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Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, nádej z Kristovho víťazstva, 
vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi, hojnosť zdravia a síl zo srdca prajú

starosta, poslanci OzZ, pracovníci OcÚ 

„… lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“
Pôstne obdobie, ktoré nás pozývalo k pokániu, 
obráteniu sa, máme takmer za sebou a o pár 
dní budeme znovu sláviť Veľkonočné trojdnie 
ako spomienku na najväčšiu drámu ľudstva, 
ktorá sa kedy stala.
 Vo štvrtok úzkosť a krvavá modlitba, zrada 
za tridsať strieborných, trojnásobné zapretie 
budúceho nasledovníka, zbabelosť priateľov, 
ľahostajnosť davu, falošné svedectvá, surové 
vyšetrovanie a bičovanie, tŕňová koruna a 
výsmech, zmanipulovaný súd a nespravodlivý 
rozsudok.
 Na konci piatkovej cesty je Kalvária, pomoc 
Šimona, nebojácny súcit žien, barbarské 
ukrižovanie, bolesť, beznádej, osamelosť, 
plačúca matka a krutá smrť. Očami ľudí sa 
všetko skončilo veľkým fi askom. Dezorientovaní 
priatelia rezignovali pred triumfom zla. Temnota 
noci nakrátko zvíťazila. Smrť však bola iba 
predohrou vzkriesenia, ktorú rozohnali zore 
veľkonočného rána.
 Mária tú sobotnú noc isto nespala, čakala a 

dočkala sa. Ranné lúče slnka pozlátili prázdny 
hrob, v ktorom zaznelo: „Nebojte sa! Vstal z 
mŕtvych, nie je tu!“ Prázdny hrob je hlavným 
argumentom našej viery, je prísľubom aj nášho 
zmŕtvychvstania, ním sa začala nová éra 
ľudstva. Vzkriesený Kristus už nespomína tých, 
čo ho zradili a ukrižovali, díva sa len dopredu 
a hore, kde má od Otca veľa príbytkov pre 
verných.
 Len cez Krista možno pochopiť zmysel 
utrpenia. Jeho život, smrť a vzkriesenie je 
radostným posolstvom, ktoré nikoho nemôže 
nechať ľahostajným. Svojou smrťou nás 
oslobodil od hriechov a zmŕtvychvstaním nám 
otvoril vstup do nového života. Ukázal nám, 
že smrťou sa život nekončí, iba sa mení. Aj 
nás pozýva do Galilei, aby sme ho tam videli, 
povzbudzuje nás k prekonaniu strachu, starostí 
a vyzýva nás vziať svoj kríž, zaprieť sa a 
nasledovať ho. Lebo len on je cesta, pravda a 
život.
 Kríž je symbolom kresťanstva. Nevyhnutne 

patrí životu, ako povedala sv. Rozália z Limy: 
„Neexistuje žiadny iný rebrík k výstupu do neba, 
iba kríž.“
 Ideme životom, trápime sa, bojujeme, 
padáme, vstávame a zasa padáme a na konci 
nás čaká kríž smrti, ale ak chceme prežiť 
aj veľkonočné ráno, tak k nemu sa dá prísť 
len cez obetu a sebazaprenie. Len semeno, 
ktoré zahynie dáva stonásobnú úrodu, len cez 
utrpenie sa dá prísť k hviezdam.
 Využime sviatočné chvíle Veľkej noci, 
zamyslime sa sami, aj v kruhu rodiny nad svojim 
životom a snažme sa v ňom niečo zmeniť k 
lepšiemu. Veľká Noc nám zasa dáva túto šancu, 
nikto z nás nevie, koľko ich ešte dostane…
 Prajeme Vám spokojné prežitie 
veľkonočných sviatkov. Nech sa vám podarí 
precítiť opravdivú veľkonočnú radosť, ktorú nám 
nik nemôže vziať.
(MV)
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... že vraj samochvála smrdí...

Ani sme sa nenazdali a zimu vystriedala jar. Aj v 
našej škole sa striedajú jedny aktivity za druhými. 
Predovšetkým deviataci ,,fi nišovali,, s prípravami na 
celoslovenské testovanie zo slov.jazyka a matematiky 
MONITOR 9, ktorý sa konal 10.3. 2010. Výsledky 
budú známe až koncom marca, ale veríme,že naši 
deviataci boli úspešní. Každoročne sa žiaci zapájajú 
do celoslovenskej súťaže ,,Európa v škole” so svojimi 
literárnymi a výtvarnými prácami. Ani tento rok nebol 
výnimkou. Žiaci poslali do súťaže veľmi pekné práce 
na tému ,,Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu”.  
      Svoje vedomosti z matematiky si zas mohli 

otestovať v školskom kole ,,Pytagoriády”. Tí najlepší 
postúpili do okresnej súťaže, ktorá sa bude konať v 
apríli v Topoľčanoch. Svoje zastúpenie sme mali aj 
v obvodnom kole v recitačnej súťaži Hviezdoslavov 
Kubín, kde nás úspešne reprezentovali dňa 16.3. 
2010 Andrea Gráciková-3.miesto/poézia/ a čestné 
uznanie získala Karolína Rulíková /poézia.2.ročník/. 
Naše deviatačky nás úpešne reprezentovli aj v 
okresnej súťaži chemickej olypiády, kde Adriana 
Kmeťová obsadila 2.miesto a Hana Chrkavá 
3.miesto, obe postupujú do krajského kola.
    Z mimoškolských aktivít tento mesiac máme 
naplánované návštevy divadla v Trnave, Piešťanoch 
a v Nitre. Kedže marec je vyhlásený za mesiac kníh, 
snažime sa aj my u žiakov zvyšovať čitateľskú 
gramotnost a pozitívny vzťah ku knihám. Žiaci 
na hodinách literarúry píšu svoje úvahy, prečo je 
potrebné číťať, diskutujeme o obľúbených knihách.
V spolupráci s obecnou knižnicou sa žiaci zúčastnili 
26.3. 2010 besedy s p.Štefanovičom.
 Z ďalších aktivít sa konala súťaž v speve ,,Superstar 
v školskej družine dňa 28.3. 2010. Škola vyhlásila 
aj zber papiera, ktorý bude trvať do konca mesiaca, 
preto aj touto cestou vyzývame všetkých občanov 
dediny, aby sa zbavili starého papiera a tým pomohli 

škole. 
   Aktivizovaním a zapájaním žiakov do tvorivých 
aktivít a súťaží vytvárame ich pozitívny vzťah ku škole 
a využívaním moderných vyučovacích metód sa 
snažíme o optimálny rozvoj ich schopností, intelektu 
a osobnosti.
    Na záver chcem ešte spomenúť, že naša škola 
začala s prípravami k 50.výročiu jej vzniku a všetci 
veríme, že škola v chystanom novom šate patrične 
oslávi svoje krásne jubileum.
     D.B.

Čo nové v jacovskej škole?

