteľka Emília Polonská
chuť do života,“ odpovedal si otec František na svoju vlastnú hádanku a
na potvrdenie zanôtil pieseň spokojného rybára vracajúceho sa z lovu – v
čínštine. Ubezpečil decká, že čínština je ľahká, spevavá reč, veď sa ju učí
už dvanásť rokov.
Misijná a evanjelizačná práca s deťmi sa začína vždy školou. Takou, v
ktorej sú veci oddaní učitelia. Príbeh jednej z nich v utečeneckom tábore
v Ugande, v ktorom žije 60-tisíc detí, videli poslucháči v krátkom filme.
Dozvedeli sa, že okrem výuky poskytuje škola žiakom aj jedno jedlo denne.
Také skromné, že šesť eur vystačí pre jedno dieťa na celý rok! Stošesť
eur, ktoré hostitelia vyzbierali a odovzdali pánu Kapusňákovi, je neveľkým,
František Kapusňák zaujal poslucháčov pútavými slovom i gestom
no isto vítaným zdrojom nádeje pre sedemnástich školákov možno z tej

Kultúra v obci
sprievodom, anjelom a čertom,
prijachal do našej obce na koči
ťahanom dvoma koníkmi. Pri novom
kostole ho vítali rozžiarené detské
očká, spevom a básničkami, za čo

V nedeľu 18. októbra sme pripravili
v priestoroch PPD pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším malé
posedenie pre našich seniorov. Po
príhovore starostu obce deti z MŠ, ZŠ

- tak znela téma stretnutia reagujúca
na celosvetovú hospodársku krízu.
Mali sme za úlohu prešiť model
starých šiat podľa súčasnej módy a
výsledok predviesť na móle. My sme
pre istotu angažovali modelku až z
ďalekej „Ameriky“. A aby bolo niečo aj
na posilnenie, úlohou reprezentantov

a z eRko klubu pripravili pre svojich
starkých pekný kultúrny program. Do
tanca a na počúvanie hrala hudobná
skupina Orion z Blesoviec.
V stredu 25. novembra sme
zavítali do obce Velušovce, kde sa
konalo tradičné stretnutie žien zo
spoločenstva obci Topoľčianskoduchonského mikoregiónu na Deň
vidieckej ženy.
Témou stretnutia bola: Zo starého nové

svätý muž nadeľoval deťom sladkosti.
Mikuláš svojou čarovnou paličkou
Teta z Ameriky so starostom obce Závada
rozsvietil vianočné stromčeky, ktoré
každej obce bolo pripraviť a priniesť budú svietiť počas celých vianočných
netradičnú, čo najoriginálnejšiu sviatkov. Pripravený bol čaj pre deti aj
polievku. Jacovské kuchárky ponúkli dospelých.
čínsku polievku, ktorá všetkým tak
chutila, že jej recept si dáme asi
Alena Strižencová
patentovať.
Piaty december ako každý rok
patril Mikulášovi. Mikuláš so svojím
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Zo zápisníc obecného zastupiteľstva

POĎAKOVANIE

Z rokovania OcZ 7. mája 2009
Poslanci vzali na vedomie:
- Informáciu o pripravovanom projekte „Skvalitnenie separovaného
zberu v obci Jacovce“

Úprimne ďakujem všetkým Jacovčanom, ktorí mi
zakrúžkovaním čísla 5 dali svoj hlas vo voľbách do
zastupiteľstva NSK dňa 14.11. 2009.