Tak to tvrdí staré príslovie, ale skutočnosť je iná. 
Pokiaľ je chvála opodstatnená bez dávky vyvyšovania 
sa nad druhých, či klamstva, tak prečo nie? Keď sa 
nepochváliš sám, kto sa dozvie o úspechoch, ktoré si 
dosiahol? Kto sa dozvie , čo ste dosiahli za pomoci 
ostatných „dobrých duší?“ Možno len úzky okruh 
ľudí...
V našej materskej škole máme šťastie na „dobré 
duše“. Aj Vám to hneď dokážem, pretože bez nich by 
sme sa neboli dostali tam, kde sme dnes.
V prvom rade sú to pedagogickí a prevádzkoví 
pracovníci, ktorým patrí poďakovanie za odvedenú 
prácu na úrovni, o ktorej možno iní len snívajú. 
Vďaka nim dopadla hĺbková inšpekcia v našej MŠ 
na výbornú. Krajská školská inšpekcia z Nitry nám 
udelila najvyšší možný stupeň ohodnotenia v rámci 
vedomostnej úrovne detí, ako aj spôsobu výučby 
najmodernejšími formami a metódami práce. Myslím 
si, že na to máme právo byť hrdí, lebo sa za tým 
skrýva naozaj množstvo práce, driny a obetavosti.

Krajská školská inšpekcia vysoko hodnotila 
aj podmienky výučby a vybavenie potrebnými 

pomôckami. To by sa nám zase nepodarilo bez 
„dobrých duší.“ V tomto prípade je to pani riaditeľka 
ZŠ s MŠ, ktorá nás podporuje a pomáha nám vo 
všetkých smeroch. Neodmietne nám žiadny druh 
pomoci, je nám maximálne ústretová. Ďalšími 

„dobrými dušami“ sú rodičia, ktorí nám veľmi 
pomáhajú pri fi nancovaní učebných pomôcok.
V neposlednom rade „dobrou dušou“ je pre nás aj 
vedenie OcÚ v Jacovciach, pretože fi nancie pre nás 
sa delia u nich. Ja len pevne dúfam, že v budúcnosti 
ich bude viac. Blízka realizácia rekonštrukcie MŠ z 
fondov EÚ je tiež ich zásluha.
Mohla by som menovať mnoho ďalších, lebo aj 
drobnosti sú pre nás veľkými vecami...keď Vám 
niekto prinesie uteráky pre deti...len tak..., keď Vám 
niekto urobí výzdobu na priečelie budovy len tak..., 
keď Vám niekto prinesie papiere na kreslenie len 
tak..., keď Vám vyrobia nábytok pre deti za polovičné 
ceny len tak...
Všetkým zainteresovaným vyslovujem veľké 
ĎAKUJEM, pretože bez vzájomnej pomoci to naozaj 
nejde. Veď to robíme pre naše deti, ktoré nekonečne 
milujeme a ktoré raz budú pokračovať v tom, čo 
sme my začali. Dajme im šancu, aby mali v čom 
pokračovať...  ( AD   )

vyučovanie v triede

karneval malkáčov a velkáčov

prijatie učiteľov starostom obce

Zo zápisníc Obecného zastupiteľstva
Z rokovania OcZ 11. februára 2010
Poslanci vzali na vedomie:

- Informáciu – Územný plán obce Jacovce 

- Informáciu – prehľad spotreby elektrickej ener-
gie na verejnom osvetlení 

- Informáciu – o zadaní spracovania projektovej 
dokumentácie – kanalizácia Jacovce

Poslanci schválili:

-  VZN č. 1/2010 o zásadách hospodárenia s ma-
jetkom obce 

- VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na pre-

vádzku a mzdy na deti materskej školy a školských 

zariadení na území obce Jacovce 
- Zmenu VZN č. 8/2005 o odpadoch 

- Plán práce obecnej knižnice na rok 2010 
- Štatút Obecnej knižnice v Jacovciach 

- Členov v komisii ROEP – register obnovenej 
evidencie pozemkov 

- Zadanie spracovania aktualizácie projektovej 

dokumentácie na kanalizáciu Jacovce 

Poslanci zvolili:
-  Hlavného kontrolóra obce Jacovce p. Zdenku 

Piknovú, bytom Nemečky 64, na úväzok 10 hodín 
týždenne /25 %/ od 1.marca 2010 
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Po čase bez vegetačného obdobia nadišiel 
čas prebúdzania sa jari spojený s oživovaním 
vegetácie. Je to čas, kedy mimoriadne citlivo 
reaguje rastlinstvo na vonkajšie podnety, najmä 
však na zvýšené tepelné účinky vyvolané požiarmi.  
Práve pred nimi je v tomto období  dôležité chrániť 
lesy, trávnaté porasty a ostatnú prírodu. Najmä 
teraz môže dochádzať k neočakávane rýchlemu 

šíreniu požiaru po suchej tráve, lístí a hrabanke, čo 

môže vyvolať nepredvídateľné rozmery požiarov a 
nimi spôsobené škody na majetku a zdraví osôb   .
Vážení občania, na základe spomenutých 

dôvodov, ale aj v záujme rešpektovania platných 

právnych predpisov na úseku požiarnej ochrany 
ako je novelizovaný zákon NR SR č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov a tiež i novelizovaná vyhláška MV SR 

č. 121/2001 Z. z. o požiarnej prevencií v znení 
neskorších predpisov Vás vyzývame k zvýšenej 
opatrnosti pri pobyte v prírode, v lese a pri 

vykonávaní jarných poľnohospodárskych prác 

spojených s upratovaním. Tieto činnosti vytvárajú 
zvýšené riziko vzniku požiaru, a preto odporúčame 
rešpektovať  tieto zásady požiarnej bezpečnosti :

• nevypaľujte akékoľvek porasty suchej trávy a 

kroviská. Zákaz je stanovený priamo zákonom o  
ochrane pred požiarmi a jeho porušenie je trestné,

• nezakladať žiadne ohne v lesoch a v blízkosti 
lesov,

• v tomto období venujte zvýšenú pozornosť tomu, 

aby ste zamedzili najmä maloletým deťom prístup 
k zápalkám a iným zdrojom otvoreného ohňa, 

lebo sú to práve deti, ktoré často lesné požiare 
spôsobujú

• vykonávať  dohľad nad zverenými osobami, 
najmä nad deťmi, ktoré nemôžu posúdiť následky 
svojho konania,
• nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň v lesných 
porastoch a pri pobyte v lese rešpektujte pokyny 
zamestnancov, správcov  a obhospodarovateľov 
lesov,
• podľa možnosti až do úplného obnovenia 

vegetácie nevykonávajte žiadne spaľovanie 

horľavých materiálov. Zákon č.223/2001 o 
odpadoch zakazuje zneškodniť biologický odpad, 
ako sú bylinné zvyšky rastlín, slama seno, 

konáre papier a pod.  inak ako v súlade s týmto 

zákonom. Biologicky rozložiteľný odpad by sa 
mal zhodnocovať a likvidovať kompostovaním.                                                                                                                                   
Ak je však takéto spaľovanie nevyhnutné vykonať, 

je nutné až do bezpečnej vzdialenosti odstrániť 

horľavý materiál z okolia, prípadne okolie oborať, 
zvlhčiť, alebo iným vhodným spôsobom zabrániť 
šíreniu ohňa z miesta pre spaľovanie do okolia. 

Na týchto miestach zabezpečte dozor dospelých 

osôb až do úplného vyhorenia ohniska. Tiež 
dôrazne upozorňujeme, že právnické osoby a 
fyzické osoby - podnikatelia môžu vykonávať 

spaľovanie len s písomným súhlasom 

Okresného riaditeľstva HaZZ. Novelizovaná 
citovaná vyhláška o požiarnej prevencii platí 

i pre fyzické osoby. Ak chce fyzická osoba 
vykonávať činnosti spojené so spaľovaním 

horľavých látok na voľnom priestranstve musí 

splniť § 31a) a § 31e) t.j.
  •  oznámi pred začatím spaľovania miesto a 

čas spaľovania na príslušné okresné 
 riaditeľstvo na tel. číslo 150

• sleduje klimatické a poveternostné podmienky 
a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska 
protipožiarnej bezpečnosti,
• ukladá horľavé látky do upravených hromád vo 
vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým 
teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami 
okolité objekty a iné skladované alebo uložené 
horľavé materiály ani porasty,

 • zabezpečí potrebné množstvo vhodných 

hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na 
zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací 
prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,

 • vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a 

priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
• po skončení spaľovania vykoná dohasenie 
zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie

 Samozrejme nesmieme si pojmy „spaľovanie“ a 

„vypaľovanie“ zamieňať – spaľovanie je zapálenie 
horľavých látok, ktoré umiestnime na jednu 
hromadu a zabránime rozšíreniu ohňa po povrchu 

terénu. Avšak keď sa požiar šíri po povrchu terénu 

po suchých častiach bylín, jedná sa o vypaľovanie 
porastu, ktoré je predpismi o ochrane pred 
požiarmi  zakázané.

 Vážení občania, je v našom spoločnom záujme, 

aby naše lesy a príroda boli čo najkrajšie a 
neporušené a nechceme spôsobovať škody na 

životnom prostredí. Preto veríme, že urobíte aj vy 
všetko potrebné pre ich ochranu pred požiarmi.

  

 M.P. 
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Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce

Bližšie k spotrebiteľom.

Európu vrátane SR už viac ako rok zmieta mliečna 

kríza a logicky neobišla i naše družstvo. Veľmi 

negatívne pôsobia i ďalšie faktory a to skutočnosť, 

že došlo i k totálnemu prepadu cien komodít 

rastlinnej výroby, produktov pomocnej výroby, ale i 

brojlerového mäsa a mäsa HD.

Pre porovnanie: kým v roku 2008 sme liter 

kvalitného mlieka predávali za 10,80 Sk, v 

roku 2009 to už bolo iba 6,50 Sk, t.j. menej 

o 40 %, hlboko pod výrobné náklady a do 

družstevnej pokladne medziročne prišlo 

na tržbách o 15 mil. Sk menej. Na druhej 

strane v obchodných systémoch ani 

zďaleka nebol prepad spotrebiteľskej ceny 

taký prudký ako u producenta.

Pri komplexnom hodnotení dopadov sme 

dospeli k záveru, že je to tak závažný 

súbor faktorov, ktorý pri neriešení môže 

ohroziť podstatu fungovania fi rmy. A preto 

rok 2009 bol nielen rokom hospodárskym, 

ale i rokom, v ktorom sme museli dať jasnú 

odpoveď na viaceré krízové otázky a ich riešenia 
smerujúce do reštrukturalizácie výroby, zmeny 
riadiacich systémov, ale i zmeny obchodnej 
stratégie pri predaji výrobkov.

U mlieka vzhľadom na skutočnosť, že sa 

produkuje denne, že je to živý proces, že tu sa 

nedá povedať, že dneska nebudeme vyrábať sme 

si neosvojili skepsu, t.j. že na riešenie problému 

neexistuje východisko. Vsadili sme na to, čo 

sme si v ostatných rokoch odskúšali, napr. pri 

zahajovaní výroby kŕmnych zmesí, rozbiehaní 
chovu brojlerov, ale i opodstatnenosť fungovania 
družstevnej mliekarne Trijav v rokoch 1991
až 2004. To znamená na hľadanie nielen 

vnútorných rezerv, ale i inovačných ciest v odbyte.

Na základe toho sme prijali strategický zámer 

docieliť, aby z produkcie mlieka sa cca 15 % 

zhodnocovalo formou predaja z farmárskeho 

dvora, t.j. ponúknuť občanovi – spotrebiteľovi 

každý deň čerstvý, kvalitný výrobok priamo z 

výdajnej farmy.

Po viacmesačných technicko – 

administratívnych úskaliach sa zámer stal 

skutočnosťou. Dňa 22.3.2010 za účasti 

predsedu vlády SR, poslancov NR SR, 

zástupcov Štátnej správy a samosprávy 

družstvo otvorilo v Topoľčanoch vlastný 

mliečny automat. Tento krok neberieme 

iba rýdzo ekonomický. Sme presvedčení, 

že prioritne musí slúžiť občanom, že bude 

zbližovať poľnohospodára a občana. Že 

tento krok bude impulzom na hľadanie 

ďalších východísk z krízových javov na 

našom vidieku.

A preto nech čerstvé mlieko z prašického 

družstva slúži ku zdraviu nielen občanom 

Jacoviec, ale všetkým. 

Ing. Jozef Urminský

príhovor predsedu vlády Róberta Fica pred otvorením automatu
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Odpadové hospodárstvo obce Jacovce – aktuálne informácie
Obec Jacovce Vás opakovane upozorňuje na 
zmenu a dodržiavanie otváracích hodín zberné-
ho dvora v obci. Na základe schváleného prevád-
zkového poriadku je  schválená otváracia doba 
takto :  