Poslanci schválili:
- Spolufinancovanie projektu „Skvalitnenie separovaného zberu v obci
Jacovce“ vo výške 5 % z celkových nákladov projektu. Predpokladané
celkové náklady projektu budú max. 300 tis. Sk
Z rokovania OcZ 1. 7. 2009:
Poslanci vzali na vedomie:
- informáciu o havarijnom stave strechy na bývalej Drobnej prevádzke
Poslanci schválili:
- Záverečný účet obce Jacovce bez výhrad
- Delegovanie 4 zástupcov zriaďovateľa do Rady školy: Mgr. Šatana, p.
Laciku, p. Komačku, Mgr. Kajana
- Ponuku Rudolfa Schwarza na odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 548/10
zast. pl.výmery 1043 m2 podľa žiadosti č. 2111/2009 za dohodnutú
kúpnu cenu 1,- v zmysle geometrického plánu č. 131/2009, ktorý bol
vyhotovený firmou GEOKO Topoľčany
- Vytvorenie pracovnej skupiny v zložení: Ing. Bošanský, Ing. Pavlovič,
p. Lacika, ktorá intenzívne bude rokovať s Jednotou – SD Topoľčany o
zámeroch obce Jacovce
Z rokovania OcZ 16.7.2009:
Poslanci schválili:
- Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 1.1-2009/01 ROP
za účelom realizácie projektu „Školský areál Jacovce – školská
infraštruktúra“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
- Zabezpečenie realizácie projektu podľa bodu C/1 po schválení žiadosti
o NFP
- Financovanie projektu podľa bodu C/1 vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 31 000,- €
- Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 4.1a – 2009/01 ROP
za účelom realizácie projektu „Renovácia a rozvoj obce Jacovce“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
- Zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti NFP
podľa bodu C/4
- Financovanie projektu podľa bodu C/4 vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov na projektu t. j. vo výške 33 150,- €
Z rokovania OcZ 8.10.2009:
Poslanci vzali na vedomie:
- Informáciu starostu obce o účasti obce Jacovce v programe LEADER
- Prerokovanie záznamu zo stretnutia ohľadom záverečného zúčtovania
projektu ESF
- Informáciu o rokovaní s COOP Jednotou Topoľčany
Poslanci schválili:
- Návrh VZN č. 4/2009 o sociálnych službách a spôsobe určenia a výške
úhrady
- Zaradenie obce Jacovce do územia miestnej akčnej skupiny
SOTDUM
- Návrh prevádzkového poriadku Zberného dvora s pripomienkami
Poslanci neschválili:
- Zníženie nájmu MUDr. Mihálikovej podľa žiadosti č. 2464/2009
Z rokovania OcZ 19.10.2009:
Poslanci vzali na vedomie:
- Oboznámenie obce Jacovce s Integrovanou stratégiou rozvoja územia
MAS SOTDUM
Z rokovania OcZ 29.10.2009:
Poslanci schválili:
- Zapojenie sa Základnej školy s materskou školou do projektu „Premena
tradičnej školy na modernú“
Z rokovania OcZ 26.11.2009:
Poslanci schválili:
- Návrh rozpočtu pre rok 2010 s pripomienkami
Poslanci vyhlásili:
- Podľa § 18 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu
nového hlavného kotrolóra
Z rokovania OcZ 11.12.2009:
- Poslanci schválili zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska

UPOZORNENIE
Úradná tabuľa obce je dočasne umiestnená v budove OcÚ.

Zároveň ďakujem za snahu i tým, ktorí mi chceli dať
svoj hlas, no netrafili sa a zakrúžkovali rovnomenného
kandidáta pod č. 4.
S úctou Ľubomír Bošanský
Odkaz pod čiarou: „ Číslo 5 žije ďalej“
O Z N Á M E N IE

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach svojím uznesením č. 32 zo dňa 26.11.2009
vyhlásilo podľa § 18 a nasl. zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
voľbu nového hlavného kontrolóra obce, keďže funkčné obdobie doterajšieho
hlavného kontrolóra končí dňom 28.februára 2010.

Voľba sa uskutoční dňa 11. februára 2010
na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva .
Ide o funkciu na 6 ročné funkčné obdobie. Plat v zmysle § 18 c) zákona
č.369/1990 Zb.. Jedná sa o pracovný úväzok na 10 hodín týždenne (25%).