Obec Jacovce poverila zodpovedného pracovní-
ka p. Jána Kišaca za dôsledné dodržiavanie pre-
vádzkového poriadku a evidenciu separovaného 
zberu na zbernom dvore v obci Jacovce.   
Vzhľadom na skutočnosť, že skládka Bojná je 
od 01.01.2010 mimo prevádzku, obec Jacovce 
urobila prieskum ďalších možností uskladnenia 
produkovaného odpadu v našej obci a uzatvori-
la zmluvu s fi rmou BORINA EKOS s.r.o. Livinské 
Opatovce.
Náklady za uskladnenie odpadu sa tak zvýšili rá-
dovo o 90%. 
Na základe týchto nevyhnutných krokov, ktoré 
boli vykonané a ktoré sú výrazným zásahom do 
rozpočtu obce Vás  nabádame k zodpovednému 
prístupu pri separácii jednotlivých komodít (podľa 
výpisu VZN v texte).
Uvedomme si, že do KUKA nádoby nepatrí všet-
ko, čo máme v domácnosti nepotrebné !
Ak nedosiahneme dôsledné separovanie odpa-
du už v rovine od každej domácnosti v obci, dô-
jde k  prehodnoteniu poplatkov za odpad na fy-
zickú osobu a rok už pre rok 2011.
Výpis z VZN o odpadoch:
1. Zberné miesta, ktoré slúžia na zber skla a 
papiera, resp. umiestnenie kontajnerov :
a. Zberné miesto č. 1 -  ul. Májová - Mlyn
b. Zberné miesto č. 2 -  ul. Májová - Reštaurácia
c. Zberné miesto č. 3 -  ul. Pri majeri 
d. Zberné miesto č. 4 -  ul. Kuzmická.
e. Zberné miesto č. 5 -  ul. Pod Hôrkou 
f. Zberné miesto č. 6 -  ul. Hlboká 
g.  Zberné miesto č. 7 -   ul. Zemianská .
h.  Zberné miesto č. 8 -   ul.  – Obchod Lacenová 
ch. Zberné miesto č.9 -  Zberný dvor ul. Májová  
Veľkoobjemové kontajnery – Jeden umiestnený 
celoročne na miestnom cintoríne, 
Ďalšie sú rozmiestnené po uliciach v čase jesen-

ného upratovania.
2. Na území obce  sa určuje spôsob zberu jed-
notlivých oddelených zložiek nasledovne:
a) Papier - 1 krát ročne robí zber ZŠ a MŠ, ďa-
lej je možné odovzdať papier spolu s  lepenkou 
do zberných surovín, alebo do zberných miest 
umiestnených v obci.
b) Sklo - je možné odovzdať do zberných miest 
umiestnených v obci, alebo do Zberných surovín.
c) Biologicky rozložiteľný odpad - Občania v 
malom množstve  likvidujú na vlastnom pozem-
ku napr. na hnojisku, v komposte a pod. Obec 
zabezpečuje aj likvidáciu bioodpadu z verejných 
priestorov. Občania môžu odovzdať bioodpad aj 
na zberné miesto č.9 v zmysle platného prevád-
zkového poriadku zberného dvora.
d) Textil - textílie, obaly z textilu obec zabezpečí 
zber min. 2x ročne. Vrecia s textilom občania po-
nechajú v určený deň pred domom.
e) Plasty – obaly z plastov, a ďalšie - zberajú sa 
plastové obaly z nápojov a iných potravín, z koz-
metiky, z čistiacich prostriedkov, plastové vrecia, 
obalové fólie, nápojové kelimky, taniere a príbory, 
prepravky, rôzne úlomky plastov z domácností a 
garáži, plastové odpady z demolácií.
   Obec odvoz zabezpečí 1 x za  štvrťrok
  Plasty – PET obaly, občania zhromažďujú doma 
v plastovom vreci a v stanovený deň dajú pred 
dom. Obec zabezpečí odvoz  1 krát  za mesiac 
(posledná streda v mesiaci)
f) Železné kovy.
Občania môžu dať do zberných surovín. Inak 
Obec zabezpečí 1x ročne odvozom z domác-
nosti.
g) Elektronický šrot - vyradené zariadenia ob-
sahujúce nebezpečné časti, nebezpečné časti 
odstránené z vyr.zariadení a ďalšie /chladničky, 
práčky, vysavače, žehličky, počítače, kalkulačky, 
telefóny, televízory, kamery, svietidlá, žiarivky, vi-
deohry, hracie automaty, zariadenia na radiotera-
piu, laboratórne zariadenia, termostaty.../.
Obec zabezpečí ich zber a odvoz 1 krát polročne 
a to tak, že občania ich pripravia v určený deň 
pred dom.
h) Opotrebované pneumatiky občania môžu 
odovzdať do miestneho pneuservisu, alebo na 

zberný dvor v zmysle prevádzkového poriadku.
i) Zmesový komunálny odpad - Všetko ostatné 
po vytriedení  sa dáva do 110 l smetných nádob. 
Zvoz tohto odpadu sa uskutočňuje pravidelne 1 
krát za dva týždne
Do týchto nádob sa nesmú dávať odpady:
j) Drobný stavebný odpad a odpady zo sta-
vieb a demolácií -zemina a kamenivo, zmieša-
né odpady zo stavieb a demolácií /bez nebez-
pečných zložiek/ - ržitelia odpadov sú povinní 
odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zlož-
ky /kovy, drevo a pod./ a tieto účelne zhodno-
tiť. Zvyšný zmiešaný stavebný odpad v malých 
množstvách a objeme zneškodnia jeho držitelia 
v nádobách na zmesový komunálny odpad. Po-
kiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých 
zložiek DSO neumožňuje jeho zneškodňovanie 
v 110 l nádobách, môžu jeho držitelia využiť na 
zneškodnenie systém likvidácie objemného od-
padu na zbernom mieste č.9. 
k) Staré vozidlá 
    Starým vozidlom je vozidlo ktoré jeho držiteľ 
chce dať vyradiť z evidencie alebo má byť vyrade-
né, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel. Sta-
rým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je 
známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ces-
te alebo verejnom priestranstve, alebo na inom 
mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadis-
ka ochrany životného prostredia alebo zachova-
nia estetického vzhľadu obce či osobitne chrá-
nenej časti prírody a krajiny.
   Povinnosti držiteľa starého vozidla sú uvedené 
v § 51 zákona o odpadoch.
   Odstránenie starého vozidla ak nie je známy dr-
žiteľ a vozidlo je odstavené
   1. na ceste alebo na inom verejnom priestran-
stve zabezpečí správca cesty
    2. na inom mieste než podľa písm. I) l. zabez-
pečí so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti Obec, 
v prípade nesúhlasu vlastníka nehnuteľnosti pre-
chádza povinnosť na tohto vlastníka.
   jk

Skôr než mládenci pred televíznymi kamerami 
chrstnú prvé vedrá vody výskajúcim dievčatám 
za výstrihy a pod sukne, pripomeňme si niekoľko 
na prvý pohľad veľkých čísel a nám vzdialeným 
faktov. Začnime vetou francúzskeho spisovateľa 
Mircea Eliadea  „Voda je symbol zrodu, prístavis-
ko všetkých semien, je najväčším kúzlom, lieči-
vou substanciou, ktorá lieči, navracia mladosť, je 
istotou večného života.“
Voda je na Zemi od jej stvorenia v neustálom ko-

lobehu. Voda v našich telách, riekach a studni-
ach je stále tá istá, v ktorej sa brodili a ktorú pili 
dinosaury pred miliónmi rokov. Napriek tomu, že 
jej nepribúda, ale ani neubúda, ľudia majú čoraz 
viac dôvodov zaoberať sa hospodárením s tým 
úžasným božím darom.
Viac ako 97 percent pozemskej vody je slanej, zo 
zvyšných necelých troch pripadajúcich na sladkú 
vodu sú dve tretiny „uväznené“ vo večnom ľade a 
snehu, a tak iba necelé jedno percento je k dis-

pozícii človeku, jeho poliam, fabrikám, dobyt-
ku a ostatným hospodárskym činnostiam, a sa-
mozrejme ostatným suchozemským živočíchom. 
Táto neúplná stotina životodarnej látky je veľmi 
nerovnomerne rozdelená na jednotlivých konti-
nentoch. Kým obyvateľ Spojených štátov americ-
kých spotrebúva denne 380 litrov vody, milióny 
najchudobnejších ľudí si musia vystačiť s 20 lit-
rami. V afrických polopúštiach prechádzajú ženy 
kvôli nim desiatky kilometrov každý deň.

Zopár jarných kvapiek o vode

Piatok od 8,00 do 17,00  hod.

Sobota od 8,00 do 14,00 hod.

Nedeľa, sviatky mimo prevádzky
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Kultúra v obci
V utorok 16. februára bola rozlúčka s fašian-
gom, tak, ako sa patrí, sprievod masiek puto-
val po našich  uliciach a ohlasoval koniec ve-
selosti a zábavy. V niektorých rodinách si faši-
angový sprievod  uctili klobásou, slaninou, šiš-
kami a „hriatym „ ....
V sobotu 20.februára sme privítali  v zasadač-
ke obecného úradu našich najmladších spolu-
občanov  narodených v roku 2009. Boli to : Sa-
muel Hugo Hlísta, Sofi a Božiková,  David Pau-
lovič, Katarína Palušová, Kiara Kalemaj, Mat-
teo Massi, Juraj Kmotorka, Adrián Antala, Ma-
rek Kajan, Šimon Heldi, Ema Ďurčeková, Isa-
bella Moseley, Ondrej Osúch, Sofi a Šišková, 
Tomáš Heldi, Samuel Mierny. 

Po krátkom kultúrnom programe ktoré pripra-
vili deti zo ZŠ a príhovore starostu obce bol-
slávnostný zápis do pamätnej knihy obce Ja-
covce. Deti boli obdarené pamätným listom s 
ich fotografi ou a leporelom. Každá mamička 
dostala kvet. Po slávnostnom zápise sme pri-
pravili malé občerstvenie.

A.S.

pochovanie basy

posedenie s dôchodcami

fašiangový sprievod

varenie silvestrovského punču

vítanie detí

Rok čo rok pribúda na našej planéte jedno „Ne-
mecko“ – 83 miliónov ľudí, z nich väčšina tam, 
kde je úplný nedostatok vody, alebo tam, kde 
je voda skôr zdrojom chorôb, ba aj smrti, než 
tým, čo jej pripísal citovaný spisovateľ. Vyso-
ko pravdepodobná  prognóza hovorí o tom, že 
o pätnásť rokov  bude žiť 1,8 miliardy, teda asi 
štvrtina, ľudí v oblastiach s krutým nedostatkom 

vody. Sú demografi  a stratégovia, ktorí varujú, 
že nedostatok vody povedie k nielen nekontrolo-
vateľnej, zúfalej migrácii, ale aj k vojnovým kon-
fl iktom...
Chocinou však aj túto jar uháňa bystrý prúd, 
naše vodovody nás spoľahlivo zásobujú dobrou 
vodou, trápenia chudobných a chmúrne vyhliad-
ky do budúcnosti nám zo vzdialených končín pri-

náša iba televízia. To však vôbec neznamená, 
že nie je dôvod na pokoru a na vďaku Pánu za 
to, že žijeme  v krajine vodou požehnanej. Ale 
nie je ani dôvod nevnímať núdzu a starosti tých 
menej obdarovaných. Aby sme aj my neokúsi-
li pravdivosť slov Benjamina Franklina: „Keď vy-
schne studňa, poznáme cenu vody.“      (vš)

Aj turistika má svoje medailové výkony, ale pre drvivú 
väčšinu jej milovníkov a účastníkov je zbraňou pro-
ti vlastnému pohodliu, ukájaním zvedavosti a chod-
níčkom k pokore pred majestátom prírody. Ten, kto 
si pravidelne obúva wibramky a súka  sa do ruksaka, 
nepotrebuje vymýšľať žiadne defi nície. Jednoducho 
ráno vykročí na trasu a večer skladá svoje zmalátne-
né údy do postele. Usádza sa adrenalín a pred vnú-
torným zrakom defi lujú obrázky krajiny a miest, po-
maly sa prikráda blahodarný spánok.
Väčšina jacovských turistov patrí k veteránom tohto 
spoločenstva. Očividne to potvrdila výročná schôdza 
turistického klubu Alpin na začiatku februára. Okrem 
bilancovania vlaňajšieho športového roka aj v prítom-
nosti pána starostu Hermanna si na nej pripomenu-
li viacerí zakladatelia bohatej jacovskej turistickej tra-

dície okrúhle seniorské jubileá.
Ďalšie rozvíjanie tejto tradície je v ostatných rokoch 
spojené predovšetkým s iniciatívou topoľčianskej re-

gionálnej rady turistických oddielov, a hlavne klubu 
Žochár v Topoľčanoch. Vďaka tomu sa niektorí Jacov-

skí turisti vlani zúčastnili na päťdňovej májovej výpra-
ve do Slovenského raja, na desaťdňovej cyklojazde 
Spišom a Gemerom, viacerí pravidelne využívajú po-
nuku Žochára na autobusové výjazdy. Napríklad na 
Záhorie, do Nízkych Tatier, Kremnických vrchov, na 
Chočské vrchy...
Jacovská turistika má ďaleko k masovosti, čo nie je 
nič výnimočné. Ponuka trávenia voľného času je dnes 
taká široká, že aj keby boli tri víkendy za týždeň a pla-
ty trojnásobné, nemuselo by to stačiť na využitie všet-
kých lákadiel. Ale aj tak by možno nejednému mladé-
mu mužovi a mladej žene stálo za to, občas si tie wib-
ramky obuť, do ruksaku pribaliť termosku s čajom ako 
na školský výlet a vybrať sa na chodník zdobený fa-
rebnými značkami.
(vič)

Alpinu by prospela mladá krv

turisti pri malom občerstvení

Telovýchovná jednota v spolupráci s kultúr-
nou komisiou pripravili silvestrovský ohňo-
stroj so silvestrovským punčom.
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Vážení členovia TJ a priaznivci športu,
aj tento rok máte možnosť darovať 2% z Vašej dane, ktorú vy ako právnic-
ká alebo fyzická osoba (alebo Vaši známi) odvádzate priamo   (ako fi rma 
alebo živnostník) alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec).
Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keď-
že ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak 
v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť naše 
verejnoprospešné športové aktivity. Anonymita darcu a výška jeho prí-
spevku je zachovaná, keďže príjemcovia nezistia z daňového úradu od 
koho a v akej sume im bol poskytnutý dar = 2% z Vami včas odvedenej 

dane z príjmov. 
Ak ste zamestnanec
Najneskôr do 30. apríla 2010 pošlite, resp. osobne doručte formuláre ”Po-
tvrdenie” spolu s ”Vyhlásením” daňovému úradu v mieste Vášho trvalého 
bydliska.  
Ak podávate daňové priznanie - typ A alebo typ B  (napr. živnostníci) 2% 
poukazujete vyplnením koloniek priamo v daňovom priznaní, ktoré doru-