Záujemcovia o túto funkciu môžu svoje písomné prihlášky
zaslať, alebo priniesť na Obecný úrad v Jacovciach do 27.
januára 2010.
Podmienky pre výkon funkcie:
1. Písomná prihláška ktorej súčasťou je výpis z registra trestov nie starší ako
3mesiace a doklad o vzdelaní.
2. Vzdelanie: -Vysokoškolské vzdelanie aj bakalárske, odbor ekonomika,
manažment, prax. min.2 roky, alebo úplné stredné vzdelanie ekonomického
smeru prax odborná min. 5 rokov.
PhDr. Imrich Hermann
starosta obce
VEOLIA Transport Nitra a.s. oznamuje zmenu cestovných poriadkov od
13.12.2009
Linka 406413 Topoľčany - Jacovce- Kuzmice:
Spoj č. 2 odchod zo zastávky Kuzmice o 510 hod nebude premávať
v sobotu a v nedeľu
Spoj č. 10 odchod z AS Topoľčany o 1255 v sobotu a v nedeľu nebude
premávať
Spoj č. 18 odchod z AS Topoľčany o 1830 nebude v sobotu a v nedeľu
premávať
Linka 406416 Topoľčany - Prašice – Nemečky
Zrušený spoj č.7 s odchodom z AS Topoľčany v nedeľu o 830 hod.
Zrušený spoj č.18 v nedeľu s odchodom z Nemečiek o 920 hod.

Autobazár bez pozlátka
Kto na vlastné oči, kto z nespočetných akčných filmov pochopil, že
staniolové strapce na povrázkoch nad niektorými parkoviskami áut na
okraji amerických miest, nie sú karnevalovou ani helovínovou výzdobou,
ale signál okoloidúcim, že si tam možno kúpiť ojazdenú káru (aby sme
boli trochu americký).
Americké pozlátkové lákadlo sa zaľúbilo aj slovenským majiteľom
autobazárov, a tak aj našinec už vie, že nejedno z dobre vyzerajúcich
autísk hrnúcich sa stovkou cez dedinu, môže byť iba „pozlátko“.
Jacovský autobazár Pod hôrkou nebalamutí nikoho trblietavým staniolom .
Možno aj preto, že to žiaden autobazár nie je. Je to parkovisko ojazdených
áut nerešpektuje obecne záväzné nariadenie o používaní verejného
priestranstva, cudzí (štátny) majetok a napokon ani dopravné predpisy.
Je to navyše priam provokatívna výzva iným chytrákom, aby sa správali
rovnako ako majiteľ nelicencovaného (ne)autobazára. V Jacovciach by
sme ich už zopár narátali.
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Stolný tenis v Jacovciach
po 16. rokoch
Oddiel stolného tenisu pri TJ Družstevník Jacovce obnovil svoju
činnosť po 16 rokoch, kedy naposledy reprezentanti našej obce
udierali do malej loptičky v prenajatých priestoroch kultúrneho
domu Tovarníky a to krátko po zrušení herne v priestoroch
kolkárne, kde dostala prednosť pohostinská činnosť...
Skupina nadšencov teda opäť začala písať históriu stolného
tenisu, ktorú si iste mnohí pamätajú. Vďaka podpore obecného
zastupiteľstva boli vyhradené tréningové hodiny nielen pre
súťažných hráčov v telocvični ZŠ a to v pondelok a v stredu od
16.OO hod. do 18.00 hod. Súťažné zápasy na domácej pôde
majú čas vyhradený vždy v piatok na domácej pôde o 19.OO
hod a na pôde súpera o 18.OO hod. tak ako to vidno z rozpisu
súťaže nižšie.
MO TOPOĽČANY MUŽOV 2009/2010

5. kolo - piatok 18. 12. o 18:00 h
M. Bedzany B - Jacovce
H. Štitáre B - Tovarníky D
Tovarníky C - H. Štitáre A
6. kolo - piatok 15. 1. o 19:00 h
Jacovce - H. Štitáre A
Tovarníky C - Tovarníky D
H. Štitáre B - M. Bedzany B
7. kolo - piatok 22. 1. o 18:00 h
H. Štitáre B - Jacovce
M. Bedzany B - Tovarníky C
Tovarníky D - H. Štitáre A
8. kolo - piatok 29. 1. o 19:00 h
Jacovce - Tovarníky D
H. Štitáre A - M. Bedzany B
Tovarníky C - H. Štitáre B
9. kolo - piatok 5. 2. o 18:00 h
Tovarníky C - Jacovce
H. Štitáre B - H. Štitáre A
M. Bedzany B - Tovarníky D
10. kolo - piatok 12. 2. o 19:00 h
Jacovce - M. Bedzany B
Tovarníky D - H. Štitáre B
H. Štitáre A - Tovarníky C