číte na daňový úrad najneskôr do 31. 3. 2010 a  do tohoto termínu uhra-
díte daň z príjmu.  Ak  ste právnická osoba vypočítajte si 2% z 
dane z príjmov právnickej osoby.              
V daňovom priznaní vyplnte oddiel ”Vyhlásenie o poukázaní podielu za-
platenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona”.                                      
 Do koloniek doplňte naše identifi kačné údaje:
- sumu 2%, ktorú si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie
- IČO: 31827411 (SID číslo ostane prázdne) 
- Právna forma: občianske združenie 
- Obchodné meno (názov): TJ Družstevník Jacovce

- Sídlo: Májova 99, 956 21 Jacovce
 Prosím, informujte o možnosti venovať 2 % TJ Družstevník Jacovce aj 
Vašich rodinných príslušníkov, kolegov, známych. Tlačivo „Vyhlásenie o 
zaplatení dane“ je k dispozicií na obecnom úrade .
Podporte rozvoj športu a darujte 2% z Vašich daní pre našu organizáciu.
Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu. 

Darujte nám 2% z Vašej dane

Aj ten, 
kto po 
prvý raz 
v s t ú p i 
do bytu 
H o s t i n -
s k ý c h , 
sa rých-
lo zbaví 
rozpakov 
ako za-
čať reč. 
O c i t n e 

sa totiž zoči-voči takej zbierke trofejí oceňujú-
cich športové výkony, že zvedavé otázky sa tis-

nú na jazyk jedna za druhou. Našťastie mu má 
kto na ne odpovedať. O pútavú ozdobu príbyt-
ku sa totiž zaslúžili otec František i syn Thomas, 
obaja príjemne zhovorčiví. Každý svojím die-
lom, ale v rovnakom športovom odvetví – terén-
nom motorizme. 
Toto všeobecné zistenie sa v rozhovore rozmie-
ňa na informácie o endure, country-crosse, ale 
padne zmienka aj o freestyle či quade. Hostin-
skí sa upísali terénnym pretekom na dvoch ko-
lesách. „Zberateľom“ zatiaľ väčšej časti kolekcie 
pohárov je pán František, ktorý podobne ako 
mnohí jeho rovesníci začínal s upraveným Pi-
onierom. „Od dvanástich rokov som bol v ga-
ráži pri motorke,“ s chlapčenskou iskrou v oku 

spomína František. Jeho nadšenie pre motory 
sa však na rozdiel od mnohých rovesníkov po-
stupne vyvinulo do technického majstrovstva pri 
úprave a údržbe pretekárskych strojov sprevád-
zaného túžbou i majstrovstvom v jazde na sil-
ných a rýchlych „mašinách“. 
O tom, ako často sa ocital na „debne“ a často 
na jej najvyššom stupni, svedčí plná vitrína tro-
fejí. Je v nej aj pohár majstra Slovenska z roka 
1998. František sa ani najmenej nevystatuje, s 
úsmevom spomína na situácie, ktoré keď nasta-
li, boli skôr hrozivé než úsmevné. Stalo sa, že sa 
motorka počas pretekov pod ním rozpadla na 
dva kusy alebo že prišiel do cieľa iba s „korma-
nom“ v rukách. Spoznal radosť i sklamania, kto-

Z jacovskej garáže krížom Južnou Amerikou

Strom a jablko, ktoré nepadlo ďaleko

Zo života Telovýchovnej Jednoty 

Zimná príprava „A mužstva“ sa začala 10 ja-
nuára pod vedením trénera  Dušana Martin-
ku. Oproti jesennej časti mužstvo zostalo ne-
zmenené. Vzhľadom k tomu, že tento kolektív 
sa umiestnil po jesennej časti súťaže piatej ligy 
Západ na poslednom mieste , výbor TJ sa sna-
žil toto mužstvo posilniť o niektorých skúsených 
futbalistov z okolia. Nakoniec sa podaril dotiah-
nuť do Jacoviec iba Martin Rusňák z Topoľčian, 
ktorý  má druholigové  skúseností. Dúfame, že 
bude pre mužstvo prínosom. V zimnej príprave 
odohralo mužstvo 7 prípravných zápasov. Vý-
sledky boli nasledovné:
Tovarníky – Jacovce 6 : 2/Jacovce – Radošina 
7 : 2/
Solčany – Jacovce 6:  3
Starší dorast 
Topoľčany – Jacovce    4: 1/Radošina – Jacov-
ce 1: 5
Jacovce – Bošany 2: 1/Krnča – Jacovce 1 : 0 
Najlepším strelcom v príprave bol Ján Bracho 

ktorý strelil 8 gólov. Okrem zápasu s Bošanmi, 
sme ostatné odohrali na umelej tráve v Topoľ-
čanoch, pre zlé klimatické podmienky. Výbor TJ  
dúfa, že po kvalitnej zimnej príprave s mladým 
hráčskym kádrom sa podarí zachrániť pre Ja-
covce piatu ligu aj pre budúci súťažný ročník.
Mužstvo dorastu začalo zimnú prípravu pod ve-
dením staronového trénera Jozefa Naštického, 
ktorý po jesennej časti súťaže ukončil dlhoročnú 
aktívnu činnosť v „ A mužstve“ a rozhodol sa po-
máhať na trénerskom poste v našej TJ.  Výbor 
verí, že svoje dlhoročné futbalové skúsenosti 
odovzdá mladým futbalistom. V príprave odoh-
ral dorast iba jeden prípravný zápas, hlavne pre 
zlé poveternostné podmienky.
Naši žiaci trénujú pod vedením trénera Jána 
Kšinanta. Väčšia časť zimnej prípravy prebieha-
la v telocvični ZŠ.  V sobotu 23. januára sa naši 
žiaci zúčastnili halového turnaja v Urminciach, 
kde obsadili 3. miesto, najlepším strelcom tur-
naja bol Matúš Lukáč. V tomto mužstve by sme 