Vyhodnotenie jesennej časti
našich futbalistov
Po jesennej časti skončilo „A“ mužstvo na nelichotivom
poslednom mieste so skóre 28:37. Ako predseda TJ nemôžem byť
s umiestnením mužstva spokojný.
V kádri figurovalo 16 hráčov a brankár. Z toho13 hráčov je vo
veku 19 až 23 rokov, čomu zodpovedali aj nerovnomerné výkony
mladých hráčov v jednotlivých zápasoch. Výraznou mierou k tomu
prispela aj zlá tréningová morálka, ktorá sa prejavila častými
absenciami. Najčastejšími dôvodmi boli školské a pracovné
povinnosti hráčov, choroby, zranenia, vylúčenia. Z týchto dôvodov
vznikol problém so zložením stabilnej zostavy a niektoré zápasy
sme odohrali len v základnom počte. Navyše mladí hráči psychicky
nezvládli ani dobre rozohrané stretnutia.
V jarnej časti máme výhodu ôsmich zápasov doma, keď päť
mužstiev je z dolnej polovice tabuľky. Medzi 10. a 15. miestom
v tabuľke je 5 bodový rozdiel, takže záchrana nie je nereálna.
Chce to len zvýšenie konkurencie v mužstve, doplnenie kádra 2-3
troch skúsených hráčov, a hlavne chlapci musia na sebe začať
viac pracovať po futbalovej stránke, ak chcú ďalej futbalovo rásť.
Vzhľadom na to, aké futbalové podmienky im TJ v jesennej časti
zabezpečilo, sú to povinní urobiť nielen voči sebe, TJ, ale hlavne
ľuďom, ktorí sa na nich chodia pozerať doma i vonku. Zároveň
chcem v mene výboru poďakovať sponzorom PPD Prašice, Sigi
Trade s.r.o., INGPORS Dolné Vestenice a ďalším. Samozrejme,
veľká vďaka patrí aj obecnému zastupiteľstvu za finančnú podporu,
aj za dotáciu z Úradu vlády SR.
Príprava na jarnú časť sa začína 9. januára 2010 na ihrisku,
zabezpečená je telocvična i posilňovňa. Prípravné zápasy sa v
prípade nepriaznivého počasia odohrajú na umelej tráve.
Verím, že po zodpovednej zimnej príprave sa nám spoločnými
silami v jarnej časti podarí dosiahnuť lepšie výsledky a udržať
mužstvo v V. lige. Po jeseni patrí družstvu dospelých posledné 16.
miesto s počtom bodov 13 a so skóre 28:37.
Záverom mi dovoľte všetkým našim priaznivcom k blížiacim sa
sviatkom a do Nového roku pevné zdravie, štastie a spokojnosť v
kruhu svojich blízkych.
Peter Janček
predseda TJ
Aktuálna tabuľka - MAJSTROVSTVÁ OKRESU dorast - skupina A
Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

+ Body

1.OFK TOVARNÍKY

14

12

0

2

83:12

36

15

2. TJ Družstevník JACOVCE

14

11

1

2

60:14

34

13

3. OFK NEMČICE

14

8

2

4

48:46

26

5

4. OTJ HORNÉ OBDOKOVCE

14

6

3

5

39:50

21

0

5. ŠK VEĽKÉ RIPŇANY

14

5

1

8

41:43

16

-5

6. OFK HORNÉ ŠTITÁRE

14

5

1

8

32:50

16

-5

7. TJ Družstevník VEĽKÉ
DVORANY

14

4

1

9

29:54

13

-8

8. OFK NITRIANSKA
BLATNICA

14

0

1

13

20:83

1

-20

Aktuálna tabuľka - MAJSTROVSTVÁ OKRESU žiaci - skupina C

Súpisku družstva zatiaľ tvoria:
Minarovič Miloš, Dubný Jakub, Dubný Matúš, Milata Ľudovít,
Lacika Ján, Pavlovič Ján, Hermann Pavol, Hermann Imrich,
Minarovičová Beáta.
Pozývame teda všetkých, ktorí majú záujem niečo urobiť pre
svoje zdravie, zapojte sa do rekreačného, prípadne súťažného
stolného tenisu.
I.H.