radi privítali ďalších nádejných adeptov futbalu., 
aby aj v  ďalších rokoch bol dostatok futbalistov 
z vlastnej liahne. Výbor TJ touto cestou žiada 
rodičov, aby priviedli svoje ratolesti do tohto ko-
lektívu. Za žiakov môžu hrať aj dievčatá. V tom-
to čase hrajú v žiackej jedenástke tri dievčatá.
Len zo širokej základne vyrastajú kvalitný  fut-
balisti a len tak môže futbal v obci napredovať.
Výbor TJ v spolupráci s OcÚ a sponzormi aj 
mimo obce Jacovce napr. „Sigi trade“ Dvory 
nad Žitavou, „Ingpors“ Dolné Vestenice sa sna-
žia vytvoriť kvalitné podmienky pre všetky futba-
lové kolektívy. V spolupráci s OcÚ sa začala prí-
prava prác na osvetlení časti futbalového ihris-
ka, ktoré bude slúžiť nielen na zimnú prípravu 
futbalistov ale aj na spoločenské akcie obce. Te-
lovýchovná Jednota poskytuje svoju spoločen-
skú miestnosť na rôzne akcie pre občanov.
tajomník TJ -  JČ
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ré prináša vrcholový šport, ale „...môžem pove-
dať, že som za celú doterajšiu pretekársku kari-
éru nemal nič zlomené,“ vraví František na otáz-
ku, ktorá sa v súvislosti s motorkami neodbyt-
ne natíska.
Asi aj vďaka tejto skúsenosti viedol – na rozdi-
el od svojich rodičov, ktorí motorkám veľmi ne-
dôverovali – syna Thomasa k „bajkom“ naozaj 
od raného detstva. „Okolo motoriek som sa mo-
tal, vraj s plačom, už od štyroch rokov,“ hovorí 
úspešný juniorský reprezentant Slovenska „ v 
jedenástich som už pretekal na trialovej motor-
ke a v roku 1997 ako sedemnásťročný som ab-
solvoval prvé enduro preteky.“ Dnes už Thomas 
brázdi ťažké skalné i bahnisté terény a cieľové 
rovinky, hoci ešte junior, aj s mužmi. Vtedy sú 
chlapi Hostinskí už nielen príbuzní, ale aj súperi.
 Thomas,  člen prievidzského Mototeamu, 
uháňa v motoristickej stope svojho otca. Je 
majstrom Slovenska vo svojej kategórii E1 (mo-
tocykle s objemom 125 cm3), víťazí v domácich 
pohárových pretekoch a blysol sa už aj v zahra-
ničí. Vlani v medzinárodnej šesťdňovej súťaži v 
portugalskom Frigueira da Foz dosiahol v slo-
venskom juniorskom tíme najlepší čas. Slováci 
skončili  medzi tridsiatimi družstvami na 9. mies-
te. Thomas, ale aj všetci znalci osobitne oceňujú 
vlaňajšie druhé miesto v súťaži Granitožrút. Sú 
to v Rakúsku usporadúvané preteky s extrém-
nymi požiadavkami na jazdca i stroj. Odohráva-
jú sa totiž v rozsiahlom kameňolome plnom až 
neuveriteľných prekážok. 
Toto a všeličo ďalšie o pretekoch, strojoch, o ná-
kladoch na ne, o odriekaní i o slastnom pocite 

víťaza na najvyššom stupni sa možno dozvedieť 
v rodine Hostinských, kde sa na svoje prvé jar-
né preteky chystá stroj aj pre dcéru Karin, kde 
domáca pani spomína na svoje pretekárske zá-
žitky a ostrou jazdou zničený motor...
Tu prichádza chvíľa „odštartovať“ Dakar. Tie 
slávne motoristické preteky africkou púšťou, kto-
ré sa na prelome minulého a tohto roka odohrá-
vali v argentínskej pampe, andských pláňach a 
na čílskom pacifi ckom pobreží. Celkom 9-tisíc 
kilometrov za šestnásť dní. Od Atlantiku z Bue-
nos Aires cez 4-tisícmetrový hrebeň Ánd k Ti-
chému oceánu a okľukou späť. František Hos-
tinský sa ocitol podľa jeho slov v „najväčšom cir-
kuse sveta“ nie ako divák, ale ako jeden z jeho 
artistov, krotiteľov  a ošetrovateľov – ako servis-
ný mechanik slovenského reprezentanta Štefa-
na Svitka. Od dvanástich rokov sa na túto fušku 
školil s mladíckym fanatizmom i chlapskou cti-
žiadosťou, aby bol pripravený, keď sa šťastena 
opýta. Opýtala sa a on si priviezol novú motorku 
do svojej jacovskej garáže, skúmal ju, maznal 
sa s ňou, vystrájal ju do sveta ako nevestu.
V kulisách niekoľkých stovák fotografi í, ktoré 
urobil spoza volantu servisného auta, Franti-
šek rozvíja príbeh tvrdých chlapov, ale aj nie-
koľkých žien v sedlách motoriek, ustarostených 
mechanikov, stovák organizátorov, zdravotní-
kov i kuchárov, tisícov policajtov. Komentuje fa-
rebnú bezpočetnosť exotickej krajiny, pripomína 
svoj údiv nad rozsiahlosťou Ánd, popri ktorých 
sú Tatry „skalkou v predzahrádke“, chváli kvali-
tu ciest, ktoré križujú kontinent, pripomenie úpal 
a trojdňovú zimničnú triašku, ktorú musel pretr-

pieť napriek letu u protinožcov a pritom striehnuť 
na bezchybný stav Svitkovej motorky, o tretej či 
štvrtej hodine ráno vstávať a jazdiť „dakarskú“ 
trasu po juhoamerických asfaltkách. 
V prúde Františkových viet však nieto ani ná-
znaku pochybnosti o zmysle a priebehu jeho 
veľkého dobrodružstva. Akoby aj mohol byť, 
veď František Hostinský už v tichosti kuje plány 
budúceho Dakaru, najmä ak sa pôjde po klasic-
kej africkej trase. Slovenský tandem obstál na 
výbornú – Štefan Svitko skončil na 13. mieste v 
poli  128 jazdcov, ktorí došli do cieľa s podstatne 
širším servisným zázemím. K šťastnej trinástke 
sa dostalo slovenskému reprezentantovi ocene-
nia za 2. miesto medzi amatérmi, za 2. mies-
to v kategórii jazdcov nad 450 kubíkov a navy-
še bol vyhodnotený ako najlepší nováčik súťa-
že. Nášho reprezentanta nepostretla žiadna ne-
hoda ani smola a ani František si nespomína na 
niečo nezvládnuteľné. Žiada sa asi dodať – to 
ešte stále zrozumiteľné –  kdo umí, ten umí, na-
jmä keď dodáme, že asistentom – poradcom z 
čeľade truhlíkovitých –  slovenského tandemu 
bol český priateľ Ivan.
Hostinskí sú svetaznalá rodina, Františka len tak 
hocičo neuchváti, ale ani nezaskočí. A aj keď to 
v rozhovore nezaznelo, naisto si splnil svoj mla-
dícky sen, v ktorom sa ocitol až ako cieľavedo-
mý chlap v najlepších rokoch.
(vič)

Demografi cká bilancia obce
V pokojnom, niekto by povedal monotónnom ži-
vote obce plynie príbeh, ktorý zaznamenávame 
len príležitostne – vývoj počtu obyvateľov v obci. 
Pripomeňme si ho štatistickými údajmi za uply-
nulých štrnásť rokov. Od druhej polovice 90 ro-

kov sa prejavuje aj v Jacovciach výrazne vyš-
ší počet zomrelých než narodených. Iba v roku 
2003 a v roku 2007 prišlo na svet o jedného člo-
viečika viac ako bolo tých, ktorí sa pominuli. A 
tak demografi ckú bilanciu obce musia zlepšovať 

prisťahovaní, ktorí najmä v roku 2007, ako oby-
vatelia nového nájomného domu počet Jacov-
čanov výrazne zvýšili. 