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

+ Body

1. OFK PRAŠICE

12

12

0

0

146:5

36

18

2. TJ Slovan VEĽKÉ BEDZANY

12

8

1

3

48:27

25

7

3. TJ Slovan KRUŠOVCE

12

8

1

3

43:31

25

7

4. OFK PRÁZNOVCE

12

5

1

6

39:40

16

-2

5. TJ Družstevník JACOVCE

12

5

1

6

31:40

16

-2

6. OFK TOVARNÍKY

12

1

0

11

8:89

3

-15

7. OFK KUZMICE

12

1

0

11

7:90

3

-15
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Niečo pre gazdinky aj
začiatočníčky
Plnené trubičky

Lístkové cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske.
Nakrájame na pásy. Obtočíme nimi trubičky
na šamrlóny, potrieme rozšľahaným vajcom a
upečieme vo vyhriatej rúre. Vychladnuté trubičky
plníme pomocou cukrárskeho vrecúška vareným
bielkovým krémom alebo nutelou. Posypeme
práškovým cukrom a podávame.

Punč s ovocím

Rozvaríme pol litra vody, 1 celú škoricu, 2 ks
klinčekov, 1 ks badiánu, osladíme medom.
Pridáme pol litra červeného vína. Do teplého
nakrájame na kocky pomaranč, mandarínku,
ananás, citrón, jablko (podľa chuti) Už neprevárame
iba zohrievame.
(Keď robíme punč pre deti, víno vynecháme.)

Domáce Bailey´s

2 plechovky sladeného kondenzovaného mlieka
1 mandľový puding, pol litra mlieka, pol litra umu
Mlieko s plechovkami dáme variť na dve hodiny.
Necháme vychladnúť. Uvaríme mandľový puding
podľa návodu. Necháme vychladnúť.
Vychladnuté kondenzované mlieko dáme do
vyššej nádoby, šľaháme ručným šľahačom.
Postupne pridávame vychladnutý puding, až
vznikne hladká hmota, ktorú rozriedime umom.
Prelejeme do fliaš a dáme vychladnúť.

Novinky v Obecnej knižnici
Moro, Javier – Indická princezná
Pravdivý príbeh španielskej tanečnice Anity, ktorá sa
vydala za bohatého maharadžu ,a odišla s ním žiť do
Indie kde prevzala na seba všetky povinnosti pravej
indickej maharaní. Aj keď sa Anita nikdy nestala
súčasťou háremu a užívala si privilégia zbožňovanej
manželky, vzdelanej a nesmierne obdivovanej
manželom, jej rozprávkový príbeh sa skončil fiaskom
a stal sa najznámejším škandálom v Indii za čias
novodobej anglickej kolonizácie.

Schache, Ruediger – Tajomstvo príťažlivosti sŕdc
Ľudia a okolnosti v našom živote sa neobjavujú
náhodou. Za všetkým, čo sa odohráva v našom vnútri,
je tajomná sila. Tá spája nás všetkých. Má vplyv na
to, či jeden druhého nájdeme, alebo nenájdeme. Je
pôvodcom toho, čo cítime a ako konáme. A rozhoduje
o tom, či sa láska prebudí v našich srdciach. Keď
tejto sile porozumieme a vedome ju formujeme,
bude v našom živote priťahovať presne tých ľudí a
tie veci, po ktorých túžime.
Coehlo,Paulo – Alchymista
Španielskemu pastierovi Santiagovi sa prisnil sen o
poklade pod egyptskými pyramídami. Hoci spočiatku
neverí, že by ho našiel, zhoda náhod a stretnutia s
tajomnými bytosťami ho presvedčia, aby sa na cestu
k pyramídam vydal. Na konci tejto cesty ho však čaká
oveľa väčší poklad : naučí sa vnímať znamenia osudu a
počúvať svoje srdce.