Ako vidno z tabuľky, pohyb osôb je v našej 
obci celkom čulý. Prírastok v roku 2007, bol 
taký, že oproti roku 2006, keď žilo v Jacov-
ciach 1792 obyvateľov, sa ich počet zvýšil 
na 1827, z toho 1579 dospelých a 248 detí. 
Počet obyvateľov k 31.12.2009 je 1835. 
Priemerný vek Jacovčanov je 40 rokov. 
/ič/

Zdroj: OcÚ Jacovce 

Rok Živo

narodení

Zomrelí Prirodzený prí-

rastok/(-úbytok)

Prisťahovaní Odsťahovaní Prírastok/

(-úbytok)

Celkový príras-

tok/(-úbytok)

1996 14 7 7 29 23 6 13
1997 25 31 -6 43 26 17 11
1998 11 16 -5 36 22 14 9
1999 20 17 3 31 34 -3 0
2000 8 22 -14 27 28 -1 -15
2001 10 20 -10 10 26 -16 -26
2002 12 18 -6 36 29 7 1
2003 11 10 1 48 32 16 17
2004 8 10 -2 42 31 11 9
2005 14 15 -1 48 28 20 19
2006 9 19 -10 18 33 -15 -25
2007 18 17 1 57 25 32 33
2008 10 17 -7 29 23 6 -1
2009 15 13 2 37 30 7 9
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Miniliga 2009/2010
V poradí už 14 ročník bol zahájený 21.11.2009. Desať kôl  prebiehalo až 
do  20.2.2010.
Miniligy sa zúčastnilo 10 družstiev. Hrací systém určil semifi nálové dvo-
jice. Vo veľmi dramatickom fi nále medzi FC Pub a Hamas Omega sa sta-
lo víťazom družstvo FC Pub. 

1. 1. FC Pub 9 8 1 0 103:38 17

2. Hamas Omega 9 6 1 2 70:45 13

3. Patriot 9 5 2 2 74:52 12

4. Hamas Alfa 9 4 2 3 49:53 10

5. PPD 9 5 0 4 51:48 10

6. Kolkáreň 9 4 1 4 44:46 9

7. FC Hôrka 9 3 2 4 49:61 8

8. Nech Tovarníky 9 3 0 6 51:68 6

9. Popo 9 2 0 7 38:75 4

10. Kuzmice 9 0 1 8 35:73 1

Konečná tabuľka po základnej časti :

semifi nále
1. FC Pub – PPD 6:4 / Žurek 3, Bracho 2, Paulovič – P. Golešényi, Martinček, Martinka, 
Ľ. Jamrich
Hamas Omega – Kolkáreň 5:3 / Švec 4, Bukvay – 10, Saadoon, Božik
O 3. miesto
Kolkáreň  – PPD 5:0 / Sokol 2, Pavlovič, Filipeje, Ondrka
Finále
1. FC Pub – Hamas Omega 8:5 
Bracho 4, Žurek 4 – T. Švec 2, Bukvay, Grznár, Rusňák
Najlepší strelec: Andrej Žurek

Najlepší hráč:
1. Ján Bracho (1. FC Pub) – 13 b.
2. – 3. Andrej Žurek (1. FC Pub) – 12 b.
2. – 3. Marek Švec  (Hamas Omega) – 12 b.
Najlepší brankár:
1. Vlado Stopa (Kolkáreň) – 4 b.
2.  Michal Jamrich (Hamas Alfa) – 2 b.
Cena Fair-play:
 družstvo „NECH”

Družstvo mužov TJ Družstevník Jacovce obsadila v MO  ročníka 2009/2010 
konečné 2. miesto.

26. decembra 2010 zorganizoval stolnotenisový oddiel  turnaj v stolnom tenise 
o pohár starostu obce ktorého sa zúčastnilo takmer 30 hráčov. Z toho 1 žena.
Zúčastnení hrali systémom každý s každým podľa jednotlivých kategórií. Vo fi -
nále zvíťazil Jozef Striženec , keď porazil Andreja Bošanského   2: 0. V zápase  
3. miesto zvíťazil Andrej Paulovič  nad Marekom Chrenkom  2 :0. Ceny víťazom  
odovzdal starosta obce Imrich Hermann.
Zároveň oznamujeme, že hrací čas stolného tenisu v telocvični základnej ško-
ly je každý pondelok a stredu od 16 – do 18 hod a v piatok od 17,00 do 20.00. 
Zodpovedný tréner je p. Ľudovít Milata. Čas je vyhradený pre všetkých bez roz-
dielu veku.

Stolný tenis

Por. Mužstvo Stretnutie V R P Zápasy Body

1. Tovarníky C 10 7 2 1 71:29 26

2. Jacovce A 10 6 2 2 60:40 24

3. Tovarníky D 10 6 2 2 65:35 24

4. H. Štitáre A 10 4 3 3 54:46 21

5. M. Bedzany B 10 2 0 8 29:71 14

6. H. Štitáre B 10 0 1 9 21:79 11

Dňa 26.12. 2009 sa konal kolkársky turnaj o pohár starostu obce , ktoré sa zú-
častnilo 20 hráčov. Víťazom sa stal František Bošanský.

Kolky

kolky si prišiel hodiť aj zástupca starostu Ing. Pavlovič

učastníci vianočného turnaja v stolnom tenise

víťazné muzstvo FC Pub

najlepši strelec A. Žurek

P O Z V Á N K A
Stolnotenisový oddiel TJ Družstevník Jacovce Vás pozýva na stolnotenisovú exhibiciu s 
 MILANOM GRMANOM, 
17 – násobným medailistom z Majstrovstiev Európy Juniorov, Majstrovstiev 
Európy a Majstrovstiev sveta v stolnom tenise, ktorá sa bude konať dňa 
 9. apríla 2010 o 18.00 hod.

 v telocvični základnej školy v Jacovciach. 

Príďte si pozrieť umenie stolného tenisu od bývalého profesionála, prípadne si vyskúšať hru.

Vydavateľ a redakcia: OcÚ Jacovce, ul. Farská 6, 956 21 Jacovce, tel. 038/5301082, 3, Reg. č. OÚ 859/08. 

Návrhy, pripomienky a ohlasy zasielajte na adresu redakcie.

Tlač: PRIMA-PRINT a. s., Ul. Odbojárov 294/10, 955 88 Tovarníky, tel.: 038/5320 897. www.primaprint.sk
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