Vianočný punč

Dudášová-Svodovská, Paulína – Odhalené tajomstvo
Paulína, študentka psychológie sa zaľúbi do medika
Tomáša. Do ich vzťahu však zasiahne chladná a
nekompromisná Paulínina matka. Vyzradí dcére
tajomstvo, ktoré donúti Paulínu od svojho priateľa
odísť. Tomáš ju hľadá a nevie sa zmieriť stým, že ho
opustila. A to ešte netuší, že Paulína čaká jeho dieťa.

Čínska polievka

Peretti, Frank – Z temnôt
V malom univerzitnom mestečku prebieha boj. Nie so
zbraňami v rukách. Aspoň nie s tými hmatateľnými.
Diabolský komplot má v úmysle zovrieť obyvateľov
mesta a nakoniec i celú ľudskú rasu v chladnom
objatí klamstva a zla. Ako posledná hradba brániaca
démonom uskutočniť ich plán stoja modlitby a anjeli
odhodlaní v tomto boji obetovať všetko.
Mária Gulišová

Pol litra vody, 20 dkg cukru, 2 klinčeky, 1 celú
škoricu, 7 dcl červeného vína, šťava z pol citróna,
šťava z pol pomaranča, štvrť litra tuzemského
umu.
Rozvaríme vodu s cukrom a koreninami, potom
pridáme šťavu z citrónu a pomaranča, pridáme
víno, ale už nevaríme, zohrievame pod bodom
varu.

Do hrnca dáme olej, pridáme cibuľu, pór,
šampiňóny - čerstvé, a na rezance nakrájané
kuracie prsia. Všetko spolu urestujeme. Pridáme
mrazenú čínsku zeleninovú zmes, feferónky.
Dochutíme sójovou omáčkou, soľou, vegetou.
Ešte spolu urestujeme, zalejeme vodou , podľa
toho, koľko chceme polievky.
Podávame s čínskymi rezancami – bielymi.
(dostať v Kauflande).Tie zalejeme na 2 minúty
vriacou vodou, prelejeme a necháme v studenej
vode, aby sa nelepili.
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Sviatočné pozvánky

*

dňa 19. decembra 2009 Obec Prašice na Vianočné stretnutie o 17.30 hod. v Kultúrnom
dome Prašice.

*

dňa 26. decembra 2009 Starosta obce Jacovce na stolnotenisový turnaj od 9.00 hod.
v telocvični Základnej školy.

*

dňa 26. decembra 2009 Hostinec Kolkáreň Jacovce - p. Wágner na kolkársky turnaj
od 14.00 hod. v miestnej kolkárni.

*

dňa 27. decembra 2009 Rímsko-katolícky farský úrad Jacovce a Obecné zastupiteľstvo
Jacovce na sv. omšu Jána Jakuba Rybu: Česká omša vianočná v doprovode speváckeho
zboru kostola Nanebovzatia Panny Márie z Topoľčian s dirigentom Mgr. Art. Jurajom
Mičúnekom od 10.30 hod. v kostole Božieho milosrdenstva v Jacovciach.

*

dňa 31. decembra 2009 Starosta Obce Jacovce, Obecné zastupiteľstvo Jacovce,
kultúrna komisia pri OcZ, TJ Družstevník Jacovce na Silvestrovský punč, kapustnicu,
ohňostroj od 22.00 hod. v areály TJ.

*

dňa 9. januára 2010 Prednosta Obvodného úradu v Topoľčanoch od 9.00 hod. na
tradičný futbalový turnaj politických strán o Pohár prednostu Obvodného úradu v
Športovej hale v Topoľčancoh.

*

dňa 16. januára 2010 Oblastný futbalový zväz v Topoľčanoch od 8.00 hod. na futbalový
turnaj v Športovej hale v Topoľčanoch.
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